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 املقدمة 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

أنفسنا , ومن سيئات احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه , ونعوذ ابهلل من شرور  
أعمالنا, من يهده هللا فال مضل له , ومن يضلل فال هادي له , وأشهد أن ال اله  
إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله , صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني , ومن 

 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين . 
زيرا ، هو أمر  إن اجتماع املباشر واملتسبب فيما يوجب حدا ، أو قصاصا ، أو تع 

  ، البحث  موضوع  يشملها  اليت  األبواب  تلك  يف  يف كتبهم  الفقهاء  تناوله  قد 
وجعلوا الفروع اليت يكون فيها مباشر ومتسبب يف قاعدة واحدة تعارفوا عليها  
فيما بينهم  وهي : إذا اجتمع املباشر واملتسبب أضيف احلكم إىل املباشر ، فهذا  

ن اإلضافة دوما إىل املباشر ، ولكن هذا ليس  هو األصل يف القاعدة ، أن تكو 
 حمل اتفاق يف مجيع الصور :  

 فمنهم  من أضاف احلكم للمباشر يف مجيع األحوال . 
ومنهم من فصَّـل يف ذلك ؛ فجعل احلكم اترة يضاف للمباشر ، واترة يضاف إىل  

 املتسبب ، واترة يضاف احلكم إليهما معا . 
على مجيع الصور اليت ميكن أن تدخل يف هذا    فتلك أوجه ثالثة يف ترتب احلكم

 البحث ، وذلك ابجتماع مباشر للفعل ومتسبب فيه ،  ولكل وجهة يف ذلك . 
فعلى هذا األساس  سوف يتم بناء هذا البحث ، مبشيئة هللا تعاىل ،  ابستقصاء  
صور املسائل يف مجيع هذه األبواب ، وترتيبها حبسب فصول هذا البحث ، ويف  

على  هنايته س وتطبيقها  الرايض  مدينة  حماكم  من  الوقائع  بعض  عرض  يتم  وف 
 جماالت البحث الثالثة ، فاسأله سبحانه وتعاىل  اإلعانة والسداد .  
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 سبب اختيار املوضوع 
أما سبب االختيار  ملوضوع هذا البحث فهو بسبب حديث عن القواعد الفقهية 
، كنا نبحث فيه عن القاعدة اليت ميكن أن نطبقها على واقعة يف إحدى حماكم  
الرايض ، وكان فيها متسبب ومباشر ، مث صارت فكرة هذا املوضوع ، ومل ترسخ  

ل البحث واالستقصاء يف صالحيته  بعد  إال  الفكرة  ،  هذه  تكميليا   حبثا  يكون 
مبعونة أساسية من أعضاء هيئة تدريس قسم    -بعون من هللا -فكونت هذه اخلطة  

 الفقه املقارن جزاهم هللا خري اجلزاء .  
 :  تتبني أمهية هذا البحث إبجياز يف نقطتني :  أمهية املوضوع

 

إن احلصر ألهم الصور املوجودة يف كتب الفقه عموما واملتعلقة مبوضوع    *
البحث له أمهية كربى من حيث أن الفائدة  سوف تعود على القضاة   هذا

بصفة أساسية ، ألن أشباه هذه الصور تقع يف الزمن احلاضر يف كل يوم ،  
واحملاكم تعج مبثل هذه القضااي ، فعندما يعرف القاضي قول الفقهاء يف كثري 
  من هذه الصور ،  جمموعة  يف موضع واحد ،  فإن ذلك سوف يكون له 
عوان مبشيئة هللا تعاىل يف التوصل إىل احلكم املناسب لكل قضية من هذا  

 القبيل .   
إن هذا البحث لن يقتصر على جمرد حصر الصور املوجودة يف كتب الفقه   *

، ولكنه، سوف حيتوي على ضوابط وقواعد     - مبشيئة هللا تعاىل-وغريها 
 تبني تلك الفروع وتسهل فهمها  

مها األساس الذي سوف يرتكز عليهما    - يغلب على الظن    فيما -فهااتن النقطتان 
 هذا البحث مبشيئة هللا تعاىل . 
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  منهج البحث
    اجلمع والرتتيب واملقارنة بني أدلة املذاهب األربع، مع املناقشة والرتجيح 
   .إذا مل أذكر قول أحد املذاهب يف حكم مسألة ، فمعىن هذا أين مل أقف عليه 
    إذا أوردت  االتفاق يف مسألة معينة، فاملقصود بذلك :  املذاهب األربعة يف

 املشهور منها  ، وإن وقعت على خمالف أشرت إليه 
   ترقيم اآلايت اليت مرت يف صلب الرسالة، ذاكرا اسم السورة ورقم اآلية . 
    ختريج األحاديث ، فان كان احلديث يف البخاري ومسلم , أو يف أحدمها فإىن

أكتفي بذلك ، وان كان يف غريمها ، فإنين أقو م بتخرجيه من كتب احلديث  
،ما   ذلك  يف  املعتمدة  الكتب  من  احلديث  على  احلكم  ذكر  مع  املعتمدة، 

 استطعت إىل ذلك سبيال. 
   على غري املشهور منهم ، وضابط غري    الرتمجة لألعالم  ، وستكون قاصرة

املشهور : من مل تبلغ شهرته شهرة اخللفاء الراشدين وحنوهم ، كاملكثرين السبعة 
 يف الرواية عن الرسول علي الصالة والسالم ، ، أو شهرة األئمة األربعة .

   ضبط الكلمات اليت حتتاج إىل ضبط 
 أما الفهارس فهي كالتايل:   •
   . فهرس اآلايت الكرمية على حسب ورودها يف املصحف 
   .فهرس لألحاديث واآلاثر على حسب احلروف اهلجائية 
  .فهرس  األعالم على حسب احلروف اهلجائية 
  فهرس القواعد الفقهية ، على حسب احلروف اهلجائية 
   سالة وترتيبها على حسب  فهرس للمصادر واملراجع اليت هلا ذكر يف هوامش الر

 احلروف اهلجائية. 
   . فهرس املوضوعات 
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 خطة البحث : 
 وتتكون من متهيد، وأربعة فصول ، وخامتة ، وفهارس ، على التفصيل اآليت : 

 وحتتوي النقاط التالية : :    املقدمة 
   أمهية البحث ، سبب اختياره ،املنهج الذي سيسلك يف البحث ، خطة البحث

 وفيه مبحثان  :  :  التمهيد 

 بيان معاين مفردات العنوان وفيه مخسة مطالب : :    املبحث األول
 املطلب األول: يف معىن املباشرة  لغة واصطالحا  
 املطلب الثاين : يف معىن السبب لغة واصطالحا  
 املطلب الثالث : يف معىن اجلناية لغة واصطالحا
 املطلب الرابع : يف معىن احلدود لغة واصطالحا  

   ملطلب اخلامس: يف معىن التعزير لغة واصطالحاا

 يف بيان  قاعدة اجتماع املباشر واملتسبب يف هذه األبواب  :    املبحث الثاين
 وفيه مثانية مطالب : 

 املطلب األول  : املعىن اإلمجايل للقاعدة 
 املطلب الثاين: أصل القاعدة  

 املطلب الثالث : ما يستثىن  من هذه القاعدة  
 أقسام القاعدة يف أبواب اجلناايت واحلدود والتعازير     1 املطلب الرابع : 

  2املطلب اخلامس : معىن التعدي يف فروع القاعدة ، وهل هو شرط يف الضمان 
 املطلب السادس : شروط املباشرة 

 املطلب السابع : أنواع السبب 
 

 هذا املطلب يعترب  إضافيا إىل اخلطة املقررة ، وهي إضافة ضرورية هلذا املبحث  -  1

 وهذا املطلب ، مطلب إضايف للخطة املقررة ، وهي إضافة البد منها هلذا املبحث    -  2
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 : الفرق بني السبب واملباشرة  املطلب الثامن

 الفصل األول 
 تغليب املباشرة على السبب يف اجلناايت واحلدود والتعازير،

 وفيه ثالثة مباحث:
 : تغليب املباشرة على السبب يف ابب اجلناايت  املبحث األول

 وفيه أربعة مطالب: 
 املطلب األول  : تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للقصاص يف النفس  

 املطلب الثاين : تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للقصاص فيما دون النفس
 املطلب الثالث : تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للدية يف النفس 

 املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للدية فيما دون النفس املطلب الرابع : تغليب
 

 : تغليب املباشرة على السبب يف ابب احلدود وفيه  ثالثة مطالب:   املبحث الثاين
 املطلب األول : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد الزان 

 املطلب الثاين : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد السرقة 
 املطلب الثالث : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد احلرابة  

 

 : تغليب املباشرة على السبب يف ابب التعازير وفيه مطلبان :   املبحث الثالث
 املطلب األول : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت

 جب تعزيرا يف ابب احلدود  املطلب الثاين : تغليب املباشرة على السبب فيما يو 

 الفصل الثاين 
 تغليب السبب على املباشرة يف اجلناايت واحلدود والتعازير، 

 وفيه ثالثة مباحث:
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 : تغليب السبب على املباشرة  يف ابب اجلناايت  وفيه أربعة مطالب: املبحث األول
 املطلب األول : تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية املوجبة للقصاص يف النفس  

الثاين   : تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية املوجبة للقصاص فيما دون   املطلب 
 النفس 

 املطلب الثالث : تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية املوجبة للدية يف النفس 
 الرابع    : تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية املوجبة للدية فيما دون النفس املطلب  

 
 : تغليب السبب على املباشرة  يف ابب احلدود وفيه مطلبان:  املبحث الثاين

 املطلب األول : تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب حد السرقة
 املطلب الثاين : تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب حد احلرابة  

 

 : تغليب السبب على املباشرة يف ابب التعازير وفيه مطلبان  املبحث الثالث
 املطلب األول : تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت

 وجب تعزيرا يف ابب احلدود  املطلب الثاين : تغليب السبب على املباشرة  فيما ي
 

 الفصل الثالث 
 استواء السبب واملباشرة يف اجلناايت واحلدود والتعازير، 

 وفيه ثالثة مباحث:
 

 : استواء السبب واملباشرة يف ابب اجلناايت وفيه أربعة مطالب:  املبحث األول
 املطلب األول: استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة للقصاص يف النفس  

 املطلب الثاين : استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة للقصاص فيما دون النفس
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 املطلب الثالث : استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة للدية يف النفس  
 املطلب الرابع: استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة للدية فيما دون النفس

 

 : استواء السبب واملباشرة يف ابب احلدود وفيه مطلبان:   املبحث الثاين
 فيما يوجب حد السرقة  املطلب األول : استواء السبب واملباشرة

 املطلب الثاين : استواء السبب واملباشرة فيما يوجب حد احلرابة  
 

 : استواء السبب واملباشرة يف ابب التعازير وفيه ثالثة مطالب :   املبحث الثالث
 املطلب األول : استواء السبب واملباشرة فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت

 واملباشرة فيما يوجب تعزيرا يف ابب احلدود   املطلب الثاين : استواء السبب
 املطلب الثالث: استواء السبب واملباشرة فيما يوجب تعزيرا يف بعض الصور احلادثة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع 
 بعض التطبيقات الفقهية من حماكم مدينة الرايض  

 وفيه ثالثة مباحث:
 

 صور من اجتماع املتسبب واملباشر يف ابب اجلناايت  املبحث األول :
 

 صور من اجتماع املتسبب واملباشر يف ابب احلدود    املبحث الثاين:
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 : صور من اجتماع املتسبب واملباشر يف ابب التعازير  املبحث  الثالث 
 

 وتشتمل على أهم النتائج :  اخلامتة
 وتشتمل على ما يلي : : الفهارس

 فهـــــــرس اآليـــات 
 فهرس األحــــــــاديث 
 فهــــــرس القواعد الفقهية 
 فهــرس األعــــــــالم 
  فهــرس  املــــــراجع 
 فهــــــرس املوضوعات 

 وصلى هللا على نبينا  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،،، 
 
 

  

 [: w1] تعليق عليه
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 التمهيد
 وفيه مبحثان

 
 املبحث األول
 العنوانبيان معاين مفردات 

املبحث الثاين : يف بيان  قاعدة 
اجتماع املباشر واملتسبب يف هذه  

 األبواب
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 املبحث األول: 
 بيان معاين مفردات العنوان 

 وفيه مخسة مطالب:
 املطلب األول: يف معىن املباشرة  لغة واصطالحا 
 املطلب الثاين : يف معىن السبب لغة واصطالحا 

 اجلناية لغة واصطالحا املطلب الثالث : يف معىن 
 املطلب الرابع : يف معىن احلدود لغة واصطالحا 
 املطلب اخلامس: يف معىن التعزير لغة واصطالحا 
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 املطلب األول
 يف معىن املباشرة  لغة واصطالحا 

 
 أوال : معىن املباشرة لغة: 

 

طالقة   ابلكسر  ،الِبْشُر     ، البشور  واملصدر  بشر  من  املباشرة  ، أصل  الوجه 
أنثى، والَبْشر: إحفاء      3والَبشرة ظاهر اجللد  والَبَشُر حمركة: اإلنسان ذكرا أو 

وابشر الرجل زوجته متتع ببشرهتا،ويف احلديث" أنه     4الشارب حىت تظهر البشرة 
أراد ابملباشرة املالمسة ، وأصله من ملس بشرة    5كان يقبل ويباشر وهو صائم"  

 .  6الرجل بشرة املرأة 
وأنتم  و  تباشروهن  وال  اآلية}  ففي  منه،  وخارجا  الفرج  يف  الوطء  مبعىن  يرد  قد 

واملباشرة هنا مبعىن اجلماع ، فقد كان الرجل     7عاكفون يف املساجد .. اآلية{
، ويف احلديث "هل ابشرهتا     8خيرج من املسجد وهو معتكف فيجامع مث يعود، 

 
 ، 1416مؤسسة الرسالة ،  5ط  447القاموس احمليط /  -  3
 ط وزارة اإلعالم الكويتية 184/ 10اتج العروس   -  4

البخاري يف صحيحه من حديث عائشة رضي هللا عنها،    -   5 ا  223/ 2أخرجه  الصوم ، ابب  ملباشرة  ، كتاب 
 للصائم  

 1410ط دار صادر  61/ 4لسان العرب    -  6

 187سورة البقرة آية   -  7
 1410ط دار صادر  61/ 4لسان العرب    -  8
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، وابشر األمر: تواله ببشرته   11ابلفحل   : اليت هتم  10"  ، واحِلْجر املباشر 9قال نعم 
ومباشرة األمور أن تتوالها بنفسك ،  و ابشر األمر تواله ببشرته    12وهي يده 

 . 13وقام به بدون إانبة وال وكالة أحد عنه 
ولعل أقرب هذه املعاين للمعىن االصطالحي للمباشرة ،  هو املعىن األخري منها   

  - كما  سيأيت   -وهو : ما يتواله املرء بنفسه  ، ألن املعىن االصطالحي للمباشرة  
 يتمحور يف أن املباشر هو : من حيصل منه التلف من غري واسطة.  

  

 
، من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ، كتاب احلدود،  ابب رجم ماعز بن    2/550أخرجه أبو داود    -  9

   4419مالك ح 

 ط دار العلم للماليني   2/624احلجر بكسر احلاء األنثى من اخليل راجع الصحاح  -  10

 59/ 2الصحاح    -  11

 1990للفيومي املقرئ /ط مكتبة لبنان ط   19املصباح املنري / -  12

 وهللا أعلم .   356/ 2الفوائد اجلنية   -  13
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امل الفقهاء  عرف   ، اصطالحا  املباشرة  معىن   : باشرة اثنيا 
 بتعريفات منها :

 

  14إيصال اآللة مبحل التلف  *
  15إتالف الشيء ابلذات ويقال ملن فعله فاعل مباشر  *
 16أو هو: موجد علة التلف كاألكل واإلحراق والقتل  *
وحد املباشر:  أن حيصل التلف بفعله من غري أن يتخلل بني فعله والتلف فعل  *

   17خمتار 
اإلتالف دون أن يتخلل بينهما ما ميكن إحالة احلكم  فعل ما يفضي عادة إىل   *

  18عليه 
 19إجياد علة اهلالك  *
   20الفعل الصادر عن الفاعل بال وسط   *
 21ما حيصل اهلالك به من غري توسط   *
   22كون احلركة بدون توسط فعل آخر كحركة اليد  *

 
   301/ 2قواعد األحكام    -  14

 887، مادة   452/ 2راجع درر احلكام شرح جملة األحكام  -  15

 232/ 2الروضة البهية   -  16

 466/ 1غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر    -  17

 1377راجع جملة األحكام احلنبلية مادة  -  18

 2/301قواعد األحكام  -  19

 1/120كشاف مصطلحات الفنون للتها نوي   - 20

 27/ 4الفروق للقرايف   -  21

 ط عامل الكتب   249التعريفات للجرجاين /  -  22
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إذا   املباشرة  تعريف  الفقهاء يف  ذكره  مما  بعض  السابقة هي  هبا  التعريفات  أريد 
 اإلتالف ، وهو املعىن املراد هلذه الكلمة املذكورة يف قاعدة هذا البحث . 

ولكن الفقهاء قد استخدموا أحد أبرز املعاين اللغوية للمباشرة وهو مس البشرة 
البشرة كناية عن اجلماع أخذا من اآلية الكرمية } وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف  

 تعريفاهتم للمباشرة :ولذا فنجد أن من   23املساجد{ 
 24التقاء البشرتني بغري مجاع بني رجل وامرأته أو صيب أو رجل    *
 25مس البشرة البشرة وهي ظاهر جلد اإلنسان   *
 26مبعىن الوطء يقال ابشر دون الفرج  أي وطئ   *
متاس أحد الفرجني من الزوجني اآلخر متجردين مع انتشار اآللة بال التقاء     *

 27اخلتانني .  
ىن املختار من املعاين السابقة ابعتبار االصطالح األول ، الذي  املع

فعل ما    -هو اإلتالف ، هو ما جاء يف جملة األحكام احلنبلية :
يفضي عادة إىل اإلتالف دون أن يتخلل بينهما ما ميكن إحالة 

   احلكم عليه
ألنه تعريف شامل للمباشرة احلقيقية واملباشرة احلكمية ، والفرق بينهما هو أن  
الواسطة يف التلف الميكن إحالة احلكم عليها ، كالبهيمة أو اجملنون أو اآللة وحنو  

 . ذلك . وهللا أعلم 

 
 187سورة البقرة آية   -  23

 1410، ط دار الفكر املعاصر    354حترير التنبيه  /  -  24

 1406ط دار القلم  52طلبة الطلبة / -  25

 ط املكتب اإلسالمي  322املطلع على أبواب املقنع  -  26

 ط دار صادر  120/ 1كشاف اصطالحات الفنون / - 27



16 
 

 املطلب الثاين 
 يف معىن السبب لغة واصطالحا

  أوال : معىن السبب لغة
 

، ويف اآلية      28األصل فيه مبعىن القطع مث أشتق منه الشتمالسني والباء  
   29الكرمية }وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا … اآلية { 

ر يدل على طول وامتداد قد يكون أصل آخ   30والّسَبب مبعىن احلبل  
  31ويف احلديث " وإذا سبٌب واصل من األرض إىل السماء " 

  32غريه  والسبب : كل شيء يتوصل به إىل 
،   وقيل أسباب  33والسبب : اعتالق قرابة ، وأسباب السماء نواحيها

السماء مراقيها ومنه قول الشاعر ومن هاب أسباب املنااي ينلنه    ولو  
 34رام أسباب السماء بسلم 

 
 ط دار اجليل  63/ 3قاييس اللغة  معجم م   -  28

 108سورة األنعام آية   -  29

 ، صحيح البخاري 64/ 3معجم مقاييس اللغة    -  30

 الطبعة الرتكية   8/83أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب التعبري ، ابب من مل يري الرؤاي ألول عابر إذا مل يصب  -  31

 281خمتار الصحاح /  -  32

 145/ 1الصحاح    -  33

 ة زهري بن أيب سلمىمن قصيد  -  34
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وجعلت فالان يل سببا إىل فالن يف حاجيت وودجا ؛ أي وصلة وذريعة ،  
هبم  وتقطعت   { تعاىل  قوله  ذلك  {   ومن  الوصل     35األسباب  أي 

    36واملودات

 
 166سورة البقرة آية   -  35

 459، 458/ 1لسان العرب    -  36
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فإن   - كما تقدم   -ومبا أن املباشرة يقصد هبا حدوث اإلتالف من غري واسطة  
السبب املؤدي لإلتالف البد فيه من الواسطة بني الفاعل للتلف ، وبني الشيء  

 املُْتـَلف. 

  املعاين ؛ هو  وعلى هذا فإن املعىن املناسب ملوضوع هذا البحث من بني تلك
 . وهللا أعلم .  : ما يتوصل به إىل غريه 

 اثنيا : معىن السبب اصطالحا :
يتم تعريف السبب ابصطالحات كثرية ألن السبب يتنوع إىل أنواع عدة سيأيت  

- بياهنا يف املبحث الثاين ، لكن االصطالح املقصود هنا هو الذي عناه الفقهاء
باشر واملتسبب ، وهبذا االصطالح فقد عند ذكرهم لفروع قاعدة امل  -يف الغالب 

 عرف السبب بتعريفات كثرية منها : 
إحداث أمر يف شيء يفضي إىل تلف شيء آخر على جري العادة ، ويقال  *

  37لفاعله متسبب
 38واملتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وختلل بني فعله والتلف فعل خمتار  *
كان السبب هو املقتضي لوقوع  والتسبب ما حيصل اهلالك عنده بعلة أخرى إذا   *

    39الفعل بتلك العلة 
اإلتالف تسببا : فعل ما يفضي عادة إىل اإلتالف دون أن يتخلل بينهما ما   *

 40ميكن إحالة احلكم عليه ، ويعرب عن الفاعل ابملتسبب

 
 888مادة  2/452درر احلكام شرح جملة األحكام   -  37

 1/466غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر  -  38

   2/204؛ هتذيب الفروق 4/27الفروق  -  39

 1377مادة   430جملة األحكام الشرعية / -  40
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 41ما يتوصل به إىل احلكم ويكون طريقا يف ثبوته  

    42مؤثر فيهما يكون طريقا للوصول إىل احلكم غري  *
    43كل شيء يتوصل به إىل املقصود  *
    44كل شيء وصلت به إىل حاجة تريدها  *
  ولعل التعريف األول هو األقرب ملوضوع البحث ، و ملصطلح الفقهاء املذكور

آنفا  ، وال خيفى مدى التناسب بني كل من التعريف اللغوي والشرعي يف املعىن  
 . . وهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1993ط  190/ 2املنثور يف القواعد للزركشي   -  41

 155التعريفات / -  42

 626/ 2كشاف مصطلحات الفنون     -  43

 .  1413؛ ط الرسالة   495الكليات آلىب البقاء / -  44
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 الثالث املطلب 
 يف معىن اجلناية لغة واصطالحا 

 أوال: معىن اجلناية لغة :
اجليم والنون والياء أصل واحد ، وهو أخذ الثمرة من شجرها ،  تقول جنيت  

،   وأجنت األرض ، أي  45الثمرة أجنيها ، واجتنيتها ، ومثر جيٌن ، أي أخذ لوقته 
     46كثر جناها 

واجلناية : الذنب واجلرم ، وجىن فالن على  وجىن الذنب عليه جناية : جّره إليه ،  
    47نفسه إذا جر جريرة ، وجتىّن فالن على فالن ذنبا إذا تقوله عليه وهو بريء 

ومن املعاين السابقة ، فإن املعىن املقصود هنا هو : اجلناية : مبعىن الذنب واجلرم  
 . 

 :اثنيا: معىن اجلناية اصطالحا
    48النفس أو غريها. كل فعل حمظور بتضمن ضررا على  *

وقد شرح التعريف السابق أبن الفعل احملظور إما أن يكون على العرض ، ويسمى 
قذفا أو شتما أو غيبة ، وإما على املال ويسمى غصبا أو سرقة أو خيانة ، وإما  
على النفس ويسمى قتال أو صلبا أو إحراقا أو خنقا ، وإما على طرف ويسمى  

     49قئا. قطعا أو كسرا أو شجا أو ف

 
 (.   482/ 1معجم مقاييس اللغة    -  45

 6/2306الصحاح  -  46

 . 1641، القاموس احمليط /14/154لسان العرب    -  47

  111التعريفات /   -  48

 1/270راجع كشاف مصطلحات الفنون  -  49
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اسم لكل فعل حمرم شرعا، فخص يف عرف الفقهاء مبا يكون يف النفس أو   *
    50الطرف

    51فعل هو حبيث يوجب عقوبة فاعله حبد أو قتل أو قطع أو نفي *
اجلرم والذنب وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب يف الدنيا   *

  52واآلخرة.
 الرتجيح 

 لعل األرجح من بني هذه التعاريف هو تعريف املالكية أبن اجلناية هي : 
 فعل  يوجب عقوبة فاعله حبد أو قتل أو قطع أو نفي

 فإنه شامل ملعظم مواضع هذا البحث من قصاص وحد وتعزير . وهللا أعلم. 
  

 
    1/270كشاف مصطلحات الفنون   - 50

 .  1993؛ ط دار الغرب اإلسالمي   2/632شرح حدود ابن عرفة   -  51

 اد ط مكتبة اإلرش 20/241؛ واجملموع  356املطلع على أبواب املقنع /  -  52
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 املطلب الرابع
 يف معىن احلدود لغة واصطالحا 

  أوال: معىن احلد لغة :
والدال أصالن ، األول املنع ، والثاين طرف الشيء ،  مجعه حدود ، فعلى احلاء  

األصل األول ، احلد : احلاجز بني الشيئني ،  ويقال للبواب حداد ؛  ملنعه الناس  
، ومنه احلدود املقدرة يف 54. وأحّدت املرأة امتنعت عن الزينة    53من الدخول

 55الشرع ؛ ألهنا متنع من اإلقدام  
صل الثاين ، حد السيف ، وهو حرفه ، وكذا السكني ، وحد الشراب  وعلى األ 

 .57، وحددت إليه النظر : نظرت متأمال   56: صالبته  
   ولعل أقرب املعاين السابقة ، ملا حنن بصدده ، هو  األصل األول

للحد وهو املنع . ألنه مينع صاحبه إذا مل يكن متلفاً وغريه ابملشاهدة  
؛ ألنه يتصور حلول تلك    ويعاينه إذا مل يكن متلفاً ومينع من يشاهد ذلك  

وهللا سبحانه    58  العقوبة بنفسه لو ابشر تلك اجلناية فيمنعه ذلك من املباشرة. 
 وتعاىل أعلم. 

 

 
   352، والقاموس احمليط / 2/3معجم مقاييس اللغة  -  53

 126خمتار الصحاح /  -  54

 48املصباح املنري / - 55

 4/ 2معجم مقاييس اللغة   -56

 48املصباح املنري / -  57

 7/49بدائع الصنائع  -  58
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  اثنيا: معىن احلد اصطالحا:
ذكر الفقهاء للحد تعاريف كثرية واملعىن يف كل منها يكاد أن يكون واحدا ، فمن  

 التعاريف مايلي  : هذه 
 59اسم لعقوبة مقدرة جتب حقاً هللا تعاىل.   *
 ،     60عقوبة مقدرة واجبة حقاً هلل تعاىل عز شأنه  *
 61عقوبة مقدرة هلل تعاىل *
، أي يف مثل الذنب الذي جعلت   62عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع يف مثله   *

 العقوبة من أجله ، 
لعقوبة املقدرة وقال ) احلد يف لسان  على قصر احلد يف ا  63وقد اعرتض ابن القيم

اجلناايت   عقوابت  ابحلدود  يريدون  فإهنم  الفقهاء  اصطالح  منه يف  أعم  الشرع 
به   يراد  فإنه   ، أعم من ذلك  الشارع  لسان  ، واحلد يف  املقدرة ابلشرع خاصة 
العقوبة اترة ، ويراد به نفس اجلناية اترة كقوله تعاىل ) تلك حدود هللا فال تقربوها  

 
 9/36املبسوط  -  59

 7/49بدائع الصنائع  -  60

   348، وكذا يف حترير التنبيه للنووي / 370حوه /؛ املطلع على أبواب املقنع بن  3/ 5البحر الرائق   -  61

    6/3027كشاف القناع    - 62

هو أبو عبدا هلل  مشس الدين ، حممد ابن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي ، زين الدين الزرعي ،  - 63
هـ  ،    691مث الدمشقي احلنبلي ، الشهري اببن قيم اجلوزية ، ولد يف دمشق يف اليوم السابع من شهر صفر لعام  

ك يف غري ذلك ، وتفقه وأفىت يف دمشق ، والزم  فقيه ، أصويل، جمتهد  ، مفسر ، متكلم ، حنوي ، حمدث ، مشار 
، ودفن يف سفح قاسيون بدمشق   751رجب عام    13شيخه ابن تيميه ، وسجن معه يف قلعة دمشق ، وتويف يف  

، له تصانيف كثرية منها : زاد املعاد يف هدي خري العباد ، أعالم املوقعني عن رب العاملني ، هتذيب سنن أيب داود  
، ط دار   106/ 9، ط دار املعرفة ، معجم املؤلفني  351، ت   551/  4ل على طبقات احلنابلة ، راجع  ، الذي

 ، ط دار العلم للماليني ، الطبعة احلادية عشرة.   6/56إحياء الرتاث، األعالم للزركلي  
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( ويراد به اترة جنس العقوبة   65(، وقوله تعاىل ) تلك حدود هللا فال تعتدوها    64
 66وإن مل تكن مقدرة 

فقد ذكر    67وابن القيم رمحه هللا تعاىل اتبع يف هذا لشيخه شيخ اإلسالم بن تيميه 
 68أن تسمية العقوبة املقدرة حدا هو عرف حادث 

 الرتجيح 
كل من هذه التعريف يؤدي ملعىن واحد هو أن العقوبة مقدرة من قبل الشارع  

 ،ولكن لعل التعريف الرابع أرجح لشموله على املعىن اللغوي وهو املنع . 
ولعل هذا مننب على مسألة ، وهي هل جتوز الزايدة على احلد أم ال ؟ فمقتضى  

كالم شيخ اإلسالم ومن  تعريف اجلمهور أبنه ال جتوز الزايدة عليها ، ومقتضى  
 تبعه أن الزايدة جائزة . 

لكن قد جياب عن ذلك : أبن هذا جمرد اصطالح لبيان املعرف ، وحينئذ المشاحة  
 يف االصطالح ، وهللا أعلم . 

  

 
 سورة البقرة  187آية   -  64
 سورة البقرة  229آية   -  65

 2/45راجع أعالم املوقعني - 66

حلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن تيمية  احلراين  أبو العباس تقي الدين بن تيمية ، اإلمام  هو أمحد عبد ا  -  67
حبران ، وحتول به أبوه إىل دمشق فنبغ واشتهر ، وكان إماما حمققا ملا ينقله ، آية يف    661شيخ اإلسالم ولد سنة  

فخرجت    728تقال بقلعة دمشق ، سنة  التفسري واألصول ، فصيح اللسان ، قلمه ولسانه متقارابن ، مات مع
 ؛  135/ 14؛ البداية والنهاية    1/144؛ سري أعالم النبالء    1/261دمشق كلها يف جنازته ، راجع ، معجم املؤلفني  

 348- 28/347راجع جمموع الفتاوى   -  68
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 املطلب اخلامس
 يف معىن التعزير لغة واصطالحا 

 
 أوال : معىن التعزير لغة 

 

مصدره عزر ، والعني والزاء والراء كلمتان إحدامها التعظيم والنصر كقوله تعلى) 
، ومنه الضرب  70(  ، والكلمة األخرى جنس من الضرب  69وتعزروه وتوقروه  

، فيقال عزرته 73، ، وذكر بعضهم أنه املنع 72،أو التأديب دون احلد  71دون احلد 
، وذكر بعضهم أن التعزير  74األضداد    وعّزرته إذا منعته ، وقيل أيضا أنه من أمساء

التأديب   فيه ألن  والتأديب داخل   ، التعظيم  مع  النصرة  يرجع ملعىن واحد هو 
 75نصرة 

اصطالحا التعزير  معىن  على  :    اثنيا:  ذلك  الفقهاء يف  تعريف  اختلف 
 وجوه منها : 

 76أتديب دون احلد   *

 
 سورة الفتح  9من اآلية رقم   -  69

   4/311معجم مقاييس اللغة  -  70

 429خمتار الصحاح /  -  71

   155املصباح املنري / -  72

   374كشاف القناع ، املطلع على أبواب املقنع /  563معجم مقاييس اللغة / -73

 374،املطلع على أبواب املقنع / 563معجم مقاييس اللغة /    -  74

   333ين صراجع املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ط دار املعرفة ، حتقيق حممد الكيال - 75

    314، الكليات   91التعريفات /-76
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 77أتديب على ذنب ليس فيه حد  *
 78التأديب   *
 79عقوبة على معصية غري موجبة للحد   *
الرتجيح 
لعل هذا التعريف األخري الذي ذكر مبعناه عند املالكية أرجح ، ألنه وإن كان   

التعزير أتديبا ، لكن حصره يف التأديب ، مينع من التعزير أبمور كثرية ال ينطبق  
التعبري  عليها مصطلح التأديب، فالتعزير قد يصل إىل القتل أحياان ، ولذا كان  

 عنه أبنه عقوبة ؛ أعم فيدخل يف ذلك التأديب . 
ومرد ذلك إىل اخلالف يف مسألة هي : هل جيوز التعزير فيما فوق احلد أو ال ؟  

80    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   355حترير التنبيه  - 77

   345/ 7كشاف القناع ، حاشية الروض املربع البن قاسم   - 78

، هذا التعريف استقيته من الكتاب املذكور وليس نصا ، حيث بوب قائال :    659شرح حدود ابن عرفة/  -   79
 ذلك يكون يف املعصية غري املوجبة للحد .  مث ذكر أن 00ابب فيما جتب فيه العقوبة والتعزير 

 وما بعدها   465راجع تفصيل هذه املسألة يف كتاب احلدود والتعزيزات عند ابن القيم / -  80
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 املبحث الثاين
يف بيان قاعدة اجتماع املباشر واملتسبب يف هذه األبواب  

 وفيه مثانية مطالب
 اإلمجايل للقاعدة املطلب األول : املعىن 

 املطلب الثاين : أصل القاعدة 
 املطلب الثالث : ما يستثىن من هذه القاعدة   

اجلناايت   أبواب  يف  القاعدة   أقسام    : الرابع  املطلب 
 واحلدود والتعازير 

املطلب اخلامس : معىن التعدي يف فروع القاعدة ، وهل 
 هو شرط للضمان؟ 

 املطلب السادس : شروط املباشرة
 لب السابع : أنواع السبباملط

 املطلب الثامن : الفرق بني السبب واملباشرة  
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 املطلب األول
 املعىن اإلمجايل للقاعدة وفيه فرعان

 
   الفرع األول : نص القاعدة املتفق عليه عند الفقهاء

 
النص الذي أطبق عليه معظم الفقهاء ،  هو: إذا اجتمع املباشر مع املتسبب  

 أضيف احلكم إىل املباشر   
هذه القاعدة هي أهم قاعدة من القواعد الكلية يف الضمان ؛ ولذا ال يكاد  خيلو  
كتاب فقه منها ، بل إنك لتجد أن التطابق يكاد أن يكون  وشيكا  يف لفظ هذه  

 هب األربعة ،  القاعدة بني املذا
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احلنفية  من  الفقهاء  تناول   هذه    84واحلنابلة   83والشافعية  82واملالكية   81فقد  
 القاعدة ابلنص املذكور آنفا  يف كتب خمتلفة وخاصة يف كتب القواعد : 

وقد ختتلف تعبرياهتم هلذه القاعدة ، لكن املؤدى واحد ، فقد يعربون عن السبب  
ص القاعدة:  إذا اجتمع الغرور واملباشرة قدمت أبحد فروعه كالغرور   فيصبح ن 

  85املباشرة 

 
؛ ط  466/ 1؛ غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر  165راجع األشباه والنظائر البن جنيم /    -   81

دار ابن اجلوزي الطبعة   92الفوائد الزينية يف مذهب احلنفية البن جنيم ؛  1405دار الكتب العلمية الطبعة األوىل 
؛ درر احلكام  1402ط دار الفرقان  الطبعة الثانية    790،      2/685النتف يف الفتاوى للسغدي    1414األوىل  

األوىل  ط دار الكتب العلمية  ؛ الفروق للكرابيسي ت د/حممد طموم الطبعة    90شرح جملة األحكام املادة رقم  
 ؛ 1402

- 206/ 2، والفروق وهتذيبه للقرايف ط عامل الكتب    246-  4/243حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ،    -   82
؛  الفروق الفقهية أليب الفضل الدمشقي  1416ط دار السالم  الطبعة األوىل    4/2001، بداية اجملتهد   208
القاعدة رقم    78،  31القاعدة    77لونشريسي  ؛ قواعد ا   1992ط دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل    107

، ط جامعة أم القرى ت/ أمحد بن  402، قاعدة رقم  611/ 2،    388قاعدة رقم   601/ 2؛ قواعد املقَّري    32
 عبد هللا بن محيد  

ط دار الكتاب العريب الطبعة األوىل ؛ األشباه النظائر البن السبكي  297راجع األشباه والنظائر للسيوطي  -  83
األوىل  وم  27/ 2 الطبعة  العلمية   الكتب  دار  بعدها ط  الدين احلصين حتقيق د/جربيل    411ا  لتقي  القواعد  ؛ 

ت د/ تيسري  1/133؛ املنثور يف القواعد للزركشي    418، ط مكتبة الرشد، الطبعة األوىل    420/ 3البصيلي  
ط مؤسسة    301بن عبد السالم    ؛ قواعد األحكام يف مصاحل األانم للعز1993فائق أمحد حممود الطبعة الثانية= =

دار البشائر اإلسالمية الطبعة الثانية    30/ 1؛الفوائد اجلنية حاشية املواهب السنية للفاداين املكي  1410الراين  
1417 

ط دار الكتب العلمية ؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية    274ص    127القواعد البن رجب القاعدة    -  84
ط دار البشائر اإلسالمية ت جاسم   98ص   86بن عبد اهلادي احلنبلي ، القاعدة جلمال الدين يوسف بن احلسن 

الطبعة األوىل   الدين  1415الدوسري  الدين بن عبد املؤمن بن كمال  ؛ قواعد األصول ومعاقد الفصول لصفي 
ي  مادة  ؛ جماة األحكام الشرعية  أمحد بن عبد هللا القار 1406ط عامل الكتب ؛ الطبعة األوىل  192احلنبلي ص  

 1401ط هتامة الطبعة األوىل  443ص   1426

 والغرور هو ما يكون جمهول العاقبة ال بدري أيكون أم ال      -  85
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والغرور يف حقيقته نوع من أنواع التسبب ، فالغار هو املتسبب ، واملغرر به هو  
 املباشر ، ولعل ختصيصهم بذكر الغرور هو كثرة ما يندرج حتته من الفروع .  

  القواعد جاء يف كتاب  القاعدة كما  هذه  احلنابلة عن  استند   86وعرب  :إذا 
إتالف أموال اآلدميني ونفوسهم إىل مباشرة وتسبب ، تعلق الضمان ابملباشرة  

 دون السبب …، 
وفروع هذه القاعدة تنتشر يف معظم أبواب الفقه ، ألهنا تتعلق ابإلتالف ، أاي كان  

 هذا املتَلف.  
فكل  ابب من أبواب الفقه ميكن تصور اإلتالف فيه ، فإن هلذه القاعدة مدخل 

 يه .ف
وعلى هذا ، فإن الفقهاء يرددون هذه القاعدة يف كثري من أبواب الفقه ، وخباصة  

تلك األبواب ، اليت ختتص ابإلتالف يف معظم مسائلها ، كالغصب ، واجلناايت   
 ، والدايت،  واحلدود …. إىل غري ذلك .  

  وهناك بعض القواعد اليت تعطي نفس املعىن لتلك القاعدة
 :  لضامن دون املتسبب، ومن تلك القواعدأبن املباشر هو ا

 
   87  األصل الرتجيح بقوة السبب *

 

ومثال الغرور كما لو غر الزوج ابمرأة فيها عيب من عيوب الفسخ ، أو أن تسكت على عيبها وتظهر للويل معرفة  
  358/ 2املهر مل يرجع به على الغار ألنه متسبب وهو مباشر / اخلاطب بعيبها ، ووطئ وفسخ نكاحها فإذا غرم  

 الفوائد اجلنية 
 وحيثما السبب واملباشرة         جيتمعا فقدَِّمنَّ اآلخرة 

 (  30/ 1كذلك الغرور معها جعال    واستثنيت أشياء فيما نقال )الفوائد اجلنية  
 274ص  127القواعد البن رجب القاعدة   -  86

 7/77املبسوط  -  87
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يف بعض الفروع يكون اإلتالف فيها أبكثر من سبب فالسبب القوي يف وقوع  
 اإلتالف هو الذي يستوجب الضمان ؛ ألن السبب األقوى أيخذ حكم املباشر،  

كل حكم ثبت بعلة ذات وصفني يضاف احلكم إىل الوصف  *
 88الذي وجد منهما أخريا 

ألن الوصف األخري هو املباشر ، كمن حفر بئرا ، وجاء آخر فوضع حجرا بقرب 
البئر فعثر به شخص فوقع يف البئر ، فإن الضمان يتعلق ابلواضع ألن اإلتالف  
قد وقع بسبب وضعه للحجر ، فحفر البئر ووضع احلجر وصفان ، أضيف احلكم  

  أعلم .  فيهما إىل الوصف األخري ألنه أيخذ حكم املباشر ، وهللا 
 89  إتالف املتسبب كإتالف املباشر يف أصل الضمان *

واملعىن أن املباشرة لإلتالف ليست شرطا يف الضمان ، بل إن  من تسبب يف  
 . 90وقوع اإلتالف يضمن كاملباشر 

  الفرع الثاين : املعىن اإلمجايل للقاعدة
 

إذا اجتمع املباشر    إن املعىن الذي تفيده هذه القاعدة ابلنص املذكور آنفا هو : إنه 
أي عامل الشيء وفاعله ابلذات مع املتسبب وهو الفاعل للسبب املفضي لوقوع  
ذلك الشيء ،  يضاف حكم الذي يرتتب على الفعل إىل الفاعل املباشر دون  

 املتسبب ، 

 
 81/ 1درر احلكام جملة األحكام  -  88

   161/ 2أعالم املوقعني   -  89

 املرجع السابق  -  90
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واملباشر هو الذي حيصل التلف من فعله دون أن يتخلل  بينه وبني التلف فعل 
 فاعل آخر . 

 -األمثلة على ذلك : ومن 
 
احلافر للبئر مع امللقي ، فالذي يضمن هو امللقي ، ألن حفر البئر حبد ذاته ال   *

يستوجب تلف امللقى يف البئر ، فلو مل ينظم فعل املباشر إليه ملا تلف حبفر  
،  ففي هذه الصورة وما شاهبها يضاف فيها احلكم إىل املباشر    91البئر فقط  

 دون املتسبب. 
لو محل صبيا حرا على دابة  وكان ممن يستمسك عليها ، فسار الصيب على     *

الدابة فأوطأ إنساان فقتله  فديته على عاقلة الصيب ألنه أحدث السري ابختياره  
92 

وإذا أعطى الرجل صبيا سالحا ميسكه له فقتل به رجال فالضمان على عاقلة   *
م السبب كاملردي مع  الصيب ألن مباشرته لذلك كانت ابختياره فقطعت حك

 93احلافر.  
 

 املطلب الثاين : أصل القاعدة  
 

: من تضمني للمباشر ،  أو للمتسبب ، أو هلما    -هذه القاعدة مبساراهتا الثالثة 
استندت ألدلة كثرية ، سواء كان ذلك من الكتاب أو السنة ، أو من   -معا ، 

 
؛  1/466؛ غمز البصائر شرح األشباه والنظائر    90املادة    80/  1راجع درر احلكام شرح جملة األحكام    -91

 569- 568التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء    ؛ نظرية  2/208الفروق للقرايف 

 187/ 26راجع املبسوط   -  92

 186- 185/ 26راجع املبسوط   -  93
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، وعلى هذا فسوف يتم ذكر ما يستقل    94عمل الصحابة رضوان هللا عليهم مجيعا 
به كل مسار من األدلة ، وبعد ذلك يتم ذكر األدلة اليت تشمل هذه املسارات  

 الثالثة إن وجدت . 
  أوال: األدلة الدالة على تغليب املباشرة *

: من الكتاب 
 ( 95قوله تعاىل ) كل نفس مبا كسبت رهينة    *
 (96====== ) وال تكسب كل نفس إال عليها   *
 ( 97====== ) وال تزر وازرة وزر أخرى *
*   (====== 

فجميع هذه األدلة من الكتاب ، وما يف معناها تدل بعمومها ؛على أن من 
ارتكب فعال ، أو جىن جناية ، فإنه يكون مسئوال عن جنايته ، وال ُيسَأل  

 98ابشرها بفعله.غريه عنها ، وماذاك إال ألنه الذي 

من السنة 

 
هذه األدلة تذكر يف الفروع الفقهية الداخلة حتت قاعدة اجتماع املباشر واملتسبب ، ومل يُنص على أن هذه    -   94

عكس ، أو استواء املباشرة مع السبب ، ولكن هذه  األدلة ابلذات دالة على تغليب املباشرة على السبب أو ال 
 األدلة فيما يظهر يل صاحلة لالستدالل على ذلك , وهللا أعلم. 

 38سورة املدثر آية   -  95

 164سورة األنعام آية   -  96

 164سورة األنعام آية   -  97

 , ط دار الكتب العلمية   2/281راجع أحكام القرآن للجصاص  -  98
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  »قول النيب صلى هللا عليه وسلم »إّن ابنك هذا ال جيين عليَك وال جتين عليِه
وقرَأ رسوُل اّللِّ صلى هللا عليه وسلم }وال تزُر وازرٌة ُوزَر ُأخرى{. »ال جتين  

 99عليه، وال جيين عليك«. 
  جناية ولده ففيه دليل على أن كال مسئول عن ما جينيه فال يسأل األب عن

وال الولد عن جناية أبيه ألن األصل هو حتميل من ابشر اجلناية مسئولية جنايته 
 . 
  قول النيب صلى هللا عليه وسلم "من تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو

ومل يكن ابلطب معروفا فأصاب نفسا    -. أي أن من مارس الطب100ضامن  " 
 فما دوهنا فهو ضامن! 

بيب اجلاهل يضمن ما جنت يداه ، وهو هنا مباشر ، ففيه دليل على أن الط
واملريض الذي قد أتى إليه متسبب ، وقد ال يعذر يف جميئه لطبيب جاهل ، 
ومع ذلك فالطبيب اجلاهل ضامن كما يف احلديث ، فدل ذلك على أن املباشر  

 يلزمه الضمان مىت ما توفرت شروط ذلك .  
 

ط مكتبة املطبوعات اإلسالمية الطبعة    4832، من حديث أيب رمثة  ، ح    52/ 8اجملتىب  أخرجه النسائي  يف    -   99
ط دار الكتب العلمية ؛ مسند اإلمام أمحد    2671ح    890/ 2؛ وابن ماجة يف سننه  1414الثالثة املفهرسة  

ط دار    717ح    280/ 22؛ والطرباين يف املعجم الكبري  1413ط املكتب اإلسالمي    7113ح     299/ 2
 ، ط مؤسسة الكتب الثقافية .   770ح   194ياء الرتاث ؛ واملنتقى البن اجلارود ص إح

 ،   1415ط مكتبة املعارف للنشر والتوزيع   990ح  2/687احلديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
  عند ابن ماجة سوى هذا   - راوي احلديث  - ليس للخشخاشوقال عنه البوصريي يف حاشيته على سنن ابن ماجة  

احلديث وليس له رواية يف شيء من اخلمسة األصول ورجال إسناده كلهم ثقات ، راجع مصباح الزجاجة يف زوائد  
    287/ 3،   1416ابن ماجة ط دار املعرفة 

؛ وابن    4830، من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، ح    52/ 8أخرجه النسائي يف اجملتىب  -   100
   1409، ط مؤسسة الكتب الثقافية    4586، ح  2/604د يف السنن  ؛ وأبو داو   3466، ح  1148/ 2ماجة   

ط دار الكتب العلمية ، وقد حسنه    7484، ح    236/ 4احلديث صححه احلاكم يف املستدرك ووافقه الذهيب   
 227- 226/ 2األلباين بشواهده راجع السلسلة الصحيحة  
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 ُوالطاعُة حٌق, ما مل يـُْؤمْر مبْعصيٍة,    قول النيب صلى هللا عليه وسلم   »السمع
 . 101فِإذا أُِمَر مبعصيٍة فال مسَع وال طاعِة«." 

له السمع والطاعة إذا كان األمر مشروعا ، فإذا كان    فاإلمام ومن يف حكمه 
 معصية فيلزم املأمور عدم  االستجابة لألمر.  

 ففيه دليل على أن املأمور  ابرتكاب جناية يكون ضامنا ملا جنت يداه ،ألنه ال
طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ، واملأمور مباشر  واآلمر متسبب. والرسول  

 102يه الصالة والسالم قال : ال طاعة يف معصية إمنا الطاعة يف املعروف عل
 قول النيب صلى هللا عليه وسلم   "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر، قتل

 "  103الذي قتل وحبس الذي أمسك
  ففيه دليل على أن املباشر هو الذي يضمن بدليل أنه أوجب القود عليه دون

 فهنا تغليب للمباشرة على التسبب .  املمسك ، وهو املتسبب ، 

 
كتاب اجلهاد والسري، ابب السمع والطاعة  أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث ابن عمر رصي هللا عنه ،    -  101

 1ح  4/7لإلمام 

- 134/ 8أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه ، كتاب أخبار اآلحاد    -   102
   13ابب ما جاء ف إجازة خرب الواحد  ح رقم  135

، كتاب اجلراح ، ابب    90/ 8  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ،  -  103
، كتاب    172- 171/ 6، وأخرجه يف معرفة السنن واآلاثر    16029الرجل حيبس الرجل لآلخر فيقتله ، ح  

  9/427، وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف    1412، ط دار الكتب العلمية  4846اجلراح ، ابب قتل اإلمام ح 
   3241، كتاب احلدود والدايت وغريه ، ح  103/ 3   ط املكتب اإلسالمي ، وأخرجه الدار قطين    17893، ح  

قال الشوكاين قي نيل األوطار  حديث ابن عمر أخرجه الدار قطين من طريق الثوري عن إمساعيل بن أمية عن انفع  
البيهقي ورجح   أيضاً  أكثر. وأخرجه  الدار قطين: واإلرسال  قال  إمساعيل.  ابن عمر، ورواه معمر وغريه عن  عن 

 إنه موصول غري حمفوظ. قال احلافظ يف بلوغ املرام: ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.   املرسل وقال:
  ُ وقد روي أيضاً عن إمساعيل عن سعيد بن املسيب مرفوعاً والصواب عن إمساعيل قال: »َقَضى َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ

عن سفيان عن إمساعيل يرفعه قال: »اقْـتـُُلوا اْلَقاِتَل َوَأْصرِبُوا  َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم«  احلديث. ورواه ابن املبارك عن معمر  
 ؛   26/  7الصَّاِبَر«  يعين احبسوا الذي أمسك ، راجع نيل األوطار 
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  ,ُجَباٌر َجْرُحُه  َواْلَمْعِدُن  ُجَباٌر,  َجْرُحَها  ُر  »اْلِبئـْ وسلم  عليه  هللا  صلى  قوله 
اخْلُْمُس«.  الرَّكاِز  َويف  ُجَباٌر,  َجْرُحَها  »الّناُر    104َواْلَعْجَماُء  رواية  ويف 

 .  105ُجَباٌر« 
البئر واملعدن والعجماء    -ر األربعة  فهذا دليل على أن ما يتلف بسبب هذه األمو 

الضمان فيه على املتسبب   ، بشرط عدم التعدي  من املتسبب يف هذه    -والنار 
الصور ، كما لو حفر البئر يف الطريق العام ، أو يف غري ملكه ، فعليه الضمان  

 حينئذ .
 من اآلاثر 
  ألقيَم حّداً َعَلى  ماروي أن  علّي بن أيب طالب رضَي هللا عنه قال: »ما كنت

أحد فيموَت فأجَد يف نفسي, إال صاحَب اخلمر فإنه لو مات وَديْته, وذلَك  
أّن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم مل َيُسّنه«.  أي مل يسن فيه عددا معينا من 
اجللدات، وليس معناه أنه ! مل يسن فيه شيئا فإن أصل اجللد لشارب اخلمر  

 106اثبت ابلسنة الصحيحة. 
على القول أبن عقوبة شارب اخلمر تعزير والتعزير    -اإلمام هنا مباشر متعدي  ف

وشارب اخلمر متسبب متعدي ألنه قام بفعل    - يف مثل ذلك ال يصل إىل القتل  
حمرم ، وإذا وجد التعدي من املباشر واملتسبب فإضافة حكم الضمان للمباشر  

 أوىل . 
 

من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،كتاب الزكاة ،ابب يف الركاز    137/ 2أخرجه البخاري يف صحيحه  -   104
، كتاب احلدود ، ابب جرح العجماء جبار ح    1334/ 3فظ له ، ، وأخرجه مسلم يف صحيحه والل  1اخلمس ح  

 1412،  ت/حممد فؤاد عبد الباقي، ط دار احلديث الطبعة األوىل   1710

ط دار الكتب العلمية الطبعة    3277كتاب احلدود  الدايت ح     110/ 3أخرجه الدار قطين يف سننه     -  105
 ؛   1417األوىل 

راجع:    6536؛  4اب احلدود ، ابب الضرب ابجلريد والنعال ح كت  14/ 8أخرجه البخاري يف صحيحه   -  106
 ط دار الكتب العلمية الطبعة األوىل    80/ 12فتح الباري البن حجر  
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 فخر البصري، ووقع األعمى  ماروي  أن رجال كان يقود أعمى فوقع يف بئر ،
 107فوق البصري فقتله، فقضى عمر بعقل البصري على األعمى. 

  فهنا اجتمع مباشر ومتسبب ، فاملباشر هو األعمى ألنه هو الذي ابشر قتله
ابلوقوع عليه ، والبصري متسبب ألنه القائد لألعمى ، وهذه الصورة بعكس 

وجد من املباشر واملتسبب    صورة الدليل احلادي عشر، حيث أن التعدي هناك
 ، وهنا  مل يوجد التعدي  من املباشر ، وال من املتسبب فأضيف احلكم للمباشر 

 إجَّار له  ليس  بيت  فوق  عليه وسلم  »من ابت  فوقع 108قوله صلى هللا   ,
فمات فربئت منه الذمة, ومن ركب البحر عند ارجتاجه فمات, فقد برئت منه 

 109الذمة«.
 لتع مثاال  ، فهذا يصلح  البيت  البعيد هو صاحب  فاملتسبب   ، املتسببني  دد 

  ، نفسه  قتل  ابشر  فهو كمن   ، البيت  فوق  الذي ابت  هو  القريب  واملتسبب 
كل حكم ثبت بعلة ذات وصفني يضاف احلكم إىل الوصف    والقاعدة تقول : 

 .  110الذي وجد منهما ، وإضافة احلكم للوصف األخري إضافة للمباشر 
   الدالة على تغليب السبب على املباشرةاثنيا : األدلة *

 

   329أخرجه الدار قطين يف سننه من كتاب احلدود ح   -  107

بن علي بن رابح عن   ?وأثر علي بن رايح أخرجه أيضاً البيهقي وهو من رواية موسى  84/ 7قال يف نيل األوطار  
 يـُْنِشُد  أبيه. قال احلافظ: وفيه انقطاع ولفظه: »فـََقَضى ُعَمُر ِبَعْقِل اْلَبِصرِي احلافظ َعَلى اأَلْعَمى َفذََكَر َأنَّ اأَلْعَمى َكانَ 

 َخرَّا َمعاً ِكاَلمُهَا َتَكسََّرا.  -يَح اْلُمْبِصَرا  َهْل يـَْعِقُل اأَلْعَمى الصَّحِ  - مثَّ ذََكَر األَبـَْياِت« : اَي أَيُـَّها النَّاُس َلِقيُت ُمْنَكراً 
اإِلجَّاُر: السَّطح، بلغة الشام والـحجاز، ومجع  اإِلجَّار َأجاِجرُي و َأجاِجَرٌة. ابن سيده: و اإِلجَّار و اإِلجَّارةُ    -   108

ه ما يـَُردُّ الساِقَط عنه  ، راجع  اإِلجَّاُر، ابلكسر والتشديد: السَّْطُح الذي لـيس حول   …سطح لـيس علـيه ُسرْتٌَة.  
 لسان العرب أجر 

،  20699ح    1413، ط املكتب اإلسالمي  ، الطبعة األوىل    5/108أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده    -  109
20700 

 1407الطبعة الرابعة  353-352راجع  ختريج الفروع على ألصول للزجناين ط مؤسسة الرسالة  -  110
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 من الكتاب 
قوله تعال ) ومن يكسب خطيئة أو إمثا مث يرم به بريئا فقد احتمل هبتاان وإمثا   *

 ( 111مبينا 
  فيدخل يف معىن اآلية من جهة العموم  الذي يلقى بتهمة اجلرم على غريه فأوقعت

قوبة غالبا ما يكون اإلمام عقوبة اجلناية على شخص بريء، واملباشر لتنفيذ تلك الع
أو انئبه ، وهو إمنا فعل ذلك قياما بواجبه يف تنفيذ العقوابت ، فإذا تبني أن سبب 
إجياب العقوبة كان ابطال  عوقب املتسبب دون املباشر ألن املتسبب أنفرد ابلتعدي 

 . 112دون املباشر 
  شهدا على  ويدل على ذلك ما جاء يف األثر ا عن علي رضي هللا عنه يف رجلني

الذي سرق،  هذا  فقاال:  آبخر  أتياه  مث  عنه.  علي رضي هللا  فقطعه  ابلسرقة،  رجل 
وأخطأان يف األول. فلم جتز شهادهتما على اآلخر، وأغرمهما دية األول وقال: لو 

 113علمت أنكما تعمدمتا لقطعتكما. 
فهما قد تسببا يف قطع يد شخص عن طريق اخلطأ والذي ابشر القطع هو احلاكم أو  
من ينيبه ، فأغرمهما دية اليد لتسببهما يف إتالف يد احملكوم عليه ، ولو كاان عامدين  

 ألوجب القطع عليهما قصاصا للمحكوم عليه ظلما  
كان الشاهدان    ونص اآلية يفيد ابشرتاط قصد الظلم والعدوان من املتسبب ،  فلو

 خمطئني النطبق معىن اآلية عليهما .  

  من السنة 

 
 112سورة النساء آية   -  111

 فما بعدها   379/ 5،  1414راجع اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ط دار احلديث    -  112

، كتاب الدايت ابب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص    41/ 8أخرجه البخاري يف صحيحه     -  113
 .   1منهم كلهم ح  
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  َْومَل ُتْطِعْمَها  فـََلْم  َها.  َأْوثـََقتـْ ِهّرٍة  اْمَرَأٌة يف  :  »ُعّذَبِت  قوله صلى هللا عليه وسلم  
 114َتْسِقَها. َومَلْ َتَدْعَها أتَُْكُل ِمْن َخَشاِش اأَلْرِض«. 

  كان متعداي دون املباشر فعليه الضمان ،فهذه فهذا دليل على أن املتسبب إذا
املرأة قد تسببت يف موت اهلرة  فُحمِّلت عقوبة ذلك ، فهي كمن ابشر قتلها .  
وهذا احلديث أصل جياب به على من قال أبن املتسبب ال يضمن فيما إذا كان 
، إذا مات جوعا بسبب ذلك احلبس ، وحجتهم يف ذلك أنه مل   احملبوس آدميا 

 تله ، وسيأيت بيان ذلك يف حينه إن شاء هللا تعاىل .يباشر ق
  ما جاء يف احلديث الصحيح" َأّن رَُجاًل َعّض َيَد رَُجٍل, فَانـْتَـزََع َيَدُه َفَسَقَطْت ثَِنيّـُتُه

َأْو ثـََنااَيُه, فَاْستَـْعَدَى َرُسوَل اّللِّ صلى هللا عليه وسلم, فـََقاَل َرُسوُل اّللِّ صلى هللا 
»َما أتَُْمُرين؟ أتَُْمُرين َأْن آُمَرُه َأْن يَدََع يََدُه يف ِفيَك تـَْقَضُمَها َكَما يـَْقَضُم عليه وسلم:  

 115اْلَفْحُل؟ اْدَفْع يََدَك َحىّتَ يـََعّضَها مُثّ انـَْتزِْعَها«. 
 116وجاء يف لفظ : ال دية لك  
نفسه ،   ففيه دليل على أن املباشر ال يضمن إذا كان املباشر يف موضع دفاع عن

 وأن الذي يتحمل الضمان هو املتسبب وحده ، ألنه تعدى بعضِّ يده . 
  فاإلماُم رعيتهِ   عن  مسؤوٌل  وكلكم  راٍع  »أال كلكم  وسلم   عليه  قوله صلى هللا 

األعظم الذي على الناس  راٍع وهو مسؤول عن رعيته, والرُجُل راٍع على أهل بيته 
لى أهل بيت زوجها وولِدِه وهي مسؤولة  وهو مسؤوٌل عن رعيتِه, واملرأة راعيٌة ع

 
ألنبياء ابب  كتاب ا  4/152أخرجه البخاري يف صحيحه واللفظ له من حديث ابن عمر رضي هللا عنه     -   114
 9، كتاب الكسوف ح    622/ 2، وأخرجه مسلم يف صحيحه    18ح  54رقم  

أخرجه البخاري يف صحيحه ، من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه  ، كتب الدايت ، ابب إذا عض    -   115
، كتا ب القسامة ، ابب    3/1301، وأخرجه مسلم يف صحيحه واللفظ له     41/ 8  1رجال فوقعت ثناايه ح  

   21ئل .. ح  الصا

 238جاء ذلك يف لفظ البخاري ، راجع املرجع السابق ، وعمدة األحكام من كالم خري األانم ،   -  116
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عنهم, وعبُد الرجل راٍع على مال سيدِه وهو مسؤول عنه, أال فكلكم راٍع وكلكم 
 .117مسؤوٌل عن رعيِتِه« 

 يتحملون ومن يف حكمهم  الوالد  أو  احلاكم  أن  على  يدل  بعمومه  الدليل  فهذا 
مال من أحد رعاايهم مسئولية من يقومون برعايتهم ، فإذا ما حصل تلف لنفس أو  

، وكان ذلك بسبب تقصري، أو تعد  من الراعي ، فهو الذي يضمن، ال من ابشر  
 التلف .

  إذا وجد ما تقدم ذكره ، وهو ما جاء يف البئر واملعدن والعجماء والنار ، فإنه 
التعدي من حافر البئر أو مشعل النار أو حافر املعدن ، أو صاحب الدابة ، فتنتقل  

ال  للقسم  مسئولية  دليل  .فهو  التعدي  لوجود  املباشر  دون  املتسبب  إىل  ضمان 
 السابق عند عدم التعدي ودليل هلذا القسم مع وجود التعدي . 

  دخلت حائطاً, فأفسدت فيه, فقضى رسول 118ما روي  »أن انقة للرباء بن عازب
هللا صلى هللا عليه وسلم أن على أهل احلوائط حفظها ابلنهار, وأن ما أفسدت  

  119ملواشي ابلليل ضامن على أهلها«.ا
فإذا ترك أهل احلوائط احلفظ يف النهار فما تتلفه البهائم يكون هدرا ، وإذا أمهل أهل 
املواشي مواشيهم يف الليل ضمنوا ما تتلفه دواهبم ، والتضمني هنا ألهنم تسببوا يف 

 حدوث اإلتالف . 

 
، كتاب اجلمعة ، ابب اجلمعة  215/ 1من حديث ابن عمر رضي هللا عنه  ،  أخرجه البخاري يف صحيحه ،     -  117

 20رة ، ابب فضيلة اإلمام العادل ح  ، كتاب األما1459/ 3؛ وأخرجه مسلم يف صحيحه    2يف القرى واملدن ح  

هو الرباء بن عازب ين احلارث بن عدي األنصاري األوسي ، وكنيته أاب عمرو وقيل أاب عمارة وهو أصح ،   - 118
رده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بدر لصغر سنه ، وقد غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربع عشرة  

   389، ت   1/362يف معرفة الصحابة غزوة ، راجع أسد الغابة  

، من حدي حرام بن حُمَيِّصة عن أبيه ، كتاب اجلناايت   355  - 13/354أخرجه ابن حبان يف صحيحه   -   119
، وقد صحح احملقق  1414، ت شعيب األرنؤوط ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثاين    6008، ابب القصاص ، ح  

،    3/350،    1416جع كتاب األحكام الوسطى ط مكتبة الرشد إسناده وفصل القول يف طرقه وشواهده ، ورا
 5/185،  1418وبيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ، البن القطان ، ط دار طيبة  
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  ْلَيْأُخْذ قوله صلى هللا عليه وسلم: »ِإَذا َمّر َأَحدُُكْم يف جَمِْلٍس َأْو ُسوٍق, َوبَِيِدِه نـَْبٌل, فـَ
ْلَيْأُخْذ بِِنَصاهِلَا«.  ْلَيْأُخْذ بِِنَصاهِلَا. مُثّ  ويف لفظ   »َمن َمّر يف شيٍء ِمن   بِِنَصاهِلَا. مُثّ 

   120َمساجِدان أو أسواِقنا بنَـْبٍل فْليْأُخْذ على ِنصاهِلا ال يَعِقْر بكفِه مسلمًا«.
ث اآلخر أن  النيّب صلى هللا عليه وسلم قال: »ال ُيشرُي أحدُكم على  ويف احلدي

مَن  ُحفَرة  يف  فيقع  يَديه  يف  يَنزُغ  الشيطاَن  لعّل  يدري  ال  فِإنه  ابلسالح,  أخيِه 
 . 121النار« 
 وجه الداللة يف احلديثني السابقني  أن من أمهل يف إحكام السالح الذي حبوزته

الضمان   عليه  فيجب  ذلك  بسبب  قد حتدث  اليت  اجلناية  عن  يكون مسئوال 
 لتعديه ابلتقصري يف أخذ احليطة يف ذلك 

  قول  النيب صلى هللا عليه وسلم  " إن هذه النار إمنا هي عُدّو لكم, فِإذا منتم
 . 122ها عنكم« فأطِفئو 
 ففي األحاديث الثالثة املاضية داللة على وجوب االحرتاز يف مثل هذه األمور

، فيفهم من ذلك أن من ترك االحرتاز مثل ذلك وحنوه   بكون مسئوال ، فلو 
حدث تلف بسبب ترك االحرتاز فإنه يضمن ، والتلف املرتتب على اإلمهال يف  

 لتسبب ، مثل ما ذكر يف األحاديث يكون إتالفا اب
  ما جاء يف احلديث »َكاَن َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أيَُْكُل اهْلَِديَّة َواَل أيَُْكُل

َها, فَأَكَل َرُسوُل هللا صلى  الّصَدَقَة. زَاَد: فَأْهَدْت َلُه يـَُهوِديٌّة خبَْيرَبَ َشاًة َمْصِلّيًة مَسّتـْ
َها وأَكَل اْلَقْوُم, فقا َل: اْرفـََعوا أْيِديُكم فإهّنَا أْخرَبَْتيِن أهّنَا َمْسُموَمٌة, هللا عليه وسلم ِمنـْ

 
، كتاب الفنت ، من حدبث أيب موسى رضي هللا عنه ، ابب قول الين  90/ 8أخرجه البخاري يف صحيحه    -  120

، كتاب الرب    2018/  4؛ ومسلم يف صحيحه     6صلى هللا عليه وسلم : من محل علينا السالح فليس منا ، ح 
 120والصلة واآلداب ، ابب أمر من مر بسالح يف مسجد أو سوق .. . ح 

كتاب الرب والصلة واآلداب  ، من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه  ،    2020/ 4مسلم يف صحيحه  أخرجه   -   121
 ، 125، ابب النهي عن اإلشارة ابلسالح إىل مسلم ح  

، من حديث سامل عن أبيه  ، كتاب االستئذان ، ابب ال ترتك النار  143/ 7أخرجه البخاري يف صحيحه    -   122
 1يف البيت عند النوم ح 
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فَماَت ِبْشُر بُن اْلرَبَاِء بِن َمَعُروٍر األْنَصاِرّي, فَأْرَسَل إىل اْليَـُهوِديَِة: َما مَحََلِك َعَلى 
 َمِلكاً أرَْحُت اّلِذي َصنَـْعِت؟ قاَلْت: إْن ُكْنَت نَِبّيا مَلْ َيَضّرِك اّلِذي َصنَـْعُت, وإْن ُكْنتَ 

 .123الّناَس ِمْنَك, فَأَمَر هِبَا َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم فـَُقِتَلْت… احلديث «
 فاملتسبب يف هذا احلديث هو اليهودية واملباشر هو الصحايب اجلليل ، وهو مل يتعد

بفعله ذلك ، واملتسبب متعد بوضعه السم فحكم عليه ابلقتل قصاصا ، وهو هنا  
 ية .اليهود

من اآلاثر 
  َثَنيّـَتُه, فأهَدرَها أبو بكٍر    124ما جاء يف األثر »أن رُجاًل َعّض يَد رَُجل فأْنَدر

  125رضَي هللاُ عنه«. 
  فهذا كالدليل اخلامس يف وجه االستدالل 
   َياٍت فَاْسَتْسَقاُهْم فـََلْم َيْسُقوُه َحىتَّ َماَت ما جاء يف األثر  »َأنَّ رَُجاًل أََتى َأْهَل أَبـْ

   126فََأْغَرَمُهْم ُعَمُر الدِّيََة«. 
وإمنا وجبت عليهم الدية لتسببهم حيث مل مينعهم من سقياه عذر 

وعلى قول من قال بعدم الضمان علل أبنه مل يباشر قتله ، وهذه الصورة كصورة من 
 حبست اهلرة. 

 
، كتاب الدايت ، ابب  582/ 2بو داود يف سننه وصححه ، من حديث أيب سلمة رضي هللا عنه ،   أخرجه أ  -  123

      4512فيمن سقى رجال مسا .. ح 

أندر مبعىن أخرج ، وأصلها من ندر  الشيُء نُدوراً: َسَقَط من َجْوِف شيء، أو من َبنْيِ أشياَء، فَظَهَر، راجع   -   124
 618القاموس احمليط  

 38ص   سبق خترجيه  -  125
، كتاب إحياء املوات ، ابب ما جاء يف النهي عن منع فضل املاء،  252/ 6أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  -   126
،  قال يف نيل األوطار : حكاه أمحد يف رواية ابن منصور وقال: أقول به،  قوله: »فَاْسَتْسَقاُهْم فـََلْم  11851ح  

ه ما حيتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه  َيْسُقوُه«  اخل فيه دليل على أن من منع من غري 
    86-  85/ 7ألنه متسبب بذلك ملوته وسد الرمق واجب. راجع نيل األوطار
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 دابة عليها اخلطاب رضي هللا عنه قضى يف رجل خنس  بن  أن عمر   ماروي 
 127راكب فصدمت آخر فقتلته: أن الدية على الناخس ال على الراكب

فاملتسبب هو الناخس ، واملباشر هو الراكب ، فأضيف حكم الضمان إىل املتسبب   
 وهوا لناخس لوجود التعدي منه دون املباشر .

 اثلثا : األدلة الدالة على استواء السبب واملباشرة *
ِذيَن ُيِضّلوهَنُْم ِبَغرْيِ }لَِيْحِمُلوْا َأْوزَارَُهْم َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الّ    من الكتاب  *

َقاهلِِْم َولَُيْسأَُلّن يـَْوَم      128ِعْلٍم َأاَل َسآَء َما يَِزُروَن{ َقااًل ّمَع أَثـْ َقاهَلُْم َوأَثـْ }َولََيْحِمُلّن أَثـْ
 129اْلِقَياَمِة َعّما َكانُوْا يـَْفرَتُوَن{  

 فهااتن اآليتان داللتهما واحدة يف أن املتبوع يتحمل وزر التابع دون أن خيفف
عن املتبوع من العذاب من شيء  ،  فاملتسبب هو املتبوع ، واملباشر هو التابع  
متعدي  فاملتسبب   ، منهما  التعدي  لوجود  سواء.  الوزر  يف  مها  ذلك  ومع   ،

 تبصر  إبضالله التابع ، واملباشر متعد التباعه من غري
سواء كان حاكما   -فاآليتان بعمومهما تدالن على أن املسئولية مشرتكة بني املتبوع  

   وبني التابع ، إذا وجد التعدي منهما  -أو غريه
 من السنة 
 أّن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بـََعَث َسرِيًّة إىل َخثْـَعٍم, فاْعَتَصَم انٌس ابلّسُجوِد«

بِِنْصِف اْلَعْقل هلم    فـَبَـَلَغ ذلَك الّنيّب صلى هللا عليه وسلم فأَمرَ فأْسرََع فيهم    الَقْتل  

 
ط    389-4/388، قال يف نصب الراية إنه غريب    8007،  9/429أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه    -   127

 إحياء الرتاث  

 النحل  25 -  128
 العنكبوت   13 -  129
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وقال: أاَن بَِريٌء ِمْن ُكّل ُمْسِلٍم يُِقيُم َبنْيَ أْظُهِر املُشرِِكنَي, قالوا اَي رسوَل هللا: َوملَ؟ 
 .  130قال ال تـََراَءى اَنرَامُهَا« 

  ، السرية  أفراد  هم  للقتل  ،  فاملباشر  املسلمني  من  قُِتلوا  الذين  هم  واملتسبب 
واملتسبب متعد بوجوده بني املشركني ، فذهب نصف الدية هدرا لتعديهم ، وحتمل  
بيت املال النصف اآلخر ألن أفراد السرية قاموا بواجبهم الذي أرسلوا من أجله 

 ، فإذا حصل منهم خطأ فيتحمله املُرسل هلم.
  يف املسئولية منحصرة بني متسببني ، واملباشر مل  ويف هذه الصورة جند أن التسوية

 ، املشركني  بني  قتلوا  الذين  هم  األول  فاملتسبب   ، املسئولية  من  شيئا  يتحمل 
واملتسبب الثاين هو احلاكم الذي قام إبرسال أفراد السرية وهو هنا الرسول عليه 

 أفضل الصالة وأمت التسليم.
 ي مت ذكره آنفا " كلكم راع وكل مسئول وهبذا يكون مؤيدا ملا جاء يف احلديث الذ

 عن رعيته" 
 على تكون  الدية  أبن  قيل  لو  واملباشر  املتسبب  بني  املسئولية  تكون  أن  وميكن 

 عواقل أفراد السرية ،لكن ظاهر احلديث ينفي ذلك .
 ألسد فوقع فيها    131ما جاء يف مسند اإلمام أمحد  » أن قوماً ابليمن حفروا زبية

, فتكاّب الناس عليه , فوقع فيها رجل فتعلق آبخر مث تعلق ااَلخر آبخر حىت كانوا  
فيها أربعة , فتنوزع يف ذلك حىت أخذ السالح بعضهم لبعض , فقال هلم علي  
رضي هللا عنه : أتقتلون مائتني يف أربعة ؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه  

للثاين ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية , فلم  , لألّول ربع الدية و 
يرضوا بقضائه فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : سأقضي بينكم بقضاء ,  

 
الرتمذي يف سننه    -  130 أظهر املشركني ح  155/ 4أخرجه  املقام بني  السري ، ابب ما جاء يف كراهية  ، كتاب 

، كتاب القسامة ، ابب ما جاء يف وجوب الكفارة يف أنواع    8/226أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  ،  و 1608
 16472قتل اخلطأ ح 

 95، واجلمع زىب مثل مدية ومدى ، املصباح املنري    الزبية حفرة يف موضع عال يصاد فيها األسد وحنوه -  131
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قال : فأخرب بقضاء علّي رضي هللا عنه فأجازه « ورواه بلفظ آخر حنو هذا وفيه:  
يََة َعَلى قـََباِئِل الَِّذيَن اْزَدمحَُ   .132وا« »َوَجَعَل الدِّ

 ووجه إدخال هذه املسألة لتكون من مسائل االستواء يف املسئولية  هو : أن القتيل
 األول والثاين والثالث كل منهم قد شارك يف حتمل املسئولية  

ألن األول مات ابلوقوع يف البئر ووقوع الثالثة فوقه ، ووقوعهم نتيجة فعله ،  فلم  
 يستحق سوى الربع من الدية ، 

جبذب األول ووقوع االثنني فوقه ، ووقوعهما نتيجة فعله ، فوجب ثلث   وموت الثاين
الدية،  وموت الثالث من جذب الثاين ووقوع الرابع فوقه وذلك من فعله ، فوجب  

 النصف   
 أما الرابع فقد كان هالكه مبجرد اجلذب له فقط فكان مستحقاً للدية كاملة . 

 فاملسئولية منحصرة بني أسباب ثالثة : 
 ب األول يف مجيع القتلى  هو: الذين ازدمحوا حول البئر . فالسب•
 والسبب الثاين هو السقوط يف البئر.•
 والسبب الثالث هو  القتلى أنفسهم.•
 فاألول مات ابلسبب األول ، والثاين  ، وبفعل نفسه ؛ ألن سقوط الثالثة فوقه

 كان بسبب فعله . 
  أما املباشر لقتله فهو الثاين الذي سقط فوقه ، واملباشر لقتل الثاين هو سقوط

 ، 133الثالث فوقه ، واملباشر لقتل الرابع هو نفسه بسقوطه يف البئر 

 

،    573، ح    16- 515/ 2  1414أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل    -  132
، ، وابن    18ط دار املعرفة ص    114قال احملقق شعيب األرنؤوط أبن إسناده ضعيف  ،  وأخرجه الطيالسي ح  

ط مؤسسة علوم القرآن ، ومكتبة    306/ 2؛ والبز اريف مسنده    7921لفية ح  ط الدار الس  400/ 9أيب شيبة  
،أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة    732، ح   1409العلوم واحلكم الطبعة األوىل= = 

 ، قال احملقق شعيب األرنؤوط أبن إسناده ضعيف  ،   573، ح   16- 515/ 2  1414األوىل 

 7/87ر راجع نيل األوطا -  133
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جاء يف احلديث األول ، أن التعدي قد وجد من  ولعل الفرق بني هذه املسألة وما*
الزبية ، فإن كال من  أما يف مسألة   ، املتسبب، وهو وجوده بني أظهر املشركني 
القتيل األول والثاين والثالث ، مل حيصل منهم تعد ، فقيام كل منهما جبذب اآلخر 

تعلق أبي ضرورة قام هبا كل واحد منهم ؛ ألن من يسقط يف مثل البئر، حياول أن ي 
ألن   عنهم  املسئولية  الينفي  لذلك  اضطرارهم  ولكن   ، النجاة  أجل  من  شيء 

 االضطرار ال يبطل حق الغري . وهللا أعلم  
 َمْن َسّن يف اإِلْساَلِم ُسّنًة َحَسَنًة, فـَُعِمَل هِبَا بـَْعَدُه, ُكِتَب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل «

ُأُجورِ  ِمْن  ُقُص  يـَنـْ َواَل  هِبَا هِبَا.  فـَُعِمَل  َسيّـَئًة,  ُسّنًة  اإِلْساَلِم  َسّن يف  َوَمْن  َشْيٌء.  ِهْم 
ُقُص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْيٌء«.   134بـَْعَدُه, ُكِتَب َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل هِبَا, َواَل يـَنـْ

 َِدم ِإال كاَن على ابن آدَم األّوِل ِكفٌل من  تُقَتُل نفٌس ظُلماً  ها,  ويف احلديث »ال 
 .135ألنُه أوُل َمن سّن القتل« 

 . فهذان احلديثان  يف وجه الداللة   ، كما يف الدليل األول والثاين من الكتاب
ففيهما عموم على مسئولية املتسبب وإن مل يكن مباشرا للفعل ، من غري أن تلغى 

 مسئولية املباشر للفعل .
 األْرِض اْشرَتَُكوا يف َدِم ُمْؤِمٍن ألكبّـُهْم هللا يف  ويف احلديث»َلْو أّن َأْهَل الّسماِء َوأْهَل

 136الّناِر«. 
  ما يدل عل أن من اشرتك يف قتل مسلم تكون هذه عقوبته ، وال يتصور ففيه 

االشرتاك ابملباشرة فقط ، بل قد يكون االشرتاك تسببا مع التعدي ، ففيه داللة 
 واملباشر . عامة على املسئولية املشرتكة بني املتسبب 

 
   15، كتاب العلم ، ابب من سن سنة حسنة أو سيئة ... ح 2060- 2059/ 4أخرجه مسلم يف صحيحه    -   134

 11، كتاب األنبياء ، ابب خلق آدم وذريته ، ح  104/ 4أخرجه البخاري   -  135

    1402، كتاب الدايت ابب احلكم يف الدماء ، ح4/17أخرجه الرتمذي يف سننه وقال حديث غريب ،  -  136
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 ِّويف احلديث »َمْن َأَعاَن َعَلى ُخُصوَمٍة ِبظُْلٍم ْو يُِعنُي َعَلى ظُْلٍم مَلْ يـََزْل يف َسَخِط اّلل
 .137َحىّت يـَْنزَِع« 

  يناله نصيب من الوزر ، فاملعني    - وهذا يدل بعمومه  على أن املعني على الظلم
ذلك يشرتكان يف اإلمث ،  على الظلم كاملتسبب حكما ، وفاعل الظلم مباشر، ومع  

 فكذا يف احلكم. 
 "  138ويف احلديث " من دل على خري فله مثل أجر فاعله أو قال عامله 
  فإذا كان الدال على اخلري املتسبب فيه له مثل أجر من ابشر الفعل ، فيفهم من

 ذلك أن الدال على الشر املتسبب فيه يكون عليه مثل وزر من ابشر الفعل 
القسم األول وهو مسألة املمسك ، فإن من قال يقتل املمسك  الدليل السابق يف 

والقاتل يقول ابلتسوية بني التسبب واملباشرة يف هذه الصورة ، على أن اجلميع يتفقون  
على مسئولية املمسك ، وأنه شريك للقاتل ويستحق العقوبة لذلك ، وإمنا اخلالف 

ى االشرتاك يف املسئولية بني املباشر  يف العقوبة. فعلى كال القولني فإن احلديث دليل عل
 واملتسبب . 

 من اآلاثر 
   وقريب من حديث القاتل مع املمسك ما قضى به علي رضي هللا عنه يف

رجل فر من رجل يريد قتله ، فأمسكه له آخر حىت أدركه فقتله ، وبقربه رجل 
ينظر إليهما ، وهو يقدر على ختليصه ، فوقف ينظر إليه حىت قتله ، فقضى  

 
؛ وأبو    2320، كتاب األحكام ، ابب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه ح  2/778أخرجه ابن ماجة      -   137

، ويف حتفة   3598يف كتاب األ قضية ، ابب فيمنت يعني على خصومة من غري أن يعلم أمرها ح   2/329داود  
 8445، ح   1403، ط املكتب اإلسالمي الطبعة الثانية   6/231األشراف 

وقال  2676، كتاب العلم ، ابب ما جاء يف الدال على اخلري كفاعله ، ح 41/ 5أخرجه الرتمذي يف سننه -  138
 حديث حسن صحيح ، وقد روي أبلفاظ متعددة وطرق خمتلفة . 
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لذي وقف  أن يقتل القاتل ، وحيبس املمسك حىت ميوت ، وتفقأ عني الناظر ا
   139ينظر ومل ينكر  

   ماروي أّن غالماً قُتَل ِغيلًة, فقال عمُر رضي هللا عنه: لو اشرتَك فيها »أهُل
 . 140صنعاء َلقتلتهم« 

 َعًة ِبَرُجٍل َواِحٍد قـَتَـُلوُه طّاِب قـََتَل نـََفرًا. مَخَْسًة َأْو َسبـْ ويف لفظ : َأّن ُعَمَر بَُن اخلَْ
يعاً. قـَْتَل ِغيَلٍة. َوقَاَل  َعاَء َلَقتَـْلتـُُهْم مجَِ  141ُعَمُر: َلْو مَتَاأَل َعَلْيِه َأْهُل َصنـْ

 .   وهذا األثر يف معىن األدلة السابقة 
  ويف املوطأ أّن رَقيقاً  َسَرُقوا اَنَقًة ِلَرُجٍل ِمْن ُمزِيَنَة. فَانـَْتَحُروها فـَُرِفَع َذِلَك إىل

أْن يـَْقَطَع أْيِديـَُهْم. مُثّ قَاَل    142رَي ْبَن الّصْلتِ ُعَمَر ْبِن  اخَلطّاب. فََأَمَر ُعَمُر َكثِ 
َيُشّق َعَلْيَك. مُثّ قَاَل  ُعَمُر: َأراَك جتُِيُعُهْم. مُثّ قَال ُعَمُر: وهللا, أُلَغّرَمّنَك ُغْرماً 

ِعَمائَِة ِدْرَهٍم.  ِلْلُمَزينّ: َكْم مَثَُن اَنقَِتَك؟ فـََقال املَُزينّ: َقْد ُكْنُت وهللا َأْمنَـُعَها ِمْن أْربَ 
 143فـََقاَل ُعَمُر: أْعِطِه مثَامنائَِة ِدْرَهٍم. 

 
 ط دار الكتب العلمية   52- 51راجع الطرق احلكمية  تعاىل وأيد ذلك ابن القيم رمحه هللا   -  139

، كتاب الدايت ،ابب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو    42/ 8أخرجه البخاري يف صحيحه  6645 - 140
 يقتص منهم كلهم   . 

، ط دار احلديث    13أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب العقول ، ابب ما جاء يف الغيلة والسحر ح    -  141
، ط املكتبة الثقافية ؛ موطأ اإلمام مالك رواية حممد  3/73. راجع تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك  1413

   1413، طبعة دار القلم    3/17بن احلسن مع التعليق املمجد على موطأ حممد لتقي الدين الندوي ، 

بو عبد هللا املدين قيل إنه  هو كثري بن الصلت بن معدى يكرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية الكندي أ  -   142
أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم ، روى عن أيب بكر وعمر وعثمان وزيد بن اثبت ، وسعيد بن العاص ، راجع  

؛ اتريخ اإلسالم للذهيب   9/21؛ البداية والنهاية  4430؛ أسد الغابة ت  749، ت  419/ 8تقريب التهذيب 
 1410م تدمري ، ط  ، الطبقة السابعة ، ت عمر عبد السال 513/ 2

 38أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب األقضية ، ابب  القضاء يف الضواري و احلريسة ، ح      -143
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  فهذا األثر  فيه تغليب للمتسبب يف احلكم دون املباشر ، فاملتسبب هو السيد
، واملباشر هو العبد ، ومع ذلك أضيف حكم الضمان إىل املتسبب لكونه  

 املسئول عن تعديهما ، فلو مل جيع عبيده ملا سرقوا . 
 وبعد ذكر هذه األدلة من الكتاب ومن السنة ومن آاثر الصحابة

 -:  رضي هللا عنهم مجيعا فيجدر التنبيه على أمرين 
إن أدلة هذه القاعدة كثرية جدا ، خاصة من آاثر الصحابة رضي هللا عنهم ،   *

ولكنين قد حرصت على اختيار ماله صلة هبذا البحث ماستطعت لذلك سبيال 
ر واملتسبب، تدخل يف ضمان املتلفات عموما ، سواء كان  ، ألن قاعدة املباش

املتلف نفسا ، أو ماال ،   ، وجمال البحث يف هذه القاعدة حمصور يف مواضع  
ثالثة ، وهي اجلناايت واحلدود والتعازير ، وهذا اجملال شامل ملعظم فروع هذه  

 القاعدة.   
ذه القاعدة ، وهي تربير  إن هذه األدلة  يف غاية  األمهية لفهم كثري من فروع ه  *

 كاف لكثرة فروع هذه القاعدة يف كتب الفقهاء .  
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 املطلب الثالث 
 ما يستثىن  من هذه القاعدة 

 
املقصود ابالستثناء هنا ، أي من القاعدة املتفق عليها أبن حكم الضمان دوما  
يضاف إىل املباشر ، لكن الفقهاء استثنوا مسائل ال يضاف احلكم فيها إىل املباشر  

 ، بل قد يضاف احلكم إىل املتسبب   أو يستواين يف حتمل الضمان . 
ا  قواعد أخرى تندرج حتتها  والفروع اخلارجة عن هذه القاعدة جعل   الفقهاء هل

 ، وتلك القواعد مبثابة القيود للقاعدة الكلية يف اجتماع املتسبب واملباشر . 
والبد من التنبه إىل أن هذه القواعد قد صيغت يف كل مذهب حبسبه ، فليست 
هي حمل اتفاق ، وسوف أييت ذكر اخلالف يف ذلك عند تناول الفروع الفقهية  

 القواعد يف فصول البحث الثالثة . املندرجة حتت هذه 
   144  األصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق احلكم ابلسبب*

 ومثال ذلك: حافر البئر يف الطريق تعداي إذا سقط فيها شخص ؛ فإنه يضمنه.  
فهنا قد وجد شرط الوقوع يف البئر وهو احلفر ، ووجد سبب اإلتالف وهو الوقوع  

  - وهو البئر   -مقام سبب اإلتالف   - الذي هو احلفر  - يف البئر ، فأقيم الشرط 
 145لتعذر تعليق حكم الضمان به ، فكأن احلافر للبئر هو الذي أوقعه فيه 

احلفر ، والسبب هو    ففي هذا املثال وجد شرط وسبب ومباشرة ، فالشرط هو
الوقوع يف البئر ، واملباشرة من الشخص الذي وقع يف البئر ، فاألصل أن يضمن  
املباشر ، وهنا قد تعذر تضمينه ، ألنه ابشر إتالف نفسه جاهال بذلك فهو مل  

 
      11/75راجع املبسوط   144

 74/ 11راجع املبسوط - 145
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حكم  إحالة  الميكن  مما  وهو   ، البئر  هو  اإلتالف  وسبب  نفسه،  إبلقاء  يعمد 
 ن نضمن الشرط ، وهو حافر البئر تعداي . الضمان عليه ، فلم يبق إال أ

مبعىن أن ماتتلفه البهيمة هدر الضمان فيه على    146جناية العجماء جبار *
صاحبها ، وعالقتها بقاعدة املباشر واملتسبب ، أن صاحب هذه البهيمة إذا  
تعدى إبيقافها يف مكان ليس له إيقافها فيه فإنه يضمن ما أتلفته ، فهنا قد  

بب ، فاملباشر لإلتالف هي البهيمة ، واملتسبب يف ذلك هو  وجد مباشر ومتس
 صاحبها ، فيحال حكم الضمان عليه ألنه متعد إبيقافها يف ذلك املكان. 

وهذا املثال بعينه يصح إدراجه حتت القاعدة األوىل  : أبنه إذا تعذر األصل يصار  
نه فهو ممن  إىل البدل ، فاألصل هنا تضمني املباشر ، لكن املباشر يتعذر تضمي

الميكن إحالة حكم الضمان عليه ، فصران إىل البدل وهو صاحب احليوا ن ،  
 وهو يف هذه الصورة املتسبب . 

 147اآلمر ال يضمن ابألمر   *
هذا هو األصل  فلو أمر رجل رجال بقتل غريه   فقتله ، فالقود على املأمور،  

 واستثين من ذلك صور هي حمل خالف سيأيت : 
مر سلطاان ، أو كان موىل للمأمور ، أو كان املأمور صبيا ،   فيما إذا كان اآل *

 أو كان املأمور مغررا به ، 
أو كان املأمور ُمكَرها ، وهذا االستثناء خيصه قاعدة مستقلة ، وهي القاعدة   *

 اخلامسة التالية. 

 
ابب جرح العجماء جبار ، درر    225راجع  ، اختالف احلديث لإلمام الشافعي ط دار الكتب العلمية    -   146

، ط دار إحياء الرتاث ؛ سد  102/ 9، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين    94املادة     1/83احلكام  
 ،  610،   1995الذرائع يف الشريعة اإلسالمية ط دار الفكر     

   96د الزينية / راجع الفوائ  -  147
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  148يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر مامل يكن جمربا *
املستثناة يف القاعدة اليت قبلها ، فإن الفعل يضاف إىل  هذه القاعدة من األمور  

الفاعل ألنه مباشر للفعل خبالف اآلمر ألنه متسبب ، واإلحالة على املباشر أوىل  
، لكن لوكان املأمور جمربا على ذلك الفعل ؛ فإن مقتضى هذه القاعدة يقول أن 

 الضمان يكون على اآلمر . 
اآلمر * إىل  الفعل  فيه  يضاف  موطن  يف    كل  القضائية  اخلصومة  فإن 

 وهذه،   149  الضمان تكون مع املأمور ألنه املباشر مث يرجع إىل اآلمر
القاعدة توضح معىن إحالة الفعل إىل اآلمر كما يف الصور املستثناة السابقة ، 
عليه   تقع  الذي  لكن   ، مآال  الضمان  يتحمل  الذي  هو  اآلمر  أن  فاملقصود 
اخلصومة قضاء،  هو املباشر للفعل  وهو املأمور وهذه هي قاعدة احلنفية يف 

 150ذلك  
    151 التسبب إذا كان تعداي يكون موجبا للضمان*

واملعىن أن املباشر ينفرد ابلضمان إذا مل يوجد التعدي من املتسبب، لكن إذا وجد  
 التعدي منه فإنه يكون ضامنا كاملباشر. 

  

 
 89املادة    1/80راجع درر احلكام  -  148

 هذا خاص ابحلنفية   1044/ 2املدخل الفقهي للزرقاء   -  149

 هناك قاعداتن للحنفية يف ابب األمر البد من استحضارها عند النظر ألقواهلم يف مسائل األمر :   -  150

 القاعدة األوىل : أن اآلمر ال يضمن إال إذا كان اآلمر سلطاان أو أاب أو سيدا ، أو يكون املأمور صبيا أو عبدا ◼

ر وحده، وإذا صح األمر ضمن املأمور مث عاد على  القاعدة الثانية :   أن األمر إذا مل يصح من اآلمر ضمن املأمو 
 ؛      400/ 8من كتاب الغصب ، البحر الرائق   9/310اآلمر  راجع حاشية الدر البن عابدين 

 626، كشاف اصطالحات الفنون   4/88املبسوط  -  151
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 املطلب الرابع 
 أقسام القاعدة يف ابب اجلناايت واحلدود والتعازير

 
اجلناايت   ابب  يف  واملتسبب  املباشر  اجتماع  قاعدة  أقسام  أوال: 

 وضابط كل قسم ومثاله 
ميكن تقسيم  فروع هذه القاعدة  يف ابب اجلناايت إىل        152بطريق االستقراء 

 قسمني رئيسيني     ولكل قسم ضابط تعرف به فروعه: 
 مباشرا أو متسببا  أو مها معا   153إذا كان اجملين عليه :  القسم األول

 :   أن يوجد  يف كل فرع من فروعه أمران  :   هو  ضابط هذا القسم *
 طرفان : األمر األول : وجود 

 الطرف األول : هو املتسبب ◼

 
؛  ؛  466/ 1  ؛ غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر 165راجع األشباه والنظائر البن جنيم /   -   152

؛  1402    790،      2/685؛  النتف يف الفتاوى للسغدي     92الفوائد الزينية يف مذهب احلنفية البن جنيم  
؛ الفروق للكرابيسي  ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ،       90درر احلكام شرح جملة األحكام املادة رقم 

؛  الفروق  1416    2001/ 4بداية اجملتهد     ، 208- 206/ 2، والفروق وهتذيبه للقرايف      246-   243/ 4
الدمشقي   الونشريسي     107الفقهية أليب الفضل  ؛ قواعد    32القاعدة رقم    78،  31القاعدة    77؛ قواعد 

ط دار  297؛ راجع األشباه والنظائر للسيوطي  402، قاعدة رقم  611/ 2،    388قاعدة رقم   2/601املقَّري 
؛ القواعد لتقي الدين    1411وما بعدها      27/ 2شباه النظائر البن السبكي  الكتاب العريب الطبعة األوىل ؛ األ
؛ قواعد األحكام يف       1/133،  ،   ؛ املنثور يف القواعد للزركشي    420/ 3احلصين حتقيق د/جربيل البصيلي  

  1417   30/ 1؛الفوائد اجلنية حاشية املواهب السنية للفاداين املكي    301مصاحل األانم للعز بن عبد السالم 
؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية جلمال الدين يوسف بن      274ص    127؛  القواعد البن رجب القاعدة  

؛ قواعد األصول ومعاقد الفصول لصفي الدين بن عبد     98ص    86احلسن بن عبد اهلادي احلنبلي ، القاعدة
 .    443ص  1426محد بن عبد هللا القاري  مادة املؤمن بن كمال الدين احلنبلي ص  ؛ جملة األحكام الشرعية  أ 

 ويف ابب األموال يصبح عنوان هذا القسم  من وقع عليه اإلتالف مباشرا أو متسببا   -  153
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 الطرف الثاين : هو املباشر  ◼
 األمر الثاين هو : أن يكون اجملين عليه أحد هذين الطرفني أو مها معا 

 : مثاله إذا كان اجملين عليه مباشرا 
  فاحلافر هو املتسبب ، واملباشر    154من حفر بئرا فطرح إنسان نفسه فيها ،

 هو الذي طرح نفسه يف البئر 
 :مثاله إذا كان اجملين عليه متسببا 
 إذا سقط من دابته على رجل فمات ، فالساقط هو املباشر، والذي وقع عليه

 155السقوط هو املتسبب 
 : مثاله إذا كان اجملين عليه املتسبب واملباشر معا 
  فصدمه رجل فماات معا فاملتسبب هو الذي وقف يف  لو وقف يف طريق ضيق

 الطريق واملباشر هو الصادم 
 إذا مل يكن  اجملين عليه مباشرا وال متسببا   :   القسم الثاين 

 : البد أن يوجد  يف كل فرع من فروعه ثالثة أطراف:     ضابط هذا القسم  *
 الطرف األول : هو املتسبب◼
 الطرف الثاين : هو املباشر◼
 ث : هو اجملين عليه  الطرف الثال◼
  مثاله : لو حفر بئرا  فأردى رجل رجال فيها ، فاحلافر متسبب ، واملردي مباشر

 ، واجملين عليه هو الذي ألقي يف البئر . 
  

 
 9/314راجع روضة الطالبني  -  154

 666/ 4، املدونة 12/263راجع الذخرية   -  155
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 اثنيا :أقسام قاعدة اجتماع املباشر واملتسبب يف ابب احلدود
 

أبواب الفقه ، إن قاعدة املباشر واملتسبب قاعدة كلية ميكن تطبيقها على معظم  
واألصل يف فروع هذه القاعدة هو ابب اجلناايت ؛ وهو الباب الذي أكثر الفقهاء  
من ترديد هذه القاعدة فيه ، أما غري ذلك من األبواب فإن فروع هذه القاعدة  

وال شك أبن ابب احلدود هو الذي أييت يف املرتبة الثانية من     تورد فيها ملاما . 
لك القاعدة ، وإن كانت هذه الفروع عزيزة جدا ، ابلقياس  حيث الفروع الفقهية لت

إىل البحر اخلضم من فروع القاعدة يف ابب اجلناايت وما يرتتب على ذلك من  
 قصاص ودية .  

الفعل  تتعلق مبن ابشر  ما  غالبا  األحكام يف احلدود  أن  السبب يف ذلك  ولعل 
ناايت فإنه ميكن  املوجب للحد ، دون املتسبب فيه ،  خبالف ذلك يف ابب اجل

 .  156أن يتعلق احلكم املوجب للعقوبة أو الضمان ابملتسبب دون املباشر 
نرى   احلدود  - وسوف  القاعدة يف ابب  هلذه  القليلة  الفروع  أبن    - من خالل 

تغليب السبب على املباشرة يف مثل حد الزان غري ممكن ابالتفاق ، وقد ميكن  
ة إذا كانت املباشرة من قبل من الميكن  تغليب السبب على املباشرة يف ابب السرق

إحالة احلكم عليه ، وهو يف حقيقة األمر سبب يف حكم املباشرة ، وسيأيت اخلالف  
 يف ذلك يف حينه . 

 
املبسوط    -   156 الصنائع  197،  148- 9/147راجع  بدائع  الرائ97/ 7؛  البحر  الفقهاء  5/55ق  ؛  حتفة  ؛ 
املختار  151- 150/ 3 الدر  احملتار على  رد  املدونة  189-188،    137/ 6؛  ؛ حاشية    555،    529/ 4؛ 

؛   4/2266؛ بداية اجملتهد  424/ 8؛ التاج واإلكليل على خمتصر خليل    335/ 4الدسوقي على الشرح الكبري
   12/468،  فما بعدها ؛ املغين    498  ،   485/  5؛ مغين احملتاج    5/421؛ املهذب    10/134روضة الطالبني  

  26/501؛ املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف    3099فما بعدها،    3082/ 6؛ كشاف القناع  486فما بعدها ،  
 فما بعدها.  
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 اثلثا :أقسام قاعدة اجتماع املباشر واملتسبب يف ابب التعازير 
اليت اصطلح   واملتسبب  املباشر  قاعدة  اإليضاح أبن  ، مت  تقدم  الفقهاء  فيما  عليها 

ُقِصَد هبا على وجه اخلصوص  ابب اجلناايت، مث بعد ذلك احلدود، أما التعازير ، فإنه  
مل تورد تلك القاعدة يف هذا الباب ،   -157فيما اطلعت عليه-وبطريق االستقراء  

وإال كان وضعها يف    -وهذا ال يعين  أن هذه القاعدة الميكن تطبيقها يف ابب التعازير
    . -عد من العبث هذا البحث ي

 ،فإن هذه قاعدة كلية ميكن أن تطبق يف معظم أبواب الفقه، ومن ذلك التعازير
ولكن الفروع اليت ميكن أن تندرج حتت تلك القاعدة ليست فروعا منصوصا عليها ،  

 وإمنا خترج عليها خترجيا .
:  ومواضع تلك الفروع ال خترج عن موضعني 
   إذا  إندرأت  العقوبة املقدرة من حد أو قصاص أو دية   لفقد شرط وحنوه 
 إذا كانت اجلناية فعال ال يستوجب أايَّ من العقوابت املقدرة 
 فإذا وجدت صورة من صور املباشر واملتسبب يف أي موضع من تلك املواضع  مما

 يستوجب التعزير ، فإنه ميكن تطبيق هذه القاعدة عليها .  
 هذا املسار ميكن أن تقسم فروع هذه القاعدة يف ابب التعازير إىل قسمني: وعلى
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كل فرع جيتمع فيه مباشر ومتسبب فيما   :158ضابط القسم األول واألمثلة عليه   
مث إ ندرأ ت  تلك العقوبة عن املباشر أو عن املتسبب   -يوجب عقوبة بدنية أو مالية  

 من فروع القاعدة يف ابب التعازير    فإن هذا الفرع بصبح فرعا -أو عنهما معا 
 األمثلة عليه◼
لو شد املسروق على هبيمة مث ساقها به حىت أخرجها 
أو تركه يف هنر جاٍر فخرج به 
 أو علقه بعنق طائر فطريه ، أو علقه بعنق كلب فزجره 
  ألنه هو املخرج له إما بنفسه وإما آبلته فوجب عليه القطع كما لو محله فأخرجه 
ومن       فإذا إ ندرأ عنه احلد يف أي صورة من هذه الصور فهو يستوجب التعزير◼

 : األمثلة كذلك 
  لو ترك املتاع على دابة فخرجت بنفسها من غري سوقها 
 أو ترك املتاع يف ماء راكد فانفتح فخرج املتاع 
 أو علقه على طائر فطار به 
  الذي أييت الشاة ابلعلف وهي يف حرزها فال يدخل عليها ويشري إليها ابلعلف حىت

 159خترج 
  يشرتي األم والسخل الذي يستتبع سخل شاة أو فصيل انقة، أو غريمها ، مثل أن

على ملك الغري يف حرز فيأيت ابألم إىل مكان السخل ويريه أمه حىت يتبعها ، أو  
 160العكس أبن أييت ابلسخل لرتاه أمه فتتبعه  
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  ولكن لو اندرأ  161فإن ذلك كله يوجب القطع على القول الراجح كما سيأيت ،
 162ابالتفاق احلد ألي سبب من األسباب فإن التعزير يكون واجبا 

كل فرع جيتمع فيه مباشر ومتسبب فيما يوجب :  ضابط القسم الثاين واألمثلة عليه  *
عقوبة غري مقدرة ، فإن هذا الفرع يصبح فرعا من فروع هذه القاعدة يف ابب  

 التعازير 
 األمثلة عليه :◼
مجيع األمثلة السابقة صاحلة لتكون أمثلة هلذا القسم إذا كانت السرقة  : 
 من غري احلرز 
 أو دون النصاب 
  163فإن كل ذلك مباشرة  تستوجب التعزير اتفاقا   

وعلى هذا املنوال جيري التمثيل سواء فيما تغلب يف املباشرة ، أو يغلب فيه السبب 
، أو تستوي املباشرة والسبب فيما يستوجب التعزير ، وسوف أييت مزيد بيان لتلك 

أقسام القاعدة الثالثة يف كل من هذا الفصل األول ،  األقسام والتمثيل عليها من  
 والثاين والثالث. 
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 املطلب اخلامس 
 معىن التعدي يف فروع القاعدة ، وهل هو شرط للضمان؟

 

وجود التعدي      من خالل استقراء الكثري من فروع القاعدة ، فقد تبني يل أبن  
تغليب   أو  السبب  على  للمباشرة  احلكم  تغليب  يف  املؤثر  هو  وجوده  عدم  أو 
السبب على املباشرة أو استوائهما . وذلك  أن مدار  القاعدة اليت يتناوهلا الفقهاء  
يف هذا البحث  ينبين على شيء واحد هو : وجود التعدي أو عدم وجوده ؛ فهو  

 يف فروع تلك القاعدة .  السر الذي يفتح الغموض الواقع  
وبناء على ذلك ، فالبد حتديد  اصطالح التعدي الوارد يف فروع هذه القاعدة :   

 وبعد أتمل طويل ، توصلت إىل أن التعدي املقصود هنا يراد به معنيان : 
:  قصد الضرر عمدا ، وهو الذي يوجب اإلمث على صاحبه ،     املعىن األول

 كمن قام دهس رجل عمدا . 
: إذا كان الضرر نتيجة تقصري خمل ، كمن فرط يف صيانة فرامل    الثايناملعىن

 السيارة ، فرتتب على ذلك حادث انقالب أو غريه . 
أن األول قد  قصد الضرر عمدا ،، أما الثاين ، فإن الضرر قد  :    والفرق بينهما

حصل منه بدون قصد ، ورغم التفاوت يف حجم التعدي ، فإن كال من الفعلني  
 .164أن يُوصم ابلتعدي ، وكالمها موجب للضمان  يصح  

وكما أن  الضمان جيب مع التعدي ، فإنه قد جبب  وإن مل يوجد تعد ، وبيان  
 ذلك كما يلي : 

  الضمان مع التعدي يكون يف صورتني : أوال
 

 فما بعدها  2/343راجع األشباه والنظائر البن الوكيل  -  164
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 إذا قصد ابلفعل اإلضرار ابلغري الصورة األوىل
 أو قام بدهس شخص عمدا مثاهلا:   إذا حفر بئرا بقصد اإلهالك ملعني ، ◼

 فهذه األمثلة وحنوها قد وجد فيها قصد الضرر مبعىن العمد العدوان  
 إذا كان التلف قد حصل نتيجة تقصري خمل  الصورة الثانية

مثاهلا : من حيفر بئرا يف الطريق العام ، أو يقيم مشروعا يف الطريق العام إذا مل  
فإنه   للسالمة  الالزمة  االحتياطات  يوصم  يفعل  هذا  وتقصريه   ، مقصرا  يكون 

 ابلتعدي، فيكون ضامنا ملا تلف بسبب تقصريه 
فهااتن الصوراتن  ميكن أن يوصم الفاعل فيهما ابلتعدي ، رغم التفاوت يف حجم  

 التعدي بينهما ، والضمان واجب فيهما بال إشكال . 
 : الضمان من غري تعد قد يكون يف صورتني:  اثنيا

 ن التلف قد حصل نتيجة خطأ حمض : إذا كا الصورة األوىل
مثاهلا: من رمى صيدا فأصاب شخصا ، فإن ذلك ال يسمى تعداي وإن كان  ◼

. 165يضمن بسبب ذلك ، ألنه قد فعل أمر جيوز له فعله وهو رمي الصيد
 وعلى هذين املثالني فقس ،  وهللا أعلم . 

 : إذا كان التلف قد حصل نتيجة أمر خارج عن اإلرادة الصورة الثانية
أثناء القيادة فدهس شخصا، أو  ◼ مثاهلا : لو أصيب قائد السيارة إبغماء يف 

جاءت عاصفة شديدة أفقدته السيطرة على قيادة السيارة فاصطدم بسيارة  
 أخرى فقتل من فيها ، وعلى مثل ذلك يقاس . وهللا أعلم. 

يوج مل  الصوراتن  الصورتني  فهااتن  يف  املوجود  ابملعىن  تعد  فيهما  الفاعل  من  د 
السابقتني ، ويلحظ بوجود التفاوت بني الفعلني هنا أيضا ، فإن الفعل يف الصورة 

 
 203تب الكثرية يف األحكام جلمال الدين يوسف بن عبد اهلادي احلنبلي  راجع مغين ذوي األفهام عن الك  -  165
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فإنه ليس كالفعل يف الصورة الثانية  ، ومع ذلك     -وإن مل يسمى تعداي-األوىل  
رى جمرى اخلطأ  فإن الضمان واجب يف الصورة األوىل ، فيما إذا كان الفعل قد ج

 . 
الثانية   القول ابلضمان يف الصورة  الذي ترتب عليه    -أما  الفعل  فيما إذا كان 

حيتاج إىل أتمل ، وقد يقال به يف بعض الفروع،    -اإلتالف  خارجا عن اإلرادة  
 وهللا أعلم. 

 
  وبناء على ما سبق  فإن  اجتماع كل من املباشر واملتسبب مع التعدي وعدمه

 ال خيلو :  
 أن يوجد التعدي منهما معا إما *
 أن ال يوجد منهما معا   *
 أو يوجد من املباشر دون املتسبب   *
 أو يوجد من املتسبب دون املباشر  *

اخلامتة هلذا   الثالثة ، ويف  البحث  يتم تفصيل ذلك  من خالل فصول  وسوف 
 البحث سوف حتصر مجيع الصور الداخلة يف ذلك ، مع بياهنا ابملثال . 
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 السادس : شروط املباشرةاملطلب 
 حترير حمل النزاع 

 ال خيلو املباشر لإلتالف من حالتني : 
 إما أن يكون قد ابشر اجلناية على نفسه 
 وإما أن يكون قد ابشر اجلناية على غريه 
 : فإن كان قد ابشر اجلناية على نفسه - 
  املتسبب  فإن كان متعمدا إلتالف نفسه  فال ضمان على املتسبب إذا مل يكن

 .  166متعداي بال خالف 
 : فإن كان قد ابشر اجلناية على غريه - 
فال خالف يف تضمينه سواء كان عامدا أو خمطئا ، وسواء كان عاملا أو جاهال  ◼

 .  167، أو كان عاقال أو جمنوان ؛ألن الضمان من اجلوابر 
يكون مستحقا  ◼ الغري  اجلناية على  العمد يف  منه  أن من وجد  وال خالف يف 

 168للعقوبة املرتتبة على تلك اجلناية ما دام أهال للعقوبة 
 : ووقع اخلالف يف شروط منها 
 الشرط األول : االختيار ،   *

 
؛ بداية    351؛  ختريج الفروع على األصول للزجناين /  259/ 12؛ الذخرية  131/ 2راجع قواعد األحكام    -  166

الفروق  2001/ 4اجملتهد   الفروق هبامش  البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر     203/ 2، هتذيب  ؛ غمز عيون 
 ؛  230، 234؛  ضمان املتلفات /466/ 1

 256؛ بلغة الساغب وبغية الراغب   12/259؛ الذخرية  131/ 2راجع قواعد األحكام  - 167
 2/303قواعد األحكام  -  168
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؟  وانبىن على ذلك اخلالف يف  169وهو حمل خالف هل هو شرط يف املباشرة 
مسألة املكَره واملكرِه ، واألمر إذا كان أيخذ حكم اإلكراه ، وسيأيت مناقشة تلك  

 املسألة ابلتفصيل يف الفصل األول من فصول هذا البحث . 
  ماعدا هاتني املسألتني  فإن الضمان واجب مطلقا ، مادام أن التلف حصل

 170ابملباشرة ، ألن املباشرة علة ، والعلة  ماقتضت احلكم من غري واسطة . 
  ولكن إذا كان املتلف نفسا أو عضوا، فإن كان عمدا فالقصاص ، وإن كان

 .171عمد ، أو كان خطأ ، فالدية شبه 
   ، فإن كان  الذي قام ابلتلف غري مميز ، أو كان جمنوان ، فعليه الدية كذلك

ألن فقدان العقل أو نقصانه ، إمنا مينع مؤاخذته ابلعقوبة البدنية ، ولكن ذلك  
 172ال يسقط حقوق غريه الناشئة عن عصمة دمائهم. 

الثاين : أن حيصل التلف بفعله   * من غري أن يتخلل بني فعله والتلف  الشرط 
 173فعل خمتار 

احلنفية  يشرتطه  الشرط  يطرح    175والشافعية    174وهذا  بدوره  الشرط  وهذا   ،
للفاعل فيكون ابستخدامها   التلف اليت ميكن نسبتها  تساؤال هو : ما هي آلة 

 
 203/ 2، هتذيب الفروق هبامش الفروق  4/2001بداية اجملتهد  -  169

 ؛   351ختريج الفروع على األصول للزجناين /- 170

؛ بداية    351؛  ختريج الفروع على األصول للزجناين /  259/ 12؛ الذخرية  131/ 2راجع قواعد األحكام    -  171
الفروق  2001/ 4اجملتهد   الفروق هبامش  البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر     203/ 2، هتذيب  ؛ غمز عيون 

 ؛  230، 234؛  ضمان املتلفات /466/ 1

 ؛    230،  234راجع ضمان املتلفات / -  172
 ؛  466/ 1غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر    -  173

التوضيح    -   174 على  التلويح  شرح  للبزدوي    2/288راجع  األسرار  السرخسي  175/ 4؛ كشف  أصول  ؛ 
 1418ط الباز الطبعة األوىل  1175/ 4؛ جامع األسرار يف شرح املنار للكاكي  307/ 2

املهذب    -  175 والنظائر  349/ 1راجع  األشباه  الطالبني   216؛  روضة  الوجيز  127/ 9؛    شرح  العزيز   ،
10/125-126128 
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مباشرا ؟ وأجيب عنه على هذا السؤال حمل أتمل سوف نراه من خالل فروع هذه 
 القاعدة. 

  وال خالف يف أن من أتلف شيئا 
  بواسطة أحد أعضائه 
  ، أو بواسطة دابة هو راكبها 
 176جامدة  ، أن ذلك كله يكون فاعله مباشرا حقيقة. أو آبلة 
ولكن الذي قد يكون موضعا للخالف ،هو يف الصور اليت يكون الفاعل فيها   

أن يكون   يقتضي  فالقياس   ، ، وإن كان متسببا صورة  املباشر حقيقة  يف حكم 
حكم الضمان على املتسبب مطلقا ؛ ألنه كاملباشر حكما ،ومن ذلك على سبيل  

 :  املثال
  من قيد شخصا ورماه يف مسبعة حىت أكلته السباع ، فالذي ابشر قتله هو

السبع ، وهو مما الميكن إحالة احلكم عليه فيلزم الذي قيده الضمان ألنه كان 
 سببا يف هالكه . 

  وكذلك إذا كانت واسطة التلف كاآللة كما لو كان الذي ابشر القتل كلبا عقورا
 ني . ، قد أطلقه صاحبه قصدا على مع 

  فكل ذلك ، وما شاهبه من الصور موضع خالف سيأيت يف موضعه إنشاء هللا
 .  177تعاىل، ومن ذكر أبن ذلك موضع اتفاق مطلقا فقد وهم  

 
؛ بداية    351؛  ختريج الفروع على األصول للزجناين /  259/ 12؛ الذخرية  2/131راجع قواعد األحكام     -   176

الفروق  2001/ 4اجملتهد   الفروق هبامش  البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر     203/ 2، هتذيب  ؛ غمز عيون 
؛ جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني  103؛ اإلمجاع البن املنذر    230،  234ضمان املتلفات /؛   466/ 1

 2/256والشهود لشمس الدين حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي 
حيث ذكر االتفاق على أنه جيب الضمان    209كما جاء يف ضمان املتلفات  للدكتور سليمان حممد أمحد /   -  177

 ترتب عليه الضرر بطريق املباشرة أم بطريق السبب . ابلفعل احلسي سواء 
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 املطلب السابع: أنواع السبب
، ليس هذا جمال حبثها واإلطناب فيها   متعددة  ينقسم ابعتبارات  ؛ 178السب 

لكن الذي  يهم هنا هو تقسيم السبب ابعتباره العام ، أي ابعتبار ما يطلق عليه  
اسم السبب ؛ ألن هذا االعتبار هو الذي يتناوله الفقهاء عند احلديث عن السبب  

 - ذا االعتبار: يف هذه القاعدة ،  وهناك اجتاهان لتقسيمه هب 
حمل  وهذا التقسيم هو     180واحلنابلة 179: وهو مذهب الشافعية:   االجتاه األول

اجلملة: الغزايل  اتفاق يف  الفقهاء،    181قال  اصطالح  السبب مشرتك يف  اسم   :
وأصل اشتقاقه من الطريق، ومن احلبل الذي به ينزح املاء من البئر وحده ما حيصل  
الشيء عنده ال به، فإن الوصول ابلسري ال ابلطريق، ولكن ال بد من الطريق، ونزح 

السبب من  املاء ابالستقاء ال ابحلبل، ولكن ال بد من احلبل، فاستعار الفقهاء لفظ  
 هذا املوضع، وأطلقوه على أربعة أوجه:

وهو أقرهبا إىل املستعار منه ما يطلق يف مقابلة املباشرة، إذ  :  الوجه األول  *
يقال: إن حافر البئر مع املردي فيه صاحب سبب، واملردي صاحب علة، فإن 

 
؛ مذكرة يف أصول  1417للدكتور عبد العزيز الربيعة الطبعة الثانية  281/ 1راجع السبب عند األصوليني   - 178

للشنقيطي   املنقور    50الفقه  املفيدة ألمحد  املسائل  يف  العديدة  الفواكه  الفقه    352/ 1؛  أصول  ؛  بعدها  فما 
؛ إرشاد الفحول إىل حتقيق علم  1/97؛ أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  208تور زكي الدين شعبان  اإلسالمي للدك

 24األصول 

  351؛ ختريج الفروع على األصول للزجناين  1322ط دار صادر  الطبعة األوىل   1/94راجع املستصفى  - 179
لآلمدي   األحكام  اإلحكام يف أصول  ا1/127؛  علم  حتقيق  إىل  الفحول  إرشاد  الرابعة    24ألصول   ؛  الطبعة 

 1414، الطبعة الثالثة   183- 182/ 1؛ العدة يف ألصول الفقه للقاضي أيب يعلى   1414

؛ شرح خمتصر الروضة    447/ 1  1413راجع شرح الكوكب املنري البن النجار ط مكتبة العبيكان ط    -   180
 فما بعدها ، ط مؤسسة الرسالة    433/ 1للطويف  

مد بن أمحد الطوسي الشافعي ، املعروف اب لغزايل ، ولد ابلطابران  احدى  قصبيت  هو  حممد بن حممد بن حم  -   181
طوس خبراسان ، تتلمذ على يد إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين ، من أبرز مصنفاته ، احياء علوم الدين ، وهتافت  

؛  البداية والنهاية    694ت رقم    191/ 6الفالسفة ، واملستصفى ، تويف ابلطابران ، راجع ،طبقات الشافعية   
 19/322؛ سري أعالم النبالء   12/173-174
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به يسمى   البئر، فما حيصل اهلالك عنده ال  اهلالك ابلرتدية لكن عند وجود 
 سبباً. 

تسميتهم ذات العلة مع ختلف وصفها سبباً، كقوهلم: الكفارة :  الوجه الثاين  *
جتب ابليمني دون احلنث، فاليمني هو السبب، وملك النصاب هو سبب الزكاة 
دون احلول، مع أنه ال بد منهما يف الوجوب ويريدون هبذا السبب ما حتسن  

فيقولون: ملك النصاب سبب إضافة احلكم إليه، ويقابلون هذا ابحملل والشرط  
 واحلول شرط. 

للقتل، من حيث أنه سبب للعلة،   الوجه الثالث  * : تسميتهم الرمي سبباً 
وهو على التحقيق علة العلة، ولكن ملا حصل املوت ال ابلرمي بل ابلواسطة  

 أشبه ما ال حيصل احلكم إالّ به.   
الرابع     * وهذا    الوجه  العلة،  مبعىن  السبب  فيكون  سبباً،  املوجب  :تسميتهم 

يف الوضع عبارة عما حيصل احلكم    أبعد الوجوه عن وضع اللسان:فإن السبب
ولكن هذا حيسن يف العلل الشرعية،ألهنا ال توجب احلكم لذاهتا،    عنده ال به، 

بل إبجياب هللا تعاىل، ولنصبه هذه األسباب عالمات إلظهار احلكم: فالعلل  
 الشرعية يف معىن العالمات املظهرة، فشاهبت ما حيصل احلكم عنده. 

 الثاين إليه األحناف : وهو ما    االجتاه  أربعة   182ذهب  ، فقد قسَّموه إىل 
 أقسام: 

 : السبب اجملازي وهو: ما يفضي إىل احلكم مآال  القسم األول 
مثاله : اليمني ابهلل تعاىل ، فإنه يسمى سببا للكفارة جمازا الحقيقة ؛ ألن أدىن  ◼

جتب  حد السبب أن يكون طريقا للوصول إىل املقصود ، والكفارة ابليمني إمنا  
 

التوضيح    -   182 على  التلويح  شرح  للبزدوي    2/288راجع  األسرار  السرخسي  175/ 4؛ كشف  أصول  ؛ 
 1418ط الباز الطبعة األوىل  1175/ 4؛ جامع األسرار يف شرح املنار للكاكي  307/ 2
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بعد احلنث ، وهي مانعة من احلنث موجبة لضده وهو الرب ، فُعرف أبنه ليس  
بسبب حقيقي للكفارة قبل احلنث ، ولكنه سبب جمازي ؛ ألنه طريق الوصول  

 إىل وجوب الكفارة بعد زوال املانع وهو الرب . 
سبب فيه شبهة العلة  القسم الثاين : 
للقتل من حيث إجياد شرط الوقوع  مثاله : حفر البئر يف الطريق ، فإنه سبب  ◼

  ، مشية  يف  املاشي  ثقل  فالعلة   ، احلقيقة  يف  بعلة  وليس  السكة  زوال  وهو 
والسبب املطلق مشيه يف ذلك املوضع ، ووجه شبهه ابلعلة أن احلكم يضاف  
إليه وجودا عنده ال ثبوات به ، ففعله مت من غري اتصال ابملقتول وإمنا اتصل  

بب آخر وهو مشيه ، إالّ أنه جيب عليه الضمان إذا  ابملقتول عند الوقوع بس
كان احلافر متعداي ألن ذلك بدل التلف ، والتلف حصل مضافا إىل حفره 

 وجودا عنده  
السبب احلقيقي  وهو : الذي يتوسط بينه وبني احلكم علة    القسم الثالث :

 183ال تكون مضافة إليه 
مثاله : لو دل إنساان على مال الغري فأتلفه ، أو دل إنساان على شخص فقتله ◼

، أو دله على قافلة حىت قطع الطريق عليهم ، مل يكن الدال ضامنا يف ذلك  
كله ؛ ألن الداللة سبب حمض من حيث أنه طريق للوصول إىل املقصود ،  

هي الفعل الذي  ولكن قد ختلل ذلك علة بني الداللة وبني حصول املقصود ، و 
 يباشره املدلول  

 
التوضيح    -   183 على  التلويح  شرح  للبزدوي    2/828راجع  األسرار  السرخسي  175/ 4؛ كشف  أصول  ؛ 
 1418ط الباز الطبعة األوىل  1175/ 4؛ جامع األسرار يف شرح املنار للكاكي  307/ 2
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 ومن ذلك أيضا لو فتح ابب اإلسطبل فندت الدابة ، أو فتح ابب القفص
فطار الطري ، مل جيب الضمان على الفاتح ؛ ألن العلة قوة الدابة يف نفسها  
 على الذهاب ، وقوة الطري على الطريان ، وهو غري مضاف إىل السبب األول 

كينا إىل صيب فوجأ به الصيب نفسه ، فإنه الجيب ومن ذلك أيضا :   لو دفع س
على الدافع ضمان ؛ ألنه قد ختلل هذا السبب علة غري مضافة إليه وهي قتل  

 184الصيب نفسه 
: سبب هو مبعىن العلة وهو: الذي يتوسط بينه بني احلكم علة   القسم الرابع

 تكون مضافة إليه .  
ول إىل اإلتالف غري موضوع له  مثاله : كقود الدابة وسوقها فإنه طريق الوص◼

إليه ؛ ألن   العلة من حيث أن اإلتالف مضاف  ليكون علة ، وهو يف معىن 
الدابة   بقود  أتلفه   : ، فيقال  الذهاب كرها  الدابة على  السوق والقود حيمل 

 وبسوقها .  
 ومثل ذلك شهادة الشهود ابلقصاص يكون سببا للقتل من غري مباشرة ، وهو

ن الشهادة مل توضع للقتل يف األصل ، ومل يوجد فيها  سبب يف حكم العلة أل 
  185أتثري يف القتل بوجه ، وإمنا صارت قتال حبكم القاضي واختيار الويل . 

جيعل كال من القسم األول والثاين  قسما واحدا وهو السبب   186وبعض احلنفية ◼
فإن   اجملازي ؛ ألن ما يفضي إىل احلكم ، إما أن يكون يف احلال أو يف املآل ، 

كان يف احلال وله أتثري فهو السبب يف معىن العلة كقود الدابة يف املثال السابق   
، وإن مل يكن له أتثر فهو السبب احلقيقي كداللة السارق على املال ليسرقه 

 
السرخسي    -  184 أصول  إىل  األمثلة يف ذلك  من  مزيدا  للبزدوي    307/ 2راجع  األسرار  ؛ كشف  بعدها  وما 
 وما بعدها   176/ 4

 176/ 4؛ كشف األسرار للبزدوي  288/ 2ح التلويح على التوضيح  ؛ شر 2/311راجع أصول السرخسي    -  185

 كالسرخسي   - 186
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، وإن كان اإلفضاء إىل املآل فالسبب اجملازي كالطالق املعلق  وكاليمني ابهلل  
 تعاىل 

سببا للكفارة جمازا الحقيقة ؛ ألن أدىن حد السبب أن  يسمى    - كما تقدم-فإنه 
يكون طريقا للوصول إىل املقصود ، والكفارة ابليمني إمنا جتب بعد احلنث ، وهي  
مانعة من احلنث موجبة لضده وهو الرب ، فُعرف أبنه ليس بسبب حقيقي للكفارة 

رة بعد قبل احلنث ، ولكنه سبب جمازي ؛ ألنه طريق الوصول إىل وجوب الكفا
 . 187زوال املانع ، وهو الرب 

ومعظم  الفروع املندرجة حتت القسم الثالث والرابع   هي حمل خالف بني الفقهاء  
، وسوف يتم ذكر اخلالف يف ذلك يف الفصل الثاين من هذا البحث ،  إن شاء  

 . 188هللا تعاىل  
  

 
وما بعدها ؛ شرح التلويح على    304/ 2؛ أصول السرخسي  307- 306/ 1راجع السبب عند األصوليني    -  187

 4/174وما بعدها ؛ كشف األسرار للبزدوي  2/288التوضيح 
 فما بعدها   128راجع ص   -  188
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 املطلب الثامن
 الفرق بني السبب واملباشرة والشرط 

لقد تقدم عند ذكر تعريف املباشر أبنه هو موجد علة اهلالك   ، فاجتماع السبب مع  
 العلة كاجتماع املتسبب مع املباشر   وعلى هذا فإن  املباشرة  مبعىن العلة   

يف األشباه والنظائر أبن األصوليني مل يعتنوا بتحقيق الفرق بني    189وذكر  ابن السبكي
؛ ألن مقصدهم الوصف الذي 190كالمهم أهنما سواء    العلة والسبب ، ورمبا وقع يف

ترتب بعده احلكم وله مدخل فيه ، وليس ذلك إنكارا منهم للفرق ، بل ملا مل حيتاجوا 
 إليه مل يذكروه ، وهو واقع ال حمالة .

 السبكي، والزجناين ابن  من   فيما ذكره كل  يتضح   191ولعل حمل اخلالف 
 - حيث ذكرا أبن الوسائط بني األسباب واألحكام تنقسم إىل : 

 وسائط مستقلة يضاف احلكم إليها وال يتخلف عنها  وهي العلل    *
 وسائط غري مستقلة : *
 منها ماله مدخل يف التأثري و مناسبة إن كان يف قياس املناسبات وهو السبب 

 
حممد   هو اتج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين أيب احلسن علي بن زين الدين أيب - 189

،    727عبد الكايف بن ضياء الدين أيب احلسن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام السبكي ، ولد مبصر  
  1413يف دمشق ، وله مؤلفات عديدة يف شىت الفنون ، راجع مقدمة طبقات الشافعية ط هجر    771وتويف عام  

 ، ت الطناجي ، واحللو 
 4/27و ما حيصل اهلالك به من غري توسط راجع الفروق ويدل على ذلك قول القرايف أبن السبب ه -  190

هو أيب املناقب شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين استوطن بغداد ، وقد برع يف مذهب الشافعية ، ويف    -  191
القرآن تويف عام   الفقه ، ويف فقه اخلالف ، وصنف يف تفسري  يف بغداد ، راجع طبقات الشافعية    656أصول 

 .    1265، ت   368/ 8
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  ومنها ماال مدخل له ولكن إذا انعدم ينعدم احلكم وهو الشرط ، وهبذا يتبني ترقي
رتبة العلة عن رتبة السبب ، ومن مث يقولون إن املباشرة تقدم على السبب ألن 

 192املباشرة علة ، والعلة أقوى من السبب" 
ال "والواسطة املستقلة يضاف احلكم إليها دون السبب لكوهنا أقرب السببني  مث

ذلك البيع واهلبة واإلرث والوصية فإهنا أسباب موضوعة للملك ، لكن التصرفات 
واسطة  امللك  ألن   ، األسباب  هبذه  ال   ، ابمللك  تستفاد  األعيان  من  املقصودة 

 مستقلة تصلح إلضافة احلكم إليها .
 أما إذا كانت واسطة غري مستقلة إما لعدم مناسبتها أو خلفائها ، فإن احلكم يضاف

 السبب األول دون الواسطة كمن رمى  إىل إنسان فأصابه فقتله ، فإن القتل إىل
الوسائط من خروج السهم   الرمي ، وال حيال على  حيال إىل السبب األول وهو 

 وقطع اهلواء ، ألن هذه الوسائط غري صاحلة فال يضاف غليها احلكم .
  العلة كما ابعتبار أهنا  -وميكن التفريق بني السبب والشرط واملباشرة

 :منها 193أبمور    -قرر ابن السبكي فيما تقدم 
   من حيث االصطالح"*

فإن السبب ما حيصل الشيء عنده ال به، والعلة ما حيصل الشيء به ، "   ، وبه  
يفارق العلة فإن العلة ما حيصل الشيء هبا ، ومها يف إجياب احلكم سواء ، غري أن 
العلة ماقتضت احلكم من غري واسطة وال شرط يتوقف احلكم على وجوده ،كقول 

 ري توقف على شرط فسمي علة .  القائل :أنت طالق فإنه يستعقب الطالق من غ

 
 26/ 2األشباه والنظائر البن السبكي  -  192

األحناف مل يفرقوا بني العلة والسبب فهم يقولون ال يتأخر السبب عن مسببه وال يتوقف على شرط ) نقل  -  193
 34/ 2ذلك عنهم ابن السبكي 
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وأما السبب فما أفضى إىل احلكم بواسطة أو وسائط كقوله : إذا دخلت الدار فأنت 
 . 194طالق ، مسي سببا لتوقف احلكم على واسطة دخول الدار 

والشرط ما يلزم من عدمه عدم املشروط، وال يلزم من وجوده وجود املشروط وال  
 .  195عدمه لذاته 

 196والعلة يشرتكان يف ترتيب املسبب واملعلول عليهما ، خبالف الشرطالسبب *
إن املعلول يتأثر عن علته بال واسطة بينهما ،والشرط يتوقف احلكم على وجوده *

، والسبب إمنا يفضي إىل احلكم بواسطة أو وسائط ، ولذلك يرتاخى احلكم عنه 
اخى احلكم عنها ، إذ الشرط حىت تؤخذ الشرائط وتنتفي املوانع ، أما العلة فال يرت 

 .197هلا ، بل مىت وجدت أوجدت معلوهلا  
إن املسبَّب ال يالزم السبب جلواز ختلفه ملانع أو فقد شرط ، والعلة ساملة من ذلك  *

 .198فاملالزمة فيها موجودة أبدا " 
"إن الشرط يشبه السبب من جهة أن كال منهما خارج املاهية ، ويفرتقان من حيث *

االرتباط بني الشرط ومشروطه إمنا هو العدم ، فهو يؤثر من جهة العدم فقط ،  إن  
أما االرتباط بني السبب ومسببه فهو يف الوجود ويف العدم ، فهو يؤثر بطريف الوجود 
والعدم ، وهلذا فإن السبب مىت وجد وكان مستوىف الشروط منتف املوانع ، فإنه  

رط يف ذلك فإنه اليستلزم وجود املشروط يستلزم احلكم املسبب عنه ، خبالف الش
 199، والفقهاء يطلقون أحياان السبب على الشرط توسعا . " 

 

 27/ 4، الفروق للقرايف  351، والزجناين  24/ 2ابن السبكي   -  194

 452، 439/ 1راجع شرح الكوكب املنري   -  195

 24/ 2راجع ابن السبكي   -  196

 املرجع السابق  -  197

 ابن السبكي األشباه والنظائر  25- 2/24 -  198
 269-268راجع ضمان املتلفات   -  199
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أن املباشرة مؤثرة يف اهلالك حمصلة له ، خبالف   ومن الفروق بني السبب واملباشرة*
 . 200السبب فإنه مؤثر يف اهلالك غري حمصل له

اهلالك ، والتسبب إجياد علة املباشرة ، والشرط إجياد ما    املباشرة إجياد علة"  *
كاملمسك مع القاتل ألنه   201يتوقف عليه اإلتالف ، وليس تسببا وال مباشرة 

 ".  202مل يصدر منه شيء من أجزاء القتل وإمنا هو ممكِّن للقاتل من القتل 
 فروق مت استخالصها من الفروق بني السبب والعلة والشرط 

على املباشر واملتسبب جند بينهما -بني العلة والسبب والشرط  -لفروقوبتطبيق تلك ا
 الفروق التالية :

* ، اإلتالف  لإلتالف حصول  يؤدي  الذي  للسبب  املتسبب  فعل  من  اليلزم  إنه 
 خبالف املباشر له .   

إن اجلناية أو التلف وقعت من املباشر على الشيء املتلف من غري واسطة كاملرِدي *
ف ما إذا وقعتا ابلسبب فال بد من واسطة كاحلافر للبئر ومن وقع واملَردى ، خبال

فيه ، فواسطة التلف هو البئر فاملتسبب ال يباشر التلف أو اجلناية ، خبالف املباشر  
 فهو مباشر هلما . 

فروق مت استخالصها من فروع القاعدة   
بني التصرف يف امللك وغريه ، خبالف املتسبب فإن كان    ال فرق يف املباشرة"  *

هذا   مبوجب  تلف  مالكه فحصل  إبذن  ملكه  غري  أو يف   ، ملكه  يف  تصرفه 
 .   203التصرف فالضمان  

 
 2/357الفوائد اجلنية  -200

 هذا عند الشافعية   -  201

 302- 301/ 2راجع قواعد األحكام يف مصاحل األانم   -  202
 284راجع ضمان العدوان /  -  203
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املباشرة * التلف إىل  الضرر وبقدرته   نسبة  تنقطع إبمكان املضرور جتنب  ال 
ضمن اجلارح  على تفاديه كما لو جرحه فسرى اجلرح إىل النفس لعدم تداويه  

الرش   ، وقد رأى  إنسان  به  الطريق فزلق  املتسبب فلو رش بعض  ، خبالف 
وأمكنه املرور من اجلزء اآلخر غري املبتل فال ضمان عليه ألنه متسبب فيشرتط 

    204عدم إمكان املضرور تفادي الضرر وجتنبه" 
  وهذا الفرق وسابقه حمل خالف سيتبني من خالل الفصل الثاين إن شاء هللا

  205تعاىل  
وحدها إلجياب الضمان وال حاجة ابملدعي إىل إثبات عالقة    إن املباشرة كافية *

السببية بني الفعل والضرر املباشر املتولد عنه لوضوحه ، خبالف التسبب الذي  
 206جبب على املدعي أن يثبت كال من الضرر ونسبته إىل السبب الذي أنشأه  

الفعل والضرر الناجم عنه ، وأساس    يف املباشرة أمران مها  إن أساس الضمان *
 207الضمان يف التسبب ثالثة هي الفعل والضرر والتعدي. 

 مواضع االتفاق بني السبب واملباشرة 
- يشرتكان يف وجوب الضمان أو العقوبة ، فهما    إن املتسبب واملباشر *

 كما جتبان ابملباشرة فكذا ابلتسبب  -لعقوبة والضمانا
املباشرة تكون * ، ومن األمثلة   إن  التسبب  قوية ومتوسطة وضعيفة وكذا 

 على ذلك :  

 
 راجع املرجع السابق  -  204

 فما بعدها  128راجع اخلالف يف ذلك ص  -  205

 284راجع ضمان العدوان /  -  206
 232راجع ضمان املتلفات / -  207
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   املباشرة القوية كالذبح  ، والتسبب القوي أن يقدم له السم من غري علمه
 ليأكله .  

   لو  واملباشرة املتوسط كما  والتسبب   ، بسيارته  لو صدمه  ، كما  املتوسطة 
 أمسكه للقتل . 

   ، السراية  بسبب  فمات  اجلرح  فسرى  جرحه  لو  الضعيفة كما  واملباشرة 
 .    208والتسبب الضعيف كحفر البئر تعداي    

 الفصل األول
تغليب املباشرة على السبب يف اجلناايت 

 مباحث:واحلدود والتعازير، وفيه ثالثة 
 

 
 301/ 2راجع قواعد األحكام يف مصاحل األانم   -  208
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املبحث األول : تغليب املباشرة على  
 السبب يف ابب اجلناايت 

املبحث الثاين : تغليب املباشرة على  
 السبب يف ابب احلدود

املبحث الثالث : تغليب املباشرة على 
 السبب يف ابب التعازير 

 
 

 املبحث األول
تغليب املباشرة على السبب يف ابب اجلناايت وفيه أربعة  

 مطالب 
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السبب يف اجلناية   املباشرة على  تغليب   : املطلب األول 
 املوجبة للقصاص يف النفس  

اجلناية   يف  السبب  على  املباشرة  تغليب  الثاين:  املطلب 
 املوجبة للقصاص فيما دون النفس

املطلب الثالث : تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية  
 املوجبة للدية يف النفس 

اجلناية   السبب يف  املباشرة على  تغليب   : الرابع  املطلب 
 املوجبة للدية فيما دون النفس 
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 املطلب األول 
 تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للقصاص يف النفس

املباشر واملتسبب وقد وجد التعدي منهما معا على أوال: إذا اجتمع  
 : فهل تكون املباشرة غالبة ؟  فيه أربعة مسائل  209اجملين عليه 

: اآلمر واملأمور  :إذا كان كل منهما مكلفا وقد أُِمَر املأمور ابلقتل   املسألة األوىل
فقتل :  ،  ففي هذه املسألة متسبب ، وهو اآلمر ، ومباشر وهو املأمور ، وجمينٌّ  

 عليه وهو املقتول  
حترير حمل النزاع    
القتل،أو ◼ أو جاهال بتحرمي   ، أو جمنوان  املأمور إذا كان صبيا  أن  اتفقوا على 

  210تقدا أبن القتل حبق   فال قصاص عليه  مع 
واتفقوا على أن املأمور يقتل إذا مل يكن لآلمر سلطة على املأمور أو كانت ◼

سلطته حمدودة كاملعلم  أيمر صبيه والصانع أيمر بعض متعلميه واألب أيمر  
   211ابنه البالغ ابلقتل  

 
هذه الصورة تكون حتت القسم األول من القاعدة ، أبن يكون اجملين عليه غري مباشر وال متسبب ، راجع    -  209
 53ص 

فإذا كان املأمور غري مكلف ، فموضع احلديث عنه يف فصل تغليب السبب راجع رد احملتار على الدر    -  210
؛ حاشية  8/292ح خمتصر خليل  ؛ مواهب اجلليل شر 12/284؛ الذخرية  4/630؛ املدونة    188/ 9املختار  

؛  27/ 5؛ املهذب  141/ 9؛ روضة الطالبني    4/2163؛ بداية اجملتهد ؛   246/ 4الدسوقي على الشرح الكبري   
  454/ 9؛ اإلنصاف  2904/ 5؛ كشاف القناع    599؛  11/597؛ املغين  224،  5/222؛ مغين احملتاج  28/ 5

 ؛  169/ 11؛احمللى 
ما ذا كان اآلمر صبيا إذا كان مطاعا مسلطا ،أو جمنوان  فإهنم ال يوجبون  وخالف احلنفية األئمة الثالثة في-  211

القصاص على املأمور ألن مثل ذلك إكراه ، واتفقوا معهم فيما عدا هذه الصورة ، راجع رد احملتار على الدر املختار  
؛ جممع    75/ 24؛  185/ 26؛ املبسوط    96؛ الفوائد الزينة    7/265؛ بدائع الصنائع    310/ 9؛    188/ 9

؛ وخالف يف هذا ابن حزم فأوجب  3/444؛  =      = اخلانية هبامش الفتاوى اهلندية  157،  156الضماانت  
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تتعذر  ◼ إذا كان األمر صادرا من شخص   خمالفته كاألمر من واختلفوا فيما  
السلطان أو من السيد لعبده، وكان املأمور عاملا بتحرمي القتل ، وأبن املقتول  

هل يقتل املأمور وحده؟ أو   212ال يستحق القتل ، وقد أقدم على القتل خمتارا 
 213 - اآلمر وحده؟ أو مها معا؟ على ثالثة أقوال : 

 جبب على اآلمر التعزير  القول األول أن املأمور هو الذي جيب عليه القتل  و
 وهو قول اإلمام الشافعي واإلمام أمحد  214
  معا يقتالن  أهنما  الثاين  من 215القول  حزم  ابن  و  املالكية  قول  وهو 

  216الظاهرية 
 

؛ التاج واإلكليل    5/28؛ املهذب    227/ 3؛ عقد اجلواهر  12/284؛ االذخرية    11/169القصاص عليهما معا  
 307/  8شرح خمتصر خلي ؛       

 72/ 12راجع احلاوي للماوردي   -  212

الكالم يف هذه املسألة  يف كتب الفقه عموما فيه خلط بني مسألتني  ، مسألة اإلكراه  ، وهذه مسألة مستقلة    -  213
ستأيت إنشاء هللا ، ومسألة األمر   ، وإن كان األمر قد يكون إكراها إذا كان صادرا من السلطان وحنوه ، واألقوال  

ول يف املسألتني ، ومسألة األمر أعم من مسألة اإلكراه ،  ووجه  فيها واحدة يف اجلملة ،  لكن املأخذ خيتلف يف كل ق
اخللط أن بعض الكتب كما يف   احمللى سردت األقوال يف املسألة شاملة ملوضوع املسألتني ، ووردت املسألة يف  

 املغين يف مسائل جمزأة ميكن أن تدخل يف التفصيل الذي ذكرت فليتنبه لذلك .  

 املهذب ، ومغين احملتاج وجعاله قوال واحدا؛    لكن صاحب روضة الطالبني   ذكر ذلك  كل من صاحيب  -   214
جعله وجها بناء على أن األمر من السلطان ال يكون إكراها ، فإن كان إكراها فيجب القصاص على املكرِه ، وعلى  

نقل أبن أمر السلطان    املكَره أيضا يف األظهر عند الشافعية وهذا اإلشكال فيه ، لكن اإلشكال يبقى فيما إذا مل
إكراه فصاحب الروضة جعله وجها وذكر أنه قيل به كقول يف املذهب ، وصاحبا املهذب ومغين احملتاج ذكراه قوال  

؛     139/ 9واحدا مادام أن املأمور قد أقدم على القتل عاملا أبنه بغري حق ، فليتنبه لذلك ، راجع روضة الطالبني  
   599،  11/597؛ املغين  225؛ مغين احملتاج  27/ 5املهذب  

اجملتهد     -   215 بداية  اجلواهر  284- 12/283الذخرية  2164-4/2163راجع  عقد  التاج  227/ 3؛  ؛  
، وابن حزم يف هذه املسألة كما أوضحت آنفا الفرق عنده بني  11/169؛ احمللى  1307/ 8واإلكليل للمواق  

 ،  11/598كون األمر صادرا من السلطان أو غريه ، املغين  

هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن سفيان الفارسي ، موىل يزيد ابن أيب     -   216
  ، أبرز كتبه احمللى ابآلاثر  الظاهر ، من  أهل  املذهب فانتقل إيل مذهب  ، ولد يف قرطبة ، وكان شافعي  سفيان 

وفيه قال أبو العباس ابن العريف " كان لسان   واإلحكام ألصول األحكام ، والفصل يف امللل يف األهواء والنحل ،
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 احلنفية قول  وهو  املأمور  دون  اآلمر  يقتل  الثالث  أصحاب   217القول  وبعض 
   218الشافعي 

:احتج أصحاب القول األول أبدلة منها - 
     ألنه إذا كان عاملا خبطر القتل وكان من أهل العقوبة  فإن القصاص على املأمور

إلمكان أجيابه عليه وهو مباشر له فانقطع حكم األمر كالدافع مع احلافر، فإن من  
حفر بئرا فأردى رجل رجال فيه فإن الضمان على املُردي لكونه املباشر لكونه قد 

احل وهو  املتسبب  فعل  مبباشرته  لتعديه  قطع  األدب  اآلمر  على  ويكون  ؛  افر  
 219ابلتسبب إىل القتل. 

  وألن األمر وإن كان صادرا من السلطان ، فإنه ال يكون عذرا لإلقدام على قتل
نفس بغري حق ، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ال طاعة ملخلوق يف معصية  

 

ابن حزم وسيف احلجاج ابن يوسف شقيقني ، تويف  يف سنة ست ومخسني وأربعمائة  يف ابدية لبلة ، وقيل يف  قريته  
األعيان   وفيات  راجع   . ليشم  األدابء    448،ت    325/ 3منت  معجم  الغرب    1993ط    1650/ 4؛  دار 

 ط دار صادر .  176/ 1اإلسالمي ؛ كشف الظنون  

 هناك قاعداتن للحنفية يف ابب األمر البد من استصحاهبا عند النظر ألقواهلم يف مسائل األمر :   -  217

 القاعدة األوىل:أن اآلمر ال يضمن إال إذا كان اآلمر سلطاان أو أاب أو سيدا، أو يكون املأمور صبيا أو عبدا = ◼

آلمر ضمن املأمور وحده، وإذا صح األمر ضمن املأمور مث عاد  = القاعدة الثانية :   أن األمر إذا مل يصح من ا◼
الدر البن عابدين   راجع حاشية  اآلمر   الرائق    9/310على  البحر   ، الغصب  ؛ وراجع  400/ 8من كتاب 

؛ حيث جاء فيه أبن اآلمر ابلقتل إذا كان مساواي للمأمور ال يفضل عليه بقدرة وال  7/77احلاوي للماوردي  
 مثله معدوم….    يد ؛ فاإلكراه من

هذا القول مبين على أن األمر من السلطان إكراه ، وكذا السيد لعبده ؛ راجع رد احملتار على الدر املختار    -   218
 72/ 7؛ احلاوي للماوردي 96؛ ؛ الفوائد الزينية 9/310؛ 182/ 9

،  3/249ملنتهى ؛ غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع وا5/2904؛ كشاف القناع  598/ 11راجع املغين  -  219
؛ احمللى ؛  1418، الطبعة األوىل  411-410/ 5منشورات املؤسسة السعيدية ابلرايض ؛ املمتع يف شرح املقنع  

11/166 
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 221وقال أيضا " من أمركم من الوالة بغري طاعة هللا تعاىل فال تطيعوه "  220اخلالق" 
 222فلزمه القصاص كما لو أمره غري السلطان 

نوقش :  إن قياس أمر السلطان على أمر غريه مع الفارق ؛ ألن أمر غري السلطان *
 .223ال تتعذر خمالفته خبالف أمر السلطان فإن خمالفة أمر متعذرة  فافرتقا  

عنه : ال نسلم أبن خمالفة أمر السلطان متعذرة ، ولو سلمنا ، فإن صدور أجيب  *
األمر من السلطان ليس كافيا يف أن يقدم املأمور على القتل مع علمه أبنه قتل 

 .224بغري حق ، ويف ذلك يستوي األمر من السلطان ومن غريه 
قتل اآلمر  واحتج أصحاب القول الثاين أبدلة القول األول يف قتل املأمور ، ويف 

 احتجوا أبدلة منها:
   }225قوله تعاىل عن فرعون } يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم … اآلية   
 وجه االستدالل : فقد نسب هللا الفعل إىل فرعون ، ومعلوم أنه مل يباشر ذلك

صورة ، ولكنه كان مطاعا فأمر به وأمره إكراه ، فدل ذلك على أن اآلمر يسمى 
ا القرآن فاعال يف بعض األحوال ، وصورة هذه املسألة داخلة  يف اللغة اليت نزل هب

 226يف ذلك فوجب القود على اآلمر كاملأمور.
    وألن من أمر ابلقتل ، أو القطع أو اجللد ،وكان متويل القتل مطيعا لألمر منفذا

ألمره ، ولوال أمره إايه مل يفعله ، يسمى يف اللغة والشريعة قاتال، وقاطعا ، وجالدا  

 
 34سبق خترجيه ص   -  220

   34سبق خترجيه ص   -  221

 599/ 11راجع املغين  -  222

التاج 3/227؛ عقد اجلواهر  284- 283/ 12الذخرية  2164- 4/2163بداية اجملتهد    -   223 واإلكليل    ؛  
 ، 169/ 11؛ احمللى  8/1307للمواق 

   599،    597/ 11؛ املغين 225؛ مغين احملتاج 5/27؛  املهذب   139/ 9راجع روضة الطالبني    -  224
 4سورة القصص آية  -  225
؛  400/ 8من كتاب الغصب ؛ البحر الرائق   9/310، حاشية الدر البن عابدين 75/ 24راجع املبسوط  - 226

   11/168احمللى  
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، صح أهنما مجيعا قاتالن ، وقاطعان،  وجالدان ، وإذا كان متويل القتل، أو اجلناية:  
أو الضرب أو أخذ املال: إمنا فعل ذلك أبمر اآلمر ــــ ولوال ابلقطع، أو الكسر،  

 227أمره مل يفعله ــــ فاآلمر، واملباشر: فاعالن لكل ذلك مجيعاً. 
نوقش : : إن طاعة السلطان أو السيد ال تكون يف معصية ، فإذا ما أقدم املأمور  *

، فإن يكون على القتل مبوجب أمر السيد أو السلطان مع علمه أبنه قتل بغري حق  
بذلك  قد ابشر القتل عمدا وعدواان فكان مستحقا للقصاص ، خبالف اآلمر فهو  

 ال يعدو عن كونه سببا فكان مستحقا للتعزير فافرتقا . 
  واحتج أصحاب القول الثالث أبدلة القول الثاين  يف قتل اآلمر ، واحتجوا على

 أن املأمور ال يقتل أبدلة منها :
   أو من السيد لعبده  يعد إكراها ملجئا ، فيكون املأمور  إن األمر من السلطان

 228كاآللة ، وإذا كان كذلك فإنه ال يكون مؤاخذا شرعا 
نوقش : : ال نسلم أبن األمر من السلطان إكراه ، ولو سلمنا بذلك فإن اآلمر *

يكون متسببا واملأمور مباشرا ، وإذا اجتمع املباشر مع املتسبب فإن احلكم بتعلق 
 شر وحده . ابملبا
   . وألن املأمور معذور لوجوب طاعة السلطان ، والظاهر أنه ال أيمر إال حبق 
نوقش : : إن دليلكم مسلم فيما إذا أقدم املأمور على القتل معتقدا أبنه قتل حبق  *

وهذا خارج عن حمل النزاع ، ولكننا ال نسلم فيما إذا نفذ املأمور ما أمر به من  
بغري حبق ، فإنه حينئذ ال طاعة يف ذلك، والطاعة إمنا    القتل مع اعتقاده أنه قتل

 229تكون يف املعروف أما املعصية فال .

 
 169- 168/ 11جع احمللى را -  227

 7/72؛ احلاوي للماوردي 96؛ ؛ الفوائد الزينية  9/310؛ 9/182راجع رد احملتار على الدر املختار  -  228

راجع رد احملتار على الدر   599؛، 225؛ مغين احملتاج 27/ 5؛  املهذب   139/ 9راجع روضة الطالبني    - 229
 7/72؛ احلاوي للماوردي 96؛ ؛ الفوائد الزينية  9/310؛ 182/ 9املختار  
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 : مما سبق يرتجح القول األول ملا يلي: الرتجيح- 
 قوة أدلتهم ، وضعف املناقشة الواردة عليها  *
 وملناقشة األدلة األخرى  *
 وألن املأمور قد ابشر القتل مع علمه بكونه قتال بغري حق .  وهللا أعلم.  *

 :اإلكراه بغري القتل   : املسألة الثانية
أبن املكَره يكون املستحق للقصاص دون املكرِه    230وهذه املسألة حمل اتفاق  

إذا توفرت شروطه ؛ألنه املباشر للقتل ، ولعدم اإلجلاء يف ذلك والقاعدة تقول  
احلكم    أبنه  فإن  لإلتالف  ملجئا  السبب  يكن  ومل  واملتسبب  ملباشر  اجتمع  إذا 

 231يتعلق ابملباشر وحده 
 :  اإلكراه على القتل : إذا كان املكرِه  غري ابلغ واملكَره ابلغ املسألة الثالثة

صورة املسألة : لو أكره غري ابلغ  ابلغاً على القتل فقتل ،  وكان املكرِه ممن بتحقق  ◼
 232اإلكراه منه 

 
؛ درر احلكام شرح جملة األحكام مادة    7/265؛ بدائع الصنائع  93- 92؛  77/ 24راجع املبسوط      -   230

؛ التاج واإلكليل  227/ 3؛ عقد اجلواهر  284/ 12؛    الذخرية  178/ 9املختار شرح تنوير األبصار    ؛ الدر1007
؛ فتح العزيز  5/222؛ مغين احملتاج  243/ 4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  307/ 8شرح خمتصر خليل  

؛  2905/ 5اع  ؛ كشاف القن11/599؛  املغين  25/ 5؛ املهذب  9/129؛ روضة الطالبني  10/128شرح الوجيز  
؛ التقريب  120من كتاب اإلكراه ؛ التمهيد يف ختريج الفروع على األصول لألسنوي    3041احمللى مسألة رقم  
 فما بعدها ، ط مؤسسة الرسالة   1/250واإلرشاد للباقالين 

 هذا قيد مهم هلذه القاعدة وإن شئت فقل إنه من شروط تغليب املباشر على املتسبب إذا اجتمعا   -  231

؛ واملالكية ذكروا مسألة    75/ 24سوى احلنفية  املبسوط  -فيما إطلعت عليه - هذه املسألة مل يصرح هبا      -  232
شبيهة هبا فيما إذا متاأل صيب وابلغ على قتل معصوم فقتاله ، وذكر كذلك   فيما إذا كان األمر ابلقتل  من البالغ  

؛ وكذا الشافعية واحلنابلة ذكروا حنوا منها  4/405؛  تبيني املسالك  3/382للصيب راجع الشرح الصغري للدردير 
،    136/ 9فيما إذا اشرتك صيب وابلغ يف القتل ، وفيما إذا كان األمر من البالغ للصيب؛  راجع روضة الطالبني  

 ؛  147،  10/141؛فتح العزيز شرح الوجيز    141



86 
 

  هذه املسألة  مل تورد بشكل واضح فيما اطلعت عليه من كتب الفقه على املذاهب
األربعة ،  وبعد حبث ومتحيص تبني يل أن اخلالف يف هذه املسألة منشأه أحد أمرين  

 ، والبد من بناء األقوال على أحدمها 
 األمر األول خالفهم يف مسألة املكرِه واملكَره ،  *
 233األمر الثاين خالفهم يف مسألة شريك الصيب يف القتل العمد  *
  فإذا مت بناء هذه املسألة على األمر الثاين وهو مسألة شريك الصيب يف القتل

 العمد ؛ فإن األقوال يف املسألة ستكون كما يلي :
ألة هو هل عمد الصيب عمد ؟ أم أن عمده ومبا أن أصل اخلالف يف هذه املس

 خطأ؟
قال    -يف األظهرمن قوليه  -فإن من يرى أبن عمده  عمد وهو قول الشافعي  *

 ، وعلى هذا جيب القصاص على املكَره البالغ هنا  234ابلقصاص على شريكه 
وجوب * يف  اختلفوا  الثالثة  األئمة  من  اجلمهور  وهم  خطأ  عمده  أبن  قال  ومن 

 على شريك املخطئ  القصاص من عدمه 
  قالوا القود وجتب الدية عليهما  237يف قول واحلنابلة 236والشافعية  235فاحلنفية

 معا

 
 احلنبلي ت ، عمر بن حممد بن  ؛ إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسلئل للزُّريراين11/498راجع املغين    -  233

 1414عبدهللا السبيل ، ط  

، واملقصود ابلصيب أو اجملنون الذي  178/ 10، فتح العزيز شرح الوجيز  163/  9راجع روضة الطالبني    -   234
هو حمل اخلالف هو الذي يعقل عقل مثله ، واجملنون الذي له نوع متييز ، فأما من المتييز له حبال فعمده خطأ اتفاقا  

 163/ 9، و روضة الطالبني 10/182راجع فتح العزيز شرح الوجيز  ؛ 
   9/188؛ حاشية رد احملتار على الدر املختار 26/93املبسوط - 235

 ؛   182/  10، فتح العزيز شرح الوجيز    163/ 9روضة الطالبني  - 236

   2906/ 5؛ كشاف القناع   3/264شرح منتهى اإلرشادات  -  237
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 ورواية عن أمحد أوجبوا القود على الشريك   238واملالكية 
 فيتلخص ذلك يف قولني :◼
  القصاص ورواية عن أمحد جيب  واملالكية  األصح  :الشافعي على  األول  القول 

 البالغ على املكَره 
 الدية يوجبون  واحلنابلة  األصح  مقابل  يف  والشافعي  حنيفة  أبو   : الثاين  القول 

 عليهما معا  
  وإذا مت بناء هذه املسألة على مسألة املكرِه واملكَره البالغني فاألقوال ستكون يف

 هذه املسألة كالتايل: 
  من   241والشافعي  240واحلنابلة   239املالكية حزم  وابن  قوليه  من  األظهر  يف 

يوجبون القصاص عليهما معا إذا كان اإلكراه من ابلغ فألن يوجبونه    242الظاهرية 
على املكَره هنا واإلكراه من صيب من ابب أوىل ، وحتب نصف الدية على الصيب؛ 

 لكونه شريكا للقاتل مستحقا للقصاص لوال صغره

 
الكبري  -  238 الصغري للدردير  4/246راجع الشرح  االشرح  التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  3/382،  ؛   
 ؛ 3/1310املعونة   405/ 4، تبيني املسالك    308/ 8

كليل شرح خمتصر خليل  ؛   التاج واإل 382/ 3، االشرح الصغري للدردير  4/246راجع الشرح الكبري     -   239
؛ هذا  قياسا على قوهلم بقتلهما  3/1310، املعونة على مذهب عامل املدينة   4/405، تبيني املسالك    308/ 8

البلوغ فيجب القصاص على املأمور، وأما إجياب    - املكرِه واملكَره-معا   وحيث تعذر القصاص من املكرِه لعدم 
اسا على قوهلم يف شريك الصيب إذا وجد التمالؤ بينهما ، وهو موجود  نصف الدية يف مال الصيب اآلمر لتعمده فقي

بني املكره واملكره. وأوجبوا على الصيب املأمور ابلقتل إذا قتل  نصف الدية. ؛ وألهنم أوجبوا القصاص على اآلمر  
 وهللا أعلم .  إذا أمر صبيا ابلقتل لكونه سببا للقتل فألن يوجبونه على املكلف إذا ابشر القتل من ابب أوىل

 2906/ 5؛ كشاف القناع   3/264؛ شرح منتهى اإلرشادات  11/498؛    455/  11راجع املغين    -  240

 139/ 10، فتح العزيز شرح الوجيز   136-135/  9راجع روضة الطالبني  -  241

 4202وابن حزم ال يوجب شيئا على من مل يبلغ راجع مسألة  3041راجع احمللى مسألة رقم  -  242
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 م يف  أن املكَره ليس إال آلة يف يد املكرِه فقد الزموا قوهل  243أما أبو حنيفة وحممد
منه  القصاص  لتعذر  املكرِه  هنا على  الدية  بوجوب  الثاين    244فقالوا  القول  وهو 

 245للشافعية  لكنهم أوجبوا عليه نصف الدية يف أصح الوجهني
فتجب الدية على املكَره يف ماله   246وبناء على قول أيب يوسف 
 ، والذي يرتجح يل أبن بنائها على مسألة اإلكراه أقرب ، ألن احلديث يف اإلكراه

واالشرتاك يف القتل ليس فيه إكراه ، وإطالق الشركة عليهما أقرب ألن يكون جمازا 
 ، وهللا أعلم.

 فبناء على ذلك يتلخص قوالن يف هذه املسألة :◼

 

د بن احلسن بن فرقد أبو عبد هللا الشيباين ، وأصله من دمشق ، من قرية حرستا ، صحب أاب حنيفة  هو حمم  -  243
، وأخذ عنه الفقه ، مث عن أيب يوسف ، وروى احلديث عن مالك ، ودون املوطأ ، وحدث به عن مالك ، وروى  

ل لك أن القرآن نزل بلغته ، وقال  عنه اإلمام الشافعي ، والزمه وانتفع به قال عنه الشافعي : وكان إذا تكلم خي
أيضا : ما رأيت مسينا ، أخف روحا منه ، وويل القضاء للرشيد ابلرقة ، تويف سنة سبع ومثانني ومائة ،وهو ابن مثان  
احلنابلة ،   املضيئة يف طبقات  اجلواهر  الكبري ، واجلامع الصغري . راجع ،  : اجلامع  أبرز كتبه  ومخسني سنة، من 

، ط دار صادر ؛  576، ت  184/ 4مؤسسة الرسالة ؛ وفيات األعيان     1413، ط  1270، ت    122/ 3
  219/ 2، ط دار الكتب العلمية؛ اللباب يف هتذيب األنساب ،   1253، ت  227/ 7كتاب اجلرح والتعديل ، 

،  7257، ت  6/107، ميزان االعتدال    1416، ط    7257ن ت     6/24دار صادر ؛لسان امليزان    1414ط  
 الكتب العلمية .  دار  1416ط   

 ؛    75،  72/ 24راجع املبسوط   -  244

 9/13راجع روضة الطالبني  -  245

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن مخيس بن سعد بن حبتة األنصاري ، وهو املقدم من أصحاب أيب    -   246
ني ومائة، وكان  حنيفة ، وويل القضاء لثالثة خلفاء ، املهدي، واهلادي، والرشيد  ، مات ببغداد  سنة اثنتني ومثان 

كثري احلديث ، قال عنه أبو حنيفة عندما مرض مرضا خيف عليه منه " إن ميت هذا الفىت فإنه أعلم من عليها "،  
ت    378/ 6، وفيات األعيان    1825ت    611/ 3وأومأ إىل األرض ، راجع اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية  

824   . 
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وب القصاص على املكَره مع نصف الدية على املكرِه وهو القول األول بوج
 .248يف القصاص فقط  247قول اجلمهور من األئمة الثالثة ،وقول زفر

  قول وهو  املكَره شيء  وليس على   ، املكرِه  الدية على  بوجوب  الثاين  القول 
  249احلنفية  
   أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 

آتية  وهي   ، ابلغنْي  بني  اإلكراه  مسألة  يف  نفسها  ابألدلة  قول  استدل كل  لقد 
اإلكراه   ، وذكرها هناك أوىل من ذكرها هنا ؛ ألهنا املسألة األم ملسائل   250ابلتفصيل 

= = عموما، ولكن هناك من األدلة لكل فريق ميكن االستدالل هبا على هذه املسألة  
 خبصوصها .

ومن أدلة القول األول يف إجياب القصاص على املكَره البالغ ونصف الدية على ◼
 الصيب املكرِه  

ألن املكَره قد أقدم على القتل عمدا وعدواان وحكم من فعل ذلك هو القود كما *
، والصيب إذا كان يتحقق اإلكراه   251عليه الصالة والسالم فقال "العمد قود "   بني

 
ري ، ولد سنة عشر ومائة ، وتويف ابلبصرة سنة مثان ومخسني ومائة  هو زفر بن  اهلذيل بن قيس العنربي البص  -  247

، من أصحاب أيب حنيفة ، وقد قال عنه اإلمام أبو حنيفة : هو أقيس أصحايب ، وقال عنه أيضا : هذا زفر بن  
ت    2/207اهلديل ، إمام من أئمة املسلمني ، وعلم من أعالمهم يف شرفه وحسبه وعلمه ، راجع اجلواهر املضيئة  

  3/105ط دار صادر ؛ ميزان االعتدال    243، ت    319-2/317؛ ط مؤسسة الرسالة وفيات األعيان    596
   1413، ط مؤسسة التأريخ العريب ،  10/137، ط دار الكتب العلمية ، البداية والنهاية  2870ت 
ل شرح خمتصر خليل  ؛   التاج واإلكلي   382/ 3؛  الشرح الصغري للدردير     246/  4راجع الشرح الكبري    -  248
- 135/  9؛  روضة الطالبني  1310/ 3؛  املعونة على مذهب عامل املدينة    405/ 4، تبيني املسالك    308/ 8

؛  شرح منتهى اإلرشادات    498/ 11،     455/   11؛  املغين    139/  10؛  فتح العزيز شرح الوجيز    136
 2906/ 5؛  كشاف القناع    264/ 3

 75،  72/ 24راجع املبسوط   -  249
   206راجع املسألة ص    -  250
ح     -  251 عباس  ابن  من حديث  الدارقطين  السلسلة  3112أخرجه  راجع   ، بشواهده  األلباين  ،  وصححه 

 447-  6/446، وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد 1986الصحيحة ح رقم  
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منه هو كالشريك للمباشر يستوجب العقوبة نفسها ، لكن ملا تعذرالقود منه لعدم  
 252البلوغ استوجب البدل وهو الدية ،والدية يف حق الشريك النصف . 

 253ومن أدلة القول الثاين: ◼
للمكرِ * ابلنسبة  املكَره  ،  ألن  ابلغ  أو غري  ابلغا  املكَره  فرق يف كون  ،وال  ه كاآللة 

فالبلوغ والعقل العتبار به يف حق اآللة ، فيختص املكرِه بضمان الدية لتعذر القود 
 منه.

نوقش : ال نسلم بكونه آلة يف يد املكرِه ، ألن حتقق اإلكراه من الصيب للبالغ  *
فإن ذلك ليس حجة يف اإلقدام يصعب تصوره ، ولو سلمنا بتحقق اإلكراه منه ؛  

 254على قتل النفس ظلما وعدواان 
وألن الصيب املكرِه إذا كان مطاعا يتحقق اإلكراه منه ؛ فإن الفعل يصري منسواب *

 إليه ، فكما لو جىن بيديه ، ومادام األمر كذلك فإن احلكم ابلضمان قاصر عليه 
له   * منسوب  القتل  وإقدامه على  املكَره  فعل  إن    : ألنه نوقش  أولوية  نسبة 

املباشر للجناية ، واملكرِه شريك له يف ذلك ، فقصر الضمان على املتسبب 
 وإسقاطه عن املباشر أمر بعيد. 

    الذي يرتجح من هذين القولني  هو القول األول إبجياب القصاص على املكَره
 ونصف الدية على عاقلة الصيب

 لقوة ماستدلوا به *
 ود املناقشة عليها وهللا أعلم.ضعف أدلة القول الثاين وور *

  

 
 73/ 24؛ املبسوط   12/74راجع احلاوي   -  252

 75/ 24راجع املبسوط   -  253

 455/  11؛  املغين   139/ 10فتح العزيز شرح الوجيز   -  254
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إذا اجتمع املباشر واملتسبب يف قصد القتل العدوان منهما  :        املسألة الرابعة
 .  255معا وقد انفرد املباشر بفعل القتل وحده 

 ومن أمثلة ذلك : ◼
 256أن حيفر بئرا بقصد اإلهالك ملعنيَّ فريديه فيها غريه ، والرتدية تقتل غالبا   *
 257لو اتبع إنساان بسيف فوىل املطلوب هاراب فاستقبله لص فقتله  *
 لو دل القاتل على من يريد قتله   *
 ففي مجيع هذه األمثلة مت فعل القتل من املباشر وحده ، واملتسبب كان سببا

 ك بنفسه يف فعل اجلناية . يف ذلك ، لكن مل يشرت 
  حترير حمل النزاع 
  - وهو يف هذه الصور املردي،، اللص القاتل-اتفقوا على أن املباشر للقتل  ◼

 258يستوجبان القصاص ملباشرهتما القتل  
واختلفوا يف وجوب القصاص على املتسبب ، وهو يف هذه الصور احلافر، ،  ◼

 املتَِّبع على قولني  

 
هذا القيد من أجل إخراج مسألة املمسك مع القاتل وحنوها، فهي أقرب ما تكون ملسائل استوا ء املباشرة  -  255

والتسبب  ، وإن كان الفقهاء يتناولون هذه الصور يف موضع واحد وهم ال يفرقون بينها من حيث احلكم ؛ ولكن  
 جيد فرقا بينها وهللا أعلم .   من يتأمل

؛  221-220/ 5؛  مغين احملتاج  246/ 4؛  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  12/284راجع الذخرية    -  256
 9/133والقاعدة عند الشافعية أبن الشرط ال يتعلق به القصاص؛ راجع روضة الطالبني  -  5/24ملهذب 

الطالبني     -   257 القناع  315/ 9راجع روضة  مات  5/2905؛ كشاف  لو  الطالب حىت  يقتل  املالكية  ، وعند 
 15/520املطلوب بسبب عثره ، راجع البيان والتحصيل 

املبسوط    -   258 القدير  153/ 26راجع   فتح  احلقائق  10/352؛  تبيني  الرائق  101/ 6؛  البحر  ؛  335/ 8؛ 
مغين  246/ 4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  284/ 12؛  الذخرية    440/ 3الفتاوى اخلانية هبامش اهلندية  

 5/2905؛ كشاف القناع 11/457املغين   315/ 9؛ روضة الطالبني  5/220احملتاج 
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  من اجلمهور  اإلمث والتعزير وهو قول  عليه سوى   : الجيب  األول   القول 
 260وبعض املالكية 259احلنفية والشافعية واحلنابلة 

 261القول الثاين:  جيب القصاص على املتسبب كاملباشر وهو قول املالكية  
   أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 احتج أصحاب القول األول أبدلة منها : ◼
  ألن مباشرة القتل قد وجدت من غريه فكان إجياب القصاص على املباشر أوىل

فجاء شخص   بئرا  حفر  السبب كمن  حكم  تبطل  واملباشرة   ، املتسبب  من 
 262فأردى نفسه فيها ؛ فإن حافر البئر الضمان عليه 

  وألن   العدوان  إذا وجد من املتسبب واملباشر معا فإن تضمني املباشر أوىل
ن كان مساواي للمتسبب بوجود التعدي من كل منهما ؛ إال أن املباشر  ؛ ألنه وإ

 يرجح عليه يف وجوب القصاص ملباشرته القتل 
 
 واحتج أصحاب القول الثاين  أبدلة منها : ◼
  إن املتسبب يف هذه الصور قد وجد منه قصد القتل عمدا وعدواان ،ومل يكن

 .  القتل ممكنا بدونه فكان مستحقا للقصاص كاملباشر
نوقش : : نسلم لكم ما ذكرمتوه من وجود قصد القتل ولكن القصد وحده   *

غري كاف يف إجياب القصاص مامل يقرنه فعل يرتتب عليه اإلتالف ، واإلتالف  

 
املبسوط  -  259 ؛  القدير  153/ 26راجع  فتح  احلقائق  10/352؛  تبيني  الرائق  6/101؛  البحر  ؛  335/ 8؛ 

مغين  246/ 4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 284/ 12ذخرية ؛ ال 440/ 3الفتاوى اخلانية هبامش اهلندية 
 457/ 11؛ املغين 315/ 9؛ روضة الطالبني  5/220احملتاج 

 12/284منهم القاضي أبو عبد هللا بن هارون  راجع الذخرية   -  260

 305- 304/ 8راجع مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل   -  261

 ط عامل الكتب   328/ 5الفروع    ؛2905/ 5؛  كشاف القناع    457/ 11راجع املغين  -  262



93 
 

هنا قد حصل من املباشر له يف هذه الصور ومها املردي، واللص القاتل فكان  
 إجياب القصاص عليهما أوىل من إجيابه على املتسبب.

املباشر قد اختذ املتسبب وسيلة لتنفيذ القتل ، واملباشرة إذا كانت مبينة    وألن
 على السبب ، وقد وجد التعدي فيهما فإن احلكم يضاف إليهما معا . 

نوقش : : إن دليلكم مسلم لو وجد التواطؤ منهما معا على القتل ، وحيث  *
 . 263مل يوجد ، فإن جزاء القتل يبوء به املباشر وحده 

 الذي يرتجح من هذين القولني هو القول األول ملا يلي: الرتجيح : 
 قوة أدلتهم   *
 عدم ورود املناقشة عليها  *
 وهللا أعلم.  ضعف أدلة القول الثاين وورود املناقشة عليها  *

  

 
مواهب اجلليل شرح خمتصر    246/ 4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  12/284راجع  الذخرية    -   263

 305-8/304خليل 
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 املطلب الثاين 
تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للقصاص فيما  

 دون النفس
من إضافة احلكم إىل املباشر  -إن مجيع املسائل اليت مت ذكرها يف املطلب السابق  

هي بعينها املسائل اليت تدخل    -دون املتسبب فيما يوجب قصاصا يف النفس  
فيما إذا ترتب على اجلناية فيها إتالف للطرف ، وقد توفرت فيه يف هذا املطلب  

يفردوا   مل  الفقهاء رمحهم هللا  فإن  ولذلك  ؛  النفس  فيما دون  القصاص  شروط 
وإمنا عرَّ ضوا لذلك تعريضا أبن احلكم    -فيما اطلعت عليه - لذلك مسائل خاصة  

ابملباشر واملتسبب ، ، وهو أمر ظاهر ؛ ألن اخلالف يف الفروع اخلاصة 264واحد
إمنا هو خالف يف أيِِّهما عليه الضمان أو العقوبة ، فإذا ما تقرر أن احلكم متعلق 
للقصاص ، سواء كانت اجلناية   للدية أو مستحقا  املباشر ضامنا  ابملباشر؛ كان 

 على النفس أو ما دوهنا . 
ي بعينها  وعلى هذا فإن األقوال السابقة يف مسألة املأمور على سبيل املثال ه

املأمور   القصاص على  النفس فيجب  اجلناية فيما دون  إذا كانت  األقوال فيما 
 على القول الذي مت ترجيحه يف تلك املسألة ، وعلى ذلك َفِقس بقية املسائل . 

 
 
 
 
 

 
 11/169؛ احمللى 494/ 11راجع املغين  -  264
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 املطلب الثالث 
 تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للدية يف النفس 

 
املسائل السابقة فيما يوجب قصاصا يف النفس أو فيما دوهنا ؛  إن مجيع     أوال

إذا آل األمر فيها إىل الدية ، وقد كان احلكم متعلقا ابملباشر ،فإهنا تكون من 
املسائل الداخلة هنا ، فمن وجب عليه القصاص يف النفس ، أو فيما دوهنا  فآل  

 األمر إىل الدية وجبت عليه . 
 

اشر واملتسبب و كان اجملين عليه هو املباشر اجتمع املبإذا       اثنيا:
 وقد وقع التعدي منه ومن املتسبب معا

حترير حمل النزاع   
، فإن    ال خيلو التعدي من املتسبب ، إما أن يكون يف ملكه أو يف غري ملكه ◼

 كان يف ملكه أو يف غري ملكه وقصد به إهالك معني  فقد جرى اخلالف فيه   
 واخلالف يف فروع هذه الصورة جرى يف موضعني : ◼
-فيما إذا كان التعدي من املتسبب مقصودا  إلهالك معني    املوضع األول *

وهلك    - واء كان التصرف الذي أدى لإلتالف  يف ملكه أو خارج ملكه  س
، وإن كان الذي وقع عليه اإلتالف متعداي ؛ فاخلالف واقع بينهم  ذلك املعني  

يف إجياب القصاص أو الدية على املتسبب ، وحمل احلديث عنه يف فصل تغليب 
 .  265السبب فيما يوجب قصاصا أو دية  

 
 فما بعدها  128راجع اخلالف ص  -  265
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الثاين * وهو حمل  : فيما إذا كان التعدي من غري قصد اإلهالك ،    املوضع 
ر يف إجياب الدية على املتسبب ، أو أن املباشر  هنا ،فاخلالف فيه منحص   النزاع

إذا هلك بتعديه يكون هدرا ، وهذا التعدي من املتسبب ال خيلو من حالني  :  
 إما أن يكون تصرف املتسبب واقع يف ملكه أوال : 

، وهو     أن يكون التصرف  من املتسبب واقع يف ملكه حلاجة :    احلال األوىل◼
هذه احلال ال خالف أنه الضمان على املتسبب  مل يقصد بذلك  اإلضرار،  ويف  

266 
 : فإن فعل شيئا من التصرفات يف ملكه  

 . لغري حاجة 
 .أو فعل ذلك بقصد اإلضرار لغري معني 
 .أو بقصد اإلضرار ملعني فهلك غريه  أبن يكون قد دخل إبذنه أو بغري إذنه 
 . أو كان تصرفه يف غري ملكه  فهلك بسبب ذلك إنسان 
 اختلف يف تضمني املتسبب وعدم تضمينه فقد ◼
النزاع ؛ البد من ذكر     بيان األقوال يف ذلك ، ومن أجل توضيح حمل  وقبل 

 بعض األمثلة لكل قول:     
 األمثلة بناء على الرأي األول القائل أبنه الضمان على املتسبب: ◼
  من جعل قنطرة بغري إذن اإلمام فتعمد رجل املرور عليها فعطب فال ضمان

 267على الذي عمل القنطرة وإن كان متعداي بعملها  

 
؛ التمهيد البن عبد   399- 398/ 4الك ؛ تبيني املسالك شرح تدريب املس225/ 3راجع عقد اجلواهر    -   266
 319/ 9؛ روضة الطالبني   4/244؛ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 28/ 7الرب 
 10/343راجع فتح القدير   -  267
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    فاملتسبب هو الذي قام إبحداث القنطرة ، وهو متعد لكون اإلمام مل أيذن له
، والذي تعمد املرور على القنطرة هو املباشر ، وهو متعد على نفسه لكونه  

 عمد املرور  قد ت
 268ولو تعمد املرور يف موضع الصب مع علمه به ال يضمن الراش 
  لو اقتىن كلبا عقورا ودخل أحد بغري إذنه فتسبب يف إتالفه ، فال ضمان على

وإن كان متعداي ابقتنائه للكلب العقور    - وهو املتسبب هنا    -مقتين الكلب  
   269؛ ألن املباشر قد تعدى لدخوله بغري إذن   

  لو حفر بئرا يف داره ليقع فيها اللص إذا دخل ليسرق منها فال ضمان على
 270احلافر 

 األمثلة بناء على الرأي الثاين القائل بوجوب الضمان على املتسبب: ◼
 271لوجعل على حائطه شركا فمات أحد بذلك ولو كان بغري إذن  فإنه يضمن   
  إذا طرح قشور البطيخ يف طريق املسلمني قصدا إلهالكهم فهلك هبا بعضهم

 273، وإن مل يقصد بذلك أذية أحد فالدية.  272فإنه يقتل به 
بئرا يف أرضه ليسقط فيها سارق أو طارق فإنه يضمن الدية يف السارق    لو حفر

 274أو غريه .  
فحافر البئر قد قصد اإلضرار مبن يسرق بيته فهو متسبب ، والسارق أو غريه     

 فهو متعد بدخوله ؛ لكونه بغري إذن . 
 

 ،    399/ 8راجع البحر الرائق  -  268

 ؛   1936/ 4راجع كشاف القناع   -  269

 454/ 11راجع املغين  -  270

 2959/ 6ة نفس املثال وال ضمان راجع كشاف القناع  ، وعند احلنابل283-12/282راجع الذخرية   -  271

 هذا فيه إشارة ملوضع النزاع األول يف إجياب القصاص على املتسبب .  -  272

 225/ 3راجع عقد اجلواهر   -  273

 2205/ 4، بداية اجملتهد  4/244, الشرح الكبري 283-12/282راجع الذخرية   -  274
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األقوال يف املسألة  
املتسبب واملباشر  ففي هذه األمثلة مجيعا ، جند أبن التعدي قد وجد من  

هذه   مثل  اخلالف يف  وقد جرى  املباشر،  على  وقع  قد  واإلتالف  معا  
 : الفروع على قولني

  القول األول أبنه الضمان على املتسبب ويكون دم املباشر هدرا ، وهو قول
   277واحلنابلة    276والشافعية 275اجلمهور من احلنفية

 أب ن املتسبب ضامن ، ولو وجد التعدي    278القول الثاين وهو قول املالكية
إذا كان تصرفه يف غري    279ابلدخول من املباشر  ، وهو وجه  عند الشافعية

 ملكه والداخل قد دخل بغري إذنه  
  : احتج أصحاب القول األول أبدلة منها 
املباشر أوىل. ألنه قد وجد التعدي من املباشر واملتسبب معا فاإلضافة إىل  
    وألن فعل املتسبب وإن كان متعد فيه ، فقد ختلله فعل فاعل خمتار يقطع

 280النسبة للمتسبب كما يف احلافر مع امللقي  
 281وألنه  الذي خاطر بنفسه ، فأشبه مالو قدم إليه سيف فقتل به نفسه ، 

 
   8/399؛ البحر الرائق 10/343راجع فتح القدير   -  275

 9/317راجع روضة الطالبني  -  276

   1936/ 4؛ كشاف القناع   11/454راجع املغين    -  277
؛ التمهيد البن عبد    399-4/398؛ تبيني املسالك شرح تدريب املسالك  225/ 3، راجع عقد اجلواهر     -  278
 214/ 25؛ االستذكار البن عبد الرب4/244؛ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 28/ 7الرب 

 9/319روضة الطالبني  
 9/317راجع روضة الطالبني  -  279

 10/343راجع فتح القدير   -  280

 ،    399/ 8؛ البحر الرائق   94-93/ 12راجع املغين  -  281
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  وألن من أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر كما لو فعل ذلك عمدا حلديث عامر
 .282ابن األكوع  

  : واحتج أصحاب القول الثاين أبدلة منها 
  ألن من حفر بئرا لسارق يرصده ليقع فيه ، أوجعل على حائطه شركا وحنو

 ذلك،   ليس فيه منفعة له فتوجب عليه الضمان . 
فه يف ملكه يعد تعداي ، ولو سلمنا ذلك ؛  نوقش : : ال نسلم لكم أبن تصر  *

 فإن املباشر بتعديه يتحمل تبعة ذلك فهو املهلك لنفسه 
  ملكه بقصد اإلضرار  واإلضرار ابلغري ممنوع يف بتصرفه يف غري  متعد  وألنه 

 الشريعة ، فإذا ماترتب على فعله هذا ضرر ابلغري وجب عليه ضمانه  
نوقش :  نسلم لكم حصول التعدي من املتسبب ، لكن املباشر أقدم على   *

الضرر مع علمه به فيكون كمن قتل نفسه ، والذي يقتل نفسه يكون دمه 
 هدرا  

 وألن الدخول بغري إذن املالك ليس مربرا ألتالفه 
  283نوقش : ، نسلم لكم ذلك ، لكن الداخل بغري إذن هو املتلف لنفسه  *

 
هو  عامر بن سنان بن عبدهللا بن قشري األسلمي ، املعروف اببن األكوع ، عم سلمة بن عمرو بن األكوع   -  282

ة يف قصة خيرب قال : فقاتل أخي عامر قتاال شديدا فارتد عليه سيفه  ، ثبت ذكره يف الصحيح من حديث سلم
فقتله فقالوا حبط عمله ، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم " كذب من قاله ، إنه جَلَاهد ، وجُماهٌد ، قّل عريب نشأهبا  

  1425، ط    ؛  ط دار الكتب العلمية4411، ت رقم  472- 471/ 3مثله ، راجع ، األصابة يف متييز الصحابة  
، ط دار الكتب العلمية . وقد بوب البخاري هلذا احلديث  2701ت رقم    3/121؛ أسد الغابة يف معرفة الصحابة  

 بقوله : من قتل نفسه فال دية له .    

؛ التمهيد البن عبد   399- 398/ 4؛ تبيني املسالك شرح تدريب املسالك 225/ 3راجع عقد اجلواهر    -   283
؛   94- 12/93؛ املغين   319/ 9؛ روضة الطالبني   4/244؛ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  28/ 7الرب 

 3/296،  شرح منتهى اإلرشادات  8/399البحر الرائق  
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 الرتجيح هنا ال يعين أن يكون القاعدة يف الفروع املندرجة حتت    الرتجيح ،
هذه الصورة ، بل كل فرع حبسبه  ؛  ألن التعدي من املباشر واملتسبب معا 

متناسبا ،  حبيث ميكن قسمة النسبة بينهما    -يف بعض الفروع    -قد يكون  
لفصـل كما يف حوادث السري ،  وسوف يتم ذكـر مسـألة مستقـلة بذلك يف ا

 . 284الثالث 
 - : أما يف هذه املسألة فإن الذي يرتجح من ذلك القول األول ملا يلي

 قوة أدلتهم    *
 ضعف أدلة القول الثاين وورود املناقشة عليها *
وألن التعدي قد وجد من املباشر واملتسبب معا فتغليب املباشرة يف هذه   *

 احلالة أقوى . وهللا أعلم . 
  

 
 فما بعدها   218راجع ص   -  284
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: إذا اجتمع املباشر واملتسبب فيما يوجب دية وكان اجملين اثنيا◼
منهما  واحدا  املتسبب-عليه  أو  املباشر  املبـاشرة    -أي  فإن  ؛  

 :  منها 286يف صور 285غالبة ابالتفاق 
 :أن يوجد التعدي من املباشر وحده واملباشر أهلك نفسه بتعديه   الصورة األوىل

 : األمثلة عليها 
لو وقع يف البئر إنسان متعّمداً للسقوط فيها فال ضمان على احلافر ألنه أوقع  *

منه   تعّد  علمه  مع  املوضع  ذلك  على  القدم  وهذا ألن وضعه   ، فيها  نفسه 
 287ومباشرة فعل إلقاء النفس يف املهلكة. 

م السم  لعامل به فتناوله ومات فال شيء عليه ؛ ألن املتناول إذا علم  ومن قد *
 288فهو القاتل لنفسه 

 289من حفر بئرا فطرح إنسان نفسه فيها مل يضمن احلافر  *
لو حفر إنسان يف ملكه بئراً فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به وكان الداخل    *

فال ضمان؛ ألن الواقع هو  دخل إبذنه والبئر مكشوفة والداخل بصري يبصرها  
 . 290الذي أهلك نفسه فأشبه ما لو قدم إليه سيف فقتل به نفسه

 

؛حاشية    8/400؛ البحر الرائق  7/401؛ بدائع الصنائع    16/ 27؛    187- 185/  26راجع املبسوط     -  285
  4/244؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  672/  4من كتاب الغصب ؛ املدونة    310/ 9الدر البن عابدين  

روضة الطالبني    ؛227/ 5؛   مغين احملتاج  92/ 5؛ املهذب   16/58؛ البيان والتحصيل   12/267؛ الذخرية 
 ؛ 1938/ 4؛ كشاف القناع   94-  93،  90/  12؛ املغين    7/77؛ احلاوي للماوردي  314/ 9

مجيع هذه الصور تندرج حتت القسم األول من أقسام القاعدة وهو: أن يكون اجملين عليه مباشرا أو متسببا   -  286
 53، راجع ص 

 16/ 27راجع املبسوط - 287
 244/ 4رح الكبري راجع حاشية الدسوقي على الش -  288

 5/227؛ ونفس املثال يف مغين احملتاج  12/267راجع الذخرية   -  289

 94-93/ 12راجع املغين  -  290
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 أن ال يوجد تعد منهما معا ويهلك املباشر      الصورة الثانية:
 : األمثلة عليها 
لو حفر بئرا لنفع املسلمني وقد أذن له اإلمام بذلك  فتلف فيها آدمي أو   *

 291عله غري متعد غريه  فال ضمان عليه ؛ ألنه حمسن بف 
لو حفر بئراً أو سرابً للماء أو للريح مما مثله يعمل الرجل يف داره أو يف أرضه   *

 292فسقط فيه إنسان فال ضمان عليه 
 293إذا حفر بئرا يف ملكه فسقط فيها رجل فالضمان   *
فقال له إين رجل أطبخ هذا القصب السكر وإين  294سأل رجل ابن القاسم •

، وإن صبيا قام خلف القصب  295فسرتته عن الناس جعلت حوايل قدري قصبا  
، فأصاب   القدر مبا فيها  أوقد حتت قدري ففارت  به فكنت  ، وال علم يل 
الصيب ماخرج منها فمات ، فقال له ابن القاسم : ال أرى عليك شيئا …  

 
وهنا قيد البد منه هلذه الصورة وهو:    أبن من حفر البئر يف الطريق الواسع أو     12/90راجع املغين    -   291

يخ اإلسالم ابن تيميه :إن من مل يسد بئره مسدا  املوات ، ينبغي أن جيعل عليها حاجزا تعلم به لتتوقى ، وقال ش
مينع من الضرر ضمن ما تلف هبا ، وهذا القيد وجيه للغاية، ألنه إن مل يفعل ذلك يكون متعداي لتقصريه فيضمن  .  

                           4/1938راجع كشاف القناع 

   4/672راجع املدونة  -  292

 9/314راجع روضة الطالبني  -  293

و أبو عبد هللا عبد الرمحن بن القاسم العتقي املصري ، أثبت الناس يف مالك وأعلمهم أبقواله ، صحبه  ه   -   294
عشرين سنة ، ولد ثالاث وثالثني ، أو مثان وعشرين ومائة ، ومات مبصر يف صفر سنة واحد وتسعون مائة ، راجع ،  

 24، ت   58ط دار مكتبة احلياة ؛ شجرة النور الزكية   1/433ترتيب املدارك 

هذا  دليل على أنه مل يقصر ، مما يفيد أنه لو قصر يف األخذ أبسباب احليطة فإنه يكون متعداي ،وابلتايل فإنه    -  295
 يضمن ما تلف بسبب تقصريه . 
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قوله ال أرى عليك شيئا يريد ال يف ماله وال على    296قال حممد بن رشد : 
 297عاقلته  

: أن يوجد التعدي من املباشر وحده وقد وقع اإلتالف على     الثةالصورة الث
 املتسبب

 : األمثلة عليها 
لو وقف رجل يف ملكه أو يف طريق واسع فصدمه رجل فتجب دية املصدوم   *

لتعديه  الصادم  املتسبب   298على  هو  واملصدوم  الصادم  هو  هنا  فاملباشر   ،
 ،وقد انفرد املباشر ابلتعدي فانفرد ابلضمان    

و وقف بسيارته أمام اإلشارة فجاءته سيارة مسرعة من اخللف فاصطدمت ل *
 بسيارته فمات سائق السيارة املصدومة ، فالضمان على الصادم لتعديه.

 : أن  ال يوجد تعد منهما مجيعا وقد وقع اإلتالف على املتسبب  الصورة الرابعة
 األمثلة عليها : ◼
لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله وقد كان القاعد غري متعد بقعوده  *

 ،299، فإن الساقط ضامن ملباشرته   
 لو رمى يريد أن يصيب صيدا فأصاب شخصا.  *
 لوحقن الطبيب احلاذق الدواء خطأ يف جسم املريض، فمات املريض بذلك.  *

 
هو القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ، من أبرز تالميذه ابنه أمحد ، والقاضي عياض ،    -  296

، وتويف يف    455صيل ملا يف املستخرجة من التوجيه والتعليل ، واملقدمات يف املدونة ، ولد سنة  ألف البيان والتح
 8/228؛ معجم املؤلفني  376ت  129، راجع شجرة النور الزكية   520ذي القعدة سنة 

 58/ 16راجع البيان والتحصيل   -  297

   5/92راجع املهذب  -  298

 7/401راجع بدائع الصنائع  -  299
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لو توقفت السيارة خللل هبا يف منعطف أحد الطرق فجاءت سيارة أخرى تسري  *
 ابعتدال  فاصطدمت هبا  ومات صاحب السيارة املصدومة . 

  فكل من املباشر يف هذه الصور وهم الساقط ، والرامي ، والصادم ، مل حيصل
:  وكذلك املتسبب يف تلك الصور وهم   300منهم تعدي، مبعىن العمد أو التقصري

القاعد واملرمي وصاحب السيارة املصدومة ، فهو من قبيل القتل اخلطأ فتجب 
 .301الدية على املباشر وإن مل حيصل منه تعد 

عليه :  اثلثا  اجملين  وكان  دية  يوجب  فيما  واملتسبب  املباشر  اجتمع  إذا 
غريمها    املتسبب-واحدا  أو  املباشر  غالبة   -أي  املباشرة  فإن  ؛  

 :  منها 303يف صور  302ابالتفاق 

 : أن يوجد التعدي من املباشر وحده  الصورة األوىل
  األمثلة على ذلك 
لو حفر بئرا يف داره لنفع نفسه فردى فيها رجل رجال فاحلكم يتعلق ابملردي دون  *

 احلافر.

 
 59املطلب اخلامس  ص   راجع   -  300

قد يقال يف بعض األمثلة املندرجة حتت هذه الصورة أن التعدي موجود وهو عدم التحرز من قبل املباشر ،    -  301
 وجياب عن ذلك أبن عدم التحرز وإن وجب به  الضمان، لكنه ليس تعداي ؛ ألنه ال يوجب اإلمث ، راجع 

؛حاشية    400/ 8الرائق  ؛ البحر  401/ 7؛ بدائع الصنائع    16/ 27؛    187- 185/  26راجع املبسوط     -   302
  4/244؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  672/  4من كتاب الغصب ؛ املدونة    310/ 9الدر البن عابدين  

؛  روضة الطالبني  227/ 5؛   مغين احملتاج  92/ 5؛ املهذب   16/58؛ البيان والتحصيل   12/267؛ الذخرية 
؛ القواعد البن  1938/ 4؛ كشاف القناع  94-  93، 90/  12؛ املغين    7/77؛ احلاوي للماوردي   314/ 9

؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية جلمال الدين يوسف بن احلسن بن عبد      274ص    127رجب القاعدة  
ص    1426؛   جملة األحكام الشرعية  أمحد بن عبد هللا القاري  مادة     98ص    86اهلادي احلنبلي ، القاعدة

443     . 

رج حتت القسم الثاين من أقسام القاعدة وهو: أن ال يكون اجملين عليه مباشرا وال  مجيع هذه الصور تند  -   303
 متسببا ، راجع املطلب الرابع  ص   
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 هذا املثال املباشر فيه يستوجب القصاص ال الدية ، ولكن لو آل األمر إىل الدية
 ألي سبب ، فتجب الدية .

لو محل صبيا حرا على دابة  وكان ممن يستمسك عليها ، فسار الصيب على الدابة  *
 304فأوطأ إنساان فقتله  فديته على عاقلة الصيب ألنه أحدث السري ابختياره  

وإذا أعطى الرجل صبيا سالحا ميسكه له فقتل به رجال فالضمان على عاقلة الصيب *
 305السبب كاملردي مع احلافر.  ألن مباشرته لذلك كانت ابختياره فقطعت حكم  

 : أن  ال يوجد تعدي منهما مجيعا   الصورة الثانية
 األمثلة عليها 
ووقع   -وحافر البئر غري متعد حبفره   -إذا قاد بصري أعمى فوقع البصري يف البئر*

 306عليه األعمى فمات البصري فديته على عاقلة األعمى.  
  ألنه مل يتعد حبفره ، واملباشر هو األعمى  فاملتسبب هو حافر البئر ليس عليه ضمان

ألن البصري مات بسبب ثقله  ، واألعمى غري متعد بسقوطه يف البئر ومع ذلك 
 فهو ضامن ملباشرته .

لو استأجر بناء  ليبين له شيئا يف   ملكه  فسقط  من يده لنب فأصاب إنساان فقتله  *
 307الدية.  -البناء-فعلى عاقلته

واملباشر هو العامل  وفعل العامل قد أجري جمرى اخلطأ،   فاملتسبب هو املستأجر ،
 غري موجود منهما ، فالضمان على املباشر.   -مبعىن العمد أو التقصري    -فالتعدي  

وجرى اخلالف يف تغليب املباشرة على السبب يف صورة واحدة ’ إذا مل يكن اجملين ◼
 : عليه مباشرا وال متسببا

 
 187/ 26راجع املبسوط   -  304
 186- 185/ 26راجع املبسوط   -  305

 12/85؛ املغين  5/97، املهذب 262/ 12راجع؛ الذخرية  -  306

 400/ 8راجع البحر الرائق  -  307
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ملتسبب معا على اجملين عليه ، كاإلكراه على القتل ، أن يوجد التعدي من املباشر وا
 . 308وكاألمر ابلقتل

وال يدخل يف حمل اخلالف ست مسائل من مسائل اآلمر واملأمور، يكون الضمان  ◼
 :  فيها على املباشر ، وهي كالتايل

 أن يكون كل منهما مكلفني ومل يوجد تعد منهما   املسألة األوىل:
 مثاهلا    ◼
بناء فأمره  ليبين له شيئا يف ملكه  فسقط  من يده لنب فأصاب إنساان لو استأجر *

 ؛  309فقتله فعلى عاقلته الدية
 ألنه املباشر للقتل ، واملتسبب ال مدخل له هنا يف الضمان ؛ ألنه غري متعد ابألمر 

 مكلفني والتعدي من املأمور -اآلمر واملأمور -: أن يكوان املسألة الثانية
 مثاهلا◼
 ر أجراء حيفرون له يف غري فنائه فإن علموا بذلك فالضمان على اآلجرلو استأج*
 ألن أمره مل يصح ألنه ال ميلك أن يفعل بنفسه وال غرور من جهته لعلمهم بذلك

 فبقي الفعل مضافاً إليهم .  
 : فيما إذا كان كل منهما غري مكلف وقد أُِمَر ابلقتل،املسألة الثالثة

 مثاهلا  ◼
القاتل * عاقلة  فالدية على  فقتله  إنساان  يقتل  أن  احلر  الصيب  احلر  الصيب  أمر  لو 

 وليس على اآلمر شيء ؛ 
 ألن قول الصيب هدر فيما يلزمه الغرم فيكون وجوده كعدمه ، فبقي مباشرة القتل

 310من القاتل  

 
 206فما بعدها ،   182فما بعدها ،    77راجع اخلالف يف تلك املسائل ص  -  308

 400/ 8راجع البحر الرائق  -  309
 8/400من كتاب الغصب ، البحر الرائق   9/310راجع حاشية الدر البن عابدين  -  310
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 311:  فيما إذا كان اآلمر غري مكلف ، وكان املأمور مكلفا   املسألة الرابعة واخلامسة
 و  وقد أُِمَر بسبب اإلتالف   فإن املأمور ضامن ؛  312أو كان املأمور غري مكلف 

313ول أن الفعل يضاف إىل الفاعل ال إال اآلمر مامل يكن جمربا  ألن القاعدة تق ،
 وليس جمرد األمر إجبار . 

 وألن قول الصيب هدر فيما يلزمه الغرم فيكون وجوده كعدمه ، فبقي مباشرة السبب
 الذي أدى إىل اإلتالف من قبل املأمور فيضمن .

تعدي منهما معا، وقد أُِمَر  مكلفني وال  -اآلمر واملأمور-: أن يكوان  املسألة السادسة
 بسبب اإلتالف فالضمان على املأمور 

 مثاهلا  ◼
لو استأجر جنارا  فأمره أن يسقط جداره على قارعة الطريق ففعل وتلف به إنسان *

 ؛ 314فإن الضمان على النجار 
 لعدم صحة األمر 
 315وألنه ال غرور يف هذه الصورة . 

 املطلب الرابع 
 السبب يف اجلناية املوجبة للدية تغليب املباشرة على  

 فيما دون النفس

 
؛ حيث جاء فيه أبن اآلمر ابلقتل إذا كان مساواي للمأمور ال يفضل عليه بقدرة وال يد  77/ 7للماوردي    احلاوي   

 ؛ فاإلكراه من مثله معدوم …  
 هذه املسألة األوىل  -  311

 وهذه املسألة الثانية  -  312

 89راجع درر احلكام مادة   -  313

 سهل التغرير ابلعمال جلهلهم . القول بذلك على إطالقه يف عصران احلاضر فيه نظر ؛ ألنه ي -  314

   9/310راجع حاشية رد احملتار البن عابدين  -  315
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ليس هنا ما ميكن أن يضاف إىل ما قد قيل يف املطلب السابق ، سوى بعض  
الفروع اليت ذكرها الفقهاء لتغليب املباشرة على السبب فيما دون النفس، وما 

السابق   املطلب  تقريره يف  فيها عل    -مت  املباشرة  تغليب  اليت مت  املسائل   من 
هو شامل للفروع اليت جتب فيها الدية فيما    -لسبب فيما يوجب الدية يف النفسا

 دون النفس . 
من الفروع الفقهية لتغليب املباشرة فيما دون النفس 

اليت سبق تناوهلا يف املطلب السابق واليت جرى فيها تغليب   أوال:  مجيع الفروع
ف الواقع على اجملين عليه  املباشرة على السبب فيما يوجب الدية ، فإذا كان التل

 .   دون النفس
يف تغليب املباشرة  : إذا وجد التعدي من   316اثنيا: من صور القسم األول 

 املباشر وحده وقد وقع اإلتالف على املتسبب. 
 

 :  املثال األول
 انفلتت  فأس من قصاب كان يكسر العظم فأتلفت عضو إنسان يضمن   *
 فالقصاب متعدي ألنه مل حيكم الفأس ، وقد وقع عليه اإلتالف متسبب ؛ ألن

 317مروره يف هذه اللحظة سبب يف إصابته . 
 :  املثال الثاين 

أصابت العجلة صبيا فكسرت رجله وصاحبها راكب عليها وقال كنت انئما   *
  318الكسر فعليه أرش 

 
 وهو فيما إذا كان اجملين عليه مباشرا أو متسببا   -  316

 170راجع جممع الضماانت  -  317
 148راجع جممع الضماانت  -  318
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 ، أثناء سريه  منه يف  النوم  متعد حلصول  ،وهو  العجلة  فاملباشر هو صاحب 
 والصيب متسبب ، ألن مروره كان سببا ألصابته ، وهو مل يكن متعداي بذلك . 

: إذا مل يكن اجملين عليه مباشر وال متسببا وقد اثلثا: من صور القسم الثاين  
 انفرد املباشر ابلتعدي  

 
 :  املثال األول

امرأة غطت قدر أخرى تغلي فانصب شيء من شدة غلياهنا وأحرق رجل صيب   *
 تضمن املغطية 

 فهنا وجد سببان ، السبب األول هو صاحبة القدر ، والسبب الثاين ، املغطية
للقدر ، والقاعدة يف اجتماع أكثر من سبب أن السبب األخري أيخذ حكم  

، والسبب األول أيخذ حكم   املغطية  املباشر  ، وهلذا مت تضمني   ، املتسبب 
 319للقدر ، فهي كاملردي مع حافر البئر . 

  

 
 170راجع جممع الضماانت  -  319
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 املبحث الثاين 
تغليب املباشرة على السبب يف ابب احلدود وفيه ثالثة 

 مطالب: 

 
املطلب األول: تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب  

 حد الزان
يوجب املطلب الثاين : تغليب املباشرة على السبب فيما  

 حد السرقة 
املطلب الثالث : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب  

 حد احلرابة  
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 املطلب األول
 تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد الزان

 
؛ فإن حد الزان ، وكذا حد اخلمر ال  320العنوان يف هذا املطلب هو حمل إمجاع  

املتسبب فيه فإن عليه التعزير  جيب إالّ على املباشر ؛ أما املعني على ذلك أو  
 وعلى هذا : 

فإن من أمسك امرأة لُيزىن هبا ، فال شيء على املمسك سوى التعزير ؛ ألنه ◼
 مل يباشر فعل الفاحشة بنفسه 

ومن دل رجال على مكان بغي ال يكون كمن ذهب إليها وفعل الفاحشة معها ◼
 ابملباشر وحده. ؛ ألنه متسبب والفاعل مباشر ، وحد الزىن يتعلق 

  

 
؛      8/2473الطييب على مشكاة املصابيح ،    ؛  شرح  7/99؛ بدا ئع الصنائع  9/189راجع املبسوط    -  320

 840/ 4؛ بدائع الفوائد   3084/ 6؛  كشاف القناع  485/ 5مغين احملتاج 
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 املطلب الثاين 
 تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد السرقة 

 وفيه مسائل 
 : معىن التسبب و املباشرة  يف ابب السرقة  املسألة األوىل

 : التسبب يف السرقةأوال
هو أبن يدخل مجاعة من اللصوص منزل رجل وأيخذوا متاعا ، وحيملوه على  

  321ظهر واحد وخيرجوه من املنزل ، فاحلامل للمتاع هو املباشر وغريه متسبب  
 ، فاملتسبب يف ابيب السرقة واحلرابة هو مبعىن آخر املعني على حصول السرقة  

 : املباشرة يف السرقةاثنيا
جلن مباشرا  السارق   احلرز  يسمى  من  وإخراجه  املتاع  أخذ  توىل  إذا  السرقة  اية 

 322بنفسه
 : املباشرة احلكميةاملسألة الثانية

املسألة السرقة    صورة  يف  واملباشرة   للتسبب  بيانه  سبق  الذي  املعىن  إن   :
الخالف عليه ، ولكن قد وقع اخلالف يف بعض الصور اليت يقوم السارق فيها  
ابالستعانة، أو بدابة ، أو بغريها من احليواانت ، أو أبي وسيلة إلخراج املتاع  

 ا ؟  من احلرز، هل يكون السارق  بذلك مباشرا حكما ؟أم يكون متسبب

 
؛ حاشية الدسوقي    4/529؛ املدونة  54/ 5؛ البحر الرائق  99/ 7؛بدائع الصنائع  9/149راجع املبسوط    -  321

 ؛ 335/ 4على الشرح الكبري  

؛  336-335/ 3؛ عقد اجلواهر  5/54؛ البحر الرائق  7/97  ؛ راجع بدائع الصنائع 9/147املبسوط    -   322
الطالبني  429/ 5؛ ملهذب    91/ 8اخلرشي شرح خمتصر خليل   ؛ كشاف  435/ 12؛ املغين  10/134؛ روضة 

 ؛ 3083/ 6القناع  
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حترير حمل النزاع  : 
السرقة إما أن تتم بواسطة شخص واحد أو أكثر ، فإن متت أبكثر من شخص ، فموضع  

 ،    احلديث عن ذلك يف الفصل الثالث
 :فإذا متت السرقة بواسطة شخص واحد فقد جرى االتفاق على ما يلي 
على  أن من أخرج املتاع من احلرز فإنه يقطع إذا كان اإلخراج قد   323اتفقوا  ◼

 مت إبحدى الوسائل التالية:
 سواء أخرجه أبن محله  *
 أو رمى به إىل خارج احلرز  *
 أو شد فيه حباًل مث خرج فمده به  *
 أو شده على هبيمة مث ساقها به حىت أخرجها  *
 أو تركه يف هنر جاٍر فخرج به  *
 أو علقه بعنق طائر فطريه ، أو علقه بعنق كلب فزجره   *
  محله لو  القطع كما  عليه  فوجب  آبلته  وإما  بنفسه  إما  له  املخرج  هو  ألنه 

 فأخرجه 
 واختلفوا يف موضعني   : ◼
إذا كان السارق داخل احلرز واستخدم  وسيلة ألخراج املتاع  املوضع األول :

 ، ومن صور ذلك:  324من غري تدخل منه 
 

  223/ 3؛ تبيني احلقائق    65،  54/ 5؛ البحر الرائق  7/99؛بدائع الصنائع  149- 148/  9راجع املبسوط    -   323
احملت رد  حاشية  عابدين  ؛  البن  املدونة  165- 164/ 3ار  الكبري    529/ 4؛   الشرح  على  الدسوقي  حاشية  ؛ 

؛ روضة الطالبني  486/ 5؛  ؛ مغين احملتاج  5/429؛ املهذب    137؛  112- 111/ 10؛روضة الطالبني  335/ 4
املغين    10/134 املنتهى  435/ 12؛  النهى شرح  أويل  معونة  الزركشي على خمتصر  471- 470/ 8؛  ، شرح 

 ؛  6/328اخلرقي 

الفرق بني هذه الصور، والصور املتفق عليها هو وجود تدخل من السارق بسوق الدابة أو تطيري الطائر ،    -  324
؛ املدونة    65،    5/54؛ البحر الرائق  99/ 7؛بدائع الصنائع  149- 148/  9أو حتريك املاء …اخل  املبسوط  
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 ملتاع على دابة فخرجت بنفسها من غري سوقها  ترك ا *
 أو ترك املتاع يف ماء راكد فانفتح فخرج املتاع   *
 أو على حائط يف الدار فأطارته الريح  *
 أو علقه على طائر فطاربه  *

 فقد وقع اخلالف يف ذلك وحنوه هلي يقطع السارق بذلك أوال ؟ على قولني : 
 أبن عليه 327،واحلنابلة يف وجه    326والشافعية يف وجه 325القول األول:  املالكية

 القطع  
 329على األصح والوجه الثاين عند احلنابلة  328القول الثاين: وهو قول الشافعية 

 : ال قطع عليه 330وهو قول احلنفية 
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 منها: استدل أصحاب القول األول أبدلة ◼
  ألن فعله سبب خروجه فأشبه ما لو ساق البهيمة أو فتح املاء وحلق الثوب

 يف اهلواء. 
  وألن املقصود هو أخذ املال من حرزه على وجه السرقة ، وهو متحقق يف تلك

 الصور فيجب بناء احلكم على ذلك ، وهو وجوب احلد على السارق. 

 

؛ مغين احملتاج    137،  112-10/111؛روضة الطالبني  4/335؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري    529/ 4
 ؛   435-/ 12املغين  65/ 5؛  البحر الرائق  12/435؛ املغين    487- 486/ 5

 336/ 335/ 3راجع عقد اجلواهر   -  325

 112- 111/ 10؛ روضة الطالبني 5/486؛  مغين احملتاج   430-5/429راجع املهذب  -  326

 130-6/129؛ الفروع  270-10/269؛ اإلنصاف   435/ 12راجع املغين  -  327

   5/486، مغين احملتاج  137/ 10راجع روضة الطالبني  -  328

 435/ 12راجع املغين  -  329

؛ حاشية رد احملتار البن عابدين    223/ 3؛ تبيني احلقائق  5/65؛ البحر الرائق   9/148راجع املبسوط  -  330
 ؛ 165- 164/ 3
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331 اإلخراج منسواب إليه وألن السارق قد استخدم تلك الوسائل كآلة له فيصري 
 واحتج أصحاب القول الثاين أبدلة منها : ◼
  ألن املاء وحنوه  مل يكن آلة لإلخراج وإمنا خرج املتاع بسبب حادث من غري فعله

 والبهيمة هلا اختيار لنفسها.
نوقش : : ال نسلم لكم ذلك ، فإن هذه الوسائل العتبار هلا بذاهتا ، فإن السارق *

تاع على الدابة ، وهو الذي رمى املتاع يف املاء ، وهو الذي  هو الذي وضع امل
علق املتاع برقبة الطائر ، فهو  قد استخدمها لتحقيق هدفه ، ومادام أن السرقة 

 قد حتققت بتلك الوسائل فإن السارق يكون مستحقا للعقوبة . 

يرتجح من هذه األقوال القول األول ملا يلي:  الرتجيح : 
 قوة األدلة وضعف أدلة القول املقابل   *
وألن العربة ابملقاصد ال ابلوسائل ، فإذا ما حتقق املقصد وهو حصول السرقة   *

 ، فال معىن إلبطال احلد 
وألن القول إبسقاط احلد يف مثل تلك األحوال فتح ابب لكل سارق يتحيل   *

املفاسد مافيه . وهللا أعلم  مبثل هذه احليل أن يفلت من العقوبة ، ويف ذلك من  
 . 
فيما إذا مت اإلخراج للمتاع من غري دخول للحرز، ويف ذلك    املوضع الثاين :

 مسائل: 
 : مسألة السارق الظريف  املسألة األوىل

 كما لو نقبه مث أدخل إليه يده 
 

ة الطالبني  ؛ روض5/486؛  مغين احملتاج    430- 429/ 5؛ املهذب    336/ 335/ 3راجع عقد اجلواهر    -   331
 130-6/129؛ الفروع   270- 269/ 10؛  اإلنصاف 435/ 12؛ املغين  10/111-112
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  أو أدخل عصا  فاجتذبه هبا 
 فقد وقع اخلالف يف ذلك هل يقطع أو ال ؟ على قولني: ◼
  القول األول جيب القطع  وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة وأيب يوسف

   332من احلنفية
  القول الثاين: ال قطع عليه إال أن يكون البيت صغرياً ال ميكنه دخوله وهو

 333قول أبو حنيفة وحممد 
   أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 :  334احتج أصحاب القول األول أبدلة منها ◼
نصاابً من حرز مثله ال شبهة له فيه وهو من أهل القطع فوجب   ألنه سرق

 عليه كما لو كان البيت ضيقاً،. 
 . وألن ركن السرقة هو األخذ من احلرز ، أما الدخول فليس بركن 
 .وكما لو أدخل يده يف الصندوق وأخرج املتاع فإنه يقطع وإن مل يوجد الدخول 
 منها : واحتج أصحاب القول الثاين أبدلة ◼
 ماروي عن علي رضي هللا عنه قال " إذا كان اللص ظريفا مل يقطع ، قيل وكيف

يكون ظريفا قال : يدخل يده إىل الدار وميكنه دخوهلا ، ومل ينقل أنه أنكر عليه  
 منكر فيكون إمجاعا  

 
؛   529/ 4؛ املدونة  54/ 5؛ البحر الرائق 99- 98/  7؛بدائع الصنائع 149-148/  9راجع املبسوط    -  332

؛  5/486؛ مغين احملتاج    137،  112-10/111؛روضة الطالبني  4/335حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  
 ؛ 12/435ملغين  ا

 54/ 5؛ البحر الرائق  99- 98/ 7؛ بدائع الصنائع  9/148راجع املبسوط   -  333

؛   529/ 4؛ املدونة  54/ 5؛ البحر الرائق 99- 98/  7؛بدائع الصنائع 149-148/  9راجع املبسوط    -  334
؛  5/486؛ مغين احملتاج    137،  112-10/111؛روضة الطالبني  4/335حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  

 ؛   130- 129/ 6؛ الفروع   -10/269؛ اإلنصاف  12/435املغين  
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 .335 وألنه مل يهتك احلرز مبا أمكنه فأشبه املختلس 
فكما لو دخله ، والقياس على املختلس  نوقش : : إن اإلخراج قد حصل آبلته   *

 مع الفارق ألن املختلس مل يهتك احلرز 

الراجح هو القول األول ملايلي:  الرتجيح : 
 قوة الدليل  *
 وضعف دليل القول الثاين  *
وألن آلة السرقة تنسب ملستخدمها فهو مباشر للسرقة حكما كما لو قتل   *

 . شخصا ابلسيف وحنوه فهو قاتل مباشر . وهللا أعلم 
  336 : السرقة ابإلغراء أو التخبيب املسألة الثانية

  كالذي أييت الشاة ابلعلف وهي يف حرزها فال يدخل عليها ويشري إليها ابلعلف
 337حىت خترج 

  والذي يستتبع سخل شاة أو فصيل انقة، أو غريمها ، مثل أن يشرتي األم
والسخل على ملك الغري يف حرز فيأيت ابألم إىل مكان السخل ويريه أمه حىت 

 338يتبعها ، أو العكس أبن أييت ابلسخل لرتاه أمه فتتبعه 
 وقد وقع اخلالف يف مثل ذلك على قولني : ◼

 
 54/ 5؛ البحر الرائق  99- 98/ 7؛ بدائع الصنائع  9/148راجع املبسوط   -  335

 األمثلة هلذه الصورة  وردت عن املالكية واحلنابلة ، ومل أقف عليها يف بقية املذاهب فيما اطلعت عليه .  -  336

 328/ 3؛ عقد اجلواهر  172-171/ 12؛ الذخرية 582، 227/ 16راجع البيان والتحصيل   - 337

 3084/ 6راجع كشاف القناع   -  338
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 339من فعل ذلك ، وهو قول احلنابلة   القول األول: إن القطع واجب على  
 340وبعض املالكية  

 341القول الثاين : ال قطع على السارق لعدم مباشرته ، وهو قول مالك 
 أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 أحتج أصحاب القول األول أبدلة منها : ◼
 إنه إلضافة بني أن يدخل السارق احلرز فيخرج منه املتاع ، أو حيتال له من

خارج حىت خيرجه من حرزه دون أن يدخل احلرز ، ومادام أن املتاع قد خرج  
 بواسطته فيجب عليه القطع . 

 واحتج اإلمام مالك أبدلة منها : ما يلي ◼
  ألنه مل يتحقق أنه املخرج هلا إبشارته ابلعلف إليها إذ لعله لو مل يشر إليها به

 . 342خلرجت أيضا  
هو اإلشارة منه للدابة ، فيجب أن  نوقش : : إنه قد فعل سبب اإلخراج و  *

الدابة   أما عزو اخلروج إىل   ، الظن  يغلب على  الذي  إليه ألنه  يعزى اخلروج 
 استقالال فهو وهم ، والوهم غري معترب. 

 مثرة اخلالف يف مجيع تلك املواضع   
  ،إن من حكم عليه أنه مباشر للسرقة مل يعترب هذه الوسائل فأوجب عليه القطع

تر  الذي مت  أنه  وهو  إال  املواضع  ألنه وإن كان متسببا  تلك  جيحه يف مجيع 
 تسببا يف حكم املباشرة فيأخذ حكمها  . 

 
 3084/ 6راجع كشاف القناع   -  339

والتحصيل     -   340 البيان  راجع   ، رشد  ابن  الوليد  أبو  ورجحه   ، املاجشون  وابن  القاسم  وابن  أشهب   : وهم 
 328/ 3؛ عقد اجلواهر 172-12/171؛ الذخرية  258،  16/227

 328/ 3؛ عقد اجلواهر  172-171/ 12؛ الذخرية 258، 227/ 16والتحصيل   راجع البيان -  341

 328/ 3؛ عقد اجلواهر  172-171/ 12؛ الذخرية 258، 227/ 16راجع البيان والتحصيل   -  342
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  ومن قال أنه متسبب فقد حكم عليه أبنه مل يباشر السرقة وابلتايل فال حد ألن
 احلد يتعلق ابملباشرة ال ابلتسبب. 

سيتم   ويتبقى من مسائل اإلخراج من غري دخول احلرز مسألتان ،
 حبثهما يف الفصل الثاين إن شاء هللا تعاىل : 

  343املسألة األوىل : السرقة بواسطة حيوان معلَّم. 
 344املسألة الثانية : السرقة بواسطة الصيب واجملنون  . 

  

 
 فما بعدها   184راجع املسألة يف ص  -  343

 فما بعدها   187راجع املسألة يف ص  -  344
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 املطلب الثالث
 تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد احلرابة

يف   حمصورة  احلرابة  ابب  يف  والتسبب  قد  املباشرة  الذي  وهو   ، املباشر  يعني  من 
اصطلحوا على تسميته ابلردء ،  فالردء هنا مبنزلة املتسبب ، والذي قام ابلقتل أو  

 أخذ املال هو املباشر .
ومعظم مسائلة سيتم حبثها يف الفصل الثالث من فصول هذا البحث ؛ ألن اخلالف 

رابة ، سواء كان مكلفا  حمصور يف أمر واحد وهو : هل أيخذ الردء حكم املباشر يف احل
أو غري مكلف ؟ وسواء كان ذكرا أم أنثى ؟ فُيستخلص من ذلك أحوال ثالثة لكل 

 حالة مسائلها اخلاصة هبا، كمـــا يلي: 
 :  ال خيلو القائمني ابحلرابة من  ثالثة أحوال

 : أن يكونوا مجيعا ذكورا  مكلفني  احلال األوىل 
 هل أيخذ الردء حكم املباشرة ؟  ويف ذلك مسألة واحدة هي :

 
 : أن يكونوا غري مكلفني أو بعضهم غري مكلف ويف ذلك مسائل: احلال الثانية

 : إذا كانوا مجيعا غري مكلفني       املسألة األوىل
الثانية إذا كان بعضهم غري مكلف : فال خيلو األمر حينئذ من ثالث      املسألة   :

 صور:
غري املكلف ردًأ ،  فإما أن يباشر املكلف ويكون 
  وإما أن تكون املباشرة من غري املكلف ويكون املكلف ردًأ 
     وإما أن تكون املباشرة من املكلف ، ومن غري املكلف معا 

الثالثة ، ويف ذلك  345:إذا كان احملاربون نساء،  أو كان بعضهم من النساء    احلال 
 مسائل :

 
 أبو يوسف مع اجلمهور إذا ابشر العقالء    918- 6/188؛ بن عابدين  9/197راجع املبسوط   -  345
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 : أن يكون احملاربون  مجيعا من النساء  فما هو حكم الردء مع املباشر؟   املسألة األوىل
: أن يكون بعضهم من النساء ، فال خيلو األمر حينئذ من ثالث صور  املسألة الثانية

: 
  إما أن تكون املباشرة من قبل  النساء والردء من الرجال 
  وإما أن تكون املباشرة من الرجال والردء من النساء 
ا أن تكون املباشرة من الرجال و النساء معاوإم 

 فاحلال األوىل والثالثة ومسائلهما ، سوف تكون موضعا للبحث يف الفصل الثالث . 
 أما احلال الثانية  فهي موضع البحث يف املسألة التالية : 

من مسائل تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد احلرابة :  أن يكونوا غري  
  هم غري مكلفمكلفني أو بعض

 346حترير حمل النزاع  

  اتفقوا على أن احملاربني إذا كانوا غري مكلفني ؛ فحكم الردء واملباشر سواء يف
 عدم إجياب احلد اتفاقا  

  واتفقوا على أن الردء ال حد عليه إذا كانت املباشرة من غري مكلف ألن احلد
 إذا مل يثبت على املباشر مل يثبت ملن هو تبع له بطريق األوىل  

  واتفقوا على أن الردء إذا كان غري مكلف فال يلزمه شيء لعدم ثبوت حكم احملاربة
 يف حقهم  

ت املباشرة من املكلف والردء غري  واختلفوا يف وجوب احلد على املباشر إذا كان*
 مكلف: فهل يقام احلد على املباشر أم ال؟   على قولني

 
؛ مواهب    4/555؛  املدونة    189-188/ 6؛  حاشية الدر احملتار البن عابدين  197/ 9راجع املبسوط    -  346

فما    495/ 6؛ الوسيط يف املذهب    451/ 5؛  املهذب    6/213؛  األم    428/ 8اجلليل شرح خمتصر خليل  
 502/ 8؛ معونة أويل النهى شرح املنتهى  12/486بعدها ؛  املغين  
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 القول األول : إن حد احلرابة واجب على من ابشر فعل احلرابة من قتل أو أخذ
املالكية   من  اجلمهور  قول  وهو   ، للسبيل  إخافة  أو   348والشافعية    347مال  

 350ورواية عن أيب يوسف من احلنفية  349واحلنابلة 
 ، القول الثاين : إن احلد يسقط عن اجلميع ويصري القتل لألولياء إن شاءوا قتلوا

 351وإن شاءوا عفوا ، وهو قول احلنفية  
   أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 استدل اجلمهور أبدلة منها : ◼
 ألن عدم التكليف شبهة اختص هبا غري املكلف فلم يسقط احلد عن الباقني كما

 لو اشرتكوا يف وطء امرأة 
 واستدل احلنفية أبدلة منها : ◼
 إن احلكم يف اجلميع واحد ، فالشبهة يف فعٍل واحٍد شبهة يف حق اجلميع 
 352نوقش : إن ما ذكرمتوه ال أصل له فال يكون حجة*

 هذه األقوال هو قول اجلمهور  ، الراجح من  الرتجيح 
 لقوة دليلهم ، وضعف دليل القول الثاين .  *
ينبين على قوهلم جعل اشرتاك غري املكلف ذريعة يسقط هبا احلد عن   * وألنه 

 مستحقه ، وهذا فيه من الفساد ما فيه ، وهللا أعلم . 
  

 
 428/ 8ل شرح خمتصر خليل  راجع مواهب اجللي -  347

 5/451راجع املهذب  -  348

 486/ 12راجع املغين  -  349

 ؛ 189- 188/ 6راجع حاشية رد احملتار   -  350

 ؛  189- 188/ 6راجع حاشية رد احملتار   -  351

 486/ 12راجع املغين  -  352
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 املبحث الثالث
 تغليب املباشرة على السبب يف ابب التعازير

 مطلبان وفيه 

 
السبب فيما يوجب   املباشرة على  املطلب األول:تغليب 

 تعزيرا يف ابب اجلناايت 
 

املطلب الثاين : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب 
 تعزيرا يف ابب احلدود 
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 املطلب األول
 تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت 

 
فيما اطلعت -أبن الفقهاء مل يفردوا هلذه القاعدة     353حيث تقرر يف مطلب سابق

بواسطة    -عليه  الفروع  هذه  تؤخذ  أن  ميكن  ولكن    ، التعازير  ابب  يف  فروعا 
التخريج من  قسمني ، وفيما يلي كل قسم مع األمثلة عليه مبا يوجب التعزير 

 على املباشر، لغلبته على املتسبب يف استحقاق تلك العقوبة 
السبب :    القسم األول املباشرة على  تغليب  فيما يوجب    354إذا جرى 

 عقوبة بدنية أو مالية على املباشر مث إ ندرأ ت عنه 
   مثال ذلك 
  355اإلكراه على القتل : إذا كان املكرِه  ابلغ واملكَره غري ابلغ 

فإن املكَره ،  وهو الصيب يستحق التعزير حلدوث فعل اإلكراه منه ، وهو مباشر   
 ة ، وقد درأ القصاص عنه لعدم التكليف . يف هذه الصور 

 
 
 

 
 راجع  املطلب الرابع يف املبحث التمهيدي   -  353

 واملعىن أن العقوبة قد جرى الرتجيح أبنه تلحق ابملباشر دون املتسبب   -  354
للدردير    24/75املبسوط    -  355 الصغري  االشرح  املسالك  382/ 3؛   تبيني  الطالبني  405/ 4؛   ؛   روضة 
 ؛  147،  10/141؛فتح العزيز شرح الوجيز    141،    136/ 9
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إذا جرى تغليب املباشرة على السبب  فيما يوجب عقوبة     القسم الثاين :
 على املباشر-غري مقدرة 

   مثال ذلك 
  لو أمر رجل رجال أبن يكذب على شخص من أجل الكيد له ، فإن من ابشر

 الكذب يستحق التعزير على ذلك . 
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 املطلب الثاين 
 تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب تعزيرا يف ابب احلدود 

   356: إذا جرى تغليب املباشرة على السبب أوال: من أمثلة القسم األول 
 فيما يوجب حدا على املباشر مث إ ندرأ عنه 

مجيع أمثلة السرقة السابقة يف تغليب املباشرة  ولكن سرق من مال أبيه ، أو   *
سرق من بيت مال املسلمني ، أو كان السارق غري مكلف  فإن احلد يدرأ عنه 

 ولكن يستوجب التعزير 
 يف السرقة إذا كان املباشر صبيا أو جمنوان  *
ع من احلرز فإنه  ومن ذلك ما سبق ذكره أبنه حمل  اتفاق،  أبن من أخرج املتا  *

 357يقطع إذا كان اإلخراج قد مت إبحدى الوسائل التالية 
 سواء أخرج املسروق أبن محله 
 أو رمى به إىل خارج احلرز 
 أو شد فيه حباًل مث خرج فمده به 
 أو شده على هبيمة مث ساقها به حىت أخرجها 
 أو تركه يف هنر جاٍر فخرج به 
  أو علقه بعنق طائر فطريه ، أو علقه بعنق كلب فزجره 

 
 اشر دون املتسبب واملعىن أنه  قد جرى ترجيح إحلاق العقوبة ابملب -  356

  223/ 3؛ تبيني احلقائق    65،  54/ 5؛ البحر الرائق  7/99؛بدائع الصنائع  149- 148/  9راجع املبسوط    -   357
عابدين   البن  احملتار  رد  حاشية  املدونة  165- 164/ 3؛  الكبري    529/ 4؛   الشرح  على  الدسوقي  حاشية  ؛ 

الطالبني  335/ 4 املهذب    137؛  112- 10/111؛روضة  مغ429/ 5؛  ؛  احملتاج  ؛   املغين  5/486ين  ؛ 
 130-6/129؛ الفروع   270-10/269؛  اإلنصاف  12/435
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  محله لو  القطع كما  عليه  فوجب  آبلته  وإما  بنفسه  إما  له  املخرج  هو  ألنه 
 فأخرجه  

  فإذا إ ندرأ عنه احلد يف أي صورة من هذه الصور فهو مستحق للتعزير 
بفعلها يف   * القطع  ترجيح وجوب حد  اليت قد جرى  األمثلة  املبحث  وكذلك 

 السابق ، ومن ذلك : 
  ترك املتاع على دابة فخرجت بنفسها من غري سوقها 
  أو ترك املتاع يف ماء راكد فانفتح فخرج املتاع 
 أو على حائط يف الدار فأطارته الريح 
  أو علقه على طائر فطار به 
 كما لو نقبه مث أدخل إليه يده 
  أو أدخل عصا  فاجتذبه هبا 
 لف وهي يف حرزها فال يدخل عليها ويشري إليها ابلعلف  الذي أييت الشاة ابلع

 358حىت خترج 

 ولكن لو إ ندرأ احلد  359فإن ذلك كله يوجب القطع على القول الراجح ،
 .360ألي سبب من األسباب فإن القول ابلتعزير يكون متجها  

 
 

 
 328/ 3؛ عقد اجلواهر  172-171/ 12؛ الذخرية 258، 227/ 16راجع البيان والتحصيل   - 358

 115راجع اخلالف ص  -  359

؛   529/ 4؛ املدونة  54/ 5؛ البحر الرائق 99- 98/  7؛بدائع الصنائع 149-148/  9راجع املبسوط    -  360
- 10/111؛ روضة الطالبني    515- 514/ 6؛ الوسيط يف املذهب  4/335حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  

؛  220/ 6؛ مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  12/435؛ املغين  486/ 5؛ مغين احملتاج    137،  112
   240- 10/239؛ اإلنصاف   8/449معونة أويل النهى شرح املنتهى  
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إذا جرى تغليب املباشرة على السبب     اثنيا: من أمثلة القسم الثاين :
 على املباشر يف ابب احلدود  -فيما يوجب عقوبة غري مقدرة 

 مجيع األمثلة السابقة صاحلة لتكون أمثلة هلذا القسم إذا كانت السرقة :  *
  من غري احلرز 
  أو دون النصاب 
 .  361فإن كل ذلك مباشرة  تستوجب التعزير◼

  

 
؛    4/529؛ املدونة  5/54؛ البحر الرائق  99- 98/  7؛بدائع الصنائع  149- 148  /9راجع املبسوط     -  361

- 10/111؛ روضة الطالبني    515- 514/ 6؛ الوسيط يف املذهب  4/335حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  
؛  220/ 6؛ مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  12/435؛ املغين  486/ 5؛ مغين احملتاج    137،  112

   240- 10/239؛ اإلنصاف   8/449 النهى شرح املنتهى  معونة أويل
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 الفصل الثاين
السبب على املباشرة يف اجلناايت تغليب 

 واحلدود والتعازير
 وفيه ثالثة مباحث:

 

املباشرة  يف ابب   السبب على  تغليب   : األول  املبحث 
 اجلناايت  

ابب   املباشرة  يف  على  السبب  تغليب   : الثاين  املبحث 
 احلدود

املباشرة يف ابب   على  السبب  تغليب   : الثالث  املبحث 
   التعازير
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 األولاملبحث 
تغليب السبب على املباشرة  يف ابب 

 اجلناايت وفيه أربعة مطالب:
 

املباشرة  يف اجلناية   السبب على  تغليب  املطلب األول: 
 املوجبة للقصاص يف النفس 

اجلناية   املباشرة  يف  على  السبب  تغليب  الثاين:  املطلب 
 املوجبة للقصاص فيما دون النفس

املطلب الثالث : : تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية  
 املوجبة للدية يف النفس 

املطلب الرابع : تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية  
 املوجبة للدية فيما دون النفس 
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 املطلب األول
تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية املوجبة للقصاص يف 

 النفس 
  الفروع املندرجة حتت قسمي القاعدة ، البد من التطرق إىل  قبل ذكر بعض

 مسألة مهمة هي األصل يف الفصل وهي: 
 ؟ القتل ابلتسبب هل يوجب الضمان من قصاص أودية

 من أمثلة القتل ابلسبب
 لو حفر بئرا متعداي فتلف به  آدمي   *
 أو أرسل عليه السبع أو أغرى به كلبا عقورا   فقتله *
 لغري عامل به فأكله فمات إذا قدم السم  *
فهذه املسائل وما شاهبها حمل خالف بني الفقهاء ، فبعضهم يوجب القصاص  ◼

، وبعضهم يوجب القصاص أحياان ، أو الدية أحياان ، وقد ال يوجب شيئا يف  
 أحيان أخرى . 

ونظرا لكثرة الفروع املندرجة يف القتل ابلتسبب ، ولكثرة اخلالف فيها ، وكثرة 
فقد ارأتيت أن األجدى    -لكل ذلك وغريه  -التفاصيل الدقيقة لكثري منها ،  

مع بيان األصل الذي  هو : أن يتم تناول كل مذهب من املذاهب على حده ،  
م  عد  من  القصاص  إبجياب  قوله  يف  مذهب  عليه كل  عرف  انبىن  إذا  ألنه  ؛  ه 

َسُهل فهم فروع كل مذهب ، مع ضرب األمثلة األساس الذي ُبيَن عليه القول  
على ذلك ، مث بيان املآخذ على كل مذهب إن وجدت . مث بعد ذلك يتم التطبيق  

 على أبرز املسائل املنبنية على ذلك . 
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قوهلم هذا  ومنشأ  ال قصاص يف القتل ابلتسبب مطلقا ،  :    أوال:  مذهب احلنفية
  362راجع إىل مذهبهم يف تقسيم السبب ، والذي تقدم ذكره يف املبحث التمهيدي

  وهذه العلة      363وذلك أن السبب عندهم البد أن يتوسط بينه وبني احلكم علة :
 -:364، إما أن تكون   مضافة إىل السبب  أوال تكون مضافة إليه 

تستقل العلة عن السبب حبيث  مبعىن أن    -فإذا مل تكن العلة  مضافة إىل السبب
 مثل :     ال تلزم عنه وال تعد نتيجة له  فهو سبب حقيقي

لو دل إنساان على مال الغري فأتلفه ، أو دل إنساان على شخص فقتله ، أو دله *
الدال ضامنا يف ذلك كله ؛ ألن  على قافلة حىت قطع الطريق عليهم ، مل يكن 

ل إىل املقصود ، ولكن قد ختلل  الداللة سبب حمض من حيث أنه طريق للوصو 
   .ذلك علة بني الداللة وبني حصول املقصود ، وهي الفعل الذي يباشره املدلول

ومن ذلك أيضا لو فتح ابب اإلسطبل فندت الدابة ، أو فتح ابب القفص فطار *
الطري ، مل جيب الضمان على الفاتح ؛ ألن العلة قوة الدابة يف نفسها على الذهاب  

 .  على الطريان ، وهو غري مضاف إىل السبب األول ، وقوة الطري
ومن ذلك أيضا : لو دفع سكينا إىل صيب فوجأ به الصيب نفسه ، فإنه الجيب على *

الدافع ضمان ألنه قد ختلل هذا السبب علة غري مضافة إليه وهي قتل الصيب 
 365نفسه 

لو محل صبيا على دابة فهلك ضمن إال إن ساقها الصيب بنفسه فال بضمن   *
 ألن مباشرة الصيب تقطع عمل املتسبب . 

 
 راجع املطلب السابع يف املبحث التمهيدي   -  362
    2/288راجع شرح التلويح على التوضيح  -  363
التوضيح    -   364 على  التلويح  شرح  للبزدوي    2/288راجع  األسرار  السرخسي  175/ 4؛ كشف  أصول  ؛ 
 1418ط الباز الطبعة األوىل  1175/ 4؛ جامع األسرار يف شرح املنار للكاكي  307/ 2

السرخسي    -  365 أصول  إىل  األمثلة يف ذلك  من  مزيدا  للبزدوي    307/ 2راجع  األسرار  ؛ كشف  بعدها  وما 
 وما بعدها   176/ 4
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ت العلة  مضافة إىل السبب فهو سبب يف معىن العلة  مثل : فإذا كان 
قود الدابة وسوقها فإنه طريق الوصول إىل اإلتالف غري موضوع له ليكون علة ،  *

وهو يف معىن العلة من حيث أن اإلتالف مضاف إليه ؛ ألن السوق والقود حيمل 
 الدابة على الذهاب كرها ، فيقال : أتلفه بقود الدابة وبسوقها 

للقتل من غري مباشرة ، وهو * ومثل ذلك شهادة الشهود ابلقصاص يكون سببا 
سبب يف حكم العلة ألن الشهادة مل توضع للقتل يف األصل ، ومل يوجد فيها أتثري  

    366يف القتل بوجه ، وإمنا صارت قتال حبكم القاضي واختيار الويل  
ب السبب وعلى  فهم يطلقون  على فاعل السبب األول يف الوجود اصطالح صاح

 صاحب العلة     -املباشر-األخري 
  وعلى هذا فإن املباشرة وهي ترتب الضرر على الفعل دون واسطة غري موجود يف

 الواقع العملي مبفهومه احلقيقي عندهم 
  فالفاتح للقفص هو صاحب السبب وطريان الطائر هو العلة يف الضياع أو تلف

 الطريان ال إىل السبب وهو فتح القفص. الطائر نفسه فينسب للعلة وهي 
 ومن وضع السم يف املاء ملن يعرف اجلاين تعوده على الشرب منه فإنه إذا شرب

 ومات أضيفت الوفاة إىل شربه وهو العلة ال إىل السبب وهووضع السم يف املاء.
        من وليست  اجلوع  هي  للموت  والعلة  سبب  صاحب  ألنه  يضمن  ال  واحلابس 

 فعله.

نفرد به احلنفية ما ي 
 إن أاب حنيفة يطبق مبدأ التفريق بني العلة وبني السبب وحيكم إبضافة النتيجة

إىل العلة ، إال إذا كانت العلة ذاهتا متولدة عن السبب على حنو ال يتخلف يف  
املنطق أما اجلمهور فيحكمون إبضافة النتيجة إىل السبب إذا كانت تتسبب  

 
 176/ 4؛ كشف األسرار للبزدوي  288/ 2؛ شرح التلويح على التوضيح  2/311راجع أصول السرخسي    -  366
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وافق حممد احلسن من احلنفية اجلمهور يف ذلك  إليه يف جماري العادات  وقد  
 367وكذلك أبو يوسف يف بعض الصور  

  األجزاء تفرق  للقتل  معدة  آبلة  إال  يكون  ال  حنيفة  أيب  عند  العمد  قتل  إن 
كالسالح وما جرى جمراه  فإذا كان القتل بغري ذلك فهو شبه عمد وخالفه  

يف ذلك واعتربا أن كل ما يقتل غالبا فإنه يوجب القصاص كقول   368الصاحبان 
 اجلمهور 

 369إن السبب عندهم البد أن يتوسط بينه وبني احلكم علة  . 
  

 
؛ الفتاوى  335/ 8؛ البحر الرائق  6/101؛ تبيني احلقائق  10/352قدير  ؛ فتح ال153/ 26راجع املبسوط  -  367

 440/ 3اخلانية هبامش اهلندية  

 152/ 26راجع املبسوط - 368

التوضيح    -   369 على  التلويح  شرح  للبزدوي    2/288راجع  األسرار  السرخسي  175/ 4؛ كشف  أصول  ؛ 
 1418ط الباز الطبعة األوىل  1175/ 4؛ جامع األسرار يف شرح املنار للكاكي  307/ 2
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 جيب القصاص إذا كان القتل تسببا بشروط ثالثة هي:    اثنيا: مذهب املالكية
 أن يقصد الفاعل بفعله الضرر  *
 أن يكون من قصد ضرره شخصا معينا   *
 أن يهلك ذلك املعني   *
 وجتب الدية يف حالتني : ◼
 إذا قصد ضرر معني فيهلك غريه   *
 370إذا قصد ضرر غري معني كائنا من كان من آدمي حمرتم أو دابة    *
املفهوم هلذا  فتح   371وتطبيقا  من  على  الضمان  يوجبون  فإهنم   عندهم 

قفص الطائر فضاع ، بناء على أن فتح القفص هو السبب املألوف لضياع  
 الطائر . 

 وكذا السجان يطلق الغرمي بغري إذن صاحبه يضمن  
 ومن األمثلة على إجياب القصاص عندهم ابلتسبب◼
  إذا حفر بئرا إلهالك معني 
 للضيفإذا قدم الطعام املسموم 
  فهرب حىت مات    - وهو عدوه -لو متادى  ابإلشارة ابلسيف عليه وهو يهرب

 فالقصاص  وإن مات من أول اإلشارة فالدية على عاقلته  
  من منع فضل مائه مسافرا عاملا أبنه ال حيل له منعه وأنه ميوت إذا مل يسقه قتل

 به 
  إذا اختذ الكلب العقور قصدا إلهالك معني 

 
 4/243راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -  370

الفروق     -   371   : التالية  يف  األمثلة  من   املزيد  التبصرة     2/072راجع  الذخرية    2/249؛  ؛  بعدها  فما 
 فما بعدها   242/ 4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 12/282-283
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  املمسك للقتل 
 372الدال الذي لوال داللته ما قتل املدلول عليه 
  شهادة الزور يف القصاص 
 - ومن األمثلة اليت توجب الدية : ◼
 مجيع أمثلة القصاص السابقة إذا هلك غري املعني 
  ولو أعطى صبيا دابة ليتسابق هبا فتلف الصيب أو جرح فضمان ذلك على

 الذي أعطاه الدابة      
ا ، أو سالحا فمات بذلك فديته على عاقلته ، ويعتق  إذا دفع لصيب دابة يهيئه

 رقبة 
  إن حدد قصبا أو عيداان يف ابب اجلنان لتدخل يف رجل الداخل من سارق أو

 غريه ، فيه الدية دون القود ، ألنه فعله يف ملكه 
 وكذلك إن حفر بئرا يف أرضه ليسقط فيها سارق أو طارق وكذلك إن جعل

 .  373على حائطه شركا فإنه يضمن 

374ما ينفرد به مذهب املالكية  

إهنم ال يشرتطون يف الوسيلة اليت تؤدي لإلهالك أن تكون مما يقتل غالبا ، بل   *
يوجبون القصاص عند توفر الشروط املذكورة آنفا وإن مل تكن الوسيلة مما يقتل 

 غالبا خالفا للجمهور  

 
 املرجع السابق  -  372

؛ حاشية الدسوقي  283- 282/ 12فما بعدها ؛ الذخرية    2/249؛ التبصرة     207/ 2راجع الفروق     -   373
 فما بعدها    242/ 4على الشرح الكبري  

وقد أيد الشوكاين هذا املذهب ، بل إنه جعل التسبب مباشرة إذا أفضى إىل املوت من غري مشارك ، وأن    -   374
 413- 412/ 4السيل اجلرار   ذلك الفعل يكون موجبا للقصاص مطلقا ، راجع 
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: عمد وخطأ، 375ومنشأ اخلالف يف ذلك راجع إىل أن القتل عندهم قسمان  *
 كموا ابلقصاص يف األمثلة التالية فال شبه عمد عندهم و لذلك ح

   ، من حفر بئرا إلهالك معني فهلك 
  فهرب حىت مات    - وهو عدوه -لو متادى  ابإلشارة ابلسيف عليه وهو يهرب

 فالقصاص     
  من منع فضل مائه مسافرا عاملا أبنه ال حيل له منعه وأنه مبوت إذا مل يسقه قتل

 به 
 ني  إذا اختذ الكلب العقور قصدا إلهالك مع 
إهنم ال  يشرتطون يف السبب أن يكون ملجئا لإلهالك ، وعلى هذا فإهنم ال   *

، فلو كان اجملين عليه   اجلناية  يشرتطون مقدرة اجملين عليه على اخلالص من 
قادرا على التخلص من اجلناية فلم يفعل مث مات بسبب ذلك فإن املتسبب  

 ضامن له   
جب عليه القصاص كاملمسك  إن املتسبب إذا كان شريكا للمباشر يف القتل و  *

للقتل ، والدال على من يراد قتله وحافر البئر ملعني فريديه فيها غريه، فإذا  
وجد التعدي من املتسبب واملباشر معا فإهنما يتحمالن الضمان معا ، خبالف  

فإهنم   معا    -اجلمهور  منهما  التعدي  وجود  حالة  إىل    -يف  احلكم  يضيفون 
    376املباشر وحده . 

  

 
 304- 303/ 8؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر حليل للمواق    224/ 3راجع عقد اجلواهر   -  375
 246/ 4راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري - 376
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   377: مذهب الشافعيةاثلثا
بشروط   ثالث  تسببا يف حاالت  القتل  إذا كان  عندهم  القصاص  جيب 

 :  أربعة
 أما احلاالت فهي :    ◼
 إذا كان السبب يولد املباشرة توليدا حسيا كاإلكراه على القتل فإن املكرِه يقتل   *
 إذا كان السبب يولد املباشرة شرعا كشهود الزور إذا رجعوا    *
 إذا كان السبب يولد املباشرة توليدا عرفيا كتقدمي الطعام املسموم   *
 وأما الشروط فهي :◼
 املرتتبة عليه عادة   ، فإن مل يفضي إىل النتيجة  أن  يفضي السبب إىل النتيجة

 عادة فال ضمان . 
  أن تكون الوسيلة لإلهالك مما يقتل غالبا ، فإن مل تكن كذلك فهي شبه عمد 
  أن يكون اجملين عليه عاجزا عن التخلص من فعل اجلاين  فإن كان قادرا  على

 التخلص فلم يفعل فال ضمان  
  أن يكون السبب ملجئا للهالك 
 وجتب الدية يف القتل تسببا يف حالتني  ◼
 إذا كان السبب  ال يفضي إىل القتل غالبا 
 إذا كان اجملين عليه عاجزا عن دفع اجلناية عليه 
  إجياد علة اهلالك ،والتسبب هو :    ومبىن ذلك على أن املباشرة عندهم هي :

 -إجياد علة املباشرة  فالفعل الذي له مدخل يف الزهوق وحيصله ال خيلو: 

 
؛ حاشية اجلمل على  128/ 9؛ روضة الطالبني  162فما بعدها ؛ األشباه والنظائر    349/  1راجع املهذب    -  377

 فما بعدها   6/259بعدها ؛ الوسيط يف املذهب  فما 80/ 5شرح املنهج  
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  إما أن ال يؤثر يف حصول الزهوق وال يف حصول ما يؤثر يف الزهوق  كحفر
 البئر مع الرتدية ، واإلمساك مع القتل وهذا هو الشرط 

ز الرقبة واجلراحات السارية وهذه  وإما أن يؤثر يف الزهوق وحيصله كالقد وح
 هي العلة 

  وإما أن يؤثر يف حصول ما يؤثر يف الزهوق كاإلكراه املؤثر يف القد وهذا هو
 السبب . 

  فمراتب الشيء الذي له علة يف اهلالك ثالث مراتب: علة ، وسبب ، وشرط 
 378والقصاص عندهم  يتعلق ابلعلة دون الشرط  والسبب  

 :  ما حيصل اهلالك عنده أو عقبه  : أنوالضابط يف كل ذلك ◼
 إذا كان هو املؤثر يف اهلالك فهو علة للهالك وتتعلق به الدية ال حمالة    *
وإن مل يكن هو املؤثر : فإن توقف أتثر املؤثر عليه كاحلفر مع الرتدي تعلقت  *

 به الدية أيضا 
وإن مل يتوقف أتثري املؤثر عليه مل تتعلق به الدية بل املوت عنده اتفاقي كما لو   *

 379صفعه صفعة خفيفة فمات فال ضمان للعلم أبنه ال أثر هلا يف اهلالك  
وتطبيقا لذلك    : 
  لو ألقاه يف املاء فمات به نظر،  إن كان املاء حبيث ال يتوقع اخلالص منه كلجة

تنفع   اليت ال  امللقى حيسن البحر  القصاص سواء كان  السباحة ، وجب  فيها 
السباحة أوال ، وإن كان يتوقع اخلالص منه ، فإن كان املاء قليال حبيث ال يعد 

 
؛ حاشية اجلمل على  128/ 9؛ روضة الطالبني  162فما بعدها ؛ األشباه والنظائر    349/  1راجع املهذب    -  378

 فما بعدها   6/259فما بعدها ؛ الوسيط يف املذهب 80/ 5شرح املنهج  

 9/313راجع روضة الطالبني  -  379
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مغرقا أبن كان راكدا يف موضع منبسط فمكث امللقى فيه مضطجعا ، أو مستلقيا  
 380حىت هلك فال قصاص وال دية ، فإنه املهلك لنفسه

على هيئة ال ميكنه اخلالص فعليه القصاص ، وإن كان يعد مغرقا  ولو كتفه وألقاه   
كاألهنار الكبار اليت ال خيلص منها إال ابلسباحة ، فإن كان امللقى مكتوفا ، أو صبيا 
، أو زمنا ، أو ضعيفا ، أو قواي ال حيسن السباحة ،وجب القصاص ، وإن كان حيسنها 

نه شبه عمد / وإن ترك السباحة فمنع منه عارض موج ، أو ريح فال قصاص ، ولك
بال عذر حزان أو جلاجا ، ففي وجوب الدية وجهان ، أو قوالن أصحهما ال جتب ،  
وقيل ال جتب قطعا ، وقيل عكسه ، وال قصاص على املذهب وبه قطع اجلمهور ،  

 381وقيل جيب إن أوجبنا الدية  
ك ألن احليوان الضاري  ولو أمسكه وهدَّفه لوثبة سبع ضار فافرتسه فالقصاص على املمس

بفعل بطبعه عند التمكن وكأنه آلة لصاحب السبب األول ، انزل منزلة مالو ألقاه يف 
 بئر وكان يف سفلها نصل منصوب فمات به فالقصاص على امللقي. 

      ولو ألقاه يف ماء غري مغرق فالتقمه حوت فال قصاص قطعا ألنه مل يقصد إهالكه ومل
ه مالو دفع رجال دفعا خفيفا فألقاه فجرحه بسكني كان هناك  يشعر بسبب اهلالك فأشب

 382مل  يعلم به الدافع فال قصاص ، ولكن جتب يف الصورتني دية شبه العمد.
 لو حفر بئرا يف حمل عدوان أو غريه ، فردى رجل فيها شخصا ، فالضمان على

 املردي دون احلافر  
 ولو أمسك رجال فقتله آخر فالضمان على القاتل وال شيء على املمسك ، إال

 أنه أيمث إذا أمسكه للقتل ويعزر هذا يف احلر 

 
 فما بعدها   9/132راجع روضة الطالبني  -  380

؛ حاشية اجلمل على  128/ 9؛ روضة الطالبني  162فما بعدها ؛ األشباه والنظائر    349/  1راجع املهذب    -  381
 فما بعدها   6/259فما بعدها ؛ الوسيط يف املذهب 80/ 5شرح املنهج  

 املرجع السابق   -  382
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 383لو أمسكه فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون املمسك 

 : مذهب احلنابلةرابعا
جند أهنم يتفقون مع الشافعية ابملقارنة بني مذهب احلنابلة و مذهب الشافعية ،  

يف أصلهم الذي مت ذكره آنفا، ويشرتطون نفس الشروط ، ولكن يتضح الفرق  
 :  384بينهم وبني الشافعية يف مواضع 

يف الشرط األول والثاين  من شروط إجياب القصاص عند    املوضع األول :
 الشافعية ومها: 

 أن  يفضي السبب إىل النتيجة املرتتبة عليه عادة   ، فإن مل يفض إىل النتيجة
 عادة فال ضمان . 

 . والثاين أن يكون السبب ملجئا للهالك 
اختلفوا يف  فاالتفاق بينهم حاصل يف كوهنما شرطني  إلجياب القصاص ، لكن  

كوهنما شرطني إلجياب الضمان ، فقد خالف احلنابلة يف ذلك فقالوا : أبنه ال  
اهلالك   أفضى إىل  ما  بل مىت  معتادا   السبب  يكون  أن  الضمان  يتعني إلجياب 

 385وجب الضمان وال فرق يف ذلك يف كونه سببا مهلكا غالبا أو ال. 
 بعض األمثلة على حمل النزاع  ◼
 386امرأة ليحضرها ففزعت فماتت .  لو بعث السلطان إىل 

 
 املرجع السابق   -  383

فما بعدها    450/ 11؛  املغين  128/ 9طالبني  ؛ روضة ال 162؛ األشباه والنظائر 1/349راجع املهذب    -  384
؛    437/ 9؛ اإلنصاف    623/ 5فما بعدها ؛ الفروع    5/190فما بعده ؛ املبدع    2958/ 6؛ كشاف القناع  

    1415، ط دار العاصمة   279/ 2الفتح الرابين مبفردات ابن حنبل الشيباين  

 102/ 12راجع املغين  -  385

 102- 101/ 12راجع املغين  -  386
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 387لو أخذ طعامه أو شرابه ، أو ثيابه يف مفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا . 
 388فال ضمان عند الشافعية يف ذلك خبالف احلنابلة . 
  لو اتبعه بسيف فوىل املطلوب هاراب فاستقبله سبع يف طريقه فافرتسه أو لص

 389فقتله
  لو وضع صبيا أو ابلغا يف مسبعة فافرتسه سبع وكان الصيب قادرا على احلركة

 390واالنتقال عن موضع اهلالك فلم يفعل.  
 لو أرسل عليه السبع أو أغرى به كلبا عقورا يف موضع واسع كصحراء فقتله

 ، أو طرحه بني أيدي سبع يف الصحراء مكتوفا أو غري مكتوف فقتله . 
  ضمان عند الشافعية ، وسواء كان اجملين عليه صغريا أو كبريا  فال قصاص وال

 .391؛ ألنه مل يلجئه لقتله ، والذي وجد منه ليس مبهلك 
 !ففي كل ذلك ال ضمان عند الشافعية ألن ذلك ليس إبهالك 
إن الشافعية جيعلون املباشرة الصادرة ممن له اختيار معتربة    املوضع الثاين :

يوان وحنوه أما احلنابلة فإهنم ال حييلون احلكم إىل  حىت ولو كانت صادرة من ح
 مثل ذلك. 

 من أبرز األمثلة على ذلك 
  مسألة فاتح القفص  فالشافعية يوجبون الضمان على فاتح القفص إذا طار

 392الطري من فوره ، أما إذا تلبث الطري قليال مث طار فال ضمان . 
 

؛ كشاف القناع  12/102؛ املغين  126-10/125، العزيز شرح الوجيز  127/ 9وضة الطالبني   راجع ر   -  387
2956 

 102/ 12؛ املغين 126-10/125، العزيز شرح الوجيز  127/ 9راجع روضة الطالبني    -  388

 100-99/ 12؛ املغين 2958/ 6؛ كشاف القناع  9/315روضة الطالبني  -  389

 10/419شرح الوجيز   ، العزيز 9/315راجع روضة الطالبني  -  390

 9/143راجع روضة الطالبني  -  391

 431-7/430راجع املغين  -  392
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 ضع واسع كصحراء فقتله لو أرسل عليه السبع أو أغرى به كلبا عقورا يف مو
 ، أو طرحه بني أيدي سبع يف الصحراء مكتوفا أو غري مكتوف فقتله.

  فال قصاص وال ضمان عند الشافعية ، وسواء كان اجملين عليه صغريا أو كبريا
   393؛ ألنه مل يلجئه لقتله ، والذي وجد منه ليس مبهلك. 

 ووجه االستدالل هبذا املثال هنا هو أهنم  يقيسونه على مسألة املمسك مع
 394القاتل والقتل هنا قد مت بواسطة احليوان  

الثالث القصاص     املوضع  به  يوجبون  احلنابلة  فإن  ابلتغرير  تسببا  القتل 
كاملالكية سواء كان املَُغرَُّر به صبيا أو ابلغا  والشافعية على خالف ذلك فقد 

  395ا بني التغرير ابلصيب والتغرير ابلبالغ فرقو 
 األمثلة على ذلك 
  .396إذا قدم السم إىل الضيف فأكله ابختياره ، أو دسه يف طعام اجملين عليه 
 ولو حفر يف بيته بئرا وسرته ليقع فيه أحد فوقع فيها أحد قد دخل إبذنه قتل

اب الضمان على  به عند احلنابلة  ، والشافعية سووا بني املسألتني يف عدم إجي
 . 397تفصيل سيأيت 

  : الرتجيح : ويتناول ثالثة مواضع 
يف إجياب القصاص ابلقتل تسببا :  املوضع األول 

 
 9/143راجع روضة الطالبني  -  393

 1942، 4/1936؛ كشاف القناع 543/ 12؛ املغين 9/143راجع روضة الطالبني  -  394

 9/317راجع روضة الطالبني  -  395

هذه املسألة وإن مل يكن فيها إجلاء لكن التغرير ابجملين عليه جيعل ذلك يف حكم اإلجلاء، راجع روضة الطالبني    -  396
 5/2158؛ مغين احملتاج 129/ 9

 9/317؛ روضة الطالبني 2898/ 5راجع كشاف القناع   -  397



144 
 

الشك أبن مذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة راجح على مذهب احلنفية   
املسائل يف إجياب القصاص إذا كان القتل تسببا ، وإن وقع بينهم خالف يف بعض  

 ، ووجه الرتجيح يتمثل يف وجوه أمهها:398نظرا خلالفهم يف تقسيم القتل 
إن األخذ مبذهب احلنفية يف قطع السبب بتدخل علة مستقلة ، يؤدي إىل إفالت *

اجلاين من املسئولية عن فعله أو ضعف جمازاته على حنو ال يتناسب مع عدوانه ، 
وال القصاص عند هم وال يتعلق   ومن ذلك أن القتل ابلتسبب ال يوجب الكفارة 

به حرمان القاتل من املرياث وال يوجبون  به الدية إالّ إذا كان يولد املباشرة توليدا  
 399شرعيا كشهادة الزور  سواء قصد اجلاين إىل القتل أو مل يقصد    

وألهنم يناقضون هذا األصل عندهم أبصل آخر هو : إن احلكم يضاف إىل الشرط   *
 ته إىل السبب ، وعلى هذا :إذا تعذر إضاف

  فلو حفر بئرا وسد احلافر رأسها مث جاء إنسان فنقضه فوقع فيها إنسان فالضمان
على احلافر ؛ ألن أثر احلفر مل ينعدم ابلسد ، ولكن السد صار مانعا من الوقوع ، 
والفاتح ابلفتح أزال املانع ، وزوال املانع شرط للوقوع ، واحلكم يضاف إىل السبب 

، فهم اعتربوا إزالة السد شرط ومل يقولو أبن ذلك قطع للسبب   400ىل الشرطال إ
 األول 

وألن إنكار مسئولية الذي قام بتقدمي السم للضيف عامدا ، حبجة بعده يف السببية  *
، مما يبلغ مبلغ إنكار التسبب مبفهومه املستقر يف أذهان الناس وفطرهم ،  يف تلك  

 بتدخل العلل اليت حكم األحناف ابستقالهلا .  األحوال اليت ينقطع فيها السبب

 
شخص حىت مات بردا ، أو قام  قال الشوكاين يف السيل اجلراراملتدفق على حدائق األزهار : من قام بتعرية  - 398

حببس شخص  حىت مات جوعا ؛ فإن ذلك يكون قتال عمدا وعدواان ، وهذا الفعل يُعد مباشرة وليس تسببا ؛ ألن  
كل واحد منهما قد أفضى إىل املوت كما أفضى إليه الضرب والطعن ، ومن يعقل احلقائق كما ينبغي مل خيف عليه  

 ط دار الكتب العلمية ،   4/411مثل هذا ، راجع السيل اجلرار 

 7/407؛ بدائع الصنائع   16/ 27راجع املبسوط   -  399
 املرجع السابق   -  400
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وألهنم انقضوا أنفسهم عندما نفوا الضمان ابلكلية يف صور كان التسبب  فيها *
يقتل غالبا  وأوجبوا الضمان يف صور كان التسبب فيها ال يقتل غالبا  يف كثري من 

 املسائل ، حيث قاموا بتضمني املتسبب  
 ومن ذلك:◼
 401من صاح بصيب صيحة أفزعته  ومات ضمن الصائح 
 إذا حفر بئرا يف طريق املسلمني يف غري فنائه فوقع فيها حر أو عبد فمات فضمان

 402ذلك على عاقلة احلافر 
 403لو انفلت فأس قصاب كان يكسر العظم فأتلفت عضو إنسان يضمن 
  ووقع فهلك فالدية لو وضع رجل حجرا على األرض بقرب البئر فتعقل فيها إنسان

 404على من وضع احلجر كأنه ألقاه يف البئر فمات 
وألن القتل ابلسبب يكون يف حكم املباشرة يف بعض صورة كالقتل ابلسم ، وعدم *

القول ابلقصاص يف مثل ذلك فتح للباب على مصراعيه للمجرمني ابرتكاب جرائم 
 الفساد مافيه. القتل مبثل تلك الوسائل مع أمنهم من العقوبة وهذا فيه من

  املوضع الثاين: يف  إ جياب الضمان مطلقا ابلقتل تسببا عند وجود التعدي من
 املتسبب

 والذي يرتجح يف ذلك هو مذهب املالكية واحلنابلة ودليل الرتجيح :
 
" ألن إيقاع  السبب مبنزلة إيقاع املَسبَّْب ُقِصَد ذلك املَُسبَّْب أو ال ؛ ألنه ملا جعله  *

مسبَّبا عنه يف جمرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة ويشهد هلذا قاعدة جماري  
الطعام  إىل  الشبع  أسباهبا كنسبة  إىل  املسبَّبات  نسبة  فيها  أجري  إذ   ، العادات 

 
 172راجع جممع الضماانت  -  401

   14/ 27راجع املبسوط   -  402

 170راجع جممع الضماانت  -  403

 397/ 8راجع البحر الرائق  -  404
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وسائر املسًببات إىل أسباهبا ، فكذلك   000واإلرواء إىل املاء واإلحراق إىل النار 
نسوبة إلينا وإن مل تكن من كسبنا ولذا كان هذا األفعال اليت تتسبب عن كسبنا ،م 

معهودا معلوما جرى عرف الشارع يف األسباب الشرعية مع مسبَّباهتا على ذلك  
 الوزان " 

وألن الشارع  يسند النتيجة إىل فاعل سببها وإن بدت بعيدة عنه أحياان ، وسواء  *
 كان السبب مشروعا أو ممنوعا، ومما يدل على ذلك :

  من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس إىل  قوله تعاىل {
وهذا مبين على أن املراد      405قوله تعاىل ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا{ 

نسبة   فيه  فيكون  واحلياة  الروح  زهوق  اآليتني  يف  وهو  املسبَّب  واإلحياء  ابلقتل 
 406إىل املتسبب   -وهو احلياة واملوت -املسبَّب 

 ويف احلديث "مامن نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم كفل منها ألنه أول من
   407سن القتل " 

 وحديث"من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به ، وكذلك من سن
ومن ذلك ماال حيصى ، مع أن املسبَّبات اليت   0   408سنة سيئة …احلديث " 

بب   فالداخل يف السبب يدخل حصل هبا النفع أو الضر ليست من فعل املتس
فيه مقتضيا ملسبَّبه   فالفاعل ملتزم جلميع ما ينتجه ذلك السبب من املصاحل أو 

 409املفاسد وإن جهل تفاصيل ذلك   
فإذا وقع خلل يف املسبَّب نُِظَر إىل التسبب هل كان على متامه أو ال، فإن كان على "

يكن على متامه ، رجع اللوم واملؤاخذة عليه ، متامه مل يقع على املتسبب لوم ، وإن مل  

 
 32سورة املائدة آية   -  405

 135/ 1راجع املوافقات  -  406

 26ه ص  سبق خترجي -  407
 46سبق خترجيه ص   -  408

 135/ 1راجع املوافقات  -  409
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أال ترى أهنم يضمنون الطبيب واحلجام والطباخ وغريه من الصناع إذا ثبت التفريط 
من أحدهم ، إما بكونه غّر من نفسه وليس بصانع ، وإما بتفريط ، خبالف ما إذا مل   

غري وزان التسبب   يفرط ؛ فإنه الضمان عليه ألن الغلط يف املسبَّبات أو وقوعها على
فالبد من ،   قليل ، فال يؤاخذ ، خبالف ال إذا مل  يبذل اجلهد ، فإن الغلط فيها كثري

   410املؤاخذة" 
 املوضع الثالث: عند وجود التعدي من املباشر واملتسبب معا 
  إن الرتجيح يف مثل هذه احلالة  ليس مطلقا ، فقد يكون مذهب املالكية راجحا

املتسبب واملباشر معا يف بعض املسائل كمسألة املمسك مع القاتل  يف تضمني  
، وقد يكون مذهب اجلمهور أرجح يف مسائل أخرى كمسألة حافر البئر ملعني  

 411فريديه فيها غريه. 
  والبد من التنبه أن هناك فرقا بني اجتماع املباشر واملتسبب مع وجود التعدي

تماع املباشر واملتسبب مع وجود  منهما معا يف مسائل االصطدام ، وبني اج
، ومجيع ذلك سوف يتم حبثه يف الفصل    التعدي منهما معا يف بقية املسائل

 الثالث من هذا البحث إن شاء هللا تعاىل . 
  

 
 367/ 1راجع املوافقات  -  410

 هذه املسألة سبق حبثها يف الفصل األول ص  -  411
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 وفيما يلي  تطبيق لبعض املسائل املتفرعة على املسألة السابقة
فيما   واملتسبب   املباشر  اجتماع  عند  الثالثة  األئمة  يوجب  بني 

والبد من استصحاب شروطهم يف إجياب القصاص أو الدية ، وما  ،    قصاصا
 ينفرد به كل مذهب ملعرفة مأخذ أقواهلم يف تلك املسائل 

أوال من فروع القسم األول ،  إذا اجتمع املباشر واملتسبب وكان   
 اجملين عليه هو املباشر أو املتسبب 

  املتسبب وحده وقد هلك املباشر بسبب وحمل اخلالف أن يوجد  التعدي من
األدلة فيها واحدة يف اجلملة ؛    تعديه وفيه مسائل تندرج حتت صور ثالث ، 

 ولذا فسوف يتم االقتصار على ذكرها عند الرتجيح ؛ لعدم التكرار: 
األوىل ال الصورة  حبيث  غالبا  للقتل  يؤدي  والفعل  ملجئا   السبب  إذا كان   :

 ص من اجلناية. يستطيع اجملين عليه التخل
    الثالثة األئمة  من  اجلمهور  بني  اتفاق  حمل  هي  مسائل  الصورة  هذه  يف 

يف إجياب القصاص ، وأخرى حمل خالف،  فمن املتفق عليه   412والصاحبني 
   -: مما يوجب القصاص على من فعله  ما يلي

  ، أن يلقيه يف انر أو ماء يغرقه وال ميكنه التخلص منه إما لكثرة املاء أو النار
وإما لعجزه عن التخلص ملرض أو صغر، أو كونه مربوطا ، أو منعه من اخلروج   

413  
 بني أسد أو منر يف مكان ضيق وفعل به السبع فعال يقتل مثله أن جيمع بينه و 

 
 8/335؛ البحر الرائق  101/ 6؛ تبيني احلقائق  10/352؛ فتح القدير  153- 26/152راجع  املبسوط    -   412
؛ املهذب  450/ 11املغين  8/335؛ البحر الرائق  101/ 6؛ تبيني احلقائق  10/352راجع  ؛ فتح القدير    -   413
5 /22 
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 لو سقاه مسا ابإلكراه 
  414أن حيبسه ومينع عنه الطعام والشراب يف مدة ميوت فيها غالبا 
ووقع اخلالف يف بعض املسائل املندرجة حتت هذه الصورة منها  : 
415 عليه إذا قدم السم إىل الضيف فأكله ابختياره ، أو دسه يف طعام اجملين 
  لو ألقاه مكتوفا بني يدي األسد أو النمر يف فضاء فأكله 
  لو مجع بينه وبني حية يف مكان ن ضيق فنهشته فقتلته 
 اخلالف فيها على قولني  ◼
  يف قول أن ذلك فعل يوجب 416القول األول للمالكية واحلنابلة والشافعية

 القود  
  القول الثاين للشافعية والقاضي من احلنابلة الجيب شيء 
 417ويف مسألة السم قول اثلث للشافعية أبن ذلك شبه عمد يوجب الدية 
  ولو وضع صبيا أو ابلغا يف مسبعة فافرتسه سبع ومل يكن أحدمها قادرا على

 418احلركة واالنتقال 
 قوالن ◼

 
احملتاج    -   414 مغين  راجع  الزمان واملكان والشخص  أبنه يكون حبسب  الشافعية واحلنابلة ذلك  ؛  215/ 5قيد 

 5/2895كشاف القناع 

 هذه املسألة وإن مل يكن فيها إجلاء لكن التغرير ابجملين عليه جيعل ذلك يف حكم اإلجلاء  -  415

شافعية هلم تفصيل يف ذلك حيث أوجبوا القصاص إذا كان احلابس عاملا جبوعه راجع روضة الطالبني  وال  -  416
9 /126 -127 

 والشافعية اختلفوا فيما بينهم ففرقوا بني صورتني :  -  417

املميز  ◼ فإذا كان الضيف يرى طاعة املضيف كالصيب غري  للضيف،  الطعام املسموم  يقدم  الصورة األوىل :أن 
 و قتل عمد ، وإن كان ابلغا فثالثة آراء ، أنه شبه عمد وقيل  عمد، وقيل الشيء عليه كاحلنفية. واجملنون فه 

الصورة الثانية : إذا دس السم يف طعام اجملين عليه أو شرابه  ففيه اآلراء الثالثة سواء كان اجملين عليه صبيا مميزا  ◼
 ،      2158/ 5؛ مغين احملتاج  129/ 9أو ال راجع روضة الطالبني  

 9/315راجع روضة الطالبني  -  418
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 للمالكية األول  مقابل   420واحلنابلة    419القول  يف  الشافعية  عند  ووجه 
جيب القصاص واشرتط احلنابلة أن يفعل به السبع فعال يقتل غالبا     421األصح 

 وإال فهو شبه عمد  
  على شيء  بذلك  الجيب  عندهم  األصح  على  للشافعية  الثالث  القول 

 422اجلاين 
   423إذا كان الفعل ال يقتل غالبا :    الصورة الثانية

 األمثلة عليها  ◼
 أن يلقيه من شاهق اليهلك به غالبا 
  أن جيمع بينه وبني أسد أو منر يف مكان واسع 
 424أن يكتفه ويلقيه يف أرض  غري مسبعة فيأكله سبع أو تنهشه حية  
  أن حيبسه يف مكان ومينع عنه الطعام والشراب يف مدة ال ميوت يف مثلها غالبا

425 
  426لو اتبعه بسيف فوىل املطلوب هاراب فسقط يف انر أو ماء أو يف بئر فهلك 
 املرتفعة األمكنة  من  وحنوه  سطح  على  ومها  صغرية  أو  بصغري  يصيح  أن 

 427فيسقطان فيمواتن 
 

 4/243راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -  419

 2894/ 5راجع كشاف القناع   -  420

 10/419؛ العزيز شرح الوجيز  9/315راجع روضة الطالبني  -  421

 10/419؛ العزيز شرح الوجيز  9/315راجع روضة الطالبني  -  422

؛ روضة الطالبني   2894/ 5؛ كشاف القناع 455- 451/ 11؛ املغين  153- 26/152راجع املبسوط    -   423
 فما بعدها  5/215احملتاج ؛ مغين 5/25فما بعدها ؛ املهذب   133/ 9

 452/ 11، املغين  2894/ 5كشاف القناع    - 424

 127-126/ 9راجع روضة الطالبني  - 425

 9/315روضة الطالبني  -  426

 2899/ 5كشاف القناع    - 427
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428موت  لو تغفل غافال فيصيح به فيسقط في 
 واخلالف يف هذه املسألة   على ثالثة أقوال يف اجلملة: ◼
 429القول األول للمالكية إن ذلك كله  يوجب القصاص 
430القول الثاين للحنابلة والشافعية وصاحيب أيب حنيفة إنه شبه عمد 
 431القول الثالث لبعض الشافعية واحلنابلة الجيب بذلك شيء 
  يعود إىل مسألة القتل هل فيه شبه عمد؟ أم  ومنشأ اخلالف يف هذه الصورة

أنه عمد وخطأ فقط؟ على اخلالف املشهور بني املالكية واجلمهور، فكل ماهو  
 شبه عمد عند اجلمهور هو عمد يوجب القصاص عند املالكية . 

: إذا فُِعل ابجملين عليه جناية أمكنه التخلص منها فلم يفعل      الصورة الثالثة
 ومات بسبب تلك اجلناية 

  األمثلة على ما هو حمل اتفاق يف عدم الضمان ◼
 لو ألقاه يف ماء يسري يقدر على اخلروج منه فلبث فيه اختيارا حىت مات 
  432لو حبسه فمنع عنه الطعام والشراب ومل يتعذر عليه طلبهما 
 ألن ذلك الفعل مل يقتله وإمنا حصل موته بلبثه فيه وهو فعل نفسه فلم يضمنه

 غريه  
 

 2899/ 5كشاف القناع    - 428

الكبري   -   429 الشرح  على  الدسوقي  حاشية  فرحون     244- 243/ 4راجع  البن  احلكام  تبصرة  ؛  158/ 2؛ 
 305- 304/ 8فما بعدها ؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل 12/282الذخرية 

املبسوط    -  430 القدير  153-152/ 26راجع  فتح  احلقائق  352/ 10؛  تبيني  الرائق  101/ 6؛  البحر  ؛ 
فما بعدها ؛    133/ 9؛ روضة الطالبني    2895-   5/2894؛ كشاف القناع  455-11/451املغين  335/ 8

 ا بعدها ؛  فم 215/ 5؛ مغين احملتاج  25/ 5املهذب  

فما بعدها ؛ املهذب    9/133؛ روضة الطالبني    5/2894؛ كشاف القناع  455-11/451راجع املغين    -  431
؛ تبصرة احلكام البن    244/ 4فما بعدها ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري   215/ 5؛ مغين احملتاج  25/ 5

 فما بعدها ؛   282/ 12؛ الذخرية158/ 2فرحون  

 2895/ 5؛ كشاف القناع  127-9/126راجع روضة الطالبني  -  432
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 األمثلة على حمل اخلالف ◼
  لو وضع صبيا أو ابلغا يف مسبعة فافرتسه سبع وكان الصيب قادرا على احلركة

 433واالنتقال عن موضع اهلالك فلم يفعل  
 434ات  لو ألقاه يف انر ميكنه التخلص منها فلم خيرج حىت م  
 ثالثة أقوال  ◼
 435القول األول للمالكية جيب القصاص 
 436القول الثاين للحنابلة أبنه شبه عمد 
 الجيب على الواضع شيء ألن جمرد الوضع ليس     437القول الثالث للشافعية

 إبهالك  
  االستدالل والرتجيح 
األدلة يف مجيع ما مضى واحدة تقريبا ميكن استخالصها من املسألة الرئيسية ◼

 يف مقدمة هذا املبحث : 
توفرت شروطهم يف    فاملالكية ما  القصاص مىت  إجياب  قوهلم يف  قد طردوا 

 ذلك . 
التغرير ابجملين عليه ،    واحلنابلة املسائل كمسائل  املالكية يف بعض  يوافقون 

ملتسبب إذا كان متعداي وقد وقع اإلتالف على املباشر  ويوافقوهنم أيضا أبن ا
 بسبب تعديه ، فإنه يكون ضامنا  . 

 
 10/419، العزيز شرح الوجيز  9/315راجع روضة الطالبني  -  433

 451/ 11املغين  -  434

الكبري   -   435 الشرح  على  الدسوقي  حاشية  فرحون     244- 243/ 4راجع  البن  احلكام  تبصرة  ؛  158/ 2؛ 
 305- 304/ 8فما بعدها ؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل 12/282الذخرية 

 451/ 11غين امل -  436

 10/419، العزيز شرح الوجيز  9/315راجع روضة الطالبني  -  437
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اشرتطوا يف السبب أن يكون ملجئا للهالك، وأبن يكون مهلكا    والشافعية
 بذاته 
  وبناء وعلى ذلك  فإن الرتجيح يتفاوت من صورة ألخرى 
  سبب وهو ما  فالراجح هو وجوب القصاص على املت  الصورة األوىلأما يف

 ذهب إليه اجلمهور من املالكية واحلنابلة  
ألن اجلاين قد أتى بفعل يؤدي إىل املوت عمدا وعدواان  ، وقد مات اجملين   *

 عليه بسبب ذلك فوجب القصاص على الفاعل .  
 "أتى جبنايته عامدا فوجب   438وحلديث " من قتل عمدا فهو قود وهذا قد 

 عليه القصاص . 
  فالراجح وجوب الدية لشبه العمد ، وهو ما ذهب إليه   الصورة الثانيةوأما

 439  . اجلمهور من الشافعية واحلنابلة والصاحبني
 . ألن اجلاين قد أتى بفعل ال يقتل غالبا  *
وألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد فرق بني العمد وشبه العمد بقوله "  *

وهذا    440ديث " أال إن دية اخلطأ شبه العمد ماكان ابلسوط والعصى ... احل
 . يف معناه 

 441فالراجح فيها هو مذهب احلنابلة يف إجياب الدية  الصورة الثالثةوأما 

 
 3115، كتاب احلدود والدايت وغريه ، ح   76/ 3أخرجه الدار قطين   -  438

؛ روضة الطالبني   2894/ 5؛ كشاف القناع 455- 451/ 11؛ املغين  153- 26/152راجع املبسوط    -   439
 فما بعدها  5/215 ؛ مغين احملتاج 5/25فما بعدها ؛ املهذب   133/ 9

أخرجه البيهقي يف السنن الكربى من حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما ، كتاب الدايت ، ابب    -  440
  4/83، وأخرجه الدار قطين يف كتاب الدايت واحلدود    16117، ح  120/ 8أسنان اإلبل املغلظة يف شبه العمد  

 3145ح 

 451/ 11املغين  -  441
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 ألنه تسبب يف قتل اجملين عليه تعداي فوجب عليه الضمان .  *
 وألنه فعل به فعال ال يقتل غالبا فلم جيب عليه قصاص.  *
وهللا أعلم.  وعلى هذا فإن السبب غالب على املباشرة يف مجيع هذه الصور 

اثنيا : من فروع القسم الثاين ،  فيما إذا  اجتمع املباشر واملتسبب وكان اجملين  
   عليه واحدا غريمها

  :من مواضع اخلالف  فيه  أن يوجد التعدي من املباشر واملتسبب معا وفيه مسائل 
: إذا كانت مباشرة القتل من قبل من ال ميكن إحالة احلكم عليه فهل     املسألة األوىل

 جيب على املتسبب القصاص؟
 بعض األمثلة على حمل اخلالف  ◼
  أو متساح وامللقي عامل  لو ألقاه يف ماء يسري فأكله السبع أو إ لتقمه حوت

 442بوجود ذلك 
 443لو اتبعه بسيف فوىل املطلوب هاراب فاستقبله سبع يف طريقه فافرتسه 
 لو أرسل عليه السبع أو أغرى به كلبا عقورا يف موضع واسع كصحراء فقتله

فال  فقتله  مكتوف  أو غري  مكتوفا  الصحراء  أيدي سبع يف  بني  أو طرحه   ،
قصاص وال ضمان عند الشافعية ، وسواء كان اجملين عليه صغريا أو كبريا ؛  

 ألنه مل يلجئه لقتله ، والذي وجد منه ليس مبهلك 
دالل هبذا املثال هنا هو أن الشافعية   يقيسونه على مسألة املمسك  ووجه االست

 444مع القاتل والقتل هنا قد مت بواسطة احليوان  
  445لو أن رجال طرح رجال أما سبع فقتله السبع 

 
 2903/ 5كشاف القناع    - 442

 2958/ 6؛ كشاف القناع  9/315روضة الطالبني  -  443

 ؛   9/143راجع روضة الطالبني  -  444

 413/ 8البحر الرائق   -  445
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 أختلف يف ذلك على ثالثة أقوال  ◼
 جيب القصاص ؛ لتوفر شروط القصاص عندهم.  446القول األول للمالكية : 
جتب الدية  ؛ ألنه تسبب بذلك تعداي واملباشر الميكن   447للحنابلة  القول الثاين :

 إحالة احلكم عليه 
 ال جيب بذلك شيء ؛ ألنه مل يباشر   448القول الثالث للشافعية واحلنفية : 
  االستدالل والرتجيح 
األدلة يف تلك املسألة هي األدلة يف املسائل السابقة ، وأمثلة هذه املسألة شبيهة   

أبمثلة الصورة الثالثة ، فيرتجح هنا ما مت ترجيحه هناك ، إبجياب الدية للتعليالت  
 نفسها : 

 . ألنه تسبب يف قتل اجملين عليه تعداي فوجب عليه الضمان 
الة احلكم عليه ، واملتسبب قد وجد  وألن املباشرة متت من قبل من الميكن إح

 منه التعدي فيتعلق به الضمان  . 
 . وألنه فعل به فعال ال يقتل غالبا فلم جيب عليه قصاص ، وهللا أعلم 

من مسائل اآلمر واملأمور، أبن يكون اآلمر  مكلفا واملأمور  :     املسألة الثانية
 ثالثة أقوال:   غري مكلف وقد أُِمَر ابلقتل فقتل

جيب القصاص على اآلمر  450واحلنابلة  449األول للمالكية  القول : 

 
الكبري   -   446 الشرح  على  الدسوقي  حاشية  فرحون     244- 243/ 4راجع  البن  احلكام  تبصرة  ؛  158/ 2؛ 

 305- 304/ 8فما بعدها ؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل 12/282الذخرية 

 1942، 4/1936،  2956/ 6؛ كشاف القناع  12/543،    102- 101/ 12راجع املغين  -  447

 413/ 8البحر الرائق   -  448
اجملتهد     -   449 بداية  اجلواهر  284- 12/283الذخرية  2164-4/2163راجع  عقد  التاج  227/ 3؛  ؛  

   -  9/310؛ رد احملتار البن عابدين 8/307واإلكليل للمواق 

 5/2904؛كشاف القناع  959،    597/ 11راجع املغين  -  450
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 للحنفية الثاين  القتل   451القول  ملباشرته  الصيب  عاقلة  على  الدية  جتب    :
 ابختياره ويرجعون هبا على عاقلة اآلمر

  إن الصيب إذا كان مميزا فال شيء على اآلمر   452القول الثالث للشافعية :
 سوى اإلمث ، وإن كان غري مميز فالقصاص أو كمال الدية على اآلمر 

   أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 من أدلة القول األول ◼
  قوله تعاىل عن فرعون}يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من املفسدين

}453  
الفعل إىل فرعون ، ومعلوم أنه مل يباشر ذلك وجه االستدالل : فقد نسب هللا 

صورة ، ولكنه كان مطاعا فأمر به وأمره إكراه ، فدل ذلك على أن اآلمر يسمى 
يف اللغة اليت نزل هبا القرآن فاعال يف بعض األحوال ، وصورة هذه املسألة داخلة  

 454يف ذلك فوجب القود على اآلمر 
 اجللد ،إذا كان متويل القتل مطيعا لألمر منفذا وألن من أمر ابلقتل ، أو القطع أو

ألمره ، ولوال أمره إايه مل يفعله ، يسمى يف اللغة والشريعة قاتال، وقاطعا ، وجا لدا 
، فاآلمر، واملباشر: فاعالن لكل ذلك مجيعاً.لكن ملا تعذر القصاص من املباشر 

 455لعدم البلوغ ، بقي القصاص على اآلمر
 الثاين    من أدلة أصحاب القول◼

 
 ؛   8/400من كتاب الغصب ، البحر الرائق   9/310؛ حاشية الدر البن عابدين   26/185راجع املبسوط - 451

 ؛   225؛ مغين احملتاج 5/27؛  املهذب  9/141،139؛  روضة الطالبني  7/27راجع احلاوي للماوردي - 452

 4سورة القصص آية  -  453

   11/168ى ، احملل 75/ 24راجع املبسوط   -  454

 169- 168/ 11راجع احمللى  -  455
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  استدل أصحاب القول الثاين وهم احلنفية أبدلة اجلمهور السابقة يف إجياب الضمان
على اآلمر ،  ومنعوا القصاص بناء على أصلهم يف عدم إجياب القصاص ابلتسبب 

. 
وعّللوا الرجوع على اآلمر  : ألن اآلمر جان ابستعماله الصيب وأمره إايه ابلقتل ،  

بوجوب الضمان على عاقلة الصيب فثبت هلم حق الرجوع هبا على  وهو الذي تسبب  
   456عاقلته

 من أدلة أصحاب القول الثالث القائلني ابلتفصيل ◼
 ألن الطفل إذا كان مميزا فإن فعله يكون معتربا ، وهو قد قتل ابختياره خبالف غري

    457لآلمر املميز فإنه يسارع لفعل ما أمر به من غري روية فيكون كاآللة 
نوقش :  إنه ال فرق بني مميز وغري مميز فكالمها ليس له إدراك كامل فاألمر من  *

واآللة   لآلمر،  فهو كاآللة   ، فيأخذ حكمه  يكون كاإلكراه  ملثلهما  البالغ  قبل 
 458الميكن إحالة احلكم عليها فيبقى احلكم متعلقا ابملتسبب  

  الرتجيح 
 إبجياب القصاص على اآلمر    الراجح من تلك األقوال هو قول اجلمهور

 لقوة أدلتهم  *
 وضعف أدلة األقوال األخرى *
وألن القول بعدم القصاص يف مثل ذلك يؤدي إلفالت اجلاين من عقاب يستحقه ،  *

 وقد يتخذ ذلك حيلة الرتكاب جرائم القتل . وهللا أعلم. 
 ابلغ :من مسائل اإلكراه على القتل : إذا كان املكرِه  ابلغا واملكَره غري  املسألة الثالثة◼

 
 ؛   8/400من كتاب الغصب ، البحر الرائق   9/310؛ حاشية الدر البن عابدين   26/185راجع املبسوط - 456

 ؛   225؛ مغين احملتاج  5/27؛ املهذب  9/141،139؛  روضة الطالبني  7/27راجع احلاوي للماوردي - 457

    599،  11/597املغين    ؛   2164-4/2163راجع بداية اجملتهد  -  458
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 459 صورة املسألة : لو أكره رجل صبيا على القتل فقتل ، ◼

 منشأ اخلالف يف هذه املسألة يعود ألمرين 
 هل عمد الصيب عمد ؟ أم أن عمده خطأ؟   األمر األول*
 أو جبوا القصاص على شريكه  460ندهم فمن يرى أبن عمده عمد وهم الشافعية على األصح ع

 ، وهو املكَره هنا 
461ومن يرى أبن عمده خطأ ، وهم اجلمهور من األئمة الثالثة أوجب على شريكه الدية 

، مث اختلف اجلمهور وهم : املالكية و احلنابلة  يف رواية من جهة ، واحلنفية والشافعية 
 من جهة أخرى  ومرجع اخلالف بينهم يعود ألمر آخر هو :   

كالعامد واملخطئ ، والبالغ والصغري ،  - شريك من ال جيب عليه القود    األمر الثاين*
 ؟ 462ود  هل يقاد منه أم ال إذا فعال معا ما يوجب الق -والعاقل واجملنون  

463فاحلنفية والشافعية يف قول واحلنابلة قالوا القود وجتب الدية عليهما معا 
 464واملالكية  ورواية عن أمحد أوجبوا القود على الشريك 
 حترير حمل النزاع 

 
؛  136/ 9سوى احلنفية والشافعية ، راجع روضة الطالبني  -فيما اطلعت عليه -هذه املسألة مل يصرح هبا    -  459

؛ واملالكية ذكروا مسألة شبيهة هبا فيما إذا متاأل صيب وابلغ على قتل معصوم فقتاله  ، راجع    75/ 24املبسوط  
 4/405املسالك  ؛  تبيني 3/382االشرح الصغري للدردير 

، فتح العزيز شرح  136/  9، ط مؤسسة الرسالة ؛ روضة الطالبني    422/ 3راجع  تصحيح التنبيه للنووي    -   460
 ؛  10/141الوجيز  

االشرح  4/246؛ الشرح الكبري    188/ 9؛ حاشية رد احملتار على الدر املختار  26/93املبسوط     -   461 ؛  
للدردير   التاج واإلكليل ش  382/  3الصغري  املسالك    8/308رح خمتصر خليل  ؛   تبيني  املعونة     405/ 4، 

 ؛  2906/  5؛ كشاف القناع  3/264؛ شرح منتهى اإلرشادات 1310/ 3
؛ أثر  96، ص    1413راجع أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ، ط دار القلم ، الطبعة الثانية    -  462

 1417، ط مؤسسة الرسالة الطبعة السادسة   561اإلختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء 
- 135/ /  9؛  روضة الطالبني    188/ 9؛ حاشية رد احملتار على الدر املختار  93/ 26راجع املبسوط     -  463

 2906/  5؛ كشاف القناع  3/264؛ شرح منتهى اإلرشادات 10/139، فتح العزيز شرح الوجيز    136
؛   التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  382/ 3ري للدردير  ، االشرح الصغ4/246راجع الشرح الكبري    -   464
  2906/ 5؛ كشاف القناع  3/264شرح منتهى اإلرشادات ؛ 3/1310املعونة   405/ 4، تبيني املسالك    308/ 8
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 465اتفقوا على أن املكَره الجيب عليه قصاص لعدم البلوغ ◼
عليه القصاص أو الدية؟ أم هل جتب الدية على واختلفوا يف املكرِه البالغ: هل جيب  ◼

 املكرِه؟ أم جتب الدية عليهما معا على ثالثة أقوال  
 و ابن 467واحلنابلة يف قياس قوهلم   466جيب على املكَره القصاص وهو قول الشافعية

 نصف الدية   -املكرِه-وأوجبوا على عاقلة الصيب469؛وهو قياس قول املالكية 468حزم
470احلنفية ال قصاص ألنه كاآللة والذي يضمن هو املكرِه فتجب الدية على عاقلته 
  ال قصاص بل جتب الدية عليهما معا املكَره ألنه قد اشرتك   471والقول الثاين للشافعية

 مع صيب وعمده خطأ فتجب عليه الدية على القول أبن عمد الصيب خطأ 
 االستدالل والرتجيح  

 
؛ مواهب اجلليل شرح  12/284؛ الذخرية  4/630؛ املدونة    9/188راجع رد احملتار على الدر املختار    -  465

الكبري   8/292خمتصر خليل   الشرح  ؛ روضة    4/2163؛ بداية اجملتهد ؛    246/ 4؛ حاشية الدسوقي على 
؛ كشاف   599؛  597/ 11؛ املغين  224،  222/ 5؛ مغين احملتاج  5/28؛  27/ 5؛ املهذب  141/ 9الطالبني 
 ؛  169/ 11؛احمللى   454/ 9؛ اإلنصاف 2904/ 5القناع  

 141/ 10، فتح العزيز شرح الوجيز  136/  9راجع روضة الطالبني  -  466

فإهنم يوجبون القصاص على املكَره واملكرِه معا إذا كاان ابلغني فألن يوجبونه على من ابشر القتل وهو ابلغ    - 467
 5/2906؛ كشاف القناع   3/264؛ شرح منتهى اإلرشادات  11/498؛   455/ 11من ابب أوىل  راجع املغين 

 4202وابن حزم ال يوجب شيئا على من مل يبلغ راجع مسألة  3041راجع احمللى مسألة رقم  -  468

؛   التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  382/ 3، االشرح الصغري للدردير  4/246راجع الشرح الكبري     -   469
؛ هذا  قياسا على قوهلم بقتلهما  3/1310، املعونة على مذهب عامل املدينة   4/405، تبيني املسالك    308/ 8

ا   - املكرِه واملكَره-معا   البلوغ فيجب  لقصاص على املأمور، وأما إجياب  وحيث تعذر القصاص من املكرِه لعدم 
نصف الدية يف مال الصيب اآلمر لتعمده فقياسا على قوهلم يف شريك الصيب إذا وجد التمالؤ بينهما ، وهو موجود  

 بني املكره واملكره. وأوجبوا على الصيب املأمور ابلقتل إذا قتل  نصف الدية،  

ل لكونه سببا للقتل فألن يوجبونه على املكلف إذا ابشر  وألهنم أوجبوا القصاص على اآلمر إذا أمر صبيا ابلقت 
 القتل من ابب أوىل وهللا أعلم . 

 188/ 9؛حاشية رد احملتار على الدر املختار   93/ 26راجع املبسوط   -  470

 139/ 10، فتح العزيز شرح الوجيز   136-9/135راجع روضة الطالبني  -  471
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القتل :اإلكراه على  تقدمت يف مسألة سابقة هي  ، وما مت    472األدلة يف ذلك 
 . 473ترجيحه هناك فهو الراجح هنا وهو القول إبجياب القصاص  

اثلثا : من فروع القسم الثاين ، عند اجتماع املباشر واملتسبب واجملين عليه واحدا  
غريمها ، من مواضع االتفاق فيه  أن يوجد التعدي من املتسبب وحده وفيه مسألة 

 :  وهي

الزور وجوب  ، فاالتفاق قائم على وجوب الضمان ؛ وإمنا اخلالف يف  القتل تسببا بشهادة 
 القصاص أو عدم وجوبه  

قصاصا يف  أبن يشهد رجالن عند القاضي مبا يوجب  :    صورة املسألة حمل النزاع
النفس أو الطرف فيقتل املشهود عليه بناء على شهادهتما ، مث اعرتفا بكذهبما  

 وعلمهما أبنه يقتل بشهادهتما.  
 رواية يف  للمالكية   : األول  جيب   476والشافعية   475واحلنابلة   474القول   :

 القصاص على الشهود. 
 واملالكية يف رواية جتب الدية  477القول الثاين: للحنفية 
   أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 

 من أدلة القول األول  ◼

 
 فما بعدها 82راجع املسألة ص    -  472

امل  -   473 للدردير  75،    24/73بسوط  راجع  الصغري  الشرح  املسالك  3/382؛  تبيني  احلاوي  405/ 4؛   ؛ 
 ؛ 147،  141/ 10؛فتح العزيز شرح الوجيز   141،    9/136؛ روضة الطالبني 12/74

 225-3/224، عقد اجلواهر  12/283راجع الذخرية   -  474

 246/ 14؛    456/ 11راجع املغين  -  475

 217- 5/216راجع مغين احملتاج   -  476

،  286/ 10، فتح القدير  804/ 2؛النتف يف الفتاوى    8/364؛ البحر الرائق    26/181راجع املبسوط    -   477
   555  -  554/ 3؛ الفتاوى اهلندية  10/222رد احملتار البن عابدين  

 26/181املبسوط    
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 ما روي عن علي رضي هللا عنه أن رجلني شهدا عند ه على رجل سرق فقطعه
  ، أيديكما  لقطعت  تعمدمتا  أنكما  أعلم  لو   : وقال  شهادهتما  عن  رجعا  مث 

 478وغرمهما دية يده . 
قت إىل  توصال  القصاص وألهنما  عليهما  فوجب  غالبا  يقتل  بسبب  له 

 كاملكره .
 من أدلة القول الثاين للحنفية ◼
 لعدم املباشرة ، والقصاص يتعلق ابملباشرة دون التسبب 

نوقش : : ال نسلم لكم ذلك فإن التسبب يكون يف حكم املباشرة *
إذا توقفت اجلناية عليه كما يف هذه الصورة ، والقاضي الحميص له  

 479احلكم بشهادهتما عن 
 لقوة أدلتهم  .  ، الراجح هو قول اجلمهور  الرتجيح *
 وضعف أدلة القول اآلخر وورود املناقشة عليها ، وهللا أعلم .  *

  

 
 37سبق خترجيه ص   -  478

 217- 5/216راجع مغين احملتاج   -  479
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 املطلب الثاين 
تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية املوجبة للقصاص 

 فيما دون النفس
من انفلة القول أبن مامت تقريره يف املطلب السابق ، فإنه يكون مقررا  :   أوال

يف هذا املطلب ، فإذا ماترتب على اجلناية إتالف ملا دون النفس ، فالكالم 
 هناك هو الكالم هنا ، 

ويضاف إىل ما سبق بعض الفروع اليت أوردها الفقهاء فيما يوجب قصاصا ملا  ◼
اتبعة للمسائل اليت جرى تناوهلا يف املطلب السابق  دون النفس وهي يف معظمها  

 . 
أو  اثنيا إذا كان اجملين عليه متسببا  القسم األول فيما  : من فروع 

     مباشرا
  أن يوجد التعدي من املتسبب وقد وقع اإلتالف على  من صور حمل اخلالف

 ، فمن فروع ذلك فيما دون النفس مما يوجب القصاص: املباشر
  له على املكرِه  لو أكره على قطع يد نفسه مث خاصم املكرِه قضى القاضي 

 480ابلقود ؛ ألن القطع صار منسواب إىل املكرِه ، فكأنه ابشر قطعها  
على   السبب  تغليب  فجرى   ، عليه  اجملين  هو  واملباشر   ، املكرِه  هو  فاملتسبب 

 املباشرة مبا يوجب القصاص . 
اجملين عليه مباشرا وال ، فيما إذا مل يكن  من فروع القسم الثاين:    اثلثا

 متسببا  
 

 137/ 9؛ روضة الطالبني    67-66/ 24راجع املبسوط   -  480
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  : أن يوجد التعدي من املباشر واملتسبب معا  من مواضع اخلالف فيه 
 وفيه مسألة هي : 

: وهي فرع ملا مت تناوله يف      مسألة اآلمر واملأمور إذا أمر ابلقطع فقطع◼
   481املسألة الرئيسية يف الفصل املاضي  

، فيما إذا مل يكن اجملين عليه مباشرا     من فروع القسم الثاين:  رابعا
 وال متسببا

  : أن يوجد   ومن مواضع االتفاق فيه على أن السبب يغلب على املباشرة
وفيه مسألة وهي :القطع تسببا بشهادة الزور    التعدي من املتسبب وحده

القصاص أو   فاالتفاق قائم على وجوب الضمان ؛ وإمنا اخلالف يف وجوب 
 482عدم وجوبه 

أبن يشهد رجالن عند القاضي مبا يوجب قصاص  :    صورة املسألة حمل النزاع◼
شهاد  على  بناء  عليه  املشهود  فيقطع  الطرف  بكذهبما  يف   اعرتفا  مث   ، هتما 

 وعلمهما أبنه يقطع بشهادهتما  
 483واألقوال يف هذه املسألة هي األقوال يف الشهادة ابلقتل املتقدمة ◼

  

 
 484/ 3، اخلانية هبامش اهلندية  77راجع املسألة  ص   - 481

،  286/ 10، فتح القدير  2/804؛النتف يف الفتاوى    364/ 8؛ البحر الرائق    181/ 26راجع  املبسوط    -   482
، عقد اجلواهر    283/ 12رية  ؛  الذخ  555  -  554/  3؛ الفتاوى اهلندية  222/ 10رد احملتار البن عابدين  

 14/246؛     456/ 11؛ املغين 217  -216/ 5؛ مغين احملتاج    224/ 3

 22/ 17، املبسوط  157راجع املسألة ص  -  483
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 املطلب الثالث : 
 تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية املوجبة للدية يف النفس

: اليت     أوال  املسألة  يف  تناوهلا  قد جرى  املطلب  هذا  اخلالف يف  مواضع  معظم  إن 
تصدرت املطلب األول من هذا املبحث وهو تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب 
القصاص  ، وكذلك يف املطلب األول من املبحث الثاين يف الفصل األول وهو تغليب 

يف -،  وعلى هذا سوف يتم االقتصاراملباشرة على السبب فيما يوجب قصاصا أودية  
اخلالف وما سبق حبث    -ذكر  املسألة،  تلك  يف  إليها  التطرق  يتم  مل  اليت  املسائل  على 

 اخلالف فيه سوف يتم ذكر األمثلة عليه، 

من الفروع املندرجة حتت هذا املطلب ، كل فرع موجب للقصاص من    :  اثنيا
 فروع املطلب األول يف هذا املبحث إذا آل إىل الدية ألي سبب من األسباب . 

، فيما إذا كان اجملين عليه مباشرا أو    من فروع القسم األولاثلثا:  
، وسوف يتم تناول موضعني من مواضع اخلالف يف ذلك    متسببا أو مها معا

 القسم  : 
أن يوجد  التعدي من املتسبب وحده :   املوضع األول من فروع هذا القسم

، وحمل اخلالف فيه مشتمل على أربعة مواضع    وقد هلك املباشر بسبب تعديه 
 هي : 

 يكون السبب ملجئا لإلهالك   عندما ال◼
 عندما ال يكون السبب مهلكا يف العادة ◼
 إذا كان املباشر ُمَغرَّرَا به من قبل املتسبب◼
 إذا قطع السبب فعل فاعل خمتار من إنسان أو حيوان ◼
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وقد جرى حبث هذه املواضع والتمثيل عليها فيما مضى، ومت ترجيح أن املتسبب  
 ومن األمثلة على ذلك:   484ضامن فيها 

 ومن ذلك :  إذا كان الفعل ال يقتل غالبا 
 أن يلقيه من شاهق اليهلك به غالبا 
  أن جيمع بينه وبني أسد أو منر يف مكان واسع 
 485أن يكتفه ويلقيه يف أرض  غري مسبعة فيأكله سبع أو تنهشه حية  
  أن حيبسه يف مكان ومينع عنه الطعام والشراب يف مدة ال ميوت يف مثلها غالبا

486 
 487لواتبعه بسيف فوىل املطلوب هاراب فسقط يف انر أو ماء أو يف بئرفهلك 
 املرتفعة األمكنة  من  وحنوه  سطح  على  ومها  صغرية  أو  بصغري  يصيح  أن 

 488فيسقطان فيمواتن 
 489ت  لو تغفل غافال فيصيح به فيسقط فيمو 
  إذا فُِعل ابجملين عليه جناية أمكنه التخلص منها فلم يفعل ومات بسبب تلك

 اجلناية ومن ذلك : 
  لو وضع صبيا أو ابلغا يف مسبعة فافرتسه سبع وكان الصيب قادرا على احلركة

 490واالنتقال عن موضع اهلالك فلم يفعل  

 
 فما بعدها  148راجع ص   -  484

 452/ 11، املغين  2894/ 5كشاف القناع    - 485

 127-126/ 9راجع روضة الطالبني  - 486

 9/315روضة الطالبني  -  487

 2899/ 5ع  كشاف القنا   - 488

 2899/ 5كشاف القناع    - 489

 10/419، العزيز شرح الوجيز  9/315راجع روضة الطالبني  -  490
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  491لو ألقاه يف انر ميكنه التخلص منها فلم خيرج حىت مات  
  ماعدا هذه املواضع األربعة فإن الفقهاء متفقون على وجوب الضمان على

كان هذا التعدي انجتا عن تقصري ، أو تفريط    املتسبب إذا كان متعداي ، سواء
  ، ومن األمثلة على ذلك 492، أو غريه ، وقد أفردوا لذلك األبواب والفصول  

 : 
  ًوإذا وضع الرجل يف الطريق حجراً أو بىن فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا

أو صخرة شاخصة يف الطريق أو أشرع كنيفاً أو حياضاً أو ميزاابً أو وضع يف  
الطريق جذعاً، فهو ضامن ملا أصاب من ذلك ألنه مسّبب هلالك ما تلف مبا  
أحدثه وهو متعد يف هذا التسّبب فإنه أحدث يف الطريق ما يتضّرر به املارة أو  
حيول بينهم وبني املرور يف الطريق الذي هو حّقهم ووجوب الضمان لصيانة دم  

 493املتلف عن اهلدر 
ريق فعطب بذلك املوضع إنسان فهو ضامن  لو رّش الطريق أو توضأ يف الط

ألن ما أحدث يف الطريق من صّب املاء يلحق الضرر ابملارّة وحيول بينهم وبني  
  494املرور خمافة أن تزّل أقدامهم وهذا كّله يف الطريق هو للعامة. 

 إذا محل الرجل الصيب احلر على دابة فقال له أمسكها يل وليس بيده حبل
  495فديته على عاقلة الرجل ألنه سبب إتالفه  فسقط عن الدابة فمات

 
 451/ 11املغين  -  491

؛ روضة الطالبني   2894/ 5؛ كشاف القناع 455- 451/ 11؛ املغين  153- 26/152راجع املبسوط    -   492
 فما بعدها  5/215؛ مغين احملتاج 5/25فما بعدها ؛ املهذب   133/ 9

 395/ 8؛ البحر الرائق  6/ 27راجع املبسوط   -  493

 7/ 27راجع املبسوط   -  494

 187/ 26راجع املبسوط   -  495
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 لو سقط إنسان من سطح  فمات الساقط دون القاعد ،فإن كان يف موضع يكون
قعوده فيه جناية فدية الساقط على القاعد تتحملها العاقلة ألنه متعد يف القعود 

 .496فاملتولد منه يكون مضموانً عليه كما يف حفر البئر
  الرجل فيه بشيء فعطب وإذا أعطى  له ومل أيمره  ميسكه  أو سالحاً  عصا  صبياً 

الصيب بذلك أبن سقط من يده فوقع على رجليه فمات فضمانه على عاقلة الرجل؛ 
ألنه جان يف استعمال الصيب يف إمساك ما دفع إليه وهو سبب هلالكه متعد يف  

 .497ذلك السبب 
  حيّلها أحد فما أصابت فهو ولو ربط دابته يف الطريق فجالت يف رابطها من غري أن

على الذي ربطها ؛ ألنه متعد يف ربطها يف الطريق ويف أي موضع وقفت بعد أن  
تكون مربوطة، فذلك يكون مضافاً إىل من ربطها ؛ ألن الرابط يعلم حني ربطها  

أنه حتّول يف رابطها هبذا القدر، فال يكون تغيريها عن حاهلا مبطاًل الضمان عنه ،  
الضمان ابلرابط كما هي إال أن حيل الرابط وتذهب، فحينئذ تكون    بعد أن يكون

يف معىن املنفلتة ، وكذلك كل هبيمة من سبع أو غريه إذا أوقفه رجل على الطريق 
 . 498 فهو متعد يف هذا التسّبب حكماً ضامن ملا يتف به ما مل يتغرّي عن حاله

        . إذا حفر بئراً يف طريق لغري مصلحة املسلمني أو يف ملك غريه بغري إذنه 
 أو وضع يف ذلك حجراً أو حديدة ،أو صب فيه ماء ، أو وضع فيه قشر بطيخ

 أو حنوه وهلك فيه إنسان أو دابة ضمنه ؛
 499ألنه تلف بعدواته فضمنه كما لو جىن عليه  . 
 املوضع نصها:  وعلى هذا فيمكن أن تصاغ قاعدة هلذا  *

 
 7/014راجع بدائع الصنائع  -  496

 186/ 185/ 26راجع املبسوط   -  497

 6- 5/ 27راجع املبسوط   -  498

 88/ 12راجع املغين  -  499
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  املتسبب ضامن إذا وقع اإلتالف على املباشر بسبب تعديه

وهذه القاعدة حمل اتفاق فيما عدا املواضع املذكورة ، وهي كذلك القاعدة يف  
 تلك املواضع على الراجح كما تقدم يف تلك املواضع  . 

وقد  أن يوجد التعدي من املتسبب وحده   :    املوضع الثاين من القسم األول
 واحد هو: ، واخلالف  منحصر يف موضع  وقع اإلتالف على املتسبب

 :     إذا كان التعدي من املتسبب فيه معىن العدوان ، وفيه ثالث مسائل ◼
 : لو صال اجملنون ، أو الدابة ، أو الصيب فقتله املصول عليه  املسألة األوىل  

الثانية  لو اطلع يف بيت إنسان من ثقب أو شق ابب أو حنوه فرماه   :   املسألة 
 صاحب البيت حبصاة أو طعنه بعود فقلع عينه 

 : لو عض ذراع إنسان فنزع ذراعه من فيه فسقطت إنسان العاض   املسألة الثالثة 
هذا  ◼ من  التايل  املطلب  يف  عنهما  احلديث  سيكون  والثالثة  الثانية  فاملسألة 

سبب فيما يوجب الدية فيما دون النفس ، ويف هذا  املبحث ، وهو : تغليب ال
 املطلب سوف يتم تناول املسألة األوىل وهي: 

 ؟من اجملنون  أو الصيب لو قتله  املصول عليه فما احلكم  مسألة الصيال
 500حترير حمل النزاع  
اتفقوا على أن الصيال إذا كان من مكلف فقتله املصول عليه دفعا عن نفسه ◼

 501فال ضمان عليه  

 
؛ روضة    637- 636/ 7؛ حلية العلماء للقفال    443/ 8؛ مواهب اجلليل  254/ 10راجع فتح القدير    -   500

؛ معونة أويل النهى شرح   6/409؛ شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي    530/ 12؛  املغين   10/191الطالبني 
   510-8/509املنتهى 

 230، الضمان يف الفقه اإلسالمي للشيخ علي اخلفيف ، ط دار الفكر،  ص  530/ 12راجع املغين  -  501
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واتفقوا على جواز دفعه ابلقتل إذا مل يندفع إال به سواء كان الصائل مكلفا  ◼
  502أو غريه 

 واختلفوا يف ضمان الصائل إذا كان صبيا أو جمنوان على قولني :  ◼
أن املصول    505واحلنابلة 504والشافعية    503كيةالقول األول: للجمهور من املال

 عليه ال يضمن الصائل إذا قتله دفعا عن نفسه   
 جبب  على املصول عليه الضمان  506القول الثاين للحنفية 
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 استدل اجلمهور أبدلة منها:  ◼
 ألنه قتله ابلدفع اجلائز فلم يضمنه كالعبد 
 إتالفه فلم يضمنه كاآلدمي املكلفوألنه حيوان جاز 
  وألنه قتله لدفع شره فأشبه العبد وذلك ألنه إذا قتله لدفع شره كان الصائل هو

 507القاتل لنفسه ، فأشبه ما لو نصب حربة يف طريقه فقذف نفسه عليها فمات هبا 
 واستدل احلنفية أبدلة منها:◼
ضطر إىل طعام غريه إذا  ألنه أتلف مال غريه إلحياء نفسه فكان عليه ضمانه كامل

 أكله 
 508وألنه ال ميلك إابحة نفسه ولذلك لو ارتد مل يقتل 

 
 املرجع السابق   -  502
 ؛  443شرح خمتصر خليل / 8راجع مواهب اجلليل  -  503
 637- 7/636؛ حلية العلماء للقفال 191/ 10راجع روضة الطالبني  -  504

؛ معونة أويل النهى شرح    409/ 6؛ شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي    531-12/530راجع املغين    -  505
 510-8/509املنتهى 

 10/254راجع فتح القدير   -  506

؛  املغين    7/637؛ حلية العلماء للقفال    191/ 10؛ روضة الطالبني    443/  8راجع مواهب اجلليل    -  507
12/530-531 

    10/542راجع فتح القدير   -  508



170 
 

نوقش : : إن القياس على املضطر مع الفارق ألن الطعام مل يلجئه إىل إتالفه ومل *
يصدر منه ما يزيل عصمته وهلذا لو قتل احملرم صيداً  لصياله مل يضمنه ولو قتله  

 509الضطراره إليه ضمنه، ولو قتل املكلف لصياله مل يضمنه  

يرتجح يف هذه املسألة قول اجلمهور   الرتجيح : 
 ه من األدلة . ملا ذكرو  *
 ولعدم الفرق بني املكلف وغري املكلف يف ذلك . وهللا أعلم   *
 تغليب على   متفقون  الفقهاء  فإن    ، السابق  املوضع  ماعدا 

   السبب على املباشرة إذ انفرد  ابلتعدي 
 ومن األمثلة على ذلك  : 

  لو سقط إنسان من سطح فمات القاعد وقد كان متعداي بقعوده فالضمان
الساق جبي ضمان  510ط   على  فلم  املباشرة  على  السبب  تغليب  مت  فهنا   ،
 املتسبب  

  511لوقعد يف طريق ضيق فعثر به رجل فمات القاعد  فال ضمان على العاثر 
 لو اجتاز الطريق السريع من غري انتباه منه فدهسته سيارة متشي بسرعة معتادة

 ، فال ضمان على قائد السيارة ، ألنه مل يتعد  
  ففي مجيع هذه األمثلة اجتمع املباشر واملتسبب ، وقد انفرد املتسبب ابلتعدي

 ، فينفرد ابلضمان . 
 وعلى هذا فيمكن أن تصاغ قاعدة لذلك نصها:  *

 
؛  املغين    7/637؛ حلية العلماء للقفال    191/ 10؛ روضة الطالبني    443/  8راجع مواهب اجلليل    -  509
12/530-531 

 7/401راجع بدائع الصنائع  -  510
 5/92راجع املهذب  -  511
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املتسبب ابلتعدي وقد وقع اإلتالف عليه فال ضمان    إذا انفرد◼
  على املباشر

القاعدة يف   ، وهي كذلك  املذكور  اتفاق فيما عدا املوضع  القاعدة حمل  وهذه 
 ذلك املوضع على الراجح وهللا أعلم . 

، فيما إذا مل يكن  اجملين عليه مباشرا    رابعا: من فروع القسم الثاين
اخلال مواضع  فمن  متسببا،  ذلك:  أو  يف  من ف  التعدي  يوجد  أن 

إذا كانت مباشرة القتل من    :   املتسبب وحده وفيه مسألة واحدة هي : 
 األمثلة على ذلك : قبل من ال ميكن إحالة احلكم عليه :  ومن 

  لو ألقاه يف ماء يسري فأكله السبع أو إ لتقمه حوت أو متساح وامللقي عامل
 512بوجود ذلك 

 513املطلوب هاراب فاستقبله سبع يف طريقه فافرتسه لو اتبعه بسيف فوىل 
 لو أرسل عليه السبع أو أغرى به كلبا عقورا يف موضع واسع كصحراء فقتله

فال  فقتله  مكتوف  أو غري  مكتوفا  الصحراء  أيدي سبع يف  بني  أو طرحه   ،
قصاص وال ضمان عند الشافعية ، وسواء كان اجملين عليه صغريا أو كبريا ؛  

 ئه لقتله ، والذي وجد منه ليس مبهلك ألنه مل يلج
  ووجه االستدالل هبذا املثال هنا هو أن الشافعية   يقيسونه على مسألة املمسك

 514مع القاتل والقتل هنا قد مت بواسطة احليوان  
  515لو طرح رجل رجال أمام سبع فقتله السبع 

 
 2903/ 5كشاف القناع    - 512

 2958/ 6؛ كشاف القناع  9/315روضة الطالبني  -  513

 1942، 4/1936؛ كشاف القناع 543/ 12غين ؛ امل9/143راجع روضة الطالبني  -  514

 راجع البحر الرائق  -  515
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األول من هذا  وقد سبق ترجيح وجوب الدية يف تلك املسائل كما يف املطلب  *
، وبناء على ذلك فإن السبب غالب على املباشرة ، إذا كانت   516املبحث 

 املباشرة من قبل من الميكن إحالة احلكم عليه ، وهللا أعلم . 
 وقد سبق بيان القاعدة يف مثل    :      سابعا : مسألة تعدد األسباب

  517سبب ذلك : أبن السبب األخري أيخذ حكم املباشر ،وما قبله أيخذ حكم ال
وقبل ذكر املذاهب يف ذلك  البد من معرفة اصطالح السبب األول ،  

 والسبب الثاين … اخل
يقصد ابلسبب األول : أي السبب الذي ترتب على إثره اهلالك ، وليس املقصود  
السبب األول يف الوجود ، فحفر البئر سبب ، ووضع احلجر على طرفه سبب  

، فإن السبب األول هو احلجر ، وإن   آخر ، فإذا عثر ابحلجر شخص فوقع فيه 
كان بعد حفر البئر من حيث الوجود ؛ ألنه الذي ترتب على إثره اهلالك ، والبئر 

 .  518هو السبب الثاين وإن كان هو السبب األول من حيث الوجود 
هذا  اللبس يف  عن  يتم    وخروجا  الذي سوف  األول  ابلسبب  املقصود  فإن    :

اعتباره هنا هو السبب األول يف الوجود ، والسبب األخري هو السبب األخري يف  
الوجود ، وعلى هذا فإن حافر البئر يف املثال السابق هو السبب األول ، وواضع  

 احلجر هو السبب الثاين . 
 :األسبابمذاهب األئمة األربعة يف تعدد أوال  

 
 151راجع املسألة ص  -  516

 فما بعدها  71راجع املسألة ص  -  517
 9/324؛ روضة الطالبني 346/ 3؛ مغين احملتاج  12/88؛ املغين 17/ 27راجع املبسوط   -  518
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احلنفية األول :  مذهب  السبب  على  الضمان  يكون  أن  هو  عندهم  األصل 
مطلقا ،  فإن أزال السبب الثاين فعل السبب األول فالضمان عليه   ومثال ذلك 

: 
 كما لوحفر شخص بئرا وضع شخص آخر حجرا فجاء رجل اثلث  فنحاها عن

م يضمنون الشخص  موضعها األول ، فعثر هبا شخص فسقط يف البئر فهلك ، فإهن
 519الثالث ؛  ألن فعله نسخ فعل واضع احلجر. 

وإن مل يزل السبب الثاين فعل السبب األول فاألصل عندهم تضمني السبب األول ،  
 ومثال ذلك :

    فلو حفر بئرا وسد احلافر رأسها مث جاء إنسان فنقضه فوقع فيها إنسان فالضمان
د ، ولكن السد صار مانعا من الوقوع ،  على احلافر ألن أثر احلفر مل ينعدم ابلس

والفاتح ابلفتح أزال املانع ، وزوال املانع شرط للوقوع ، واحلكم يضاف إىل السبب 
 . 520ال إىل الشرط

وإذا اجتمعت األسباب فقد ذهبوا  إىل تضمني اجلمبع  استحساان على خالف القياس 
 عندهم يف بعض الفروع ، ومن األمثلة على ذلك :  

 521بئرا قريبة العمق فعمقها غريه فوقع فيها آدمي فهلك. لو حفر  
لقد تقدم بيان أصل املالكية يف مثل تلك الصور ، أبنه إذا  :   مذهب املالكية

وجد االشرتاك بني املتسبب واملباشر ، وقد وجد التعدي منهما معا فإهنم يضمنون  
األول أو الثاين ،  اجلميع ، بصرف النظر عن كون االتالف قد ترتب على السبب  

 فال فرق عندهم يف ذلك .

 
 408/ 7؛ بدائع الصنائع  398/ 8؛ البحر الرائق  8/ 27راجع املبسوط   -  519

 7/407؛ بدائع الصنائع   16/ 27راجع املبسوط   -  520

 7/407؛ بدائع الصنائع 8/397؛ البحر الرائق   17- 16/ 27راجع املبسوط   -  521
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فإن كان ذلك التعدي إلهالك معني فإهنم يوجبون القصاص، وبناء على هذا األصل   
 522يعرف أهنم يضمنون مجيع األسباب إذا اشرتكت يف التعدي. 

األصل عندهم هو : أنه عند اجتماع سببني للهالك ،   مذهب الشافعية :
 فالخيلو: 

فإن األخري يكون مقدما ألنه املهلك إما بنفسه وإما بواسطة  فإن كاان متعاقبني  
 523الثاين 

 524وإن كاان متساويني فالضمان عليهم ابلسوية  . 
املنصوص عن أمحد هو تضمني مجيع املتسببني ،  قياسا    مذهب احلنابلة :

على املمسك مع القاتل ، فالسبب األول يف معىن املمسك والسبب األخري  
   525يف معىن القاتل 

 526وهناك وجه عندهم أن الضمان يكون على السبب األول كالشافعية  . 
خالصة القول يف تعدد األسباب عند املذاهب األربعة 

  أن ، ميكن  من ذلك كله  بتضمني مجيع    ُيستخلص  يقولون  املالكية واحلنابلة  أن 
 املتسببني إذا وجد التعدي منهم إذا احتدت يف القوة أو كانت متقاربة

 احلنفية مطلقا   528والشافعية    527ويذهب  األول  ابلسبب  خيتص  الضمان  أن  إىل 
وخيرجون عن هذا األصل أحياان، ويتبني ذلك من خالل الصور اآلتية يف تعدد األسباب  

. 
 

 245- 243/ 4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  12/284راجع الذخرية   -  522

 346-5/4؛ مغين احملتاج 9/324راجع روضة الطالبني  -  523

 5/346؛ مغين احملتاج 326-9/325راجع روضة الطالبني  -  524

 89/ 12راجع املغين  -  525

 12/89ذكر هذا الوجه ابن حامد راجع املغين   -  526

 407/ 7؛ بدائع الصنائع  8/397؛ البحر الرائق 71/ 27راجع املبسوط   -  527

 5/346؛ مغين احملتاج 326-9/325راجع روضة الطالبني  -  528
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اثنيا صور تعدد األسباب   

 ثالث صور هي  موضع اتفاق يف اجلملة   

إذا انفرد أحد األسباب ابلتعدي    الصورة األوىل : 
 529القاعدة فيها :  الضمان يكون على من وجد منه التعدي   *
 األمثلة على ذلك ◼
 فيها له األجري ووقع  الطريق فحفر  بئراً  يف  له  ليحفر  الرجل أجريًا  استأجر  إذا 

إنسان ومات ، فإذا  كان الطريق لعامة املسلمني إال أنه طريق غري مشهور، ومل يقم 
 املستأجر إبعالم األجري بذلك فالضمان على املستأجر دون األجري ألنه غرََّر به  

 قد انفرد به املتسبب األول وهو املستأجر ألنه غرَّ    ففي هذا املثال جند أن التعدي
  530املتسبب األخري وهو األجري، وعلى مثل ذلك يقاس .  

 امرأة غطت قدر أخرى تغلي فانصب شيء من شدة غلياهنا وأحرق رجل صيب
 تضمن املغطية ، ألهنا تعدت هبذا الفعل .

سبب الثاين هو من  فهاهنا سببان ، السبب األول هو من قام بوضع القدر ، وال
فتنفرد  هذا  يفعلها  متعدية  تعترب  القدر  بتغطية  قامت  واليت  القدر،  بتغطية  قام 

 ابلضمان  
 ،وإذا سار على دابة يف الطريق فنخسها رجل أو ضرهبا فنفحت برجلها رجاًل فقتلته

كان ذلك على الناخس دون الراكب ألن خنسه جناية فما تولد منه كان مضموانً 
 531سبب األول هو الضامن . عليه ، فاملت

 
  346/ 5؛ مغين احملتاج    326- 325/ 9؛ روضة الطالبني    400/ 8؛ البحر الرائق    2/ 27راجع املبسوط     -  529

 6/1938؛ كشاف القناع 

 6/1938؛ كشاف القناع 400/ 8راجع البحر الرائق  -  530
 2/ 27راجع املبسوط   -  531
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الثانية قد     الصورة  األسباب  و  األسباب كلها  من  التعدي   وجد  إذا   :
 اختلفت يف القوة ، 

    532القاعدة فيها : الضمان على السبب األقوى  *
  533األمثلة على ذلك ◼
 إذا استأجر الرجل أجرياً ليحفر له بئراً  يف الطريق فحفر له األجري ووقع فيها

إنسان ومات ، فإذا  كان الطريق لعامة املسلمني  ،  واألجري على علم بذلك  
  ، 

  أو استأجر أجراء حيفرون له يف غري فنائه إن علموا أنه يف غري فنائه  فالضمان
املستأجر مل يصح ألنه ال ميلك أن يفعل بنفسه وال غرور  على اآلجر ألن أمر  

 534من جهته لعلمهم بذلك فبقي الفعل مضافاً إليهم 
  وهنا جند أن التعدي واقع منهما معا ، لكن املتسبب األخري أيخذ حكم املباشر

 535، واملباشرة أقوى من التسبب فيضاف احلكم إليها  

 
؛  2959/ 6؛ كشاف القناع  88/  12؛ املغين     8/396؛ البحر الرائق    17-16،  6/ 27راجع املبسوط     -   532

؛ كشاف القناع   12/93؛ املغين   346؛  346/ 5؛ مغين احملتاج 324/ 9؛ روضة الطالبني  34/ 10اإلنصاف  
ب األول ، فإن مل يكن  ، ويف هذه الصورة يشرتط احلنفية ،  أن يكون السبب األخري انسخا لفعل السب  2959/ 6

انسخا له فالضمان على السبب األول ، وذلك ينبين على أصل عندهم ،  وهو أن احلكم يضاف إىل الشرط  إذا  
بئرا وسد احلافر رأسها مث جاء إنسان فنقضه فوقع فيها إنسان   تعذر إضافته إىل السبب ، وعلى هذا ،لو حفر 

ابلسد ، ولكن السد صار مانعا من الوقوع ، والفاتح ابلفتح أزال املانع    فالضمان على احلافر ألن أثر احلفر مل ينعدم 
؛ املبسوط  407/ 7، وزوال املانع شرط للوقوع ، واحلكم يضاف إىل السبب ال إىل الشرط ؛ راجع بدائع الصنائع 

27/16 

 يف مجيع األمثلة التالية التعدي حاصل من اجلميع فلينتبه هلذا   -  533

 400/ 8البحر الرائق   -  534

 93/ 12راجع املغين  -  535
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 بتنحيته عن موضعه فعطب   الرجل يف الطريق حجرا فقام آخر  536لو وضع
 537بذلك إنسان كان الضمان على الذي حناه وخيرج األول من الضما ن  

  لو وضع رجل حجرا وحفر آخر بئرا أو نصب سكينا فعثر ابحلجر فوقع يف
البئر أو على السكني فالضمان على واضع احلجر دون احلافر وانصب السكني  
؛ ألن واضع احلجر كالدافع له ، وإذا اجتمع احلافر والدافع فالضمان على  

 538الدافع وحده  
 ا فأخرج غريه ماطمت به فوقع لو حفر بئرا يف الطريق العام من غري إذن وطمه

رجل يف البئر ، فالضمان على السبب األخري ألنه السبب األقوى يف حدوث 
 539اهلالك  

إذا وجد التعدي من األسباب كلها ، وقد كانت متقاربة من الصورة الثالثة :
 حيث القوة أو متساوية 

 540القاعدة فيها  : تضمني مجيع األسباب ابلسوية  *
 األمثلة على ذلك ◼
541و حفر بئرا قريبة العمق فعمقها غريه فوقع فيها آدمي فهلك ل  

 
 البد من استصحاب أن هذا  الوضع تعداي   -  536

؛  404/ 7؛ بدائع الصنائع 339/ 10؛ فتح القدير  6/ 27راجع املزيد من األمثلة يف ذلك  إىل:املبسوط  - 537
 ؛ 176؛ ضمان املتلفات  12/289البناية يف شرح اهلداية للعيين  

؛  6/2959؛ كشاف القناع  88/  12؛ املغين     396/ 8لرائق  ؛ البحر ا   17- 16،  6/ 27راجع املبسوط    -  538
 ؛    346/ 5؛ مغين احملتاج  324/ 9؛ روضة الطالبني 34/ 10اإلنصاف 

 9/326؛ روضة الطالبني   27/17راجع  املبسوط   -  539

 6/2959كشاف القناع 5/346؛ مغين احملتاج 9/325؛ روضة الطالبني   12/99راجع  املغين   -  540

 6/2959كشاف القناع 5/346؛ مغين احملتاج 9/325بني راجع روضة الطال -  541
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  وضع زيد حجرا يف الطريق ، ووضع آخران حجرا إىل جانبه فتعثر هبما إنسان
 .  542ومات

  

 
 326/ 9راجع روضة الطالبني    -  542
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 والصورة الثالثة تكون داخلة يف هذا الفصل إذا اعتربان أن األسباب واحدة
تكون من قبل الشخص الذي  وقد جرى تغليبها على املباشرة ، واملباشرة هنا  

وقع عليه اإلتالف ، ولكن لو مت اعتبار االصطالح املتقدم أبن السبب األول هو  
فإن هذه الصورة تكون    -وهو األقرب  -املتسبب والسبب األخري هو املباشر،  

 داخلة حتت الفصل الثالث من استواء املباشرة والسبب فيما يوجب الدية . 
  يتمثل يف صورة واحدة   مسألة تعدد األسباب وموضع اخلالف يف:

إذا تعذر تضمني أحد األسباب لعدم إمكان إحالة احلكم عليه ،  هي:  
 ؟  فهل ُيَضمَّن السبب اآلخر

 األمثلة على موضع اخلالف  ◼
  أو السيل  البئر حبمل  ، وحصل حجر على طرف  بئرا يف حمل عدوان  حفر 

 البئر فهلك .  بوضع حريب أو سبع، فعثر رجل ابحلجر فوقع يف
  لو وضع جرة على سطحه أو حائطه وقد وضعها متطرفة فرمتها الريح على

 543إنسان فقتلته . 
 قوالن 
  الضمان على املالكية، جيب  احلنابلة، و  احلنفية وقياس قول  القول األول: 

 544احلافر، وواضع اجلرة 
 ال ضمان على أحد  545القول الثاين : للشافعية . 
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 

 
 6/2968؛ كشاف القناع 99/ 12راجع املغين  -  543

؛  99/ 12؛ املغين  398/ 8؛ البحر الرائق    6/145؛تبيني احلقائق  18- 17/ 27؛26/7راجع املبسوط    -   544
 ، واجلميع يشرتطون التعدي  8/439؛ التاج واإلكليل 224/ 6؛ اإلنصاف 6/2968كشاف القناع 

 9/325راجع روضة الطالبني  -  545
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 استدل أصحاب القول األول أبدلة منها : ◼
  ألن التعّقل ابحلجر هاهنا غري صاحل إلضافة احلكم إليه حني مل يكن بصنع أحد

 من العباد، فبقي احلكم مضافاً إىل البئر . 
 546وألنه تسبب إىل إلقاء اجلرة وقد تعدى بوضعها فأشبه من بىن حائطه مائال 
 ستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها . وا◼
  إن ذلك كما لو ألقاه احلريب أو السبع يف البئر، فكما أنه الضمان يف تلك

 احلالة فكذا هنا  
نوقش : ، ال نسلم عدم الضمان يف تلك احلالة ، بل جيب الضمان على    *

احلافر مادام حفره له عدوان ، وإذا تعذر تضمني الشريك يف اإلتالف لتعذر  
  547إحالة احلكم عليه بقي الضمان متعلقا ابملتسبب األول مادام متعداي . 

عدي من حافر  ، الراجح هو القول األول لقوة دليلهم ، ولوجود الت  الرتجيح
 البئر وحنوه . وهللا أعلم . 

  

 
 6/2968؛ كشاف القناع 99/ 12راجع املغين  -  546

 املرجع السابق   -  547
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 املطلب الرابع 
تغليب السبب على املباشرة  يف اجلناية املوجبة للدية فيما دون 

 النفس 
بتغليب   أوال والقواعد  الرتجيحات  السابق من  املطلب  تقريره يف  ما مت   إن   :

لكل ما     -كذلك -السبب على املباشرة فيما يوجب دية يف النفس ، مشتمل  
 يوجب دية فيما دون النفس . 

 ، فيما إذا كان اجملين عليه مباشرا أو متسببا: : من فروع القسم األول اثنيا
 ،   ده  وقد وقع اإلتالف على املتسببأن يوجد التعدي من املتسبب وح

وقد سبق بيان موضع اخلالف يف هذه الصورة ، وأنه منحصر يف موضع واحد  
 هو: 
 إذا كان التعدي من املتسبب فيه معىن العدوان ، وفيه ثالث مسائل :    ◼
 ،املسألة األوىل : لو صال اجملنون ، أو الدابة ، أو الصيب فقتله املصول عليه

 جرى حبثها يف املطلب السابق ، فتبقى مسألتان: وهذه قد 
لو اطلع يف بيت إنسان من ثقب أو شق ابب أو حنوه فرماه    : املسألة األوىل◼

 صاحب البيت حبصاة أو طعنه بعود فقلع عينه . 
   األقوال يف املسألة 
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 احلنابلة  : األول  املالكية  549والشافعية   548القول  ال جيب على    550وبعض 
ينهاه   أن  الشافعية  واشرتط   ، ذلك   فعل  إذا  وحنوه ضمان  البيت  صاحب 

 ، 551أوال
 جيب عليه الضمان   553وأكثر املالكية  552القول الثاين: للحنفية 

  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 استدل أصحاب القول األول أبدلة منها: ◼
  عليك بغري إذن فحذفته حبصاة  قوله صلى هللا عليه وسلم: »لو أن امرأ اطلع

 554ففقأت عينه مل يكن عليك جناح« 
 فنفي اجلناح شامل لعدم الضمان 
  ماروي أن رجالً اطلع يف حجر من ابب النبـي صلى هللا عليه وسلم  ورسول

يف يده فقال رسول هللا صلى    555هللا صلى هللا عليه وسلم  حيك رأسه مبدرى 
 556طمت أو لطعنت هبا يف عينك« هللا علي وسلم»لو علمت أنك تنظرين ل

 
 539/ 12راجع املغين  -  548

، واشرتطوا أن ينهاه صاحب الدار أوال فإذا مل ينته عن فعله فجىن عليه   10/191راجع روضة الطالبني    -  549
 540-12/539مبا ذكر  فال ضمان إذا ، ووافقهم على هذا الشرط ابن حامد من احلنابلة راجع املغين  

 442-8/441راجع التاج واإلكليل  -  550

، واشرتطوا أن ينهاه صاحب الدار أوال فإذا مل ينته عن فعله فجىن عليه   10/191وضة الطالبني  راجع ر   -  551
 540-12/539مبا ذكر  فال ضمان إذا ، ووافقهم على هذا الشرط ابن حامد من احلنابلة راجع املغين  

 10/197راجع رد احملتار البن عابدين   -  552

    442-8/441راجع التاج واإلكليل  -  553

   3، كتاب الدايت ، ابب من اطلع يف بيت قوم ففقئوا عينه  ح   44/ 8أخرجه البخاري  يف صحيحه  - 554

املدرى واملدرا ة  شيء يعمل من احلديد أو خشب على شكل سن من أسنان املشط ، وأطول منه   ،     -  555
 8/2487راجع شرح الطييب على مشكاة  املصابيح 

   1اب الدايت ، ابب من اطلع يف بيت قوم ففقئوا عينه  ح  ، كت 44/ 8أخرجه البخاري  يف صحيحه  - 556
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 557فدل ذلك على مشروعية هذا الفعل ، وإذا كان مشروعا فال ضمان 
 واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها : ◼
 "وهو عام    558قول النيب صلى هللا عليه وسلم " يف العني نصف الدية 
 جيز قلع عينه  وألنه لو دخل منزله ونظر فيه أو انل من امرأته ما دون الفرج مل

 .   559فمجرد النظر أوىل 
 نوقش :   *
  أما احلديث فهو عام وأحاديثنا خاصة واخلاص يقدم 
  وأما دليل القياس فيجاب عنه بوجهني 
 الوجه األول : ال قياس مع النص   *
الوجه الثاين : إنه قياس مع الفارق ألن من دخل املنزل يعلم به فيسترت منه  *

 560يرى من غري علم به خبالف الناظر من ثقب فإنه 
لألحاديث    الرتجيح األول  القول  هو  األقوال  تلك  من  يرتجح  الذي   ،

 الصحيحة فال يستقيم القياس يف مقابلها وهللا أعلم . 
  

 
، حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج البن  191/ 10؛ روضة الطالبني     442- 441/ 8راجع ؛ التاج واإلكليل    -   557

 540-12/539؛ املغين    495/ 2،    1406امللقن ، ط دار حراء 

 4859، كتاب العقول ح   61- 60/ 8أخرجه النسائي  يف اجملتىب  -  558

 10/197رد احملتار البن عابدين  442-8/441راجع التاج واإلكليل  -  559

 540-12/539؛ املغين    191/ 10؛ روضة الطالبني     442- 8/441راجع ؛ التاج واإلكليل  -  560
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الثانية أسنان    املسألة  فسقطت  فيه  من  ذراعه  فنزع  إنسان  ذراع  لو عض   :
 العاض 

وض  قد ابشر  فالعاض هو املتسبب  ، وقد حصل منه التعدي بعضه ، واملعض
    561ابنتزاع بعض أسنانه عندما حاول ختليص يده ، وهو غري متعد بذلك 

 األقوال يف املسألة   *
،  إن أسنان العاض تكون  564واحلنابلة   563والشافعية 562القول األول : للحنفية  *

 هدرا  
 جيب عليه الضمان    565القول الثاين: للمالكية  *

  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 استدل أصحاب القول األول أبدلة منها: ◼
  ملا روى أن اثنني تقاتال فعض أحدمها يد اآلخر فانتزع املعضوض يده من يف

فأتى النبـي صلى هللا عليه وسلم  فأهدر ثنيته   566العاض فانتزع إحدى ثنيتيه
 « 567فحل؟ فحسبت أنه قال »أ فيدع يده يف فيك تقضمها قضم ال

  وألنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه فلم يضمن كما لو صال عليه فلم
 ميكنه دفعه إال بقطع عضوه . 

 
 2486/ 8،    1417راجع شرح الطييب على مشكاة املصابيح ، ط مكتبة نزار الباز ،  -  561

 ؛     405/ 7؛  بدائع الصنائع  191/ 26راجع املبسوط   -  562
الطالبني    -   563 روضة  العيد  188/ 10راجع  دقيق  ابن  الدين  لتقي  األحكام  عمدة  شرح  األحكام  إحكام  ؛ 
يه اشرتاط الشافعي أن اليتمكن املعضوض من نزع يده  ، ط عامل الكتب ، وقد ذكر ف347، ح    233- 232/ 2

 بغري ذلك ،  

 ؛    537/ 12راجع املغين  -  564

 442-8/441راجع التاج واإلكليل  -  565

 88؛ خمتار الصحاح    33الثنية من األسنان مجعها ثنااي ، ويف الفم أربع ثنااي ، راجع املصباح املنري  -  566

 42سبق خترجيه ص   -  567
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  ألنه حمتاج إىل جذب الذراع من فيه، فإن العض يؤمله وهو إمنا قصد دفع األمل
 . 568عن نفسه فيكون حمقاً يف اجلذب واآلخر متعدايً يف العض 

 أبدلة منها : واستدل أصحاب القول الثاين ◼
»فهو حديث عام يشمل  569مبا جاء يف احلديث  »يف السن مخس من اإلبل  .

 570تلك املسألة فيجب الضمان 
 نوقش : من وجهني   *
الوجه األول : إن احلديث ال داللة فيه على حمل النزاع ، وإمنا  يدل على دية   *

 السن إذا قلعت ظلماً وهذه مل تقلع ظلماً. 
 . 571نا أخص منه واخلاص يقدم على العام الوجه الثاين :  إن حديث  *
الذي يرتجح من تلك األقوال هو القول األول للحديث الصحيح     الرتجيح ،

 فهو نص يف املسألة  وهللا أعلم . 
  

 
 188/ 10؛ روضة الطالبني   7/405؛  بدائع الصنائع 191/ 26؛ املبسوط   537/ 21راجع املغين  -  568

 
؛  راجع احملرر يف  4853، كتاب العقول ح    8/58أخرجه النسائي من حديث عمرو بن حزم  يف اجملتىب    -   569

الدولية  ؛ اإلملام أبحاديث األحكام للقشريي ط دار املعارج    606/ 2احلديث البن عبد اهلادي ، ط دار املعرفة   
 ، واجلميع رجحوا إرساله . 720/ 2،  1414

 442-8/441راجع التاج واإلكليل  -  570

 188/ 10؛ روضة الطالبني   7/405؛  بدائع الصنائع 191/ 26؛ املبسوط   537/ 12راجع املغين  -  571
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، فيما إذا مل يكن اجملين عليه مباشرا وال متسببا     من فروع القسم الثاين:   اثلثا
وفيه مسألة   أن يوجد التعدي من املتسبب وحدهومن مواضع اخلالف فيه   

 القتل تسببا ابلشهادة خطأ وهي : 
أبن يشهد رجالن عند القاضي مبا يوجب قصاص يف النفس أو  :  صورة املسألة

 مث رجعا عن ذلك وقاال أخطأان  الطرف فيقتل املشهود عليه بناء على شهادهتما ،  
 بوجوب الدية ؛ لألدلة السابقة   572وهذه املسألة حمل اتفاق بني األئمة األربعة

 من األثر الوارد عن علي رضي هللا عنه ؛ وألهنما تسببا يف ذلك . 
  

 

، رد  286/ 10، فتح القدير  2/804؛النتف يف الفتاوى    8/364؛ البحر الرائق    26/181املبسوط    -  572
؛ مغين احملتاج    240/ 8؛  التاج واإلكليل    555  -   554/  3؛ الفتاوى اهلندية  10/222احملتار البن عابدين  

 14/246؛    11/456؛ املغين    217- 216/ 5
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 املبحث الثاين
تغليب السبب على املباشرة  يف ابب احلدود وفيه 

 مطلبان: 
 
 

تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب املطلب األول :  
 حد السرقة 

 
املطلب الثاين : تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب  

 حد احلرابة 
 

  



188 
 

 املطلب األول
 تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب حد السرقة 

لقد تقدم يف الفصل املاضي بيان معىن التسبب يف السرقة ، وأن املتسبب يف ابيب  
 .573السرقة واحلرابة هو مبعىن  املعني على حصول السرقة  

 ويف الفصل املاضي ، جرى تقسيم فعل السرقة إىل قسمني :  
بيان   :    القسم األول إذا متت السرقة بواسطة شخص واحد ، ومت 

 القسم ، موضع اخلالف يف ذلك 
إذا متت السرقة أبكثر من شخص واحد فال خيلو أن    :   القسم الثاين

 يكون الشريك مكلف أو غري مكلف  
 فإن كان الشريك غري مكلف ففيه مسألتان   

 574  إذا كانت الوسيلة حيواان معلما كالقرد :   املسألة األوىل
 

أن يعلم أحد الناس قردا أن يدخل دور الناس وخيرج املتاع ،    صورة املسألة :  
 - فهل يقطع صاحبه بذلك؟ ُأختلف يف ذلك على قولني : 

 575القول  األول: عليه القطع  وقد قال به ابن القيم رمحه هللا تعاىل  

 
؛ حاشية الدسوقي    4/529؛ املدونة  54/ 5؛ البحر الرائق  99/ 7؛بدائع الصنائع  9/149راجع املبسوط    -  573

 ؛ 335/ 4على الشرح الكبري  

احملتاج    -   574 راجع مغين  أعلم  فيما وقفت عليه وهللا  املذاهب  بقية  الشافعية واحلنابلة دون  املسألة  أورد هذه 
 3084/ 6؛ كشاف القناع  485/ 5

 سبقت ترمجته ص  -  575
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  القول الثاين: ال قطع عليه وإمنا عليه الرد ملا أخذه والغرم ملا أتلفه وهو قول
 577واحلنابلة 576الشافعية 

  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
   : من أدلة القول األول 
 وكما لو رما حبال فعلق به املتاع ، فإنه    578ألن القرد آلته فهو كُكالَّبته ،

 يقطع يف كل ذلك ، فكذا هنا لعدم الفارق  
  وألنه لو علمه القتل مث أرسله على إنسان فقتل فإنه يضمن ، وكذا لو أرسل

 579عليه حية أو سبعا فقتله وجب عليه الضمان فكذلك هنا  
رة دون السبب خبالف  نوقش : : إنه قياس مع الفارق ألن احلد إمنا جيب ابملباش *

 القتل 
   : أجيب عنه  من وجهني 
األول :إنكم قد نزلتم احلية والسبع منزلة سالحه فتنزيل القرد هنا منزلة آلته    *

 وعدته اليت يتناول هبا املتاع أوىل  
الثاين : وألن جناية القرد حصلت بتعليم صاحبه وجناية احلية والسبع مل حيصل    *

 580بتعليم من أهنشها . 
   :من أدلة القول الثاين 
 . ألن القرد ليس آلة له 

 
 ؛   485/ 5راجع مغين احملتاج - 576

 ؛ 6/3084راجع كشاف القناع - 577

 205الُكالَّبة مثل تـُفَّاح خشبة يف رأسها ُعقَّافة منها أو من حديد ، املصباح املنري  -  578

 4/840راجع  بدائع الفوائد - 579
 840/ 4؛ بدائع الفوائد  6/3084؛  كشاف القناع 485/ 5راجع مغين احملتاج - 580
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نوقش :: ال نسلم ذلك كلَّه ؛ فإن القرد قد استخدمه كآلة له يف تنفيذ السرقة  *
نعلم معىن لكون الشيء آلة  ، وهو قد قام مبا طلب منه من غري تردد ، وال  

 سوى هذا  
   .وألن له اختيار 
نوقش :: أما اختياره فغري معترب لعد م استقالله به ، كيف ؟ وقد قام بتنفيذ  *

 !!581ما ختاره منه معلمه
    وألن تعليمه السرقة ليس بسرقة 
نوقش :: نسلم أبن  تعليمه للسرقة ليس بسرقة مامل يستخدمه يف السرقة ،  *

فهو قد سرق بواسطته؛  كما لو رمى حبال ليلتقط به املتاع ،فإن  فإن فعل ؛  
رمي احلبل حبد ذاته ليس بسرقة ، لكن ملا أخرج به املتاع قلنا أبن ذلك سرقة  

 .  582فكذا هنا 
الذي يرتجح من هذين القولني هو القول األول ملا يلي :  الرتجيح : 
 قوة أدلته  *
 ضعف أدلة القول اآلخر وورود املناقشة عليها  *
 وفيه سد لذريعة إسقاط احلد مبثل تلك احليلة ، وهللا أعلم .  *

  

 
 840/ 4بدائع الفوائد    -  581

 840/ 4؛ بدائع الفوائد  6/3084؛  كشاف القناع 485/ 5راجع مغين احملتاج - 582
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   إذا كانت الوسيلة صبيا :  املسألة الثانية
 

حترير حمل النزاع  : 
  583اتفقوا على أنه ال قطع على غري املكلف وإن ابشر السرقة لعدم التكليف 
 : شريكه  على  القطع  وجوب  يف  له واختلفوا  املسألة  يف  اخلالف  وحمل 

 : صوراتن
 ،  أن يباشر غري املكلف السرقة  :  الصورة األوىل

 : فإن كان الصيب غري مميز فاخلالف على قولني 
 584ملكلف وهو قول اجلمهور من املالكية القول األول : جيب القطع على ا  

 586واحلنابلة 585والشافعية 
 587القول الثاين : ال قطع عليه وهو قول احلنفية 
   . أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 . استدل أصحاب القول األول أبدلة منها 
588ألن الصيب إذا كان غري مميز فهو كاآللة فينسب فعله إليه  . 

 
؛    223/ 3؛ تبيني احلقائق  65،  5/54؛ البحر الرائق  7/99؛ بدائع الصنائع    189/  9راجع املبسوط   -  583

  4/529؛ املدونة  335/ 4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 165-164/ 3حاشية رد احملتار البن عابدين  
؛ معونة أويل النهى    470/  12؛ املغين     430/ 5؛ املهذب  137/ 10؛ روضة الطالبني    5/489مغين احملتاج  
 8/470شرح املنتهى 

   4/529؛ املدونة 4/335راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -  584
 5/043؛ املهذب 10/137؛ روضة الطالبني  5/489راجع مغين احملتاج   -  585

؛ التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع    470/ 8؛ معونة أويل النهى شرح املنتهى   12/470راجع املغين   -   586
 157/ 2؛ احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد    377

؛    223/ 3؛ تبيني احلقائق  65،  5/54؛ البحر الرائق  7/99؛ بدائع الصنائع    189/  9راجع املبسوط   -  587
 ؛  165-164/ 3ار البن عابدين حاشية رد احملت

 12/470؛ املغين  489/ 5؛ ؛ مغين احملتاج  4/335راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -  588
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 القول الثاين أبدلة منها  . واستدل أصحاب 
 . ألهنا سرقة واحدة ، فإذا مل يوجب القطع على أحدمها مل جيب على شريكه 
  589وألن املكلف مل يباشر السرقة بفعله ، والقطع مقصود به الفعل. 
نوقش : ، إن الصيب إذا كان غري مميزا فإن وجوده كعد مه ، فال عربة بفعله  *

  590عله للمكلف وال إرادة له مستقلة ، فينسب ف
  الراجح هو القول بوجوب القطع الرتجيح : 
ألن الصيب إذا مل بكن مميزا فهو آلة للمكلف ، فال جيوز جعل ذلك مانعا من   *

 إجياب القصاص عليه 
 وسدا لذريعة إسقاط احلد مبثل ذلك  ، وهللا أعلم   *
فإذا كان الصيب مميزا فاخلالف على قولني  : 
 591القطع على املكلف وهو قول  املالكية القول األول : جيب  
 594واحلنابلة  593الشافعية  592القول الثاين : ال قطع عليه وهو قول احلنفية 
   أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 : استدل أصحاب القول األول أبدلة منها - 

 
؛    223/ 3؛ تبيني احلقائق  65،  5/54؛ البحر الرائق  7/99؛ بدائع الصنائع    189/  9راجع املبسوط   -  589

 ؛  165-164/ 3حاشية رد احملتار البن عابدين 

؛ روضة  5/489؛ مغين احملتاج    4/529؛ املدونة  335/ 4ة الدسوقي على الشرح الكبري  راجع حاشي   -   590
 470/ 12؛  املغين   430/ 5؛ املهذب  137/ 10الطالبني 

 4/529؛ املدونة 4/335راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -  591

؛    223/ 3 احلقائق  ؛ تبيني   65،  54/ 5؛ البحر الرائق  99/ 7؛ بدائع الصنائع  189/  9راجع املبسوط    -   592
 ؛  165-164/ 3حاشية رد احملتار البن عابدين 

 5/430؛ املهذب 10/137؛ روضة الطالبني  5/489راجع مغين احملتاج   -  593

؛ التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع    8/470؛  معونة أويل النهى شرح املنتهى    12/470راجع املغين    -  594
 157/ 2؛ احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد    377
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  ، إن الصيب ولو كان مميزا فإنه ميكن االستحواذ عليه وجعله كاآللة للمكلف
 استخدمه املكلف يف السرقة ، وجب القطع عليه . فإذا 

 595وقياسا على الصيب غري املميز. 
الفارق ، فاملميز له اختيار فال يكون آلة لآلمر    * القياس مع  نوقش : ، إن 

 596خبالف غري املميز. 
  واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها 
  ألن املكلف مل يباشر فعل السرقة ، والقطع مقصود به الفعل 
 597وألن الصيب املميز له اختيار مستقل فال ينسب فعله لغريه 

  الراجح هو قول املالكية  ؛ ملا ذكروه من األدلة ، ولكن يقيد أبن  الرتجيح :
اإلكراه   يكون للمكلف سلطة على غري املكلف حبيث يكون األمر منه له مبثابة  

، أما إذا مل تكن له سلطة عليه ، فإن قول اجلمهور أرجح ؛ لكون ذلك شبهة 
 تدرأ احلد ، وهللا أعلم . 

  

 
 4/529؛ املدونة 4/335راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -  595

 470/ 12راجع املغين  -  596

؛    223/ 3؛ تبيني احلقائق    65،  54/ 5؛ البحر الرائق  99/ 7؛ بدائع الصنائع  189/  9راجع املبسوط    -   597
عابدين   البن  احملتار  رد  احملتاج  165- 164/ 3حاشية  مغين  الطالبني  489/ 5؛  روضة  املهذب  137/ 10؛  ؛ 

 470/ 12؛ املغين 430/ 5
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اخلالف حمل  من  الثانية  السرقة   :    الصورة  املكلف  يباشر  أن 
 فاخلالف يف ذلك على قولني :

 وأيب يوسف    600واحلنابلة 599والشافعية   598القول األول للجمهور : املالكية
 601من احلنفية 

602القول الثاين للحنفية ال قطع على شريك الصيب   
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 : استدل أصحاب القول األول أبدلة منها 
 ألن الذي قام بفعل السرقة هو املكلف ، فال عربة بشريكه غري املكلف 
 وألن إخراج املسروق من احلرز مباشرة قام هبا املكلف فتعني القطع عليه 
   وألن احلد يتعلق ابملباشر حقيقة وحكما ، واملكلف بعد مباشر لفعل السرقة

 603حقيقة فيكون إجياب القطع عليه أولواي  
لقول الثاين أبدلة منها:  واستدل أصحاب ا 
604ألن اشرتاك الصيب مع املكلف شبهة تدرأ احلد ، واحلدود تدرأ ابلشبهات 

 
 ؛   4/529؛ املدونة 4/335راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -  598

 430/ 5؛ املهذب  137/ 10؛ روضة الطالبني 489/ 5تاج  مغين احمل  -  599

 470/ 12راجع املغين  -  600

 189/  9راجع املبسوط   -  601

؛    223/ 3؛ تبيني احلقائق    65،  5/54؛ البحر الرائق  99/ 7؛ بدائع الصنائع  189/  9راجع املبسوط  -  602
 ؛ 165-164/ 3حاشية رد احملتار البن عابدين 

؛ روضة  5/489؛  مغين احملتاج    529/ 4؛ املدونة  335/ 4الكبري    راجع حاشية الدسوقي على الشرح   -   603
 470/ 12؛  راجع املغين   430/ 5؛ املهذب  137/ 10الطالبني 

؛    223/ 3؛ تبيني احلقائق    65،  5/54؛ البحر الرائق  99/ 7؛ بدائع الصنائع  189/  9راجع املبسوط  -  604
 ؛ 165-164/ 3حاشية رد احملتار البن عابدين 
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نوقش :: ال نسلم ذلك فإن مباشرة املكلف للسرقة أمر ال شبهة فيه ، وإعانة   *
 الصيب له ال تعلق هلا بذلك . 

 الراجح هو القول بوجوب القطع   الرتجيح : 
 ملا ذكروه من األدلة .  *
 ولضعف دليل القول اآلخر   *
 ولئال تتخذ شركة املكلف لغري املكلف وسيلة إلسقاط احلد . وهللا أعلم .  *
  فالقول ابلقطع يف الصورة األوىل فيه تغليب للسبب على املباشرة

 ، حيث مل تعترب مباشرة الصيب للسرقة 
 والقول ابلقطع يف الصورة الثانية فيه تغليب للمباشرة على السبب 
 فإن كان الشريك مكلفا : فهو موضع احلديث  يف الفصل

   التايل .
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 املطلب الثاين 
 تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب حد احلرابة 

 
حمصورة  لقد تقدم يف الفصل املاضي أبن تطبيقات هذه القاعدة  يف ابب احلرابة ،   

يف من يعني املباشر وهو الذي قد اصطلحوا على تسميته ابلردء ،  فالردء هنا  
 مبنزلة املتسبب ، والذي قام ابلقتل أو أخذ املال هو املباشر . 

الردء حكم   : هل أيخذ  واحد وهو  أمر  اخلالف حمصور يف  أيضا  أبن  وتقدم 
 اء كان ذكرا أم أنثى ؟                     املباشر يف احلرابة ، سواء كان مكلفا أو غري مكلف ؟ وسو 

وتغليب السبب على املباشرة  ، كما أنه ال يكون يف حد الزان ، فال يكون يف   
حد احلرابة  ؛ ألن الصورة اليت ميكن أن تكون مثاال على ذلك هي: أن يباشر  
 غري املكلف األفعال اليت توجب حد احلرابة ، ويكون الردء من املكلفني ، وهذه 
الصورة ، قد تقدم أهنا حمل اتفاق يف عدم إجياب حد احلرابة على الردء ؛ ألن  

 .605احلد إذا مل يثبت على املباشر مل يثبت ملن هو تبع له بطريق األوىل 
  الفصل يتم حبثها يف  املسائل يف ابب احلرابة سوف  يتبقى بعض  وعلى هذا 

 التايل. 
  

 
؛ مواهب   4/555؛  املدونة   189-188/ 6؛ حاشية الدر احملتار البن عابدين  9/197راجع املبسوط    -   605

املغين    495/ 6؛ الوسيط يف املذهب    451/ 5؛  املهذب    213/ 6؛  األم    8/428اجلليل شرح خمتصر خليل  
 .  8/502؛ معونة أويل النهى شرح املنتهى 12/486
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 املبحث الثالث
 املباشرة يف ابب التعازير وفيه مطلبان تغليب السبب على 

 
 

املطلب األول : تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب 
 تعزيرا يف ابب اجلناايت 

 
املطلب الثاين : تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب  

  تعزيرا يف ابب احلدود
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 املطلب األول 
 تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب تعزيرا  

 يف ابب اجلناايت 
 

لقد تقدم يف بيان أقسام الفروع اليت تنقسم إليها القاعدة عند اجتماع املباشر  
، وفيما    606واملتسبب فيما يوجب تعزيرا ، وأهنا يف اجلملة تنقسم إىل قسمني  

 يلي بيان لكل قسم  مع التمثيل عليه: 
 

فيما يوجب    607إذا جرى  تغليب السبب على املباشرة   :    القسم األول
 عقوبة بدنية أو مالية على املتسبب مث إ ندرأ ت عنه ، ومن األمثلة على ذلك :  

 . كل ما يستوجب القصاص إذا إ ندرأ  لتخلف شرط وحنوه 
  كل ما ستوجب  الدية يف شبه العمد ، واليت جرى تغليب السبب فيها ، فإهنا

 ميكن أن تكون فروعا هلذا املطلب ، ومن ذلك : بعينها 
 608أن حيبسه ومينع عنه الطعام والشراب يف مدة ميوت فيها غالبا   *
 609ولو وضع صبيا أو ابلغا يف مسبعة فافرتسه سبع *

 
  223/ 3؛ تبيني احلقائق    65،  54/ 5؛ البحر الرائق  7/99؛بدائع الصنائع  149- 148/  9راجع املبسوط    -   606

عابدين   البن  احملتار  رد  حاشية  املدونة  165- 164/ 3؛  الكبري    529/ 4؛   الشرح  على  الدسوقي  حاشية  ؛ 
الطالبني  335/ 4 املهذب    137؛  112- 10/111؛روضة  احملتاج  429/ 5؛  مغين  ؛  املغين  5/486؛   ؛ 

 ؛ 12/435

 الرتجيح أبنه تلحق ابملتسبب دون املباشرواملعىن أن العقوبة قد جرى   -  607

احملتاج    -   608 مغين  راجع  الزمان واملكان والشخص  أبنه يكون حبسب  الشافعية واحلنابلة ذلك  ؛  215/ 5قيد 
 5/2895كشاف القناع 

 9/315راجع روضة الطالبني  -  609
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  610أن يكتفه ويلقيه يف أرض  غري مسبعة فيأكله سبع أو تنهشه حية  *
 611أو ماء أو يف بئرفهلك  لواتبعه بسيف فوىل املطلوب هاراب فسقط يف انر *
املرتفعة  * األمكنة  من  وحنوه  سطح  على  ومها  صغرية  أو  بصغري  يصيح  أن 

 612فيسقطان فيمواتن 
 613لو تغفل غافال فيصيح به فيسقط فيموت   *
 614من صاح بصيب صيحة أفزعته  ومات ضمن الصائح   *
فمات  إذا حفر بئرا يف طريق املسلمني يف غري فنائه فوقع فيها حر أو عبد   *

 615فضمان ذلك على عاقلة احلافر ضمن احلافر 
  فجميع هذه األفعال واليت قد جرى ترجيح القول إبجياب الدية فيها ، فإهنا

تستوجب التعزير فيما إذا مت إسقاط الدية ؛ ألن مثل هذه األفعال مل ترتكب  
، ولذلك  العمد يف مجيعها  ، وقد وجد  ابلغري  اإلضرار  فيها قصد  بل  خطأ 

الكية يف مثل تلك الصور القصاص ألن مثل تلك األفعال عندهم  أوجب امل
هي قتل عمد بناء على أصلهم يف تقسيم القتل  ، واملالكية يوجبون التعزير  

، وهذه األفعال 616على القاتل  يف مثل تلك الصور إذا إندرأ القصاص عنه  
 من قبيل التسبب . 

 
 452/ 11، املغين  2894/ 5كشاف القناع    - 610

 9/315روضة الطالبني  -  611

 2899/ 5كشاف القناع    - 612

 2899/ 5كشاف القناع    - 613

 172ع جممع الضماانت راج -  614

   14/ 27راجع املبسوط   -  615

،  54،    44/ 5؛ البحر الرائق  7/99؛ بدائع الصنائع 149-148/ 9،  37-  24/36راجع املبسوط   - 616
  4/529؛  املدونة  165-3/164؛ حاشية رد احملتار البن عابدين    223،    208- 207/ 3؛ تبيني احلقائق    65

- 111/ 10؛روضة الطالبني    202- 201/ 2؛ تبصرة احلكام  4/335؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  
 ؛   435فما بعدها، 12/523؛ املغين 486/ 5؛  ؛ مغين احملتاج  5/429؛ املهذب  137؛ 112
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  وبناء على هذا    617العمد  بل إن بعض الفقهاء يوجبون التعزير مطلقا يف شبه
القول فإن التعزير جيب حىت لو مت أخذ الدية منه ؛ ألن الدية من قبيل الضمان  

 والتعزير مقابل فعله الذي أقدم عليه ، وهو آمث بذلك الفعل معتد بفعله .
  ومن ذلك أيضا : إذا قدم السم إىل الضيف فأكله ابختياره ، أو دسه يف طعام

ل من قال بعدم القصاص منه فإهنم يوجبون عليه التعزير. اجملين عليه ، فعلى قو 
618  
 

: إذا اجتمع  املباشر واملتسبب فيما يوجب عقوبة غري مقدرة    القسم الثاين
 على املتسبب ، ومن األمثلة على ذلك : 

  مجيع األمثلة السابقة يف القسم األول  فيما إذا مل يرتتب عليها إتالف فإن جمرد
 فعل ذلك يستوجب التعزير  

 فإن مزاحا،  أو كان   ، غرورا  التسبب  إذا كان  هلذا  األمثلة  استخراج  وميكن 
 الغار يستحق العقوبة على تغريره 

ى فيها أن أحد  لو قام أحد األشخاص إبجراء مكاملة هاتفية يقصد املزاح  ادع
يقوم ابإلعداد   مث   ، عنده  الغداء  لتناول  غدا  قادم  أبنه  إبالغه  أقرابئه طلب 
لذلك ، فلم أييت الشخص املقصود ، فإن تكلفة ذلك الغداء تلزم املتسبب  

 وهو الذي أجرى االتصال اهلاتفي ، ويعزر على ذلك . 
 ومن أمثلة التغرير 
ن هذا هو بيته ، مث يتبني خالف ذلك لو قال له احفر يف هذا البيت بئرا على أ

 فإن الغار يستحق التعزير بذلك  
 

 448/ 26راجع املقنع مع اإلنصاف والشرح الكبري  -  617

 153/ 26، املبسوط    2158/ 5؛ مغين احملتاج  129/ 9راجع روضة الطالبني  - 618
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  ويدخل يف ذلك أمثلة الغرور ، إذا كان الغار صبيا ، كما لو غرر صيب بشخص
كأن يقول له أدخل هذا املنزل فإن صاحبه يدعوك للمساعدة    ، مث يتضح  

 619كذب الصيب ، وعلى مثل ذلك يقاس.  
  

 
،  54،    44/ 5؛ البحر الرائق  7/99؛ بدائع الصنائع 149-148/ 9،  37-  24/36راجع املبسوط   - 619
  4/529؛  املدونة  165-3/164؛ حاشية رد احملتار البن عابدين    223،    208- 207/ 3؛ تبيني احلقائق    65

- 111/ 10؛روضة الطالبني    202- 201/ 2؛ تبصرة احلكام  4/335؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  
 ؛   435فما بعدها،    12/523ين ؛ املغ 486/ 5؛  ؛ مغين احملتاج  5/429؛ املهذب  137؛ 112
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 املطلب الثاين 
تغليب السبب على املباشرة  فيما يوجب تعزيرا يف ابب 

 احلدود
 

فيما يوجب     620: إذا جرى  تغليب السبب على املباشرة     القسم األول
 حدا مث إندرأ  عنه 

 : األمثلة على ذلك 
ومثال ذلك  ما مت ذكره يف املبحث السابق يف مسألة السرقة ابحليوان املعلَّم ،  ◼

حلد على املتسبب يف ذلك ، ولو إ ندرأ احلد  حيث قد جرى ترجيح وجوب ا
 عنه  فإنه يستحق التعزير يف مقابل فعله 

: إذا اجتمع  املباشر واملتسبب فيما يوجب عقوبة غري مقدرة    القسم الثاين
 على املتسبب يف ابب احلدود 

 من أمثلة القسم الثاين  : املثال السابق  إذا كانت السرقة   : ◼
    ، من غري احلرز 
 أو كانت السرقة ملا دون النصاب 
 621 . فإن كل ذلك يوجب التعزير 

 
 واملعىن أن العقوبة قد جرى الرتجيح أبنه تلحق ابملتسبب دون املباشر -  620

،  54،    44/ 5؛ البحر الرائق  7/99؛ بدائع الصنائع 149-148/ 9،  37-  24/36راجع املبسوط   - 621
  4/529؛  املدونة  165-3/164؛ حاشية رد احملتار البن عابدين    223،    208- 207/ 3؛ تبيني احلقائق    65

- 111/ 10؛روضة الطالبني    202- 201/ 2؛ تبصرة احلكام  4/335؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  
 ؛   435فما بعدها،    12/523؛ املغين 486/ 5؛  ؛ مغين احملتاج  5/429؛ املهذب  137؛ 112
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 الفصل الثالث
 استواء السبب واملباشرة يف اجلناايت واحلدود والتعازير

 وفيه ثالثة مباحث:
 

 املبحث األول : استواء السبب واملباشرة يف ابب اجلناايت  
 املبحث الثاين  : استواء السبب واملباشرة يف ابب احلدود 
 املبحث الثالث  : استواء السبب واملباشرة يف ابب التعازير  
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 املبحث األول
 استواء السبب واملباشرة يف ابب اجلناايت 

 وفيه أربعة مطالب:
 

املطلب األول: استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة 
 للقصاص يف النفس 

املطلب الثاين : استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة  
 للقصاص فيما دون النفس 

اجلناية   يف  واملباشرة  السبب  استواء   : الثالث  املطلب 
 املوجبة للدية يف النفس 

املباشرة يف اجلناية املوجبة  املطلب الرابع: استواء السبب و 
 للدية فيما دون النفس
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 املطلب األول 
 استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة للقصاص يف النفس 

 
يستوي السبب مع املباشرة فيما يوجب القصا ص يف النفس إذا كان السبب  

 قواي ، ومجيع مواضع هذا املطلب حمل خالف ، 
:   إذا مل يكن اجملين عليه مباشرا وال متسببا  ، وقد وقع التعدي عليه من   أوال  

 ؟   فيه  مسائل: املباشر واملتسبب معا   فهل تكون املباشرة غالبة ؟ أم تستواين 
 622: املمسك مع القاتل   املسألة األوىل

 فاملتسبب هو املمسك ، واملباشر هو القاتل ، وقد وجد التعدي منهما معا  
  حترير حمل النزاع 
 عمداً بغري حق.   من يكافئه  على أن القاتل يقتل ملباشرته القتل ألنه قتل اتفقوا◼
واتفقوا على أن املمسك إن أمسكه للقاتل غري عامل أبنه يقتله فال شيء عليه     ◼

 623اشر فسقط حكم املتسبب به ألنه متسبب والقاتل مب
واتفقوا على أن القاتل إذا كان قادرا على قتله حىت ولو مل ميسكه املمسك له ◼

 ؛ فإن املمسك عليه التعزير  

 
؛    245/  4كبري  ؛ حاشية الدسوقي على الشرح ال  8/393؛  البحر الرائق    76/ 24راجع املبسوط    -  622

؛  596/ 11؛ املغين  143/ 9؛ روضة الطالبني  24-23/ 5؛ املهذب  5/220؛ مغين احملتاج  284/ 12الذخرية  
؛ فتاوى شيخ اإلسالم ابن  3/1147؛ التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح للشويكي  2905/ 5كشاف القناع  

 144-34/143تيمية  

 املرجع السابق  -  623
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واختلفوا يف املمسك إذا أمسكه للقاتل  ليقتله ، وكان القاتل ال يقدر على  ◼
قتله إال بذلك اإلمساك مثل أن ضبطه له حىت ذحبه له وكذا لو فتح فمه وسقاه 

 اآلخر مساً ، على ثالثة أقوال: 
 ورواية عن    624القول األول يقتل املمسك كاملباشر للقتل وهو قول املالكية

 .625أمحد 
  الثاين : حيبس حىت املوت وهو مروي عن علي رضي هللا عنه وهي القول 

 . 626الرواية املشهورة عن أمحد ومذهب الظاهرية 
628واحلنفية 627القول الثالث أنه يعاقب وأيمث  وهو قول الشافعية . 
  . أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 : استدل أصحاب القول األول أبدلة منها ◼
  ألنه لو مل ميسكه ما قدر على قتله وإبمساكه متكن من قتله فالقتل حاصل

 629بفعلهما فيكوانن شريكني فيه فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه 
نوقش :    إن املمسك متسبب والقاتل مباشر وإذا اجتمع املتسبب مع املباشر   *

 630غلبت املباشرة 
 

؛ تبيني املسالك شرح تدريب السالك  245/ 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ،  28/ 12راجع الذخرية    -  624
 ؛    401/ 4

 2905/ 5؛  كشاف القناع  596/ 11راجع املغين  -  625

 ؛    172-170/ 11؛  احمللى  2905/ 5؛ كشاف القناع    596/ 11راجع املغين  -  626

؛ املنثور    143/  9بني  ؛ روضة الطال  263- 262،    17/259؛ اجملموع    24- 23/  5راجع املهذب     -  627
 2/650  1416؛  الروضة الندية شرح الدرر البهية ط مكتبة الكوثر الطبعة الرابعة  136/ 1يف القواعد للزركشي  

   8/393؛ البحر الرائق  76/ 24راجع املبسوط   -  628

؛ التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح للشويكي    5/2905؛  كشاف القناع  11/596راجع املغين    -  629
3 /1147 

؛ املنثور    143/  9؛ روضة الطالبني    263- 262،    17/259؛ اجملموع    24- 23/  5راجع املهذب     -  630
 8/393؛ راجع البحر الرائق 1/136يف القواعد للزركشي 
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  إذا كان قواي التسبب  إن   : ، والتسبب يف هذه  أجيب عنه   أحلق ابملباشرة 
 631الصورة يف قوة املباشرة ، فوجب القصاص عليهما معا

  ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال : لو متاأل عليه أهل صنعاء
وهو دليل يستند إليه يف قتل اجلماعة ابلواحد ، حىت وإن كان    632لقتلتهم" 

 للقتل من ابب أوىل .  الفعل متاأًل ، فألن يقتل به لإلمساك 
  وألن اجلماعة يقتلون ابلواحد قصاصاً حىت وإن مل يوجد الفعل من بعضهم؛

 لتحقيق معىن الزجر فألن يقتل املشارك للقتل ابإلمساك من ابب أوىل   
 وألن املمسك قاصد إىل قتله مسبب له، فإذا كان التسبب يقام مقام املباشرة

لبئر يف الطريق تعداي ، فكذلك يف حكم  يف أخذ بدل الدم وهو الدية كحافر ا
 ، 633القصاص 

 املباشرة يف القوي مقام  الزجر، فيقام السبب  القصاص مشروع بطريق  وألن 
حق املمسك؛ لتغليظ أمر الدم، وحتقيق معىن الزجر، كشهود القصاص يلزمهم  

 .   634القود إذا تعمدوا ذلك 
 واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها ◼
  عليه وآله وسلَّم »ِإَذا َأْمَسَك الرَُّجُل الرَُّجَل َوقـَتَـَلُه اآلَخُر  قول النيب ُ صلَّى اّللَّ

 . 635يـُْقَتُل الَِّذي قـََتَل َوحُيَْبُس الَِّذي َأْمَسَك« 

 
؛ تبيني املسالك شرح تدريب السالك  245/ 4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  28/ 12راجع الذخرية    -  631
4 /401 

 48ص   سبق خترجيه  -  632

 77-76/ 24راجع املبسوط   -  633

؛ تبيني املسالك شرح تدريب السالك  245/ 4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  28/ 12راجع الذخرية    -  634
 5/2905؛  كشاف القناع 11/596؛ راجع املغين    401/ 4

 34سبق خترجيه ص   -  635
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نوقش : إن احلديث حممول على أن املمسك غري عامل أبنه يقتل إبمساكه ، أو   *
 636أن املمسك قادر على قتله وإن مل ميسكه له  

 داً َوَأْمَسَكُه آَخُر  و عن علي رضي هللا عنه»أَنَُّه َقَضى يف رَُجٍل قـََتَل رَُجاًل ُمتَـَعمِّ
ْجِن َحىتَّ ميُوَت«  637قَاَل: يـُْقَتُل اْلَقاِتُل َوحُيَْبُس اآلَخُر يف السِّ

ففيه دليل على     
أن املمسك للمقتول حال قتل القاتل له ال يلزمه القود،وال يعد فعله مشاركة  

 حىت يكون ذلك من ابب قتل اجلماعة ابلواحد بل الواجب حبسه فقط 
  الطعام لو حبسه عن  اآلخر إىل املوت كما  املوت فيحبس  إىل  وألنه حبسه 

 638  والشراب حىت مات فإننا نفعل به ذلك حىت ميوت. 
 واستدل أصحاب القول الثالث أبدلة منها : ◼
  عليه وآله وسلَّم »ِإَذا َأْمَسَك الرَُّجُل الرَُّجَل َوقـَتَـَلُه اآلَخُر ُ قول النيب صلَّى اّللَّ

 . 639يـُْقَتُل الَِّذي قـََتَل َوحُيَْبُس الَِّذي َأْمَسَك« 
وقصرها، ألن    واحلبس املذكور جعله اجلمهور موكواًل إىل نظر اإلمام يف طول املدة 

 640الغرض أتديبه وليس مبقصود استمراره إىل املوت 
}641وبقوله تعاىل :}فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم 

املمسك يعاقب على ما فعله وهو اإلمساك حبسب مايراه اإلمام ، والقاتل 
 يعاقب ابلقتل ، فجزاء كل اعتداء مبثله  

 
 ؛    721-170/ 11؛  احمللى  2905/ 5؛ كشاف القناع    596/ 11راجع املغين  -  636

 26/ 7وأثر علي رضي هللا عنه هو من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه. راجع نيل األوطار رواه الشافعي ،  -  637

؛ وجاء يف املبدع أنه حيبس    172-170/  11؛  احمللى  2905/ 5؛ كشاف القناع    11/596راجع املغين    -   638
 259/ 8عن الطعام والشراب حىت ميوت راجع املبدع 

   47سبق خترجيه ص   -  639

؛ املنثور    143/  9؛ روضة الطالبني    263- 262،    17/259؛ اجملموع    24- 23/  5راجع املهذب     -  640
   393/ 8؛  راجع البحر الرائق  1/136ركشي يف القواعد للز 

 94سورة البقرة  آية  -  641
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   ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم  »إنَّ ِمْن َأْعىَت النَّاِس عند  ثالثة " ذكر منهم
   643،واملمسك غريقاتل فال يقتل642ورجل قـََتَل َغرْيَ قَاتِِلِه،… احلديث 

 ،َماُن اِبملَُباَشَرِة، ُدوَن السََّبِب َوألَنَُّه َسَبٌب َغرْيُ ملجئ َضامُه ُمَباَشَرًة، فـَتَـَعلََّق الضِّ
  644  َكَما َلْو َحَفَر بِئرًا، َفَدَفَع ِفيَها آَخُر رَُجاًل، َفَماَت. 

نوقش : إنه قياس مع الفارق فإن املباشر وهو املردي قد قطع فعل املتسبب   *
 645بئر فمباشرته أقوى خبالف املمسك فهو مشارك له فافرتقاوهو حافر ال

  وألن اإلمساك سبب غري ملجئ فإذا اجتمعت معه املباشرة كان الضمان على
 646املباشر كما لو مل يعلم املمسك أنه يقتله 

نوقش : : إنه قياس مع الفارق  ألن النزاع قائم بيننا فيما إذا علم أنه يقتل  *
نئذ سببا ملجئا للقتل ، خبالف ما إذا كان املمسك ال  إبمساكه للقاتل وهو حي

 647يعلم فافرتقا  

القول األول بقتل املمسك    الرتجيح : الذي يرتجح من تلك األقوال هو 
 بقيدين جرى ذكرمها يف حترير حمل النزاع ومها : 

 أن ميسكه ملن يعلم أنه يريد قتله ظلما وعدواان 

 
أخرجه من حديث عبد هللا بن عمرو اإلمام أمحد يف مسنده  ؛ وابن حبان يف صحيحه ، راجع تلخيص احلبري  -   642
 131/ 2،    1414، ط دار أحد ؛ املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ، ط دار املعرفة ،22/ 4

؛ املنثور    143  / 9؛ روضة الطالبني    263- 262،    17/259؛ اجملموع    24- 23/  5راجع املهذب     -  643
   393/ 8؛  راجع البحر الرائق  1/136يف القواعد للزركشي 

؛ املنثور    143/  9؛ روضة الطالبني    263- 262،    17/259؛ اجملموع    24- 23/  5راجع املهذب     -  644
   393/ 8؛  راجع البحر الرائق  1/136يف القواعد للزركشي 

 ؛    172-170/ 11ى  ؛  احملل2905/ 5؛ كشاف القناع    596/ 11راجع املغين  -  645

؛ املنثور    143/  9؛ روضة الطالبني    263- 262،    17/259؛ اجملموع    24- 23/  5راجع املهذب     -  646
   393/ 8؛  راجع البحر الرائق  1/136يف القواعد للزركشي 

 ؛    172-170/ 11؛  احمللى  2905/ 5؛ كشاف القناع    596/ 11راجع املغين  -  647
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  أن يكون القاتل غري قادر على قتله إال بذلك اإلمساك 
ألخرى ألن املمسك يف هذه احلالة أيخذ حكم الشريك ، وأدلة األقوال ا *

 حتمل على ختلف واحد من هذين القيدين أو مها معا ، وهللا أعلم . 

 : املكرِه، واملكَره  املسألة الثانية
 فاملتسبب هو املكرِه ، واملباشر هو املكَره ، وكل منهما قد وجد منه التعدي  

  حمل النزاع فيما إذا كان كل منهما ابلغا ، وكان اإلكراه ملجئا ، فقد وقع  يف
 لى أربعة أقوال : ذلك ع 

 649واحلنابلة   648القول األول :  جبب القصاص عليهما معا وهو قول املالكية  
 650. والشافعية يف األظهر عندهم

 وهو قول زفر 651  القول الثاين : جيب القصاص على املكَره وحده . 
  حنيفة أيب  قول  وهو  وحده  املكرِه  على  القصاص  الثالث:جيب  القول 

 652. وحممد
  الرابع : الجيب القصاص على واحد منهما وهو قول أيب يوسف، ولكن القول

 653. جتب الدية على املكرِه يف ماله يف ثالث سنني
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 

 
الذخرية    -   648 حاشية  12/282راجع  الكبري  ؛  الشرح  على  املالكي  243/ 4الدسوقي  الفقه  يف  التلقني  ؛ 
2 /467 -468 

 3/1146؛ التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح للشويكي    257-8/256؛ املبدع    455/ 11راجع املغين    -   649

 5/221؛ مغين احملتاج 5/27؛ املهذب 9/135راجع روضة الطالبني  -  650

 3/274؛  اهلداية يف شرح بداية املبتدي 3/484اخلانية هبامش اهلندية ا ؛ فما بعده 74/ 24راجع املبسوط   -  651

املبسوط    -  652 اهلندية    24/74راجع  اخلانية هبامش  ؛  بعدها  املبتدي  3/484فما  بداية  اهلداية يف شرح  ؛  
3 /274 

املبسوط    -  653 اهلندية    24/74راجع  اخلانية هبامش  ؛  بعدها  املبتدي  3/484فما  بداية  اهلداية يف شرح  ؛  
3 /274 
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 استدل أصحاب القول األول أبدلة منها : ◼
  لو ما  فأشبه  غالباً،  إليه  يفضي  مبا  قتله  إىل  املِكره فألنه تسبب  أما وجوبه على 

 عه حية أو ألقاه على أسد يف زبية.ألس
  وأما وجوبه على املكَره فألنه قتله عمداً ظلماً الستبقاء نفسه. فأشبه ما لو قتله

 .  654يف املخمصة ليأكله 
 وألن املكَره مع املكرِه مبنزلة الشريكني يف القتل؛ ألن القصد وجد من املكرِه، وما

واملباشرة وجدت من املكَره، فكاان مبنزلة هو املقصود به، وهو االنتقام حيصل له،  
 .655الشريكني، فإذا وجب القود على أحدمها،، فكذلك على اآلخر

 واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها : ◼
}واملراد سلطان     656بقوله تعاىل: }ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاانً اآلية

 استيفاء القود من القاتل، والقاتل هو املكَره حقيقة.

 
الذخرية    -   654 الكبري  12/282راجع  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  املالكي  243/ 4؛  الفقه  يف  التلقني  ؛ 
 455/ 11؛  املغين   5/221؛ مغين احملتاج 27/ 5؛ املهذب  135/ 9؛ روضة الطالبني   468- 467/ 2

، ابب ذكر األخبار عما وضع هللا بفضله عن هذه    16/202أخرجه ابن حبان يف صحيحه واللفظ له     -  655
؛ والبيهقي    2045املكره والناسي ، حديث رقم  ، ابب طالق    659/ 1؛ وابن ماجة     7219األمة ، حديث رقم  

،    3/95؛ والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ،  15094، اب ب ما جاء يف طالق املكره ، حديث رقم    584/ 7
، ط  دار الكتب العلمية.؛ وهو معل ابالنقطاع من طريق الوليد    270/ 1ابب طالق املكره ؛ والطرباين يف الصغري  

عن ابن عباس وأيد ذلك األلباين ، و احلديث صححه األلباين من     عن عطاء بن أيب رابحابن مسلم عن األوزاعي  
 طريق  بشر بن بكر وأيوب بن سوي عن عطاء ابن ايب رابح عن عبيد بن عمري عن ابن عباس به ،  

قد    وذكر أن احلاكم صححه وقال أنه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب ، وذكر يف تلخيص احلبري أن النووي  
حسنه، وأقره احلافظ على ذلك ، وأعله أبو حامت ابالنقطاع  من هذا الطريق أيضا ، وخالف األلباين ، واحلديث له  
طرق أخرى  عن أ يب ذر ، وابن عمر ، وثوابن ، وأيب بكرة ، وأم الدر داء ، واحلسن مرسال , وهي وان كانت ال  

د منها : ما رواه مسلم يف صحيحه  ملا نزلت  ) ربنا ال  ختلو من مقال لكن يقوي بعضها بعضا ، وللحديث شواه
  82حديث رقم  1/123تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان ( قال هللا تعاىل : قد فعلت . احلديث ، راجع إرواء الغليل  

   4/161؛ نصب الراية   281/ 1؛ تلخيص احلبري   
 33سورة اإلسراء آية  -  656
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 وألن القتل فعل حمسوس، وهو يتحقق من املكرِه، والطائع بصفٍة واحدٍة، فيعرف
به أنه قاتل حقيقة، ومن حيث احلكم أنه أيمث إمث القتل، وإمث القتل على من ابشر  

 القتل. 
657افر مع الدافع وألن املباشرة تقطع حكم السبب كاحل . 
نوقش : : إنه قياس مع الفارق ، فإن املكرِه قد تسبب يف ذلك القتل تسببا قواي *

مل يكن للمباشر للقتل اإلقدام على القتل بدونه فكاان كالشريكني ، خبالف املردي 
  658مع احلافر  فإن حفر البئر ليس سببا ملجئا للقتل فافرتقا 

 منها : واستدل أصحاب القول الثالث أبدلة◼
 قوله عليه الصالة والسالم: »إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما ستكرهوا

فاملكَره على القتل مبوجب هذا احلديث غري مكلف ألنه واقع حتت إكراه   1عليه«  
 ملجئ  

 وألن املكره آلة للمكرِه، بدليل وجوب القصاص على املكره، ونقل فعله إليه، فلم
 659به عليه فقتله جيب على املكره كما لو رمى 

نوقش : : قولكم أبن املكره ملجأ غري صحيح فإنه متمكن من االمتناع، ولذلك *
أمث بقتله وحرم عليه، وإمنا قتله عند اإلكراه ظناً منه أن يف قتله جناة نفسه وخالصه 

 .   660من شر املكره. فأشبه القاتل يف املخمصة ليأكله
 واستدل أصحاب القول الرابع أبدلة منها :◼
 ال جيب على واحد منهما. ألن املكرِه مل يباشر القتل، فهو كحافر البئر واملكَره

 ملجأ فأشبه املرمى به على إنسان. 
 

 3/274؛اهلداية يف شرح بداية املبتدي  3/484انية هبامش اهلندية اخلفما بعدها ؛  74/ 24راجع املبسوط   -  657

الذخرية    -   658 الكبري  12/282راجع  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  املالكي  243/ 4؛  الفقه  يف  التلقني  ؛ 
 455/ 11؛  املغين   5/221؛ مغين احملتاج 27/ 5؛ املهذب  135/ 9؛ روضة الطالبني   468- 467/ 2

 3/274؛  اهلداية يف شرح بداية املبتدي 3/484ا بعدها ؛ اخلانية هبامش اهلندية فم 74/ 24راجع املبسوط   -  659

 3/1146؛ التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح للشويكي   257-8/256؛ املبدع 455/ 11راجع  املغين - 660
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 ،وألن بقاء اإلمث يف حق املكَره دليل على أن الفعل كله مل يصر منسوابً إىل املكرِه
كماً، والقصاص ال جيب إال مبباشرة اتمة، وقد انعدم ذلك من املكرِه حقيقًة، وح

 فال يلزمه القود، وإن كان هو املؤاخذ حبكم القتل.
  وألن وجوب القصاص يعتمد املساواة، وال مساواة بني املباشرة واإلكراه، فال ميكن

 .661إجياب القود على املكره، إال بطريق املساواة 
 نوقش : من وجهني :  *
  فرعون : }يذبح إن املعني أيخذ حكم املباشر عند اإلكراه بدليل قوله تعاىل عن

فقد نسب هللا الفعل إىل اآلمر، وهو ما كان 662أبناءهم، ويستحي نساءهم اآلية{
 يباشر صورة، ولكنه كان مطاعاً فأمر به، وأمره إكراه.

  إن املكرِه مباشر شرعاً، بدليل أنكم توجبون عليه  سائر األحكام سوى القصاص
الذي جيب، املوضع  والكفارة يف  املرياث،  حرمان  املكرِه،   حنو  هبا  والدية خيتص 

 663  فكذلك القود. 

 الراجح من هذه األقوال هو القول األول :  الرتجيح : 
 لقوة أدلتهم   *
 وألن اإلكراه إذا كان ملجئا يكون يف قوة املباشرة كاملمسك مع القاتل  *
له   * املباشر أقدم على قتل نفس بغري حق من أجل إحياء نفسه وليس  وألن 

 ذلك . وهللا أعلم . 
إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص من قبل الويل ، وقد كان   :املسألة الثالثة

 الويل عاملا بكذب الشهود  

 

 3/274بداية املبتدي ؛  اهلداية يف شرح 3/484؛ اخلانية هبامش اهلندية فما بعدها  74/ 24راجع املبسوط   -  661

 4سورة القصص آية  -  662

 فما بعدها    74/ 24؛  املبسوط   455/ 11راجع املغين  -  663
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 فهنا قد اجتمع سبب مع مباشرة ، فاملتسبب هم الشهود حيث تعمدوا الكذب
بشهادهتم فتسببوا يف القتل ، واملباشر هو الويل الذي قام ابستيفاء القصاص  

الشهود ، وكل من املتسبب واملباشر قد وجد منهم التعدي  ، مع علمه بكذب  
 . 
 حترير حمل النزاع 
  664اتفقوا على أن القصاص واجب على الويل ملباشرته القتل ◼
واختلفوا يف وجوب القصاص على الشهود ، على قولني ، وقد تقدم احلديث عن  ◼

 ، من تغليب السبب على املباشرة ،  665هذه املسألة يف الفصل السابق 
  يف املالكية  من  اجلمهور  قول  وهو  الشهود  على  القصاص  إبجياب  القول  فعلى 

والسبب    668والشافعية  667واحلنابلة   666رواية  املباشرة  فإن  والذي مت ترجيحه ، 
 يستواين يف هذه املسألة من جهة إجياب القصاص .

على السبب يف هذه املسألة وهو قول   وعلى القول اآلخر فإن املباشرة تكون غالبة
 670كما تقدم .  669احلنفية 

 . والراجح هو التسوية بينهما ؛ العتدال السبب مع املباشرة ، وهللا أعلم 

 
املغين    -  664 املبدع  11/457راجع  للشويكي    248- 247/ 8؛  والتنقيح  املقنع  بني  اجلمع  التوضيح يف  ؛  
3 /1143-1144 

 157راجع املسألة ص  -  665

 225-3/224، عقد اجلواهر  12/283راجع الذخرية   -  666

 246/ 14؛    456/ 11راجع املغين  -  667

 217- 5/216راجع مغين احملتاج   -  668

املبسوط    -   669 الرائق    182،  181/ 26راجع  البحر  الفتاوى    8/364؛  القدير  804/ 2؛النتف يف  فتح   ،
   555  -  554/  3؛ الفتاوى اهلندية  222/ 10، رد احملتار البن عابدين 10/286

 26/181املبسوط    
 156راجع ص   -  670
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 املطلب الثاين 
استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة للقصاص فيما  

 دون النفس
دون النفس يستوي السبب مع املباشرة فيما يوجب القصا ص فيما  

واملطلب السابق هو القاعدة يف هذا املطلب ، فكل    ،    إذا كان السبب قواي
جناية قام هبا متسبب ومباشر يف املسائل السابقة ، إذا كانت فيما دون النفس  

 :   671فاألقوال فيها واحدة ،ويتبني ذلك ابألمثلة التالية 
   : املثال األول

من قبل الويل ، وقد    - فيما دون النفس-إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص  
 كان الويل عاملا بكذب الشهود  

 فهنا قد اجتمع سبب مع مباشرة ، فاملتسبب هم الشهود حيث تعمدوا الكذب
بشهادهتم فتسببوا يف قطع طرف اجملين عليه  ، واملباشر هو الويل الذي قام  

املباشر قد  ابستيفاء القصاص ، مع علمه بكذب الشهود ، وكل من املتسبب و 
 وجد منهم التعدي . 

 :  املثال الثاين 
ولو أكره شخص آخر على قطع طرف شخص اثلث ، وقد كان كل من املكرِه 

 واملكَره ابلغا ، وكان اإلكراه ملجئا. 

 
؛ كشاف  596/ 11؛ املغين  9/143؛ روضة الطالبني  24-23/ 5؛ املهذب  5/220راجع مغين احملتاج    -  671

 4/245؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 284/ 12؛ الذخرية 2905/ 5القناع  
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  منه وجد  قد  منهما  وكل   ، املكَره  هو  واملباشر   ، املكرِه  هو  فاملتسبب 
 673؛ فإن ماقيل يف املسألة اليت وردت يف املطلب السابق ، يقال هنا  672التعدي

الثالث طرفه    :    املثال  بقطع  يقوم  أن  أجل  من  أمسك شخص شخصا  إذا 
شخص آخر مع علم املمسك بذلك ، والقاطع غري متمكن من القطع إال مبسك 

 املمسك له 
ما يوجب قصاصا  فاألقوال قي مجيع هذه األمثلة ينبين على األقوال السابقة في

 . 674يف النفس  
  فمن جعل التسبب يف مثل تلك الصور مساواي للمباشرة أوجب القصاص من

 املباشر واملتسبب معا . 
  ومن جعل املباشرة غالبة جعل القصاص على املباشر وحده  . وعلى مثل ذلك

 يقاس. 
  

 

املبسوط    -  672 اهلندية    24/74راجع  اخلانية هبامش  ؛  بعدها  املبتدي  3/484فما  بداية  اهلداية يف شرح  ؛  
3 /274 

 206راجع املسألة ص  -  673

؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  12/282؛ الذخرية    393/ 8البحر الرائق    24/76راجع املبسوط    -   674
املالكي  243/ 4 الفقه  يف  التلقني  الطالبني  468- 467/ 2؛  روضة  املهذب  9/135؛  احملتاج  5/27؛  مغين  ؛ 
 2905/ 5؛ كشاف القناع  455/ 11ين ؛املغ  221/ 5
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 املطلب الثالث 
 النفساستواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة للدية يف 

 

استواء املباشرة والسبب فيما يوجب الدية يف النفس إذا آل األمر  : أوال
: فإذا اجتمع املتسبب واملباشر فيما يوجب القصاص ،    يف القصاص إىل الدية

وقد وجد التعدي منهما معا ، مث آل األمر إىل الدية ؛ فإن املباشرة والسبب سواء  
 يف وجب الدية ، كاملسائل السابقة يف املطلب السابق  ومن ذلك: 

إذا آل األمر يف هذه املسألة إىل الدية ،    مسألة املمسك مع القاتل ،
  ذلك على األقوال السابقة : فينبين

  فمن أوجب القصاص على املباشر واملتسبب معا قال بوجوب الدية عليهما
 .  675ابلسوية إذا آل األمر إىل الدية 

 عليه جتب  الدية  فإن  وحده  املباشر  على  القصاص  بوجوب  قال  ومن 
 . 676بكاملها 

إذا آل األمر فيها إىل الدية :  مسألة واملكرِه واملكَره 
  عليهما الدية  بوجوب  قال  اجلنائية  املسئولية  بينهما يف  ابلتشريك  قال  فمن 

 ابلسوية 

 
؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  284/ 12؛ الذخرية  5/2905؛ كشاف القناع  11/596املغين    -   675
4 /245 

املبسوط    -   676 اهلندية    24/74راجع  اخلانية هبامش  ؛  بعدها  املبتدي  3/484فما  بداية  اهلداية يف شرح  ؛  
؛ كشاف القناع  11/596؛ املغين  9/143؛ روضة الطالبني  24- 5/23؛ املهذب  220/ 5مغين احملتاج    274/ 3
 ؛  2905/ 5
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  ومن قال ابختصاص املكرِه أو املكَره ابملسئولية اجلنائية فقد أوجب عليه الدية
 677وحده 

اجلناية وحمل استواء املباشرة والسبب فيما يوجب الدية لالشرتاك يف  :   اثنيا
 البحث صوراتن: 

: إذا اجتمع املباشر واملتسبب فيما يوجب الدية الشرتاكهما    الصورة األوىل 
يف سبب اجلناية  ، وهي مندرجة حتت القسم الثاين من أقسام هذه القاعدة يف  

    ابب اجلناايت 
املتفق  لقد تقدم يف الفصل السابق عند ذكر مسألة تعدد األسباب أن من الصور  

:إذا وجد التعدي من األسباب كلها ، وقد كانت متقاربة من   678عليها يف اجلملة 
 حيث القوة أو متساوية  فإن الضمان على اجلميع ابالتفاق .  

  أن السبب  ووجه وضع هذه الصورة يف هذا الفصل يعود العتبار واحد هو
ا مت اعتبار  األخري أيخذ حكم املباشر وما قبله أيخذ حكم املتسبب ، أما إذ

املباشرة احلقيقية وهي اليت وقعت من قبل الشخص الذي وقع عليه اإلتالف  
فإن هذه الصورة تكون داخلة حتت الفصل الثاين وهو تغليب السبب على  
املباشرة ، وحيثها هنا أوىل ألنه ال خالف بينهم يف تغليب السبب على املباشرة  

ر، ولكن اخلالف واقع بينهم يف  يف هذه الصورة لعدم وجود التعدي من املباش 
 أيِّ األسباب يقع عليه الضمان؟ مجيعها؟ أم السبب األخري منها ؟ 

 
ة الدسوقي على الشرح الكبري  ؛ حاشي 12/282؛ الذخرية    393/ 8البحر الرائق    24/76راجع املبسوط    -   677
املالكي  243/ 4 الفقه  يف  التلقني  الطالبني  468- 467/ 2؛  روضة  املهذب  9/135؛  احملتاج  5/27؛  مغين  ؛ 
 2905/ 5؛ كشاف القناع  455/ 11؛املغين   221/ 5

البد من استصحاب أصل كل مذهب يف مسألة تعدد األسباب ، وهو ما مت بيانه يف الفصل السابق ،  راجع    -  678
 فما بعدها  .  172ص 
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679:  واألصل املتفق عليه يف هذه الصورة يتمثل يف قاعدتني 
األوىل * فالضمان    :    القاعدة  شيء  به  تلف  عدوان  يف  مجاعة  اشرتك  إذا 

     680عليهم 
 األمثلة عليها ◼
681عمقها غريه فوقع فيها آدمي فهلك لو حفر بئرا قريبة العمق ف  

فاحلافر للبئر بعمق قريب هو السبب األول ، والذي زاد يف تعميقها سبب اثن ، 
 وهالك الواقع يف البئر كان بسبب فعلهما، فيشرتكان يف الضمان    

  وضع زيد حجرا يف الطريق ، ووضع آخران حجرا إىل جانبه فتعثرهبما إنسان
 ، وهالكه كان بسبب فعلهم فيجب عليهم الضمان ابلسوية    682ومات

  لو حفر إنسان بئرا ونصب آخر فيها سكينا فوقع إنسان يف البئر على السكني
 683فمات . 

الثانية* بقدر :    القاعدة  الضمان  من  فيهدر  نفسه  قتل  يف  شارك  من 
 684فعله

 األمثلة عليها ◼

 
هاتني القاعدتني هي حمل اتفاق بني الفقهاء ، ولكن خيتلفون يف بعض الفروع بناء على مذاهبهم يف مسألة    -  679

 تعدد األسباب ، 

 3/196؛ الدية بني العقوبة والتعويض يف الفقه اإلسالمي املقارن ط دار مكتبة اهلالل    89/ 12راجع املغين    -   680

كشاف  346/ 5؛ مغين احملتاج  9/325روضة الطالبني  7/407؛ بدائع الصنائع    71/ 27راجع  املبسوط    -  681
 2959/ 6القناع  

 326/ 9راجع روضة الطالبني    -  682

 89/ 12راجع املغين  -  683

  وقد بوب البخاري يف صحيحه إذا قتل نفسه خطأ فال دية له ،  83/ 12؛ املغين  16/ 27راجع املبسوط    -   684
 ، كتاب الدايت .  41/ 8،  
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را ، فحفروها ، فاخنسفت هبم  ما روي أن رجال استأجر أربعة نفر ليحفروا له بئ
  ، أرابع  ثالثة  الثالثة  ، فضمن  إىل علي  فرفع ذلك   ، البئر، فمات أحدهم 

  685وطرح عنهم ربع الدية 
 688والقامصة   687والواقصة   686وما روي عن علي أيضا أنه قضى يف القارصة 

ابلدية أثالاثً وتفسري ذلك أن ثالث جوار كّن يلعنب فركبت إحداهن صاحبتها  
فقرصت الثالثة املركوبة فقمصت املركوبة ووقعت الراكبة فاندّقت عنقها فقضى  
علّي رضي هللا عنه بثلث الديّة على القارصة، وابلثلث على القامصة، وأسقط 

 على عواقلهن وألغى الثلث الثلث حّصة الواقصة، فهو قد قضى ابلدية أثالاثً 
 . 689الذي قابل فعل الواقصة ألهنا أعانت على قتل نفسها 

 :   املسائل املشهورة يف ذلك ومن◼
ما جاء عن علي رضي هللا عنه » أن قوماً ابليمن حفروا  ومفادها :مسألة الزبية ،   

تعلق  زبية ألسد فوقع فيها , فتكاّب الناس عليه , فوقع فيها رجل فتعلق آبخر مث  
ااَلخر آبخر حىت كانوا فيها أربعة , فتنازعوا  يف ذلك حىت أخذ السالح بعضهم لبعض  
, فقال هلم علي رضي هللا عنه : أتقتلون مئتني يف أربعة ؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء 
إن رضيتموه , لألّول ربع الدية وللثاين ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية 

ائه فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : سأقضي بينكم بقضاء ,  , فلم يرضوا بقض
 

، كتاب الدايت ، ابب ما ورد يف البئر جبار واملعدن جبار رقم    8/194ه البيهقي يف السنن الكربى   أخرج  -  685
16400 

يقال قرصت الشيء قرصا  من ابب قتل ، أي لويت عليه إبصبعني ، وقال الزخمشري ، قرصه بظفريه أخذ    -  686
 190جلده هبما ، ويف احلديث "حتيه مث اقرصيه " راجع املصباح املنري  

يقال وقصت الناقة براكبها وقصا ، من ابب وعد ، أي رمت به فدقت عنقه ، فالعنق موقوصة ، والقياس   -  687
 256يف هذا األثر هو أن يقال موقوصة ، لكنه حوفظ على مشاكلة اللفظ ، راجع املصباح املنري 

 197يقال قمص البعري قمصا من ابب قتل، وهو أن يرفع يديه معا ويضعهما معا ، املصباح املنري   -  688
، كتاب الدايت ، ابب ما ورد يف البئر جبار واملعدن جبار رقم    195  8أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  -  689

 1412العلمية  ، ط دار الكتب  4961برقم  6/250، وأخرجه يف معرفة السنن واآلاثر،    16401
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هذا  حنو  آخر  بلفظ  ورواه   » فأجازه  عنه  هللا  رضي  علّي  بقضاء  فأخرب   : قال 
يََة َعَلى قـََباِئِل الَِّذيَن اْزَدمَحُوا«   .690وفيه:»َوَجَعَل الدِّ

 املسئولية فالقتيل األول والثاين والثالث كل واحد منهم قد شارك يف حتمل •
ألن األول مات ابلوقوع يف البئر ووقوع الثالثة فوقه ، ووقوعهم نتيجة فعله ،  فلم  •

 يستحق سوى الربع من الدية ، 
وموت الثاين جبذب األول ووقوع اإلمهال فوقه ، ووقوعهما نتيجة فعله ، فوجب •

 ثلث الدية، 
 فوجب النصف     وموت الثالث من جذب الثاين ووقوع الرابع فوقه وذلك من فعله ،•
 أما الرابع فقد كان هالكه مبجرد اجلذب له فقط فكان مستحقاً للدية كاملة.•
 فاملسئولية منحصرة بني أسباب ثالثة  :•
 .فالسبب األول يف مجيع القتلى  هم الذين ازدمحوا حول البئر 
.والسبب الثاين هو السقوط يف البئر 
 ، والسبب الثالث هو  القتلى أنفسهم 
رابعا ويشرتك يف حتمل الضمان مع ولو كان  • فإنه يكون سببا  البئر متعداي  حافر 

 املزدمحني
فاألول مات  أبسباب ثالثة :ابلسببني األول والثاين وبفعل نفسه ؛  ألن سقوط  •

الثالثة فوقه كان بسبب فعله ، أما املباشر لقتله فهو الثاين الذي سقط فوقه 
فوقه ، واملباشر لقتل الرابع هو نفسه  ، واملباشر لقتل الثاين هو سقوط الثالث  

 بسقوطه يف البئر، 

 
قال فيه :  حديث حنش بن املعتمر أخرجه أيضاً البيهقي    1309/ 574/1063/ 573،  1066أمحد    -  690

والبزار قال: وال نعلمه يروي إالَّ عن علي، وال نعلم له إالَّ هذه الطريقة وحنش ضعيف، وقد وثقه أبو داود، قال  
   330/ 9،  روضة الطالبني  85-  83/ 7وطار   يف جممع الزوائد، وبقية رجاله رجال الصحيح. راجع نيل األ
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، فإن كال من القتيل األول والثا ين والثالث ، مل حيصل منهم تعد ، فقيام كل  
 منهما جبذب اآلخر ضرورة قام هبا كل واحد منهم . 

 ألن من يسقط يف مثل البئر، حياول أن يتعلق أبي شيء من أجل النجاة ، ولكن

 .   حق الغري ال يبطل الينفي املسئولية عنهم ألن االضطرار اضطرارهم لذلك

وقد فرع الفقهاء على هذه املسألة فروعا كثرية بصور خمتلفة ، وهي يف مجلتها   
 691ال خترج عما تقرر يف مسألة الزبية . 

الثانية: بسبب   الصورة  دية  يوجب  فيما  واملتسبب  املباشر  اجتمع  إذا 
،    االصطدام : أبن توجد اجلناية من املباشر واملتسبب معا على أنفسهما 

من الصور املندرجة حتت القسم األول من أقسام القاعدة يف  وهذه الصورة هي  
 :  692ابب اجلناايت 

إذا وجد التعدي من أحدمها وقد هلكا  :      أوال : حمل االتفاق موضع واحد هو  
فدم املتعدي هدر  معا أوهلك أحدمها فالضمان على املتعدي منهما ، فإن هلكا معا  

وعلى عاقلته دية اآلخر ،  وإن كان املتعدي هو اهلالك فدمه هدر، والشيء على  
 693اآلخر ابالتفاق  

 
؛ البحر الرائق  7/408؛ بدائع الصنائع  18/ 27راجع تفصيل هذه املسألة بصورها املتعددة يف : املبسوط    -   691
؛ نيل  439/ 10؛ فتح العزيز شرح الوجيز  329- 328/ 9؛ روضة الطالبني  180؛ جممع الضماانت  398/ 8

 دها  فما بع 12/85؛  املغين  85/ 7األوطار  

 أبن يكون اجملين عليه مباشرا أو متسببا   -  692

؛ بدائع  410/ 8؛ البحر الرائق 150/ 6؛ تبيني احلقائق    26/190راجع يف مسائل االصطدام  املبسوط    -  693
؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  12/324؛ العيين شرح اهلداية  10/355؛ فتح القدير  7/404الصنائع  

فما بعدها ؛  املغين    7/362؛ هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  9/331الطالبني    ؛ روضة 248/ 4الشرح الكبري  
فما بعدها ؛ غاية املنتهى يف اجلمع بني    35/ 10فما بعدها  ؛ اإلنصاف    6/ 6؛ الفروع البن مفلح    12/546

إبراهيم    ؛   فتاوى الشيخ حممد بن295-  294/ 3فما بعدها ؛ شرح منتهى اإلرشادات    3/270اإلقناع واملنتهى  
/د  75/2فما بعدها ؛ قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم    27/ 26، وما بعدها ؛ جملة البحوث اإلسالمية   11/300

   215-214ص    19، واملنشور يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة ، العدد   8
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 األمثلة على ذلك : ◼
مثال التعدي من املباشر 
  إذا وقف يف رجل يف ملكه أو يف طريق واسع فصدمه رجل فماات،  هدر دم

، وجتب دية املصدوم    الصادم ؛ ألنه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه 
   694على عاقلة الصادم ألنه قتله بصدمة هو متعد قيها

  أخرى سيارة  وجاءت  فيه  ابلوقوف  مأذون  موقف  يف  سيارة  وقفت  لو 
  695فاصطدمت هبا ومات السائقان معا  فالضمان على الصادم لتعديه 

مثال التعدي من املتسبب  
 دمت به ، وقد كانت  لو قطع اإلشارة بسيارته ، فجاءت سيارة أخرى فاصط

تسري ابعتدال ، فماات مجيعا  ، هدر دم الصادم ؛ ألنه هلك بفعل هو مفرط  
فيه بقطعه اإلشارة فسقط ضمانه ، وجتب دية املصدوم على عاقلة الصادم  

 .  696ألنه قتله بصدمة هو متعد فيها
 : اثنيا :حمل اخلالف موضعان مها

 أوُجِهل وقد هلكا معا أو أحدمها : إذا عدم التعدي منهما معا املوضع األول
 مثاله ◼
  لو توقفت السيارة خللل هبا يف منعطف أحد الطرق فجاءت سيارة أخرى تسري

 ابعتدال  فاصطدمت هبا  ومات مجيعا فعلى من يكون الضمان ؟   
 حترير حمل النزاع 

 
 93- 5/92راجع املهذب  -  694

 547- 546/ 12راجع بعض األمثلة يف ذلك املغين  -  695

 93- 5/92ذب راجع امله -  696
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اتفقوا على أن ضمان كال من املتصادمني يكون على اآلخر إذا كان االصطدام  ◼
   697اخلطأ على سبيل 

 واختلفوا يف مسألتني : ◼
 : هل جتب الدية كاملة على عاقلة كل منهم أم نصفها ؟  املسألة األوىل

 و    700وهو قول احلنفية استحساان   699واحلنابلة  698فذهب اجلمهور املالكية
إىل وجوب الدية على عاقلة كل منهما ، فإن هلك أحدمها فديته على عاقلة  

 من بقي.
 إىل وجوب نصف دية خمففة على عاقلة كل منهما وهو    701وذهب الشافعية

  702القياس عند احلنفية 
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 استدل أصحاب القول األول أبدلة منها : ◼

 
  10/355؛ فتح القدير  6/150؛  تبيني احلقائق  7/404؛ بدائع الصنائع    190/ 26راجع املبسوط    -  697

للعيين   اهلداية  شرح  الضماانت   12/324؛العناية  جممع  املهذب    189؛   الطالبني    93-92/ 5؛  روضة  ؛ 
املغين    5/348؛ مغين احملتاج  331/ 9 ؛  294/ 3اإلرشادات  ؛ شرح منتهى    547-12/546فما بعدها  ؛ 

 4/1946كشاف القناع 

إىل املالكية القول مبثل قول الشافعية يف  -( 547- 545/ 12)- نسب ابن قدامة رمحه هللا تعاىل  يف املغين    -  698
؛ حاشية الدسوقي  4/666إجياب نصف الدية ، وهو مامل أره يف أي من املراجع اليت اطلعت عليها ،  راجع املدونة  

 ؛  308/ 8؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  248/ 4على الشرح الكبري  

 4/1946؛ كشاف القناع 294/ 3؛ شرح منتهى اإلرشادات    547- 546/ 12املغين  -  699

  10/355؛ فتح القدير  6/150؛  تبيني احلقائق  7/404؛ بدائع الصنائع    190/ 26راجع املبسوط    -  700
 189؛  جممع الضماانت  324/ 12؛العناية شرح اهلداية للعيين  

 فما بعدها    348/ 5؛ مغين احملتاج  9/331؛ روضة الطالبني  93- 5/92راجع املهذب  -  701

 190/ 26راجع املبسوط   -  702
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نه أنه جعل دية كل واحد من املصطدمني على  ماروي عن علي رضي هللا ع
 703عاقلة صاحبه 

 واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها : ◼
704ألن كل واحد منهم قد شارك يف قتل نفسه فيسقط من الضمان حبسبه 
 الذي يرتجح هو القول األول  ملا يلي :  الرتجيح ، 
 لألثر املذكور .  *
نفسه قياس مع الفارق ؛ ألن اإلتالف  وألن القياس على من شارك يف قتل   *

ترتب على االصطدام من غري قصد له ، خبالف من اشرتكوا يف عمل كحفر  
بئر فماتوا معا أو مات أحدهم ، فإن اإلتالف قد ترتب على اشرتاكهم يف  

 الفعل وهم قاصدين فعله ، وهللا أعلم  . 
ا يف إجياب الضمان كامال أو نصفه يتضح فيما إذ  ومثرة اخلالف *

كان املتلف ماال ، فعلى القول بوجوب الضمان كامال، على كل  
ينظر إىل قيمة املتلفات عند    من املتصادمني وهو قول اجلمهور، فإنه

الطرفني ويدفع الفرق بينها ، وعلى القول اآلخر يدفع كل منهما نصف قيمة 
 ماتلف من اآلخر. 

 ؟  صطدام خطأ أم عمد إذا جهل احلال فلم يعلم هل كان اال:  املسألة الثانية
  فقد انفرد اإلمام مالك أبنه يف هذه احلالة حيمل على العمد ، فإذا هلك أحدمها

وجب على اآلخر القصاص ، وإن هلكا معا فال دية وال قود لفوات حمله ،  

 
 332/ 9؛ وابن أيب شيبة  54/ 10ا لرزاق أخرجه عبد  -  703

 فما بعدها    348/ 5؛ مغين احملتاج  9/331؛ روضة الطالبني  93- 5/92راجع املهذب  -  704
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هذا يف مجيع صور االصطدام سوى االصطدام بني السفن ، فإن اإلمام مالك  
 705طأ  من قبيل اخل -أي اصطدام السفن عند اجلهل   - يعترب ذلك 

  706وذهب اجلمهور من األئمة الثالثة إىل اعتبار ذلك كاخلطأ. 
الثاين من مواضع اخلالف التعدي منهما معا وقد :  املوضع  إذا وجد 

 707  هلكا معا أو أحدمها
 مثاله ◼
  لو قطع اإلشارة بسيارته ، فجاءت سيارة أخرى فاصطدمت به ، وقد كانت

املباشر ملباشرته وتعديه ابلسرعة ؟ أم يضمن  مسرعة ،فماات مجيعا ، فهل يضمن  
 املتسبب لقطعه اإلشارة ؟ أم يتحمالن الضمان معا ؟ 

 حترير حمل النزاع 
اتفقوا على أنه يف حال وجود التعدي من املتصادمني من غري عمد ، كما لو  ◼

وجد التفريط منهما معا ، فإن ضمان كال منهما جيب على عاقلة اآلخر ومن 

 
؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  4/247؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  666/ 4راجع املدونة   - 705
 ؛  308/ 8

  10/355؛ فتح القدير  6/150؛  تبيني احلقائق  7/440؛ بدائع الصنائع    190/ 26راجع املبسوط    -  706
للعيين   اهلداية  الضماانت   12/324؛العناية شرح  املهذب    189؛  جممع  الطالبني    93- 5/92؛   روضة  ؛ 

؛  3/294؛ شرح منتهى اإلرشادات     547-546// 12فما بعدها ؛ املغين    5/348؛ مغين احملتاج  331/ 9
 4/1946كشاف القناع 

ه للفرق بني هذه املواضع ، واملواضع اليت سبق حبثها فيما إذا وجد التعدي من املباشر واملتسبب  البد من التنب  -   707
معا وقد وقع اإلتالف على املتسبب أو على املباشر ، وكذلك إذا مل يوجد التعدي من قبل املتسبب أو املباشر ،  

ب إثر فعل مشرتك من املتسبب واملباشر  وقد وقع اإلتالف على أحدمها ، والفرق يف ذلك أن اإلتالف هنا قد ترت
 معا يف آن واحد ، وهو التصادم ، أما هناك فإنه قد ختلل بني السبب واملباشرة فرتة زمنية فافرتقا. 



228 
 

ديته على عاقلة من بقي، وهل جتب الدية كاملة على عاقلة    هلك منهما وجبت
 708كل منهم أم نصفها؟ على اخلالف كما سبق يف املوضع األول

 فإذا وجد التعدي مبعىن العمد  ، منهما معا ، أو من أحدمها فقد اختلفوا  ◼
 إىل وجوب القصاص على من بقي منهما، وإن هلكا  709فذهب اإلمام مالك

 جيب به شيء معا فدمهما هدر ال
إىل وجوب الدية     712والشافعية  711واحلنابلة    710وذهب اجلمهور من احلنفية
 ، 
واختلفوا هل جتب كاملة أم جيب نصفها ، وهل جتب على العاقلة أم عليهما  ◼

 على ثالثة أقوال 
 إىل وجوب الدية على    714واإلمام أمحد يف املشهور عنه   713ذهب أبو حنيفة

 العاقلة عمدا كان التصادم أم خطأ. 

 
  10/355؛ فتح القدير  6/150؛  تبيني احلقائق  7/404؛ بدائع الصنائع    190/ 26راجع املبسوط    -  708

؛ حاشية الدسوقي على الشرح  666/ 4؛ املدونة    189مع الضماانت؛  جم   324/ 12؛العناية شرح اهلداية للعيين  
؛ روضة الطالبني    93- 5/92؛ املهذب  308/ 8؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  248- 247/  4الكبري  

؛ كشاف القناع  3/294؛ شرح منتهى اإلرشادات    546/ 12فما بعدها املغين   348/ 5؛ مغين احملتاج 331/ 9
4 /1946 

؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر  248-247/  4؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  666/ 4نة  راجع املدو   -  709
 ؛  8/308خليل 

  10/355؛ فتح القدير  6/150؛  تبيني احلقائق  7/404؛ بدائع الصنائع    190/ 26راجع املبسوط    -  710
 189؛  جممع الضماانت  324/ 12؛العناية شرح اهلداية للعيين  

 4/1946؛ كشاف القناع 3/294ح منتهى اإلرشادات ؛ شر   546/ 12املغين  -  711

 فما بعدها    348/ 5؛ مغين احملتاج  9/331؛ روضة الطالبني  93- 5/92راجع املهذب  -  712

؛ فتح القدير  150/ 6؛  تبيني احلقائق  404/ 7؛ بدائع الصنائع    190/ فما بعدها  26راجع املبسوط    -  713
 ؛      12/324؛العناية شرح اهلداية للعيين   10/355

 36- 10/35راجع اإلنصاف   -  714
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 715وذهب اإلمام أمحد يف رواية يضمنان الدية يف ماليهما . 
 716وذهب الشافعي إىل وجوب نصف دية مغلظة ، وهو رواية عن أمحد  . 
  خالصة األقوال يف مسائل االصطدام 

 إن الضمان واجب على كل من املتصادمني ابالتفاق يف حال اخلطأ  ◼
ويف حال اجلهل أو العمد خالف اإلمام مالك األئمة الثالثة فأوجب القصاص  ◼

على من بقي وإن ماات معا فال ضمان ، أما األئمة الثالثة فلم يفرقوا بني العمد  
 . 717واخلطأ فأوجبوا الضمان مطلقا

ر منها : ما روي عن علي رضي هللا عنه أنه جعل وقد دل على ذلك بعض اآلاث
عاقلة صاحبه   على  املصطدمني  من  واحد  عدم    718دية كل  واحتجوا يف   ،

 719إجياب القصاص يف العمد أن القتل احلاصل ابلصدمة ال يقتل غالبا . 
 إن املنفرد ابلتعدي ينفرد ابلضمان . ◼
إنه  ال فرق فيما سبق بني أن يكون املتصادمان راكبني ، أو ماشيني ،  ◼

 .720أو راكب وماشي  
 

 36- 10/35راجع اإلنصاف   -  715

  12/545فما بعدها املغين    348/ 5؛ مغين احملتاج  331/ 9؛ روضة الطالبني    93- 5/92راجع املهذب    -  716
 4/1946؛ كشاف القناع  3/294فما بعدها  ؛ شرح منتهى اإلرشادات 

  10/355؛ فتح القدير  6/150؛  تبيني احلقائق  7/404؛ بدائع الصنائع    190/ 26راجع املبسوط    -  717
ي على  ؛ حاشية الدسوق4/666؛  املدونة    189؛  جممع الضماانت   12/324؛العناية شرح اهلداية للعيين  

؛ روضة الطالبني    93- 5/92؛  املهذب  308/ 8؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  4/247الشرح الكبري  
؛  294/ 3فما بعدها  ؛ شرح منتهى اإلرشادات    545/ 12فما بعدها املغين    5/348؛ مغين احملتاج  331/ 9

 4/1946كشاف القناع 
، كتاب الدايت  برقم  9/332وابن أيب شيبة    ؛18328، كتاب الدايت برقم    54/ 10أخرجه عبدا لرزاق    -   718

 386-4، ابب الرجل يصدم الرجل ، وأخرجه الزيلعي يف نصب الراية 7682

 547/ 12راجع املغين  -  719

 8/410؛ البحر الرائق   547- 545/ 12راجع املغين  -  720
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 املطلب الرابع 

 استواء السبب واملباشرة يف اجلناية املوجبة للدية فيما دون النفس
 

استواء املباشرة والسبب فيما يوجب الدية فيما دون النفس إذا   أوال:
: فإذا اجتمع املتسبب واملباشر فيما يوجب    الديةآل األمر يف القصاص إىل  

القصاص فيما دون النفس ، وقد وجد التعدي منهما معا ، مث آل األمر إىل الدية  
الدية ، كاملسائل السابقة يف املطلب   املباشرة والسبب سواء يف وجوب  ؛ فإن 

 السابق  ومن ذلك: 
 :   املثال األول

  من قبل الويل ،    - فيما دون النفس-إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص
 وقد كان الويل عاملا بكذب الشهود  

 فهنا قد اجتمع سبب مع مباشرة ، فاملتسبب هم الشهود حيث تعمدوا الكذب
بشهادهتم فتسببوا يف قطع طرف اجملين عليه  ، واملباشر هو الويل الذي قام  

واملباشر قد  ابستيفاء القصاص ، مع علمه بكذب الشهود ، وكل من املتسبب  
 وجد منهم التعدي . 

 :  املثال الثاين 
  ، ولو أكره شخص آخر على قطع طرف شخص ، وقد كان كل منهما ابلغا

 وكان اإلكراه ملجئا . 
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 721فاملتسبب هو املكرِه ، واملباشر هو املكَره ، وكل منهما قد وجد منه التعدي 
 . 
 إذا أمسك شخص شخصا من أجل أن يقوم بقطع طرفه    :    املثال الثالث

شخص آخر مع علم املمسك بذلك ، والقاطع غري متمكن من القطع إال  
 مبسك املمسك له 

فاألقوال قي مجيع هذه األمثلة ينبين على األقوال السابقة فيما يوجب قصاصا  ◼
 . 722يف النفس  

  فمن جعل التسبب يف مثل تلك الصور مساواي للمباشرة أوجب القصاص من
املباشر واملتسبب معا ، وإذا آل األمر إىل الدية وجبت عليهما معا كالشريكني  

723 
على املباشر وحده ، وإذا آل األمر   ومن جعل املباشرة غالبة جعل القصاص

 إىل الدية وجبت عليه وحده  . 
 
 
 
 

 

املبسوط    -  721 اهلندية    24/74راجع  اخلانية هبامش  ؛  بعدها  ب 3/484فما  اهلداية يف شرح  املبتدي  ؛   داية 
3 /274 

؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  12/282؛ الذخرية    393/ 8البحر الرائق    24/76راجع املبسوط    -   722
املالكي  243/ 4 الفقه  يف  التلقني  الطالبني  468- 467/ 2؛  روضة  املهذب  9/135؛  احملتاج  5/27؛  مغين  ؛ 
 2905/ 5؛ كشاف القناع  455/ 11؛املغين   221/ 5

؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  284/ 12؛ الذخرية  5/0529؛ كشاف القناع  11/596املغين    -   723
4 /245 
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النفس   :  اثنيا دون  فيما  الدية  يوجب  فيما  والسبب  املباشرة  استواء 
 لالشرتاك يف اجلناية :  وحمل البحث صوراتن

 
فيما دون  :    الصورة األوىل الدية  يوجب  فيما  املباشر واملتسبب  اجتمع  إذا 

 النفس الشرتاكهما يف سبب اجلناية  
األمثلة عليها: مجيع األمثلة السابقة فيما يوجب الدية يف النفس ، إذا تسببت  ◼

 اجلناية يف تلف شيء فيما دون النفس، ومن ذلك : 
  724آدمي فتلف منه عضو لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها غريه فوقع فيها  
  وضع زيد حجرا يف الطريق ، ووضع آخران حجرا إىل جانبه فتعثرهبما إنسان

  725وأصيب بتلف يف جسمه 
  لو حفر إنسان بئرا ونصب آخر فيها سكينا فوقع إنسان يف البئر على السكني

 726فأصيب بتلف  
 النفس . وكذلك مسألة الزبية السابقة ، إذا ترتب عليها تلف فيما دون 
 

إذا اجتمع املباشر واملتسبب فيما يوجب دية فيما دون النفس  : الصورة الثانية
 بسبب االصطدام :  

 
كشاف  346/ 5؛ مغين احملتاج  9/325روضة الطالبني  7/407؛ بدائع الصنائع    17/ 27راجع  املبسوط    -  724

 2959/ 6القناع  

 9/326راجع روضة الطالبني  -  725

 89/ 12راجع املغين  -  726
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فإذا وجد التعدي من أحدمها وقد أصيبا بتلف فيما دون النفس أو أصيب  ◼
 727أحدمها فالضمان على املتعدي منهما  

 األمثلة على ذلك : ◼
مثال التعدي من املباشر 
   ، إذا وقف يف رجل يف ملكه أو يف طريق واسع فصدمه رجل فأصيبا جبراح

نه ، وجتب دية  هدر دم الصادم ؛ ألنه جرح بفعل هو مفرط فيه فسقط ضما
  728املصدوم على عاقلة الصادم ألنه جرحه بصدمة هو متعد قيها 

  أخرى سيارة  وجاءت  فيه  ابلوقوف  مأذون  موقف  يف  سيارة  وقفت  لو 
     729فاصطدمت هبا فأصيب السائقان معا  فالضمان على الصادم لتعديه 

 مثال التعدي من املتسبب 
  أخرى فاصطدمت به ، وقد كانت  لو قطع اإلشارة بسيارته ، فجاءت سيارة

 تسري ابعتدال ، فأصيبا معا  ،   فالضمان على املتسبب لقطعه اإلشارة . 
 : وحمل اخلالف موضعان مها 
إذا عدم التعدي منهما معا ،  أو ُجِهل التعدي منهما وقد أصيبا معا أو أصيب  ◼

 أحدمها . 
 مثاله ◼
  لو توقفت السيارة خللل هبا يف منعطف أحد الطرق فجاءت سيارة أخرى تسري

 ابعتدال  فاصطدمت هبا  وأصيبا معا فعلى من يكون الضمان ؟  
واخلالف يف ذلك جرى حبثه يف املطلب السابق : 

 
727  -   

 93- 5/92راجع املهذب  -  728

 46/ 12مثلة يف ذلك املغين راجع بعض األ -  729
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  فعلى قول اجلمهور جيب الضمان على كل منهما ، فينبين على ذلك أنه لو
يو  مبا  جسمه  يف  أحدمها  ،  أصيب  مثال  ورجليه  عينية  يفقد  ديتني كأن  جب 

 واآلخر أصيب مبا يوجب دية واحدة ، فعلى كل منهما ضمان ما جيب لآلخر 
  وعلى قول الشافعية جيب ضمان النصف على كل منهما 
 وعلى قول اإلمام مالك فيما إذا جهل احلال من وجود العمد أو عدمه ، فإنه

 .  ن فعلهما يف أنفسهما هدرا حيمل ذلك على العمد ويف هذه احلالة يكو 
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 املبحث الثاين
 استواء السبب واملباشرة يف ابب احلدود وفيه مطلبان:

 

 املطلب األول : 
 استواء السبب واملباشرة فيما يوجب حد السرقة  

 
 املطلب الثاين :

 استواء السبب واملباشرة فيما يوجب حد احلرابة  
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 ملطلب األول ا
 استواء السبب واملباشرة فيما يوجب حد السرقة

 
لقد تقدم يف الفصول السابقة حبث السرقة إذا قام هبا شخص واحد ، أو كان 
الشريك غري مكلف ، فيتبقى يف هذا الفصل حبث السرقة من قبل اجلماعة أبن  
تتم املباشرة من بعضهم ، واإلعانة من البعض اآلخر ، وسوف يتم تناول ذلك  

 على التفصيل اآليت   
فا واحد فأكثرحمل البحث : إذا  كان الشريك مكل  
 730حترير حمل النزاع  
 اتفقوا على أن اجلماعة إذا اشرتكوا يف إخراج املسروق من احلرز  وقد بلغت

قيمة املسروق أنصبة بعددهم فإهنم يقطعون مجيعا  ، فإذا مل يبلغ نصااب لكل  
واحد منهم فقد وقع اخلالف يف ذلك ، واخلالف يف هذه املسألة ال تعلق له 

، فال حاجة ، لبحثها  ابملتسبب أو املباشر ، فهي خارج موضوع هذا البحث  
ولكن مجلة القول فيها أن املالكية واحلنابلة يوجبون القطع على من أخرج  ،  

نصااب واحدا ولو كانوا مجاعة ، أما احلنفية والشافعية فهم يشرتطون أن يكون  

 
- 150/ 3؛ حتفة الفقهاء  55/ 5؛ البحر الرائق  97/ 7؛ بدائع الصنائع  148-9/147راجع املبسوط    -   730

؛    4/335؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  529/ 4؛ املدونة  6/137؛ رد احملتار على الدر املختار  151
خليل   على خمتصر  واإلكليل  اجملتهد  424/ 8التاج  بداية  الطالبني  2266/ 4؛  روضة  املهذب    10/134؛   ؛ 

فما بعدها    6/3082فما بعدها ؛ كشاف القناع    12/468فما بعدها ؛ املغين    5/485؛ مغين احملتاج    421/ 5
 فما بعدها.   26/501؛ املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف 
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السارقني ، فإذا اشرتك ثالثة يف سرقة نصابني فال قطع     عدد األنصبة بعدد 
731  . 

للسارق يقطع بشروط ثالثة: واتفقوا على أن املعني  
 أن تكون اإلعانة ضرورية حبيث ال ميكن للسرقة أن تتم بدوهنا 
 أن تكون من داخل احلرز 
  ، أن تبلغ  قيمة املسروق أنصبة بعددهم 
 : ووقع اخلالف يف إحلاق املعني ابملباشر يف وجوب القطع يف مسائل منها 
: إذا اشرتكوا يف دخول احلرز وانفرد بعضهم إبخراج املسروق    املسألة األوىل◼

 فعلى من يكون القطع؟    
  مثاهلا : لو اشرتك مجاعة يف سرقة فحملوه على ظهر واحد منهم أو أكثر 
 732 أختلف يف ذلك على ثالثة أقوال: ◼

 733القول األول : جيب القطع عليهم إذا بلغ املسروق نصااب وهو قول احلنابلة  
إذا محلوه مجيعا على من قام ابإلخراج/ وكان احملمول ثقيال/ / 734الكية  وقول امل 

 
 املراجع السابقة  -  731

- 150/ 3؛ حتفة الفقهاء  55/ 5بحر الرائق  ؛ ال97/ 7؛ بدائع الصنائع  148-9/147راجع املبسوط    -   732
؛    4/335؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  529/ 4؛ املدونة  6/137؛ رد احملتار على الدر املختار  151

خليل   على خمتصر  واإلكليل  اجملتهد  424/ 8التاج  بداية  الطالبني  2266/ 4؛  روضة  املهذب    10/134؛   ؛ 
فما بعدها    6/3082فما بعدها ؛ كشاف القناع    12/468؛ املغين    فما بعدها  5/468؛ مغين احملتاج    421/ 5

 فما بعدها.   26/501؛ املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف 

فما بعدها ؛ املقنع والشرح الكبري مع    6/3082فما بعدها ؛ كشاف القناع    468/ 12راجع  املغين    -   733
 فما بعدها.    501/ 26اإلنصاف 

؛ التاج واإلكليل على خمتصر خليل    4/335شية الدسوقي على الشرح الكبري؛  حا4/529راجع املدونة    -  734
 ؛ 4/2266؛ بداية اجملتهد 424/ 8
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إذا كان املسروق يبلغ أنصبة بعددهم   736وقول احلنفية استحساان   735أو كثريا/  
 .  
 وزفر من  737القول الثاين: جيب القطع على املخرج فقط وهو قول الشافعية

يعاونوا على محله أو كان احملمول خفيفا أو    738احلنفية  املالكية إذا مل  وقول 
 . قليال 
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 منها:  739استدل أصحاب القول األول أبدلة ◼
  ألهنم اشرتكوا يف هتك احلرز وصار املال خمرجا مبعاونتهم فيلزمهم القطع كما

 لو أخرجوه على ظهر دابة 
  وألن القصد هو الزجر ، وانفراد بعضهم ابإلخراج ليس مؤثرا يف عدم إجياب

 القطع عليهم. 
 منها :   740واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة ◼
يكون إال إبخراج املال املسروق من  ألن املخرج هو السارق ، ومتام السرقة ال 

 احلرز . 
 نوقش : :  *

 إن السرقة قد متت ابلتعاون بينهم واإلعانة كانت ضرورية 
 

 هذه قيود عند املالكية ، فالبد أن تكون اإلعانة ضرورية فلو أعان على محل ثوب وحنوه فال قطع   -  735

- 150/ 3فة الفقهاء  ؛ حت55/ 5؛ البحر الرائق  97/ 7؛ بدائع الصنائع  149-9/148راجع املبسوط    -   736
 149؛  6/137؛ رد احملتار على الدر املختار 151

؛    485/ 5؛ مغين احملتاج  5/421؛ املهذب   10/134؛ ؛  روضة الطالبني  485/ 5راجع مغين احملتاج   -  737
 236خبااي الزوااي للزركشي  

 149-9/148راجع املبسوط - 738

 26/504راجع املقنع واشرح الكبري مع اإلنصاف   -  739

 9/147راجع املبسوط   -  740
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  وألنه قد  وقع االشرتاك منهم يف هتك احلرز،فاستخدام بعضهم يف إخراج املال
 الينفي مسئوليتهم يف إجياب احلد  

الراجح يف ذلك هو القول األول ؛  الرتجيح : 
 لقوة ما ذكروه. *
وألن السرقة قد اشرتك فيها اجلميع اشرتاكا ماداي ، وقد كان االشرتاك ضروراي   *

 لم . إلمتام السرقة. وهللا أع 
 : إذا كانت اإلعانة من خارج احلرز   املسألة الثانية

  مثاهلا : لو نقبا حرزا فدخل أحدمها فقرب املتاع من النقب وأدخل اخلارج يده
 فأخرجه .

 أختلف يف ذلك على ثالثة أقوال : ◼
 القول األول : جيب القطع عليهما وهو قول احلنابلة وقول أيب يوسف من

 742وهو قول مالك إذا كان اإلخراج اليتم إال مبعونة من ابخلارج   741احلنفية 
 743القول الثاين: جيب القطع على اخلارج وهو قول الشافعية 
 744القول الثالث: ال قطع على واحد منهما ، وهو قول أيب حنيفة    
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 استدل أصحاب القول األول أبدلة منها: ◼

 
 148-9/147راجع املبسوط   -  741

 424/ 8راجع التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل   -  742

 5/485راجع مغين احملتاج   -  743

 148-9/147راجع املبسوط   -  744
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 فعليه ومعاونته  بفعله  املال خمرجا  احلرز فصار  منه هتك  قد مت  الداخل  ألن 
منه إخراج    القطع بكل حال ، وأما اخلارج فألنه إذا أدخل يده ، فقد وجد 

 املال من احلرز فوجب القطع عليه . 
 واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها  ◼
  ألن املخرج هو السارق ، ومتام السرقة ال يكون إال إبخراج املال املسروق من

 احلرز . 
نوقش : :إن إعانة من ابلداخل كانت ضرورية فوجب القطع عليه كالذي   *

ابخلارج بل وأوىل منه يف وجوب القطع ؛ ألن فعل من ابلداخل أقوى يف  
 حصول السرقة .  

 وألن األول مل خيرج املال والثاين مل يدخل احلرز 
نوقش : : إن الثاين قد دخل احلرز حكما لكونه أدخل يده إلخراج املسروق   *

 األول ساعده يف ذلك بتقريب املسروق إليه فهما شريكان يف السرقة و 
الراجح من ذلك القول األول إبجياب القطع عليهما معا   الرتجيح : 
 ملا ذكر من أدلة   *
 ولورود املناقشة على األقوال األخرى   *
 وألن السرقة قد حصلت بفعلهما معا . وهللا أعلم  .  *
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 املطلب الثاين 
 السبب واملباشرة فيما يوجب حد احلرابة استواء 

من  أبرز املسائل  يف ابب احلرابة عند اجتماع املباشر واملتسبب، املسائل اليت أيخذ  
املتسبب فيها حكم املباشر ، وتقدم ذكر األحوال اليت جيتمع فيها املباشر واملتسبب  

ينصب على  ، وأن ذلك ال خيرج عن ثالثة أحوال ، واحلديث يف هذا املطلب سوف  
 حالني من تلك األحوال : 

إذا اجتمع املباشر واملتسبب فيما يوجب حد احلرابة وقد كانوا  :    احلال األوىل 
 ؟    : هل أيخذ الردء حكم املباشر مسألة واحدة هيذكورا مكلفني وفيه مجيعا 

 األقوال يف املسألة : أختلف يف ذلك على قولني: ◼
  الردء أبن   : األول  احلنفية القول  قول  وهو   ، احلكم  يف   745كاملباشر 

 748واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  747واحلنابلة  746واملالكية 
 749القول الثاين : ليس على الردء إال التعزير وهو قول الشافعية   
  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 استدل أصحاب القول األول أبدلة منها: ◼
 ألنه حكم يتعلق ابحملاربة فاستوى فيه الردء واملباشر كاستحقاق الغنيمة 
 750وألن املباشر ال يتمكن  من فعله إال بقوة الردء . 

 
 ؛ 186/ 6تار على الدر املختار ؛ حاشية رد احمل5/74؛ البحر الرائق 198،  9/149راجع املبسوط   -  745

؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري    431/ 8؛ التاج واإلكليل على خمتصر خليل    554/ 4راجع املدونة    -   746
 ؛ 350- 349/ 4

 3099/ 6؛ كشاف القناع   12/486؛ املغين    27/19املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف  -  747

 34/244راجع جمموع الفتاوى   -  748

 ؛    502- 501/ 5؛ مغين احملتاج   5/451راجع املهذب  -  749
 3099/ 6؛ كشاف القناع   486/ 12؛ املغين   27/19املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف   -  750



242 
 

 واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها : ◼
 ألن احلد يتعلق ابرتكاب املعصية فال يتعلق ابملعني كسائر احلدود 
  751على من ابشر الفعل كحد الزان وألن احلد جزاء الفعل فال جيب إال . 

نوقش : : إن القياس على سائر احلدود قياس مع الفارق ، ألن احملاربة مبنية   *
على حصول املنعة واملعاضدة واملناصرة ، خبالف سائر احلدود فهي ال تنبين 

 على ذلك . 
الراجح يف ذلك هو قول اجلمهور أبن الردء يف احلرابة كاملباشر   الرتجيح : 
 لقوة دليلهم ، وضعف دليل القول اآلخر ،   *
وألن مباشرة فعل احلرابة صار ممكنا بوجود البعض ردأ هلم ، فهم كالشركاء .   *

 وهللا أعلم . 
 : مسائل : إذا كان احملاربون نساء،أو كان بعضهم من النساء، ويف ذلك احلال الثانية

 :هل جيب حد احلرابة على املرأة كالرجل ؟   املسألة األوىل
 األقوال يف املسألة : أختلف يف ذلك على قولني: ◼
  القول األول : جيب على املرأة حد احلرابة كالرجل و فرق يف ذلك بني الذكور

   754والشافعية   753واملالكية   752واإلانث  ، وهو قول احلنفية يف ظاهر الرواية 
 .  755واحلنابلة 

 
 ؛    502- 501/ 5؛ مغين احملتاج   5/451راجع املهذب  -  751
    189- 6/188؛ بن عابدين  9/197راجع املبسوط   -  752

 ؛   4/555راجع املدونة  -  753

 5/498اجع مغين احملتاج  ر  -  754

 3099/ 6؛ كشاف القناع   12/486؛ املغين    27/21املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف  -  755
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 756القول الثاين :إن حد احلرابة ال يقام على املرأة وهو رواية عن أيب حنيفة 
   758من احلنفية . 757وقول أيب يوسف

  أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 استدل أصحاب القول األول أبدلة منها: ◼
 . ألهنا حتد يف السرقة فيلزمها حكم احملاربة كالرجل 
 أصحاب القول الثاين أبدلة منها : واستدل ◼
 .ألهنا ليست من أهل احلرابة فأشبهت الصيب واجملنون 

نوقش : : إن القياس على الصيب واجملنون قياس مع الفارق ألن املرأة مكلفة  *
 يلزمها القصاص وسائر احلدود فيلزمها هذا احلد كالرجل . 

الراجح هو قول اجلمهور   الرتجيح ، 
 لقوة دليلهم ، وضعف دليل القول اآلخر  *
وألن املرأة كالرجل يف سائر األحكام مامل أييت دليل خيص املرأة ، وال دليل هنا   *

 يف إخراجها من وجوب حد احلرابة عليها كسائر احلدود . وهللا أعلم . 
إذا قام ابحلرابة ذكور وإانث    مث انبىن على هذا اخلالف: مسألة هي :

 مكلفني، فال خيلو األمر حينئذ من ثالث صور : 
 . إما أن تكون املباشرة من قبل  النساء والردء من الرجال 
 . وإما أن تكون املباشرة من الرجال والردء من النساء 
 .وإما أن تكون املباشرة من الرجال و النساء معا 

 
أطلق ابن قدامة رمحه هللا تعاىل القول يف نقله عن أيب حنيفة أبنه يقول بعدم وجوب احلد على املرأة مطلقا    -   756

أيب حنيفة  أبنه يقول بذلك ، ولكن ظاهر الرواية عنه أن    ، ولعل ذلك كان بناء  على رواية بن مساعة عن حممد عن
 املرأة كالرجل يف حد احلرابة  

 85سبقت ترمجته ص  -  757

    189- 6/188؛ بن عابدين  9/197راجع املبسوط   -  758
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ور ال يفرقون بني الرجل واملرأة يف وجوب احلد  ويف مجيع هذه الصور ، فإن اجلمه
على الردء واملباشر معا  ، مع األخذ بعني االعتبار أبن الشافعية ال يوجبون احلد  

 . 759إال على املباشر 
  

 
؛ املقنع  5/498؛  مغين احملتاج    4/555؛ املدونة    189-6/188؛ بن عابدين  9/197راجع املبسوط    -   759

 6/3099؛ كشاف القناع  12/486؛ املغين    27/21اإلنصاف  والشرح الكبري مع 
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 املبحث الثالث 
 استواء السبب واملباشرة يف ابب التعازير وفيه ثالثة مطالب

 املطلب األول 
 واملباشرة فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت استواء السبب 

 املطلب الثاين 
 استواء السبب واملباشرة فيما يوجب تعزيرا يف ابب احلدود

 املطلب الثالث
الصور  بعض  تعزيرا يف  يوجب  فيما  السبب واملباشرة  استواء 

 احلادثة 
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 املطلب األول 
 استواء السبب واملباشرة فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت 

 
إذا جرت التسوية بني املباشرة و السبب   فيما يوجب القصاص   :  أوال

 على املباشر واملتسبب معا مث إندرأت عنهما 
 األمثلة على ذلك  ◼
  ، املكرِه واملكَره على القول بوجوب القصاص عليهما معا وهو قول اجلمهور

   760إذا درء احلد عنهما فإهنما يستحقان التعزير. 
 املمسك مع القاتل ، لو درء احلد عنهما فإهنما يستحقان التعزير . وكذلك 
إذا جرت التسوية  بني املباشرة والسبب  فيما يوجب تعزيرا    :  اثنيا

 على املباشر واملتسبب معا يف ابب اجلناايت 
 األمثلة على ذلك  ◼
 إذا اجتمع مباشر ومتسبب ومها غري ابلغني ، أو غري عاقلني  يف قتل أو قطع

 .761هنما يستواين يف استحقاق التعزير فإ
  إذا اجتمع مباشر ومتسبب يف إحداث شيء يف الطريق العام فيتضرر به الناس

 ، فإهنما يستواين يف استحقاق التعزير . 
 

للدردير    24/75املبسوط    -  760 الصغري  االشرح  املسالك  382/ 3؛   تبيني  الطالبني  405/ 4؛   ؛   روضة 
الوجيز    141،    136/ 9 العزيز شرح  بسام  147،  10/141؛فتح  البن  املرام  بلوغ  من  األحكام  توضيح  ؛ 
 فما بعدها ط مكتبة الرشد   3/785؛ السلسبيل يف معرفة الدليل  1414لثانية  فما بعدها ، الطبعة ا 345/ 5

وقد حكى شيخ اإلسالم اإلمجاع على أن الصيب املميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا ، وكذا اجملنون    -   761
؛    450/ 26يضرب على ما فعل لُيزجر لكن العقوبة بقتل أو قطع ، راجع املقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف  

 237خبااي الزوااي للزركشي  
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 املطلب الثاين 
 استواء السبب واملباشرة فيما يوجب تعزيرا يف ابب احلدود

 
السبب   فيما يوجب عقوبة إذا جرت التسوية بني املباشرة و    :  أوال

بدنية أو مالية يف ابب احلدود على املباشر واملتسبب معا مث إندرأت  
   عنهما.

 األمثلة على ذلك ◼
  إذا ثبت حد السرقة على مجاعة مكلفني فيهم متسبب ومباشر مث درء احلد

 .  762عنهم فإهنم يستحقون التعزير
  ومباشر مث درء عنهم فإهنم يستوون  إذا ثبت حد احلرابة على مجاعة فيهم ردأ

 .763يف استحقاق التعزير 
: إذا جرت التسوية  بني املباشرة والسبب فيما يوجب تعزيرا يف   اثنيا

  ابب احلدود على املباشر واملتسبب معا.
 األمثلة على ذلك   ◼
  ، إذا قام ابحلرابة غري املكلفني . فإن الردء واملباشر سواء يف عدم إجياب احلد

 764وإمنا يستحقون التعزير . 
 

   - 24/35، فصل فيما اليوجب القطع ،  املبسوط  565/ 3راجع  جامع األصول يف أحاديث الرسول    -   762
  141،    136/ 9؛   روضة الطالبني  405/ 4؛  تبيني املسالك 382/  3؛  الشرح الصغري للدردير   75،  37

 26/447الشرح الكبري مع اإلنصاف  ؛  املقنع و 147،  10/141؛فتح العزيز شرح الوجيز  

 املراجع السابقة   -  763

، حيث نقل صاحب اإلنصاف عن شيخ اإلسالم ابن    450/ 26راجع املقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف    -  764
 تيميه أنه النزاع بني العلماء يف معاقبة غري املكلف ابلتعزير 
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  إذا كانت املباشرة من غري املكلفني والردء من املكلفني ، فإن الردء واملباشر
 . 765سواء يف عدم إجياب احلد ، ويستوون يف استحقاقهم للتعزير 

 . إذا اجتمع مباشر ومتسبب يف السرقة وكاان غري مكلفني 
 إذا اجتمع مباشر ومتسبب يف السرقة من غري احلرز  ، 
  إذا اجتمع مباشر ومتسبب يف سرقة مادون النصاب 
   إذا اجتمع مباشر ومتسبب يف  سرقة مال  فيه شبهة 
ففي مجيع هذه الصور يستوي املباشر واملتسبب يف استحقاق التعزير وعلى  ◼

 .766مثل ذلك يقاس 
  

 
 12/486راجع  املغين   -  765

   - 24/35، فصل فيما اليوجب القطع ،  املبسوط  565/ 3راجع  جامع األصول يف أحاديث الرسول    -   766
  141،    136/ 9؛   روضة الطالبني  405/ 4؛  تبيني املسالك 382/  3؛  الشرح الصغري للدردير   75،  37

 26/447؛  املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف  147،  10/141؛فتح العزيز شرح الوجيز  
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 املطلب الثالث 
 استواء السبب واملباشرة فيما  

 احلادثةيوجب تعزيرا يف بعض الصور 
 

إن التقدم املشهود يف هذا العصر للعلوم الدنيوية  يف كثري من األمور ،  مل يكن  
قاصرا على ما ينفع الناس فحسب ، بل صاحبه تقدم يف كثري من وسائل الفساد  
واإلفساد ، والصور يف ذلك كثرية ، لكن الذي يهم هنا هو بعض الصور اليت  

 ملتسبب على سبيل االستواء . ميكن أن خترج على اجتماع املباشر وا
وهذه الصور ، وإن كانت حادثة من حيث الشكل واألسلوب ، فإهنا من حيث  
اليت ميكن   ، ومن األصول  الشريعة ابلنهي عنها  املضمون  صور قدمية جاءت 

 إعادة تلك الصور إليها يف الشريعة ما يلي: 
 التزوير ◼
 اإلفساد يف األرض  ◼
 الرشوة ◼
 التزوير احلادثةأوال من صور 
اليت حيملها الوافدون إىل هذه البالد ، فإن من يقوم    تزوير بطاقات اهلوية◼

بذلك العمل يكون مزورا أصليا ، وكذلك من يقوم ابستخدام هوية مزورة أيخذ 
حكم املزور األصلي ، فالذي قام بعملية التزوير هو املتسبب ، والذي استفاد  

ومها يف العقوبة املقررة سواء  ، هذا فيه تسوية   من اهلوية املزورة هو املباشر ، 
 . 767بني املباشرة والسبب

 
 1/292، ديوان املظامل 1400راجع جمموعة القرارات اجلزائية يف قضااي الرشوة والتزوير لعام   -  767
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، فإن من يقوم بتزييف ، أو تقليد نقودا متداولة ، أو يتعامل   تزوير النقود◼
،   768هبا ، أو يقوم برتوجيها ، كل واحد من هؤالء أيخذ عقوبة تعزيرية واحدة 

وجيها متسبب أيضا ، ومن فالذي قام بعمل التزوير متسبب، والذي يقوم برت 
يستفيد منها ابلشراء هو املباشر ، والتسوية بينهم يف العقوبة تسوية بني السبب  

 واملباشرة . 
 اثنيا من صور اإلفساد يف األرض يف هذا العصر 
: فقد صدر قرار هيئة كبار العلماء ابإلمجاع على أن    هتريب املخدرات   ◼

ستقباهلا ، أو يقوم ابستريادها فإنه من يقوم بتهريب املخدرات  ،  أو يقوم اب
.  ويف ذلك تسوية بني املتسبب واملباشرة، وبيان ذلك ، أن  769يقتل تعزيرا

الذي يقوم  جبلب املخدرات من اخلارج من أجل أن يقوم بتسليمها لشخص  
آخر مقابل مبلغ من املال  أيخذ حكم الوسيط ، واملستقبل أيخذ حكم املباشر  

 يف العقوبة فيه تسوية بني السبب واملباشرة . ، والتسوية بينهما  
اثلثا  من صور الرشوة يف هذا العصر 

أحد هم أراد أن يقوم إبدخال الكهرابء إىل بيته الذي حتت اإلنشاء فقام أحد  
األشخاص بداللته على موظف يعمل يف شركة الكهرابء لكي ينجز له معاملته 
مقابل مبلغ ألف رايل ، فجرى اإلبالغ عن ذلك ، وعندما  استلم  الوسيط  

يم املبلغ للموظف يف  املبلغ ، قبض عليه ، مث جرى الرتتيب معه أبن يقوم بتسل
 اجلهة املذكورة ، فتم القبض على املوظف متلبس. 

 
لعام    -  768 الرشوة والتزوير  اجلزائية يف قضااي  القرارات  املظامل  1400راجع جمموعة  ، جرائم  114/ 2، ديوان 

 138التعزير املنظمة يف اململكة العربية السعودية ص 
 243- 242/ 5راجع التصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل   -  769
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فالوسيط مبثابة املتسبب، واملوظف مبثابة املباشر ، وقد حكم عليهما حبكم واحد  
 ، وهذا فيه تسوية بني املباشر واملتسبب. 770وعقوبة واحدة 

  

 
 128-126/  2، ديوان املظامل 1400والتزوير لعام   راجع جمموعة القرارات اجلزائية يف قضااي الرشوة  -  770
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 الفصل الرابع
 

الرايض وفيه بعض التطبيقات الفقهية من حماكم مدينة 
 ثالثة مباحث: 

 
 
 

املبحث األول   صور من اجتماع املتسبب واملباشر يف  
 ابب اجلناايت 

املبحث الثاين  صور من اجتماع املتسبب واملباشر يف ابب  
 احلدود 

املتسبب واملباشر يف   الثالث صور من اجتماع  املبحث  
 ابب التعازير 
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 املبحث األول 
 واملباشر يف ابب اجلناايت صور من اجتماع املتسبب 

 
يف هذا املبحث واملباحث اليت تليه ، سوف يتم التعرض لبعض األمثلة  احلية من 
واقع احملاكم مبدينة الرايض ، حيث سوف جيري عرض صورة الواقعة وبيان حكم  
القاضي فيها ، مث بعد ذلك جيري تطبيق املثال على ما يناسبه من الصور الثالث  

 ملباشر واملتسبب  . من صور اجتماع ا
 أوال : اجتماع املباشر واملتسبب فيما يوجب القصاص 

 

، ثالثة أشخاص جرى االتفاق فيما بينهم على قتل شخص   صورة الواقعة•
، وسرقة ماله ، وهو يعرفهم جيدا ، وأيمن جانبهم ، وبعد أن اجتمعوا معه يف 

 بيته ، اقرتح عليهم الصعود إىل سطح املنزل لتناول الشاي، ففعلوا ذلك ، 
هر ابملزاح  مث قام أحدهم بدفعه إىل قرب املنور املطل على ساحة املنزل ، وهو يتظا 

فنزلوا مجيعا    ، املنزل  إثرها يف ساحة  بدفعه دفعة قوية سقط من  قام  ، مث  معه 
للتأكد من موته ، فوجدوا به بقية رمق ، فقام أحدهم إبمساكه من اخللف ، وقام  

جبعل حبل حول عنقه وخنقاه حىت مات ،    -وأحدمها الذي قام بدفعه -اآلخران  
 لقتلة . فطالب أولياء القتيل ابلقصاص من ا

  حكم القاضي فيها•
هذه القضية قد حكم فيها ثالثة قضاة ، وقد اتفقوا مجيعا على وجوب القتل  
قصاصا على الذين قاما خبنق القتيل ، ووقع اخلالف بينهم يف قتل املمسك ،  
فذهب اثنان منهم إىل وجوب القتل على املمسك أيضا الشرتاكه معهم ، وذهب  
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ي  القضاة إىل أن املمسك  القتل مل حيصل  أحد  القتل ، ألن  التعزير بغري  ستحق 
 بفعله وال أبثر فعله . 

 وقد رفعت القضية إىل حمكمة التمييز فصدقت احلكم بقتل الثالثة مجيعا . 
 التطبيق •

هذه القضية من القضااي النادرة جدا ، وهي مثال على القسم الثاين من أقسام  
ببا ، وهي مثال حي ملسألة املمسك  القاعدة ؛ ألن اجملين عليه ليس مباشرا وال متس

مع القاتل اليت اختلف فيها الفقهاء كأبرز مسألة من مسائل استواء املباشرة مع  
 .  771السبب ، وقد مضى ذكر اخلالف يف ذلك  

وبتطبيق هذا املثال على ما سبق يف املسألة يتبني أبن هذه الصورة ال تدخل يف  
أن ال يتمكن القاتل من القتل إال   حمل النزاع ، لتخلف شرط من الشروط وهو : 

ابإلمساك ، ويف هذا املثال ، فإن اإلمساك غري ضروري للقتل ، بل هو حتصيل  
 حاصل ؛ ألن الشخص املقتول غري واع بنفسه فهو شبه ميت . 

وعلى هذا فإن احلكم بقتل املمسك يف هذا املثال قصاصا أمر خمالف ملا جرى  
األربعة  األئمة  بني  عليه  القاضي    االتفاق  رأي  فيكون   ، للتعزير  استحقاقه  يف 

 املخالف يف هذه القضية هو الصواب ، وهو تغليب للمباشرة على السبب . 
ولكن لو أن القضية قد نظر فيها من أجل احلق العام ، فقد يستحق املمسك  
القتل تعزيرا ، ألنه قد شارك يف القتل وهو قتل غيلة ،  ولعل هذا الذي قد أخذه 
القتل   إجياب  ولكن   ، للحكم   إصدارهم  عند  االعتبار  بعني  اآلخرين  القضاة 

 قصاصا ال يصح  وهللا أعلم .  
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 : اجتماع املباشر واملتسبب فيما يوجب الدية يف النفساثنيا : 
 
 :  صورة الواقعة•

حادث دهس يف أحدى الطرق السريعة ابلرايض بسبب عبور الطريق ، وتقرير 
بنسبة   السيارة  يدين صاحب  السيارة ال    %100املرور  قائد  أن  أيضا  ، وتبني 

 ة عشر عاما . حيمل رخصة للقيادة ، لصغر سنه ، حيث أنه يبلغ من العمر ست
  حكم القاضي فيها•

حكم القاضي بوجوب الدية عليه اعتمادا على تقرير املرور ، واعرتافه املصدق  
 من احملكمة املستعجلة أبنه قانع بذلك ، وتغليبا للمباشرة على السبب . 

   التطبيق •
الصادم    -بعد النظر إىل تفاصيل القضية ، تبني يل أن التعدي قد وجد من املباشر  

، حيث أن اجملين عليه هو املتسبب، فقد اجتمع  -املصدوم   - من املتسبب  و   -
املباشر واملتسبب ووقع التلف ابملتسبب، ومها مشرتكان يف التعدي  ، حيث كان  
قائد السيارة مسرعا ، ومل يكن مأذوان له بقيادة السيارة ، واملتسبب أيضا قد وقع  

كان عبوره من موقع غري خمصص لعبور  منه تعد ألنه مل حيرتز عند عبوره للطريق ، و 
إنه  :    والقاعدة يف مثل هذه الصورة تقولاملشاة ، والطريق من الطرق السريعة ،  

االصطدام   بسبب  أحدمها  على  أو  معا،  واملتسبب  ابملباشر  التلف  وقع  إذا 
منهما   التعدي  عدم  أو  التعدي  اشرتكا يف  وإن  منهما،  املتعدي  على  فالضمان 

 772اشرتكا يف الضمان 
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والذي يظهر يل بناء على ذلك أن املتسبب مشارك يف قتل نفسه بسبب تفريطه 
، فيجب أن يسقط من الضمان حبسب ذلك ، وتقدير النسبة يف هذا يرجع إىل  

 القاضي . وهللا أعلم . 
 صورة الواقعة :•

حادث تصادم بني سيارتني ، حيث كانت إحدامها تسري يف الطريق العام بسرعة  
غري معتادة ، ففوجئ بسيارة تعرتض الطريق ، حاول تفاديها ولكن مل يستطع ، 
فنتج عن ذلك موت سائق السيارة املصدومة، فتقدم األولياء بطلب الدية ، وقد  

االثنني معا، فحمَّلوا املصدوم  قرر املرور أبن نسبة اخلطأ يف احلادث موزعة على  
؛ ألنه قد اعرتض اخلط ، ومل يتأكد من خلو الطريق ، ولعدم أخذ    % 75نسبة  

؛ للسرعة وعدم أخذ احليطة واحلذر    %25احليطة واحلذر ، ومحُِّل الصادم نسبة  
  . 
: حكم القاضي بتضمني الصادم النسبة كلها وبىن     حكم القاضي فيها•

املباشر   من  التعدي  وجد  وقد   ، السبب  على  غالبة  املباشرة  أن  على  ذلك 
 فيجب إفراده ابلضمان. 

   التطبيق •
إن هذا احلكم املبين على طرد القاعدة يف تغليب املباشرة على السبب مطلقا ، 

ني أن  هناك فرق بني  ، حيث أن هذا البحث يب773منتشر لدى بعض القضاة  
تطبيق القاعدة يف حوادث االصطدام وبني تطبيقها يف بقية اجلناايت ، والقاعدة  

إنه إذا وقع التلف يف حودث االصطدام اليت متحضت عن هذا البحث تقول :  
 

لقد اطلعت على أمثلة كثرية مشاهبة هلذا املثال التعدي فيها مشرتك بني االثنني  قد أخذت نفس احلكم ،    -   773
يف الضمان ،  فقد اطلعت على عدد ال    وال يعين هذا عدم وجود قضااي ييتم فيها التشريك بني املباشر واملتسبب

 أبس به موافق للقاعدة ، ولكنين قصدت إيراد األمثلة املخالفة للقاعدة من أجل التنبه لذلك . 
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ابملباشر واملتسبب معا، أو على أحدمها بسبب االصطدام فالضمان على املتعدي  
 ي أو ُعدم التعدي منهما اشرتكا يف الضمانمنهما، وإن اشرتكا يف التعد

واحلكم املذكور أعاله خمالف هلذه القاعدة ، ألن اجملين عليه قد تسبب يف قتل  
نفسه بسبب تقصريه وتفريطه ، فهو كمن شارك يف قتل نفسه ، فوجب أن يهدر  

 من ضمانه حبسب نسبة تعديه، ومرجع حتديد ذلك للقاضي، وهللا أعلم . 
 املباشر واملتسبب فيما يوجب الدية فيما دون  النفساثلثا:اجتماع 

 صورة الواقعة :   •
حادث تصادم بني سيارتني نتج عنه وفاة صاحب السيارة املصدوم وإصابة راكب  
كان معه جبراح ، وقد تقدم صاحب اجلراح بطلب األرش، وكان تقرير املرور قد  

  % 50التعدي، لكل منهما بـ قرر اشرتاك املباشر للصدمة واملتسبب فيها يف نسبة  
 . 
  :  حكم القاضي فيها•

 حكم القاضي مبوجب هذا التقريرفألزم بدفع نصف قيمة األرش  
 :   التطبيق •

هذا املثال كاملثالني السابقني فيما يوجب الدية يف النفس ، وحكم القاضي يف  
املذكورة  هذا املثال ، هو حكم صحيح  بناء على القاعدة يف حوادث االصطدام  

 يف األمثلة السابقة . 
وكان الواجب طرد هذا احلكم يف كل صورة  يكون التعدي فيها من املباشر  •

يف الضمان بني  -واملتسبب معا فيما خيص حوادث السري ، أما قصر التشريك  
 على مادون النفس فقط  ففيه نظر، وهللا أعلم.   - املباشر واملتسبب

  



258 
 

 املبحث الثاين 
 اجتماع املتسبب واملباشر يف ابب احلدود صور من 

 
يندر   أجل ذلك  ، ومن  احلدود ابلشبهات  تدرأ  أن  احلكيم  الشرع  اقتضى  لقد 
تنفيذ بعض احلدود كحد الرجم ، وكحد القطع ؛ وليس من وسيلة لتنفيذ احلد 
فيهما إال ابلبينة ، أو االعرتاف  ، بل إن الذي يعرتف بذلك ميكن له الرجوع فال  

 يقام عليه احلد . 
غاية  يف  أمرا  للحدود  تطبيقية  أمثلة  على  العثور  ، كان  ذلك كله  أجل  فمن 
الصعوبة، ألن معظمها يئول إىل التعزير بسبب الرجوع عن االعرتاف ، أو عدم  

مت احلكم    -فيما وقفت عليه    -توفر البينة ، ولكن عثرت على قضية واحدة  
 فيها مبا يوجب حد احلرابة . 

    اقعة :صورة الو •
اثنان اشرتكا فيما يوجب حد احلرابة حيث قام أحدهم ابالعتداء على حارس    

حظرية  لألغنام وقام بضربه آبلة حديدية ، وسلب ما معه من النقود ، وقد ساعده 
اآلخر على ربط احلارس، وحاوال سرقة األغنام ، وقد مت القبض على املعني ،  

 وهرب املباشر للجناية. 
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 :    حكم القاضي فيها•
حكم يف هذه القضية ثالثة من القضاة ، وجرى اعتبارها ضراب من ضروب احلرابة  

املباشر، واقرتحوا  املعني أيخذ حكم  أن هذا  اعتربوا  يكون حد    774، وقد  أبن 
 احلرابة عليه أبن يوقف لسبع سنوات . 

    التطبيق :•
قد  هذا مثال حي على استواء املباشرة مع السبب فيما يوجب حد احلرابة ، و 

أخذ القضاة مبذهب اجلمهور جبعل الردء كاملباشر خالفا للشافعية ، وهو الذي  
جرى ترجيحه ، وعليه فإن هذا احلكم حكم صحيح بناء على مامت تقريره يف هذا  

 البحث ، وهللا أعلم . 
  

 
لكون ويل األمر يف هذه البالد قد أخذ بقول الفقهاء أبن أو ، يف آية احلرابة للتنويع ، وأن اخليار يف العقوبة    -   774

 لتعلق حد احملاربة ابلنظام . يعود لويل األمر األعظم ؛ 
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 املبحث الثالث 
 صور من اجتماع املتسبب واملباشر يف ابب التعازير 

 
 :  صورة الواقعة•

يف أحد احملالت التجارية ، قام إبعطاء قريبه مفتاح احملل من أجل أن  رجل يعمل  
يعمل بدال عنه ، فقام هذا القريب ابختالس بعض األموال ، واملختلس مل يبلغ  

 سن التكليف . 
 :  حكم القاضي فيها•

 حكم القاضي بتعزيره  لعدم بلوغه سن التكليف ، 
 :  التطبيق•
هنا قد اجتمع مباشر ومتسبب ، فاملباشر هو املختلس ، واملتسبب هو العامل  

التعدي من املتسبب ، لكونه فرط إبسناد عمله  األصلي يف احملل ، وقد وجد 
 ، االختالس  على  أقدم  لكونه  أيضا  متعد  واملباشر   ، غريه  إىل  عليه  الواجب 

املباشر وح تقام إال على  ، وبناء على ذلك  775  ده والقاعدة يف احلدود أهنا ال 
 فاحلكم صحيح . وهللا أعلم . 

 
 
 

 
؛  شرح    99/ 7؛ بدا ئع الصنائع  9/189واحلد يف هذه الواقعة  مت درئه لعدم التكليف ، راجع املبسوط   -  775

؛ بدائع الفوائد   6/3084؛  كشاف القناع  5/485؛   مغين احملتاج    2473/ 8الطييب على مشكاة املصابيح ، 
4 /840 
 



261 
 

   :  صورة الواقعة•
ثالثة أشخاص قاموا بعملية سطو على أحد احملالت التجارية ، والذي ابشر     

السرقة والتهديد ابلسالح اثنان منهم ، أما الثالث فقد جلس يف السيارة منتظرا 
هلم ، ومن التحقيق تبني أن هذا الشخص قد رفض االشرتاك معهم وشركاؤه قد 

 شهدوا بذلك . 
  : حكم القاضي فيها•

ندراء حد احلرابة عنهم لعدم ثبوت ذلك عليهم ، حيث قد رجعوا  حكم القاضي اب
عن اعرتافهم ، وأوجب على كل واحد منهم عقوبة تعزيرية ابلسجن واجللد مبوجب 
من   بدر  ما  حبسب  متفاوتة  والعقوبة  للجرمية،  املصاحبة  والقرائن   ، اعرتافهم 

م حكم  الشخص من األفعال وحبسب السوابق املوجودة على كل شخص، فأحده
عليه ابلسجن ملدة ست سنوات مع اجللد ، واآلخر، حكم عليه خبمس سنوات  

 مع اجللد، أما الثالث ، فقد حكم عليه بسنة واحدة ، ألنه قد تسرت عليهم. 
      التطبيق :•

يف هذه الصورة ، وجد مباشر وردأ للمباشر، وهو الذي قام ابلتسرت على السرقة  
دا ، فال ترقى ألن تكون كاملباشرة ، فاحلكم  ، لكن اإلعانة منه كانت ضعيفة ج

بتغليب املباشرة هنا هو األوىل ، وعلى هذا فإن احلكم يف مجلته حكم صحيح ،  
 وهللا أعلم . 

  :  صورة الواقعة•
ثالثة أشخاص اشرتكوا يف إيقاف سيارة وهتديد صاحبها حتت السالح واالعتداء   

عليه ابلضرب ، والذي قام بفعل الضرب وأخذ املال واحد منهم، والبقية كانوا  
ردأ له، حبضورهم معه ، وهم مجيعا قد اشرتكوا يف التخطيط لذلك ، وهلم عمليات  
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، وطالب املدعي العام إبقامة حد   سابقة يف مثل هذه األعمال مبوجب اعرتافاهتم 
 احلرابة عليهم .   

  :  حكم القاضي فيها•
حكم القاضي يف هذه القضية ابندراء حد احلرابة عنهم لرجوعهم عن االعرتاف   

، وحكم عليهم مبوجب القرائن املصاحبة للقضية بتعزيرهم ، وقد تفاوتت العقوبة 
ر للضرب وأخذ املال حكما أشد من  التعزيرية بني املباشر واملعني ، فأعطي املباش 

 الذين قاما مبساعدته يف ذلك.  
    التطبيق:•

أن الردء أيخذ حكم املباشر يف الراجح من األقوال  776لقد تقرر يف هذا البحث  
 ، وهو قول اجلمهور . 

والذي يظهر يل يف مثل هذه الصورة ، أن األوىل احلكم على اجلميع بعقوبة  •
ألن الغالب من القضاة يف هذه البالد أيخذ بقول  واحدة من غري تفاوت ؛  

اجلمهور يف :أن الردء أيخذ حكم املباشر يف حد احلرابة  ، فإذا كان الردء يقتل  
كاملباشر للقتل  ، حىت لو مل يباشر الردء القتل ، فإن القول ابلتسوية بينهما  

تفاوت العقوبة يف العقوبة عند اندراء احلد عنهما يكون قوال أولواي ، فإذا قيل ب
بني املباشر والردء بسبب تفاوت الفعل ، فإن ذلك يكون نقضا ملا سبق تقريره 

 ابلتسوية بني املباشر والردء يف العقوبة ، فالعلة واحدة . وهللا أعلم . 
      صورة الواقعة :•

يف واقعة مشاهبة للقضية السابقة ، جرى االشرتاك بني مخسة أشخاص ، يف السطو  
العتداء ابلضرب ، والتهديد ابلسالح على بعض النساء فيه ،  ثالثة  على منزل وا

 
 فما بعدها  237راجع حبث املسألة ص   -  776
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ملن   ردأا  املنزل  ابب  على  وقفا  منهم  واثنان   ، واالعتداء  السرقة  ابشروا  منهم 
ابلداخل  ، وقد مت القبض عليهم مجيعا ، وجرى االدعاء عليهم من قبل املدعي  

 بة عليهم . العام ابلسطو وترويع اآلمنني ، وطالب إبقامة حد احلرا
      حكم القاضي فيها :•
حكم عليهم القضاة املشرتكون يف هذه القضية ابندراء حد احلرابة عنهم ؛ لعدم    

كفاية البينة ، ولرجوعهم عن االعرتاف ، ، وقضوا بسجنهم   تعزيرا ، ملدد ترتاوح  
بني أحد عشر سنة ، وسبع سنوات مع اجللد ، وقد مت التفريق بني من ابشر،  

 وبني من كان ردأا للمباشر . 
     التطبيق :•

ما قيل يف القضية السابقة يقال هنا أيضا ، فإن األوىل التسوية بينهم يف العقوبة 
إذا اندراء احلد عنهم ألي سبب من األسباب مادام أن قد غلب على ظن القاضي  
قيامهم هبذه اجلرمية ، وشهدت القرائن القوية بذلك ، وذلك قياسا على التسوية  

 وهللا أعلم .  بني الردء واملباشر يف إقامة احلد . 
    صورة الواقعة :•
جاءت إخبارية عن هتريب كمية كبرية من احلبوب املخدرة ، مت القبض فيها على   

سائق الشاحنة واليت حتتوي على الكمية املهربة ، ومت القبض  على املستقبل وهو  
 يقوم ابستالم املخدرات من السائق . 

 :   حكم القاضي فيها•
ن ضروب اإلفساد  حكم يف هذه القضية ثالثة من القضاة ، وجرى اعتبارها ضراب م 

يف األرض واعتمدوا يف حكمهم على ما صدر من هيئة كبار العلماء يف أن املهرب  
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للمخدرات واملستقبل هلا والذي يقوم برتوجيها يستحق القتل تعزيرا  ، وبناء على  
 ذلك فقد حكم على السائق واملستقبل ابلقتل تعزيرا . 

    التطبيق :•
ملباشرة ، على اعتبار أن السائق كان وسيطا  يف هذا املثال استواء بني السبب وا 

  ، متسبب  فهو  معينة   أجرة  مقابل  البالد  داخل  إىل  الكمية  هذه  توصيل  يف 
، وهناك   البالد  يقوم برتوجيها يف  الذي سوف  املباشر ألنه  واملستقبل يف حكم 
متسبب آخر ، وهو الذي قام إبرسال الكمية من خارج البالد ولو مت القبض 

ستحقا لنفس احلكم ، ومبوجب قرار هيئة كبار العلماء ، فإن هذا  عليه لكان م 
احلكم يكون حكما صحيحا ، وهو أشبه ما يكون ابحلرابة ، حيث جتري التسوية  

 . 777وهللا أعلم         .  فيها بني الردء واملباشر  
  

 
ل االطلع على كثير من القضايا ، أن جرائم الحرابة تأخذ حيزا كبيرا منها ، والذي ينبغي فيه على القضاة  لقد تبين لي من خل  -  777
أن يتشددوا في أحكامهم حيال تلك الجرائم ؛ ألن التهاون في مثل تلك الجرائم يؤدي إلى فساد عظيم يعم هذا المجتمع    - وفقهم هللا-

 من ، فأي خلل ُيلحق بهذه الركيزة ، يجب الوقوف أمامه بقوة وحسم .المسلم ؛ ألن ركيزة هذا المجتمع هي األ
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 اخلامتة
 

فوجئت ابلوقت وقد مضى منه  وبعد هذا التطواف  بني فصول البحث الثالثة ،   
أكثره ، ومل يزل بعد يف النفس أشياء وأشياء ، قد كنت أود احلديث عنها ، أو  
إضافة بعض املسائل اليت قد ارأتيت أمهيتها   ، أو حىت املزيد من التمحيص ملا  
قد مت تناوله يف هذا البحث ، ولكن هيهات هيهات ، فالوقت كاملوت قد حال  

 ي . بيين وبني ما أشته
فها أنذا أجد نفسي مضطرا ألن أحتدث عن النهاية هلذا البحث ، وقبل ذكر أهم  

 النتائج اليت ميكن استخالصها من هذا البحث البد من التنويه عن أمور منها : 
  أعرتف أبنين مل أحقق ما كنت أصبو إليه ابلدرجة اليت كنت أودها وأرغبها ؛

عزائي يف أنين قد بذلت اجلهد املمكن يف  نظرا لصعوبة هذا البحث ،  فيبقى  
 حتقيق ذلك  واحلمد هلل على كل حال . 

  وأعرتف أيضا يف ختام هذا البحث املتواضع ابملثالب الكثرية واألخطاء الكبرية
، واليت دامهين الوقت فلم أمتكن من تالفيها ، رغم أين مل آلو جهدا يف حماولة 

 ذلك سبيال . إصالحها والتقليل منها ما استطعت إىل  
  أماّ أهم النتائج اليت ميكن استخالصها من هذا البحث ، فهي تتمثل يف أمور

 من أمهها ما يلي: 
إن وجود التعدي أو عدم وجوده هو املؤثر يف تغليب احلكم للمباشرة    :   أوال

. وذلك  أن مدار     على السبب أو تغليب السبب على املباشرة أو استوائهما
ا الفقهاء يف هذا البحث  ينبين على شيء واحد هو : وجود  القاعدة اليت يتناوهل
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التعدي أو عدم وجوده ؛ فهو السر الذي يفتح الغموض الواقع يف فروع تلك  
 القاعدة . 

بعد       اثنيا املقصود ابلتعدي عند اجتماع املباشر واملتسبب
 أتمل طويل توصلت إىل أن التعدي املقصود هنا يراد به معنيان : 

 :  قصد الضرر عمدا ، وهو الذي يوجب اإلمث على صاحبه    ل املعىن األو 
 : إذا كان الضرر نتيجة تفريط خمل.  املعىن الثاين

أن األول قد  قصد الضرر عمدا ، أما الثاين ، فإن الضرر قد  والفرق بينهما  
حصل منه بدون قصد ، ورغم التفاوت يف حجم التعدي ، فإن كال من الفعلني  

 ، وكل منهما موجب للضمان .  يصح أن يسمى تعداي 
 اثلثا : إن تضمني املباشر أو املتسبب ، أو مها معا  يكون

مع التعدي و قد يكون أيضا مع عدم التعدي على النحو  
 : 778التايل 

 
الضمان مع التعدي يكون يف صورتني  

 : إذا قصد ابلفعل اإلضرار ابلغري. الصورة األوىل
 إذا كان التلف قد حصل نتيجة تفريط خمل.  الصورة الثانية : 

فهااتن الصوراتن  ميكن أن يسمى الفاعل فيهما متعداي ، رغم التفاوت يف حجم  
 التعدي بينهما ، والضمان واجب فيهما بال إشكال . 

 
 59ملعرفة األمثلة على ذلك راجع املطلب اخلامس من املبحث الثاين يف الفصل التمهيدي ص  -  778
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الضمان من غري تعد قد يكون يف صورتني : 
 : إذا كان التلف قد حصل نتيجة خطأ حمض ، الصورة األوىل

  يسمى تعداي وإن كان يضمن بسبب ذلك . فإن ذلك ال ◼
 : إذا كان التلف قد حصل نتيجة أمر خارج عن اإلرادة الصورة الثانية

  فهااتن الصوراتن مل يوجد من الفاعل فيهما تعد ابملعىن املوجود يف الصورتني
السابقتني ، ويلحظ بوجود التفاوت بني الفعلني هنا أيضا ، فإن الفعل يف الصورة 

فإنه ليس كالفعل يف الصورة الثانية  ، ومع ذلك    -وإن مل يسم تعداي-األوىل  
فإن الضمان واجب يف الصورة األوىل ، فيما إذا كان الفعل قد أجري جمرى اخلطأ  

 . 
 فيما إذا كان الفعل الذي ترتب عليه    -أما القول ابلضمان يف الصورة الثانية

قد يقال به يف بعض الفروع  حيتاج إىل أتمل  ، و   - اإلتالف  خارج عن اإلرادة  
 كمسائل االصطدام  وهللا أعلم. 

أو   رابعا التعدي  املباشر واملتسبب مع وجود  اجتماع  أقسام   :
  عدم وجوده ، وصور كل قسم ، والقواعد املستنبطة يف كل صورة 

، ميكن استخالص قسمان لكل قسم    :  الثالثة  البحث  من خالل فصول 
صوره اخلاصة به ، منها ما هو حمل اتفاق ، ومنها ما هو خمتلف فيه ، وبناء  

ت بصياغة بعض القواعد ، سواء كانت الصورة حمل  على تلك الصور فقد قم
لقواعد الصور املختلف    - اتفاق أو كانت حمل خالف ، واقتصرت يف صياغيت  

 فيها  بناء على القول الراجح. 
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إذا كان اجملين عليه مباشرا أو متسببا ،  أو كانت اجلناية    القسم األول :
 عليهما معا : 

 : واملتسبب إذا كان اجملين عليه مباشراصور اجتماع املباشر أوال 
 : : صوراتن أبن املباشر ضامن مها779حمل الوفاق   *

 :أن يوجد التعدي من املباشر وحده واملباشر أهلك نفسه بتعديه   الصورة األوىل
 منهما معا ويهلك املباشر     780أن ال يوجد تعد :  الصورة الثانية

  : القاعدة يف الصورتني معا هي 
  781الف على املباشر بسبب ليس فيه تعد فال ُيضمن إذا وقع اإلت 

  
حمل اخلالف صوراتن   : 

: أن يوجد التعدي منهما معا  واملباشر أهلك نفسه بتعديه يف    الصورة األوىل 
 غري االصطدام 

 هي :     782القاعدة يف فروع هذه الصورة بناء على القول الراجح  *

 
الدليل الذي أستند إليه يف حكاية االتفاق بني األئمة األربعة هو االستقراء الذي قمت به ملعظم للفروع    -  779

ية املنطبقة على تلك الصور ، وقد حرصت على ذكر بعض األمثلة من كل مذهب لتقرير ذلك ، وإذا مل أجد  الفقه
أمثلة لذلك يف مذهب من املذاهب ، فإنين أحيل إىل بعض املراجع اخلاصة ابملذهب ، واليت يفهم منها عدم اخلالف  

؛ حاشية الدسوقي    672/  4؛ املدونة    267/ 12؛   الذخرية  16/ 27يف مثل الصورة املفروضة . راجع املبسوط  
الكبري  الشرح  الطالبني       244/ 4على  احملتاج    314/  9روضة  املهذب    227/ 5؛مغين  املغين    92/ 5؛  ؛ 

 1938/ 4كشاف القناع  12/90
 املقصود أن ال يوجد تعد أبي درجة من الدرجات الثالث السابق ذكرها   -  780

 بعدها فما   98أنظر األمثلة على هذه الصور ص   -  781
هذه الصورة والفروع املندرجة حتتها ، قد خالف فيها املالكية اجلمهور ، فضمنوا املتسبب إذا كان متعداي ،     -  782

 فما بعدها  92راجع املسألة  واألمثلة عليها ص  



270 
 

فال   تعداي  نفسه  إتالف  على  املباشر  أقدم  وإن كان  إذا  املتسبب  على  ضمان 
 . متعداي

أن يوجد التعدي من املتسبب وحده وقد هلك املباشر بسبب  :  الصورة الثانية
 تعديه 
:   أن الضمان على املتسبب إذا    يف هذه الصورة هو  783األصل املتفق عليه ◼

 انفرد  ابلتعدي وقد هلك املباشر بسبب تعديه . 
 وقد خولف هذا األصل يف مواضع هي : 
  784: عندما ال يكون السبب ملجئا للهالك  وضع األولامل◼
 785: عندما ال يكون السبب مهلكا يف العادة  املوضع الثاين◼
 786: إذا كان املباشر ُمَغرَّرَا به من قبل املتسبب  املوضع الثالث◼
 . 787: إذا قطع السبب فعل فاعل خمتار من إنسان أو حيوان املوضع الرابع◼
  ففي مجيع تلك املواضع  األربعة اخلالف واقع فيها من جهة إجياب القصاص

 788أو الدية أو عدم الضمان مطلقا . 
   القاعدة يف فروع هذه الصورة بناء على القول الراجح*

 
؛   4/176فما بعدها ؛ ؛  كشف األسرار للبزدوي    335،     8/395؛ البحر الرائق  27/6راجع املبسوط     -   783

؛ حاشية الدسوقي على     283  -   282/ 12فما بعدها ؛ الذخرية    2/249؛ التبصرة    207/ 2لقرايف  الفروق ل 
؛ كشاف القناع    419/ 10، العزيز شرح الوجيز  9/315فما بعدها ؛  روضة الطالبني    4/242الشرح الكبري  

 ؛ 168؛ ضمان العدوان    100 - 12/99؛  املغين  1938/  4،  2958/ 6

 147-146،  139-138راجع األمثلة ص   -  784
 147، 139راجع األمثلة ص   -  785
 فما بعدها   140راجع األمثلة ص   -  786
 152،   139راجع األمثلة ص   -  787
هذه الصورة والفروع املندرجة حتتها ، قد خالف فيها احلنفية والشافعية  ،  حيث مل جيعلوا الضمان على    -  788

 فما بعدها   128املتسبب  يف بعض الفروع املندرجة حتت هذه الصورة ، راجع ص  
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 إذا انفرد املتسبب ابلتعدي انفرد ابلضمان   ◼
: صور اجتماع املباشر واملتسبب  إذا كان اجملين عليه هو   اثنيا

  املتسبب 
صوراتن أبن املباشر ضامن  789حمل الوفاق  

: أن يوجد التعدي من املباشر وحده وقد وقع اإلتالف على     الصورة األوىل
 املتسبب

الثانية◼ منهما مجيعا  وقد وقع اإلتالف على      الصورة  تعد  : أن  ال يوجد 
 املتسبب. 

 القاعدة يف فروع تلك الصورتني هي :  *
وال ضمان على املتسبب إذا مل يتعد وقد وقع   790املباشر ضامن وإن مل يتعد◼

 . 791اإلتالف عليه 
حمل اخلالف صورة واحدة 
 .   اإلتالف عليه : أن يوجد التعدي من املتسبب وحده  وقد وقع هي 
هو ◼ واحد  موضع  يف  منحصر  فيها  اخلالف  من  :   وموضع  التعدي  إذا كان 

   املتسبب فيه معىن العدوان

 
ر  ؛ فتح القدي6/150؛  تبيني احلقائق    404،    401/  7؛ بدائع الصنائع    190/ 26راجع املبسوط    -  789
؛ حاشية الدسوقي  4/666؛ املدونة    189؛  جممع الضماانت   12/324؛العناية شرح اهلداية للعيين    10/355

؛    93- 5/92؛  املهذب    8/308؛ التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  248- 247/  4على الشرح الكبري  
رح منتهى اإلرشادات  ؛ ش   547-546//12فما بعدها ؛ املغين    5/348؛ مغين احملتاج  9/331روضة الطالبني  

 1946/ 4؛ كشاف القناع  294/ 3

 262البد من استصحاب املقصود ابلتعدي كما تقدم ص   -  790
 فما بعدها    100أي على املتسبب ، راجع األمثلة على تلك الصور ص   -  791
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الراجح * القول  على  بناء  الصورة  هذه  يف  غري    792والقاعدة  املتسبب   :
  793مضمون إذا انفرد ابلتعدي وقد وقع اإلتالف عليه. 

: صور اجتماع املباشر واملتسبب إذا كانت اجلناية واقعة عليهما اثلثا
 794معا، أو على أحدمها  بسبب االصطدام

 : إذا  انفرد أحدمها ابلتعدي   الصورة األوىل
    : إذا  اشرتكا يف التعدي  الصورة الثانية

   إذا  اشرتكا يف عدم التعدي  الصورة الثالثة:
القاعدة يف هذه الصور: إذا وقع التلف ابملباشر واملتسبب معا، أو على أحدمها   *

التعدي أو   بسبب االصطدام فالضمان على املتعدي منهما، وإن اشرتكا يف 
 .  795عدم التعدي منهما اشرتكا يف الضمان 

إذا مل يكن   :   القسم الثاين من أقسام اجتماع املباشر واملتسبب
 اجملين عليه مباشرا وال متسببا 

:حمل الوفاق ثالث صور ،املباشر ضامن يف صورتني منها 
 

 فما بعدها  165راجع اخلالف يف ذلك مع األمثلة ص  -  792

ن ، وإذا كان هو الذي وقع عليه الضرر فهو غري مضمون  وعلى هذا فإن املتسبب إذا انفرد ابلتعدي ضم -  793
 على املباشر. 

؛ بدائع  410/ 8؛ البحر الرائق 150/ 6؛ تبيني احلقائق    26/190راجع يف مسائل االصطدام  املبسوط    -  794
-   3/294؛ شرح منتهى اإلرشادات  12/324؛ العيين شرح اهلداية 10/355؛ فتح القدير 7/404الصنائع  

  12/546، املغين 331/ 9؛ روضة الطالبني 248/ 4دسوقي على الشرح الكبري الشرح الكبري ؛ حاشية ال295
،  300/ 11فما بعدها ؛فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم    10/35فما بعدها  ؛ اإلنصاف    6/ 6؛ الفروع البن مفلح  

، واملنشور    8/د  75/2  فما بعدها ؛ قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  27/ 26وما بعدها ؛ جملة البحوث اإلسالمية   
 215-214ص  19يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة ، العدد 

 218وهذا الخالف فيه ، وإمنا اخلالف واقع يف مقدار الضمان ، راجع املسألة ص   -  795
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 796: أن يوجد التعدي من املباشر وحده  الصورة األوىل
 797: أن  ال يوجد تعد منهما مجيعا  الصورة الثانية

الصورتني  * هاتني  فروع  يف  ا   القاعدة  أن  :  دام  ما  يتعد  مل  وإن  ضامن  ملباشر 
 املتسبب مل يتعد

  أن يوجد التعدي من املتسبب وحده : الصورة الثالثة 
: إذا انفرد املتسبب ابلتعدي انفرد       798والقاعدة يف فروع  هذه الصورة  *

 ابلضمان 
 حمل اخلالف صورة واحدة هي: أن يوجد التعدي من املباشر واملتسبب معا 

 - ومن ذلك : 
799مسألة اآلمر واملأمور كما لو أمره بقتل شخص بغري حق ففعل  
800مسألة املكرِه واملكَره ، إذا أكرهه على قتل شخص بغري حق ففعل 
 والقاعدة يف فروع هذه  الصورة بناء على القول الراجح    *
 801إذا اشرتك املباشر واملتسبب يف التعدي اشرتكا يف الضمان  ◼
  كله  واخلالصة من هذا  : 
  ابالتفاق السبب  على  غالبة  االصطدام(-املباشرة  مسائل  غري  يف    -)يف 

 املواضع اآلتية: 

 
 101راجع األمثلة ص   -  796
     102راجع األمثلة على ذلك ص   -  797
   157راجع ص     -  798
 77راجع املسألة ص  -  799
 206راجع املسألة ص  -  800
 فيكون كمسألة التصادم عند وجود التعدي من الصادم واملصدوم   -  801
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ملباشر ، أو ابملتسبب  ، أو  أن ال يوجد تعد منهما مجيعا  وقد وقع التلف اب
 وقع التلف  بغريمها. 

 إذا انفرد املباشر ابلتعدي وقد وقع التلف ابملباشر ، أو ابملتسبب  أو وقع
 التلف هبما معا  ، أو بغريمها. 

  األقوال من  الراجح  يف  السبب  على  غالبة  مسائل  -املباشرة  غري  )يف 
 - االصطدام( 

 إذا وجد التعدي منهما معا  واملباشر أهلك نفسه بتعديه 
أن يوجد التعدي منهما معا وقد وقع اإلتالف على املتسبب 
أن يوجد التعدي منهما على غريمها ، واملباشرة قد قطعت أثر السبب 
إذا وقع التلف ابملباشر واملتسبب معا، أو على أحدمها  ويف مسائل االصطدام   *

االصطدام فالضمان على املتعدي منهما ، وإن اشرتكا يف التعدي اشرتكا  بسبب  
 يف الضمان ، وإن عدم التعدي منهما فالضمان عليهما ابلسوية 

إن من ينفرد ابلتعدي ينفرد ابلضمان ، سواء كان مباشرا أو متسببا ،   *
 .   وسواء كان ذلك يف مسائل االصطدام أو غريها

الراجح من األقوال والسبب غالب على املباشرة يف  : 
   إذا انفرد املتسبب ابلتعدي  وقد وقع اإلتالف على املتسبب ، أو على املباشر

 أو عليهما معا ، أو على غريمها . 
 ويستوي السبب مع املباشرة على الراجح 
 . إذا وجد التعدي منهما معا وقد وقع التلف على غريمها 
إن هناك فرقا بني اجتماع املباشر واملتسبب يف حودث االصطدام    :   خامسا

، وبني اجتماعهما يف سائر اجلناايت ، ويف الفصل التطبيقي حلُِظ عدم التمييز  
يف حوادث    -فيما وقفت عليه    - بني املوضعني ، فقد وجدت أن معتمد احملاكم 
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لي " إذا  ، حيث نصت على ما ي  802السري ينبين على قاعدة عند احلنابلة  
الضمان   تعلق   ، وسبب  مباشرة  إىل  ونفوسهم  اآلدميني  أموال  إتالف  استند 
ابملباشرة دون السبب ، إال إذا كانت املباشرة مبنية على السبب وانشئة عنه 

وسواء كانت   ملجئة   -املباشرة -،  غري  أو  املباشرة   -ملجئة  إن كانت  مث   ،
وحده ابلضمان ، وإن كان   واحلالة هذه ال عدوان فيها ابلكلية استقل السبب

 فيها عدوان شاركت السبب يف الضمان " 
  ،   ، السري  حوادث  على  وتطبيقها    ، القاعدة  هذه  صياغة  جرى  قد  و 

ويشرتطون لتضمني املتسبب عدم وجود التعدي مطلقا من املباشر ، ويشركون  
تكون   أن  بشرط    ، التعدي  إذا اشرتكا يف  الضمان  املباشر يف  مع  املتسبب 

اشرة مبنية على السبب ، أو انجتة عنه ، وهي ال تكون كذلك ، إال إذا  املب
 ُعدم التعدي من املباشر بصورة مطلقة . 

  ومع أن مفاد هذه القاعدة يدخل فيه ضمنا تشريك املتسبب مع املباشر يف
وجوب الضمان ، ولكن التطبيق السائد  عند بعض القضاة ،  أن املباشرة 

تعلق إذا  السبب  على  املتسبب    تغلب  وإن كان  حىت  النفس  إبتالف  األمر 
متعداي ، وهذا خمالف للقاعدة ، وهو عدم متييز بني فرعني خمتلفني من فروع 

 قاعدة اجتماع املباشر واملتسبب، كل فرع يندرج حتت قسم مستقل بذاته . 
  فاألمثلة اليت جرى تناوهلا يف الفصل التطبيقي من حوادث السري ، هي من

القاعدة ، حيث أن اجملين عليه هو املتسبب ، وال  القسم األول م  ن أقسام 
القسم  هذا  فروع  يف  السبب  على  غالبة  املباشرة  اجلناية    -تكون  إذا كانت 

 إال إذا انفرد املباشر ابلتعدي .  -بسبب االصطدام  

 
 127راجع القواعد البن رجب  قاعدة   -  802
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  أما القسم اآلخر ، الذي جيري فيه  تغليب املباشرة على السبب بصورة مطلقة
فهو القسم الثاين من أقسام القاعدة    - عليها بني الفقهاء  وقد جرى االتفاق    -

، والذي يكون اجملين عليه فيه غري مباشر وال متسبب، فاجلناية قد وقعت عليه 
بسبب ومبباشرة ، فاملباشرة غالبة على السبب ابلقيود اليت ذكرها بعض الفقهاء  

 ، وهللا أعلم  .   803كابن رجب رمحه هللا وغريه  
  

 
وما    3478،    3475،    3474،    3473، الفتاوى  300/ 11راجع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم    -  803

، واملنشور يف    8/د  75/2فما بعدها ؛ قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم    26/27بعدها ؛ جملة البحوث اإلسالمية   
   215- 214ص   19جملة البحوث الفقهية املعاصرة ، العدد  
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 فهرس اآلايت 
 الصفحة  اسم السورة اآلية ورقمها  م

عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم{ آية }فمن اعتدى   .1
94 

 204 البقرة

 17 البقرة 166}وتقطعت هبم األسباب … اآلية{ آية  .2
، 13 البقرة 187}وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد … اآلية { آية   .3

16 
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112 
 37 سورة النساء

 141 سورة املائدة  32}من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل  … اآلية { آية    .7
 17 األنعام 108}وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا … اآلية{ آية   .8
 32 األنعام 164}وال تكسب كل نفس إال عليها  … اآلية{ آية  .9

 207 سورة اإلسراء   33} ومن  قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاان … اآلية { آية   .10
 43 سورة النحل  25} ليحملوا أوزارهم  … اآلية  { آية     .11
 80 سورة القصص  4} يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم … اآلية  { آية   .12

152  
209   

 43 العنكبوت  13} وليحملن أثقاهلم … اآلية  { آية     .13
 25 سورة الفتح   9}وتعزروه وتوقروه … اآلية { آية   .14
 32 سورة املدثر   38}كل نفس مبا كسبت رهينة … اآلية { آية   .15
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 فهرس األحاديث ، واآلاثر
 الصفحة  احلديث  م 
 34 إذا أمسك الرجل  الرجل  .1
 40 إذا مر أحدكم يف جملس أو سوق  .2
 180 أفيدع يده يف فيك ؟  .3
 150 أال إن دية اخلطأ شبه العمد  .4
 39 أال كلكم راع  .5
 216 أن  رجال استأجر أربعة نفر   .6
 33 إن ابنك هذا ال جيين عليك  .7
 207 إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه .8
 42 أن رجال أتى أهل أبيات   .9

 42،    38 أن رجال عض يد رجل   .10
 35 أعمىأن رجال كان يقود   .11
 48 أن رقيقا سرقوا انقة لرجل من مزينة  .12
 48 أن عمر بن اخلطاب قتل نفرا .13
 47 أن غالما قتل غيلة .14
 44 أن قوما ابليمن حفروا زبية  .15
 204 إن من أعىت الناس على هللا   ؟  .16
 40 إن هذه النار إمنا هي عدو لكم   .17
 43 املشركني أان بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر  .18
 221 أنه جعل دية كل واحد على صاحبه  .19
 225 أنه جعل دية كل واحد من املصطدمني على عاقلة صاحبه  .20
 34 البئر جرحها جبار  .21
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 38 أتمرين أن آمره أن يدع يده .22
 34 السمع والطاعة حق  .23
 38 ُعذِّبت امرأة يف هرة  .24
 86 العمد قود  ؟  .25
 39 وسلم على أهل احلوائطفقضى رسول هللا صلى هللا عليه  .26
 178 يف العني نصف الدية .27
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 41 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل اهلدية  .30
 13 كان يباشر وهو صائم   .31
 13 كان يقبل ويباشر وهو صائم .32
 38 ال دية لك   .33
 34 ال طاعة  يف معصية  .34
 40 ال يشري أحدكم على أخيه ابلسالح .35
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 37 لو أعلم أنكما تعمدمتا .37
 46 لو أن أهل السماء وأهل األرض اشرتكوا   .38
 178 لو أن امرأ اطلع عليك بغري إذن   .39
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 35 ما كنت  ألقيم حدا على أحد فيموت  .41
 26 ما من نفس تقتل ظلما   .42
 47 من أعان على خصومة بظلم   .43
 36 من ابت فوق بيت ليس له إجَّار .44
 33 من تطبب ومل يعلم منه طب .45
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 47 من دل على خري  .46
 46 من سن يف اإلسالم سنة حسنة  .47
 149 من قتل عمدا فهو قود  .48
 40 من مر يف شيء  من مساجدان .49
 34 النار جبار  .50
 13 ابشرهتا؟هل  .51
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 فهرس املراجع
 اسم املرجع ومؤلفه أجبداي  م

 أ 
إثبات جرمية الزان بني الشريعة والقانون ، خلود سامي اىل معجون ، ط دار النشر ابملركز   .1

 1413العريب للدراسات األمنية والتدريب ،  
أثر اإلختالف يف القواعد األصولية ، يف اختالف الفقهاء ، د مصطفى سعيد اخلن ، ط  .2

 1417مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة  
أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ، مصطفى ديب الُبغا ، ط دار القلم ، الطبعة  .3

 1413الثانية  
 أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين ، لعبد الوهاب عبد السالم طويلة ، ط دار السالم  .4
 مؤسسة الكتب الثقافية   1414اإلمجاع ، للإلمام حممد بن ابراهيم بن املنذر ، ط    .5
 اإلمجاع عند أأمة أهل السنة األربعة ، الوزير حيىي بن حممد بن هبرية  .6

 دار النهضة العربية   1414حتقيق / حممد حممد شتا أبو سعد ، ط  
 إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ، تقي الدين بن دقيق العيد  .7

 حتقيق / أمحد حممد شاكر 
، واآلاثر   .8 الطبية  للدكتور حممد املختار بن أمحد مزيد أحكام اجلحراحة  املرتتبة عليها ، 

 1415اجلكين الشنقيطي ، الطبعة الثانية   
 أحكام اجلناية على النفس وما دوهنا عند ابن القيم اجلوزية ، بكر بن عبدهللا أبو زيد  .9

فاحل بن حممد أحكام الدية يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية ،   .10
 1412بن فاحل الصغري ، ط دار النشر ابملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ،  

 1415أحكام القرآن ، أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص، ط دار الكتب العلمية ،   .11
 اإلحكام يف أصول اإلحكام ، للعالمة علي بن حممد اآلمدي ، تعليق عبد الرزاق عفيفي  .12
اإلحكام يف شرح أصول أحلكام ، مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ، الطبعة الثانية  .13

1406 ، 
إختالف الفقهاء ، أتليف أبو عبدهللا حممد بن نصر املروزي، ت ، السيد صبحي السامرائي   .14

 1406عامل الكتب ،  الطبعة الثانية  ، ط  
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اإلختيارات الفقهية ، من فتاوى شيخ اإلسالم بن تيميه ، ت حممد حامد الفقي ، ط دار   .15
 املعرفة 

املكتب  .16 األلباين  ط  الدين  ، حممد انصر  السبيل  منار  أحاديث  الغليل يف ختريج  إرواء 
 1405اإلسالمي  

 1416اخلفيف ، ط دار الفكر ، الطبعة الثانية  أسباب اختالف الفقهاء ، للشيخ علي   .17
أسباب سقوط العقوبة يف الفقه اإلسالمي ، د/ عبد هللا عطية عبد هللا الغامدي ، ط جامعة  .18

 1415أم القرى  
 أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، عز الدين ابن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري  .19

 أمحد عبد املوجود  ط دار الكتب العلمية حتقيق/ علي حممد معوض ، عادل  
الطبعة  .20 الدغمي ،  الدكتور حممد راكان  الطرق ، أتليف  اإلسالم ، والوقاية من حوادث 

 1408األوىل   
 األشباه والنظائر ، يف قواعد وفروع فقه الشافعية ، جالل الدين عبد الرمحن  .21

 بن أيب بكر السيوطي ، 
 دار الكتاب العريب   1407حتقيق / حممد املعتصم ابهلل البغدادي ، ط    

األشباه والنظائر ، حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن املرحل أيب عبد هللا صدر  .22
 مكتبة الرشد  1413الدين املعروف اببن الوكيل ،حتقيق / أمحد حممد العنقري ، ط   

ابراهيم بن جنيم ،                   .23 بن  العابدين  النعمان ، زين  األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة 
 دار الكتب العلمية    1413ط  

األشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ن ط دار الكتب  .24
 1411العلمية ،  

 اإلشراف على مذاهب العلماء ، أليب بكر حممد بن ابراهيم بن املنذر  .25
 املكتبة التجاريه    1414حتقيق / عبد هللا عمر البارودي ، ط  

 اإلصابة يف متييز الصحابة ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين  .26
 دار الكتب العلمية   1415حتقيق / عادل أمحد عبد املوجود ، علي حممد معوض ، ط  

 األصل املعروف ابملبسوط ، أليب عبد هللا حممد بن احلسن الشيباين    .27
 1410تصحيح / أبو الوفاء األفغاين ، عامل الكتب 

 أصول السرخسي ، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي   .28
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 دار الكتب العلمية   1414حقق أصوله / أبو الفاء األفغاين ، ط    
أصول السرخسي أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ، ط دار الكتب العلمية  .29

1414  
 أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك ن حممد بن حارث اخلشين  .30

الدار العربية   1985حتقيق/ حممد اجملدوب، د. حممد أبو األجفان ، د. عثمان بطيخ ، ط   
 للكتاب 

 أصول الفقه اإلسالمي ، د/ زكي الدين شعبان ، دار انفع للطباعة والنشر ،  .31
 1406أصول الفقه اإلسالمي ، للدكتور وهبة الزحيلي ، ط دار الفكر   .32
أصول مذهب اإلمام أمحد ، للدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ، ط مؤسسة الرسالة   .33

 1416، الطبعة الرابعة  
 دار العلم للماليني  1995الدين الزركلي  ط  األعالم ، خري   .34
 اإلفصاح عن معاين الصحاح ، للوزير  حيىي بن حممد بن هبرية  .35

 دار الوطن   1417حتقيق / د. فؤاد عبد املنعم أمحد ، ط   
اإلملام أبحاديث األحكام ، لتقي الدين أيب الفتح حممد بن علي بن وهب املصري القشريي  .36

 1414امساعيل اجلمل ، ط دار املعراج الدولية ، ، ت ، حسني  
 األم ، أليب عبدهللا حممد بن ادريس الشافعي   .37

 دار الكتب العلمية   1413حتقيق/ حممود مطرجي ، ط  
اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم  .38

البطليوسي ، ت الدكتور حممد رضوان الداية ، ط دار الفكر الطبعة ، أتليف ابن السيج  
 1407الثالثة  

اإلنصاف يف بيان أسباب اخلالف ، أتليف ويل هللا الدهلوي ، ط دار النفائس ، الطبعة  .39
 1414الثامنة  

 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي  .40
 تصحيح / حممد حامد فقي ، ط  دار احياء الرتاث 

 األوسط يف السنن واإلمجاع واإلختالف ، أليب بكر حممد بن ابراهيم بن املنذر  .41
 دار طيبة   1413حتقيق / الدكتور أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف ، ط  
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اآلايت البينات ، لإلمام أمحد بن قاسم العّبادي الشافعي ، على شرح اجلوامع ، لإلمام   .42
 1417جالل الدين حممد بن أمحد احمللي ، ط دار الكتب العلمية ،  

إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل ، أتليف عبد الرحيم بن عبدهللا بن حممد الزريراين ،  .43
 1414عبدهللا بن حممد بن عبدهللا السبيل ، ط جامعة أم القرى ،  ت، د / 

اختالف احلديث أليب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي ، ت ، حممد أمحد عبد العزيز،   .44
 ط دار الكتب العلمية 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين  .45
الرأي واآلاثر ، وشرح ذلك كله ابجياز واالختصار ، لإلمام أيب عمر يوسف بن 
عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري األندلسي ، ت ، عبد املعطي أمني قلعجي 

 1414،  ط دار قتيبة للطباعة والنشر ،  
 االستيعاب يف معرفة األصحاب ، أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عبد الرب .46

 دار اجليل   1412حتقيق/ علي حممد البجاوي  ط  
 املوطأ جلالل الدين السيوطي الشافعي ، ط املكتبة الثقافية اسعاف املبطأ برجال   .47
االعتناء يف الفرق واالستثناء ، لبدر الدين حممد بن أيب بكر بن سليمان البكري الشافعي  .48

 1411، ط دار الكتب العلمية ،  
  ب 
الكتاب  .49 دار  الثانية  ، ط  احلنفي  جنيم  بن  الدين  زين   ، الدقائق  الرائق شرح كنز  البحر 

 اإلسالمي 
البحر الزخار ، املعروف مبسند البزار ، أليب بكر أمحد بن عمر بن عبد اخلالق العتكي  .50

 البزار ، 
العلوم مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة  1409حتقيق/ الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا ، ط 

 واحلكم
 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي ،  .51

 دار الفكر   1417ط  
 1416بدائع الفوائد البن القيم اجلوزية ، ط مكتبة نزار مصطفى الباز ،   .52
 البداية والنهاية ، للحافظ أيب الفداء امساعيل بن كثري ط مؤسسة التاريخ العريب  .53
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بغية التمام يف حتقيق ودراسة مسعفة احلكام على األحكام ، حملمد بن عبدهللا بن أمحد بن  .54
حممد اخلطيب شهاب الدين التمراتشي ، أتليف ، الدكتور صاحل بن عبد الكرمي علي الزيد 

 1416املعارف للنشر والتوزيع ،  ، ط مكتبة  
بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر  .55

 1412اهليثمي ، ت ، عبد هللا حممد الدرويش ، ط دار الفكر  
بلغة الساغب ، وبغية الراغب ، أتليف فخر الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب القاسم حممد  .56

بن اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بن عبد هللا بن تيمية، ت ، بكر بن عبد هللا أبو  
 1417زيد ، ط دار العاصمة  

بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك ، أمحد حممد الصاوي املالكي ، ط   .57
 دار البخارى 

 دار الفكر    1412العيين ، ط   البناية يف شرح اهلداية ، أليب حممد حممود ين أمحد   .58
البهجة، أليب احلسن علي بن عبد السالم التسويل  يف شرح حتفة احلكام للقاضي أيب بكر  .59

  1397حممد بن حممد بن عاصم األندلسي الغرانطي ، ط دار املعرفة ، الطبعة الثالثة  
القطان الفاسي  أبو احلسن بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام ، للحافظ بن  .60

 1418علي بن حممد بن عبد امللك ، ت د/ احلسني آيت سعيد ، ط دار طيبة ،  
البيان والتحصيل ، أليب الوليد بن رشد القرطيب ، ت ، الدكتور حممد حجي ، ط دار   .61

  1408الغرب اإلسالمي ، الطبعة الثانية  
  ت 
والتعديل ، بكر بن عبد هللا أبو زيد ، دار العاصمة التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح   .62

1413 
دار    1407اتج العروس من جواهر القاموس ، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ، ط    .63

 اجليل
بن  .64 بن أمحد  الدين حممد  للحافظ مشس   ، املشاهري واألعالم  ، ووفيات  اإلسالم  اتريخ 

الدكتور عمر بن عبد   السالم تدمري ، ط دار الكتاب العريب ، عثمان الذهيب  ، ت 
1410 

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ، لربهان الدين أيب الوفاء إبراهيم غنب اإلمام مشس   .65
 1301الدين أيب عبدهللا حممد بن فرحون اليعمري املالكي ، ط دار الكتب العلمية  

 الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ، فخر   .66
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 ط  الثانية  دار الكتاب اإلسالمي 
العزيز مجد آل  .67 للشيخ عبد   ، أقرب املسالك  السالك إىل  تبيني املسالك شرح تدريب 

مبارك األحسائي ، شرح الشيخ حممد الشيباين بن حممد ابن أمحد الشنقيطي املوريتاين ، 
 1995الطبعة الثانية  ط دار الغرب اإلسالمي ،  

 حترير التنبيه ، اإلمام حمي  الدين أيب زكراي حيىي بن شرف النووي   .68
 دار الفكر   1410حتقيق/ د. حممد رضوان الداية ، د. فايز الداية ، ط  

الرحيم  .69 عبد  ابن  الرمحن  عبد  حممد  العال  أليب  الرتمذي  جامع  بشرح  األحوذي  حتفة 
 املباركفوري ، ط دار الكتب العلمية 

حتفة األشراف مبعرفة األطراف ، للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف بن الزكي عبد  .70
 سقالين الرمحن بن يوسف املزي، مع النكت الظراف على األطراف ، للحافظ بن حجر الع

 املكتب اإلسالمي ، الدار القيمة   1403حتقيق / عبد الصمد شرف الدين ، ط   
 دار الكتب العلمية   1414حتفة الفقهاء ، عالء الدين السمرقندي ، ط  .71
 حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج ، البن امللقن  .72

 دار حراء  1406حتقيق عبد هللا بن سعاف اللحياين ، ط  
 التحقيق يف أحاديث اخلالف ، أليب الفرج ابن اجلوزي  .73

 دار الكتب العلمية   1415حتقيق/ مسعد عبد احلميد حممد السعدين ، ط   
ختريج الفروع على األصول ، إليب املناقب شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين ، ت   .74

 1407حممد أديب صاحل ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة  
التخريج عند الفقهاء واألصوليني ،د/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ، ط مكتبة الرشد  .75

  ،1414 
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب اإلمام مالك ، للقاضي عياض ، ط  .76

 دار مكتبة احلياة 
التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ، لعبد القادر عودة ، ط مؤسسة الرسالة  .77

 1413، الطبعة الثانية عشر  
تصحيح التنبيه ،لإلمام أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ، ويليه تذكرة التنبيه   .78

للشيخ عبد الرحيم بن احلسني بن علي بن عمر بن مجال الدين األسنوي ، ط مؤسسة 
  1417الرسالة  
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 1413التصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل ، ط  .79
احلسيين  .80 احلسن  أيب  الزين  السيد  علي  بن  حممد  بن  علي  الشريف  السيد   ، التعريفات 

 عامل الكتب   1407اجلرجاين احلنفي ، حتقيق/ د. عبد الرمحن عمرية ، ط   
 التعليقة ، القاضي أبو حممد احلسني ابن حممد بن أمحد املروروذي .81

 حتقيق / علي حممد معوض ، عادل أمحد عبد املوجود ، ط مكتبة نزار الباز 
 التفريع ، أليب القاسم عبيد هللا بن احلسني بن احلسن ابن اجلالب البصري  .82

 دار الغرب اإلسالمي   1408حتقيق / د. حسني بن سامل الدمهاين ، ط   
 1417الشثري ، ط دار املسلم ،  التفريق بني األصول والفروع ، د/ سعد بن انصر   .83
تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي ، للدكتور حممد أديب صاحل ، ط املكتب اإلسالمي  .84

 1413، الطبعة الرابعة  
 تقريب التهذيب ، للحافظ  أمحد بن علي بن حجر العسقالين  .85

 دار العاصمة   1416حتقيق أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين   
التقريب لعلوم ابن القيم ، بكر بن عبد هللا أبو زيد ، ط دار العاصمة ، الطبعة الثانية  .86

1417 
التقريب واإلرشاد " الصغري" ، للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين ، ت عبد احلميد  .87

 1413زنيد ، مؤسسة الرسالة  بن علي أبو  
 1417التقرير والتحبري يف علم األصول ، شرح ابن أمري احلاج ، ط دار الفكر   .88
تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين   .89

 توزيع دار أحد 
التلقني يف الفقه املالكي ، للقاضي أبو حممد عبد الوهاب البغدادي املالكي ، ت ، حممد  .90

 سعيد اثلث الغاين ، ط  مصطفى أمحد الباز 
التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ، جلمال الدين أيب حممد عبد الرحيم بن احلسن  .91

 1404بعة الثانية  اإلسنوي ، ت ، د/ حممد حسن هيتو ، ط مؤسسة الرسالة ، الط
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،  لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد  .92

 1399بن عبد الرب النمري األندلسي، ت ، عبد هللا بن الصديق ط 
التنبيه يف الفقه الشافعي ، أليب اسحاق علي بن يوسف الفريوز أابدي الشريازي ، وهبامشه  .93

 دار الكتب العلمية   1415حترير ألفاظ التنبيه ، لإلمام حيىي بن شرف النووي ، ط  
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 التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع ، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي  .94
 ط  املؤسسة السعيدية 

تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك ، أتليف جالل الدين عبد الرمحن السيوطي الشافعي  .95
 ، ط املكتبة الثقافية 

 هتذيب التهذيب ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ط دارصادر ، األوىل .96
ومطبعة النهضة توضيح األحكام من بلوغ املرام ، عبدهللا بن عبد الرمحن البسام ، ط مكتبة   .97

 1414احلديثة ، الطبعة الثانية  
التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح ، أتليف العالمة أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي  .98

 1419، ت ،  انصر بن عبدهللا بن عبد العزيز امليمان ، ط املكتبة املكية ،  
اإلسالم بن تيمية ، أتليف د / أمحد موايف تيسري الفقه اجلامع لإلختيارات الفقهية لشيخ   .99

 1416، ط دار ابن اجلوزي ، الطبعة الثانية  
 تيسري املنفعة بكتايب مفتاح كنوز السنة واملعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ،  .100

 حممد فؤاد عبد الباقي 
 ج 

أمحد الكاكي ، جامع األسرار يف شرح املنار للنسفي ، أتليف الشيخ حممد بن حممد بن   .101
 1418ط مكتبة نزار الباز، 

 جامع األصول يف أحاديث  الرسول لإلمام املبارك حممد بن األثري اجلزري  .102
 املكتبة التجاري / مصطفى الباز     1403حتقيق عبد القادر األرنؤوط  ط  

 اجلامع ألحكام القرآن ، يب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب  .103
 دار احلديث   1414وختريج / د. حممد ابراهيم احلفناوي ، د. حممود حامد عثمان ، ط     

جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربية السعودية ، للدكتور فتوح عبد هللا الشاذيل ، ط  .104
 1410جامعة امللك سعود ،  

جرائم السرقة بني الشريعة والقانون ، دراسة مقارنة ، أتليف املستشار غزت حسنني ، ط  .105
 1405دار العلوم ، 

اجلرح والتعديل ، أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن ادريس بن املنذر التميمي  .106
 احلنضلي الرازي ، ط  األوىل ،دار الكتب العلمية 



295 
 

اجلناية بني الفقه اإلسالمي ، والقانون الوضعي ، مسفر غرم هللا الدميين ، ط دار طيبة  .107
 1402الطبعة الثانية  

الطريق بني القانون والقانون اجلنائي ، اللواء سامي حممد هاشم ، ط دار النشر جناية قطع   .108
 1413ابملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ،  

جواهر العقود ، ومعني القضاة واملوقعني والشهود ، لشمس الدين حممد بن أمحد املنهاجي  .109
 األسيوطي ، الطبعة الثانية 

 اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية ، أليب حممد عبد القادر بن حممد بن حممد بن نصر هللا  .110
 مؤسسة الرسالة   1413حتقيق عبد الفتاح حممد احللو ط 

 ح 
حاشية اجلمل للشيخ سليمان اجلمل ، على شرح املنهج لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري ،  .111

 ط مؤسسة التاريخ العريب ، دار إحياء الرتاث 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري لشمس الدين حممد عرفة الدسوقي ، على الشرح  .112

 الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدردير ط دار الفكر 
حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ، مجع /عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي  .113

  1405النجدي ،ط  
 

حامع األصول يف أحادبث الرسول ، لإلمام املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري ، ت ، عبد  .114
 ،   1403القادر األرنؤوط ، ط مصطفى الباز ، الطبعة الثانية 

 احلاوي الكبري ، أليب احلسني علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري  .115
 دار الكتب العلمية   1414حتقيق/ علي حممد معوض ، عادل أمحد عبد املوجود ، ط  

العاصمة  .116 دار  ، ط  زيد  أبو  عبدهللا  بن  بكر  أتليف   ، القيم  بن  عند  والتعزيرات  احلدود 
1415 ، 

 حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ، سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد الشاشي القفال   .117
 مكتبة الرسالة احلديثة    1988حتقيق / د. ايسني أمحد ابراهيم درادكه ، ط  

العلمية ،   .118 الدين حممد بن هبادر بن عبدهللا الزركشي الشافعي ، ط دار الكتب  لبدر  الزوااي ،  خبااي 
1417   

 اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ، وهبامشه حاسية الشيخ علي العدوي ، ط دار الفكر  .119
 د 
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 درر احلكام شرح جملة األحكام ، علي حيدر  .120
 تعريب / احملامي فهمي احلسيين ، ط دار الكتب العلمية 

دار  الدية بني العقوبة والتعويض يف الفقه اإلسالمي املقارن ، د/ عوض أمحد إدريس ، ط   .121
 1986مكتبة اهلالل ،  

 ذ 
 الذخرية ، شهاب الدين بن أمحد بن إدريس القرايف  .122

 دار الغرب اإلسالمي   1994حتقيق/ د. حممد حجي ، ط 
 ر 

 رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ، حممد أمني ) ابن عابدين  .123
 دار الكتب العلمية   1415حتقيق عادل أمحد عبد املوجود ، علي حممد معوض ، ط  

 دار الكتب العلمية   1400رسائل بن جنيم ، زين العابدين بن ابراهيم بن جنيم ، ط   .124
 الروض الندي شرح كايف املبتدي ، أمحد بن عبد هللا بن أمحد البعلي ،ط املؤسسة السعيدية  .125
 روضة الطالبني وعمدة املفتني، أليب زكراي حمي الدين بن شرف النووي،  .126

 املكتب اإلسالمي   1412ط  
 الروضة الندية شرح الدرر البهية ، حممد بن حسن خان القنوجي البخاري  .127

 مكتبة الكوثر  1416ختريج / حممد صبحي حسن حاّلق ، ط  
رايض النفوس ، يف طبقات علماء القريوان وأفريقية ، أليب بكر بن عبدهللا بن حممد املالكي  .128

 1414، ط دار الغرب اإلسالمي الطبعة الثانية  
 ز 

قيم اجلوزية ، ت شعيب   .129 العباد البن  املعاد يف عدي خري  القادر زاد  األرنؤوط ، وعبد 
 1417األرنؤوط ، ط مؤسسة الرسالة ،  

 س 
   1417السبب عند األصوليني ،  الدكتور عبد العزيز عبد الرمحن الربيعة ، الطبعة الثانية  .130

 1995سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية ، حممد هشام الربهاين ط دار الفكر   .131
حاشية على زاد املستقنع ، للشيخ صاحل ين ابراهيم البليهي السلسبيل يف معرفة الدليل ،   .132

 1415، ط مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية  
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املعارف  .133 األلباين ، ط مكتبة  الدين  للشيخ حممد انصر   ، الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
 1415للنشر والتوزيع  

 سنن أيب داوود ، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين  .134
 مؤسسة الكتب الثقافية  1409فهرسة / كمال يوسف احلوت ،  ط   

 سنن ابن ماجه ، أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين  .135
 حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي ، ط  دار الكتب العلمية 

 سنن الرتمذي ، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة  .136
 دار احياء الرتاث   1415اعداد/ هشام مسري البخاري  ، ط   

العلمية ،  .137 الكتب  الدارقطين ، ط دار  الدار قطين ، أتليف احلافظ علي بن عمر  سنن 
1417 

 دار الفكر   1414سنن الدارمي ، أليب حممد عبد هللا بن هبرام الدارمي ، ط  .138
 السنن الكربى ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي  .139

 دار الكتب العلمية   1414حتقيق/ حممود عبد القادر عطا ، ط  
أبو عبد   .140 للحافظ   ، السندي  الدين السيوطي ، وحاشية اإلمام  احلافظ جالل  النسائي  بشرح  سنن 

 الرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن حبر بن سنان بن دينار النسائي  
 ، مكتب املطبوعات اإلسالمية   1414حتقيق/ عبد الفتاح أبو غدة ، ط  

 السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ، حممد بن علي الشوكاين  .141
 حتقيق/ حممود ابراهيم زايد ، ط  دار الكتب العلمية 

 ش 
 شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، حممد بن حممد خملوف ، ط دار الفكر  .142
شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ، الشرح لإلمام سعد الدين مسعود بن عمر  .143

التفتازاين الشافعي ، والتنقيح مع شرحه املسمى ابلتوضيح ، لإلمام القاضي صدر الشريعة عبدهللا بن  
 1416مسعود احملبويب البخاري احلنفي ، ط دار الكتب العلمية  

شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ، سعد الدين مسعود بن عمر   .144
 دار الكتب العلمية  1416التفتازاين الشافعي ، ختريج/ زكراي عمريات ، ط   

املصري  .145 الزركشي  عبد هللا  بن  الدين حممد  ، مشس  اخلرقي  على خمتصر  الزركشي  شرح 
 احلنبلي 

 مكتبة العبيكان  1413حتقيق / عبدهللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا اجلربين ، ط  
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شرح السنة لإلمام احلسني بن مسعود البغوي ، ت ، زهري الشاويش ، وشعيب األرنؤوط  .146
 1403، ط املكتب اإلسالمي الطبعة الثانية  

هللا بن حممد الطييب ، شرح الطييب على مشكاة املصابيح ، لشرف الدين احلسني بن عبد   .147
 1417ت د/ عبد احلميد هنداوي ، ط مكتبة نزار مصطفى الباز ،  

، 1414شرح القواعد الفقهية ، للشيخ أمحد حممد الزرقاء ، ط دار القلم الطبعة الثالثة  .148
 ط دار القلم 

 احلنبلي ، شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه ، حممد أمحد بن عبد العزيز علي الفتوحي   .149
مكتبة   1413املعروف اببن النجار ، حتقيق/د.  حممد الزحيلي ، د. نزيه محاد ، ط     

 العبيكان 
شرح بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، أليب الوليد حممد اب أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد  .150

 القرطيب األندلسي ، وهبامشه السبيل املرشد إىل بداية اجملتهد وهناية املقتصد 
 دار السالم   1416حتقيق / د. عبدهللا العبادي ، ط   

 شرح حدود بن عرفة ، أليب عبدهللا حممد األنصاري الرصاع  .151
 دار الغرب اإلسالمي   1993حتقيق/ حممد أبو األجفان ، الطاهر املعموري  ط  

شرح فتح القدير ، كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف اببن اهلمام احلنفي ، على  .152
دار الكتب   1415اهلداية شرح بداية املبتدي ، ختريج / عبد الرزاق غالب املهدي ، ط  

 العلمية 
 1993شرح قوانني املخدرات ، عبد الفتاح مراد ط   .153
أيب الربيع ، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي شرح خمتصر الروضة ، أتليف جنم الدين   .154

 1410بن سعيد الطويف ، ت الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ، ط مؤسسة الرسالة  
شرح معاين اآلاثر ، أليب جعفر أمحد حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي  .155

 احلجري املصري الطحاوي احلنفي 
 دار الكتب العلمية   1416حتقيق / حممد زهري النجار ، ط 

 عامل الكتب  1416شرح منتهى اإلرادات ، منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، ط    .156
 ص 

 الصحاح ، إمساعيل بن محاد اجلوهري  .157
 دار العلم للماليني   1404حتقيق / أمحد عبد الغفور عطار ط 
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 صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، عالء الدين بن علي بن بلبان الفارسي  .158
 مؤسسة الرسالة   1414حتقيق / شعيب األرنؤوط ، ط  

 صحيح ابن خزمية ، أليب بكر حممد بن اسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري  .159
 املكتب اإلسالمي   1412حتقيق/ حممد مصطفى األعظمي ،  ط   

صحيح البخاري  أليب عبدهللا حممد بن امساعيل بن ابراهيم بن املغرية بن بردزبه البخاري  .160
 اجلعفّي ،ط  املكتبة اإلسالمية ، تركيا 

اإلسالمي ، صحيح اجلامع الصغري وزايداته ، للشيخ حممد بن انصر األلباين ، ط املكتب   .161
 1408الطبعة الثالثة  

صحيح مسلم ، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، بشرح أبو زكراي  .162
 مؤسسة قرطبة  1412حيي بن شرف النووي ، ط  

الضرورة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ، حممود حممد عبد العزيز الزيين    ط  .163
 مؤسسة الثقافة اجلامعية 

الفقه   .164 العدوان يف  اإلسالمي ، للدكتور حممد أمحد سراج ، ط املؤسسة اجلامعية ضمان 
 1414للدراسات ،  

ضمان املتلفات يف الفقه اإلسالمي ، أتليف ، الدكتور سليمان حممد أمحد ، الطبعة األوىل  .165
1405 

 الضمان يف الفقه اإلسالمي ، للشيخ علي اخلفيف ، ط دار الفكر العريب  .166
 ط 

الكايف  .167 عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  أيب نصر  الدين  لتاج   ، الكربى  الشافعية  طبقات 
الثانية  الفتاح حممد احللو ، وحممود حممد الطناجي ، ط هجر الطبعة  السبكي ت عبد 

1412 
 طلبة الطلبة يف االصطالاحات الفقهية ، جنم الدين بن حفص النسفي  .168

 دار القلم   1406حتقيق / خليل امليس ، ط  
  ع 

العدة ، حاشية حممد بن امساعيل األمري الصنعاين ، على إحكام األحكام ، للعالمة ابن  .169
 دقيق العيد 

 املكتبة السلفية   1409حتقيق / حمب الدين اخلطيب ، علي بن حممد اهلندي ، ط 



300 
 

حيىي   .170 بن  أمحد  العباس  أليب   ، والفروق  اجلموع  من  املذهب  مايف  مجع  يف  الربوق  عدة 
 1410الونشريسي ، ت ، محزة أبو فارس ، دار الغرب اإلسالمي ،  

العدة يف أصول الفقه ، أتليف القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي،  .171
 ت ، د/ أمحد بن علي سري املباركي ، الطبعة الثالثة 

 عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، جالل الدين عبدهللا بن جنم بن شاس  .172
 دار الغرب اإلسالمي   1415، ط حتقيق/ حممد أبو األجفان ، عبد احلفيظ منصور  

حممود  .173 ت   ، املقدسي  الغين  عبد  احلافظ  لإلمام   ، األانم  خري  يف كالم  األحكام  عمدة 
 1408األرنؤوط ، ط مكتبة اإلميان ، الطبعة الثانية  

عمدة القاري شرح صحيح البخاري أ للشيخ بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين   .174
 ، ط دار إحياء الرتاث ، الطبعة الثالثة والعشرون 

عون املعبود شرح سنن أيب داود ، أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي ، مع شرح  .175
 1415الكتب العلمية ، الطبعة الثانية  احلافظ مشس الدين بن القيم اجلوزية ، ط دار  

  غ 
 غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى ، مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي ،  .176

 ط  املؤسسة السعيدية 
 
 

غمز عيون البصائر ، شرح كتاب األشباه والنظائر، السيد أمحد بن حممد احلنفي احلموي  .177
 1405، ط دار الكتب العلمية  

 ف 
الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان ، العالمة اهلّمام الشيخ نظام، ومجاعة  .178

من علماء اهلند األعالم ، وهبامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية ، ط  الرابعة دار 
 احياء الرتاث

العسقالين ط دار فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر   .179
 هـ1410الكتب العلمية  

الفتح الرابين مبفردات ابن حنبل الشيباين ، للشيخ أمحد بن عبد املنعم بن يوسف بن صيام   .180
 1415الدمنهوري ، ت عبدهللا بن حممد بن أمحد الطيار، ط دار العاصمة ،  
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 عامل الكتب  1405الفروع ، مشس الدين املقدسي أيب عبد هللا حممد بن مفلح ، ط     .181
الفروق الفقهية ، أليب الفضل مسلم بن علي الدمشقي ، ت، حممد أبو األجفان ، ومحزة  .182

 1992أبو فارس ، ط دار الغرب اإلسالمي ، 
الفروق لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن الصنهاجي ، املشهور  .183

 ابلقرايف ، وهبامشه هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية ، ط عامل الكتب 
 الفروق للكرابيسي ، أسعد بن حممد احلسني النيسابوري احلنفي ،  .184
 1409مصطفى أمحد الزرقا ، ط دار القلم  الفعل الضار والضمان فيه ،  .185
 1409الفقه اإلسالمي وأدلته ، للدكتور وهبة الزحيلي ، ط دار الفكر الطبعة الثالثة   .186
الفوائد اجلنية ، حاشية املواهب السنية شرح الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية ، يف  .187

الفيض حممد ايسني بن عيسى الفاداين املكي األشباه والنظائر على مذهب الشافعية ، أليب  
 1417، ط دار البشائر اإلسالمية ، الطبعة الثانية 

الفوائد الزينية يف مذهب احلنفية ، لزين الدين بن ابراهيم املعروف اببن جنيم ، ط دار ابن  .188
 1414اجلوزي ،  

 الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة ، أمحد املنقور  .189
 فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير ، حممد عبد الرؤوف املناوي  .190

 دار الكتب العلمية   1415تصحيح / أمحد عبد السالم ، ط   
  ق 

 الفريوزآابدّي ، ط  مؤسسة الرسالة القاموس احمليط ن جمد الدين حممد بن يعقوب   .191
  1388القصاص يف الفقه اإلسالمي ، أمحد فتحي هبنسي ، الطبعة الثانية   .192
أبو حيىي ، ط املكتب  .193 الشريعة اإلسالمية / د/ حممد حسن  النفوس ، يف  القصاص يف 

 1410اإلسالمي  
القواعد ، أليب عبدهللا حممد بن حممد بن أمحد املّقري ، ت ، أمحد بن عبدهللا بن محيد ،  .194

 ط جامعة أم القرى 
 القواعد ، للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبلي ، ط  دار الكتب العلمية  .195
عبد السالم قواعد األحكام يف مصاحل األانم ، أليب حممد عز الدين بن عبد العزيز بن   .196

 1410السلمي ، ط مؤسسة الراين 
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قواعد األصول ، ومعاقد الفصول ، ) خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصول واجلدل (  .197
لصفي الدين عبد املؤمن بن كمال الدين عبد احلق البغدادي احلنبلي ، مراجعة ، أمحد 

 1406حممد شاكر، ط عامل الكتب  
، القواعد والفوائد   .198 احلنبلي  البعلي  عباس  بن  علي  الدين  األصولية ، أليب احلسن عالء 

 1416املعروف اببن اللحام ، ط دار الكتب العلمية  
دار الكتاب  1404القوانني الفقهية ، أليب عبد هللا حممد بن أمحدبن جزي الكليب ن ط  .199

 العريب
 ك 

املكتب   1399الكايف ، أليب حممد حممد موفق الدين عبدهللا بن قدامة املقدسي ، ط   .200
 اإلسالمي 

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ، أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب  .201
 النمري القرطيب 

 مكتبة الرايض احلديثة   1406حتقيق/ حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين  
كتاب األحكام الوسطى من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم ، أليب حممد عبد احلق بن  .202

الرمحن  بن عبد هللا األذري األشبيلي املعروف اببن اخلراط ، ت ، محدي السلفي ، عبد  
 1416وصبحي السامرائي ، ط مكتبة الرشد  

كتاب الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب ، زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب  .203
 الدين أمحد البغدادي الدمشقي احلنبلي ، ط دار املعرفة 

كتاب القواعد ، أليب بكر بن حممد بن عبد املؤمن ، املعروف بتقي الدين احلصن ، ت ،  .204
 1418د/ جربيل ين حممد ين حسن البصيلي ، ط مكتبة الرشد ،  

كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية ، جلمال الدين يوسف بن احلسن بن عبد اهلادي  .205
يد الدوسري، ط دار البشائر اإلسالمية الدمشقي احلنبلي ، ت ، جاسم بن سليمان الفه

  ،1415 
كشاف اصطالحات الفنون ، الشيخ املولوي حممد أعلى بن علي التهانوي ، ط  دار  .206

 صادر 
مكتبة   1417كشاف القناع عن منت اإلقناع ، منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، ط    .207

 نزار الباز 
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كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري   .208
 ،ط دار الكتاب اإلسالمي 

 كشف الضنون عن أ سامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة مصطفى بن عبدا هلل  .209
 حرره مع ترمجة إىل الالتينية غوستاف فلوغل ، ط دار صادر 

كشف القناع عن تضمني الصناع ، أليب علي احلسن بن رحال املعداين ، ت، د/ حممد أبو   .210
 1417األجفان ، ط دار البشائر اإلسالمية ،  

 الكليات ، أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي  .211
 مؤسسة الرسالة  1413حتقيق/ د. عدانن درويش ، حممد املصري ، ط  

 ل 
 اللباب يف الفقه الشافعي ، القاضي أيب احلسن أمحد بن حممد بن أمحد الضيب  .212

 دار البخارى   1416حتقيق/ د. عبد الكرمي بن صنيتان العمري ، ط  
 دار صادر   1414اللباب يف هتذيب األنساب ، عز الدين ابن األثري اجلزري ط   .213
 اللباب يف شرح الكتاب ، عبد الغين الغنيمي امليداين  .214

 دار الكتاب العريب   1415ختريج / عبد الرزاق املهدي ،  
 1414لسان العرب ، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي ط   .215

 دار صادر 
 1416لسان امليزان للحافظ  أمحد بن علي بن حجر العسقالين ط دار احياء الرتاث  ط   .216

 دار احياء الرتاث العريب 
 م 

املبدع يف شرح املقنع ، أليب اسحاق برهان الدين ابراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد  .217
 املكتب اإلسالمي   1980بن مفلح ،ط   

 املبسوط ، مشس الدين  السرخسي ، ط دار املعرفة  .218
جملة األحكام احلنبلية ، ألمحد عبدهللا القاري ، ت ، د/عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان  .219

 1417حممد ابراهيم امحد علي، مطبوعات هتامة  ، د/ 
، اصدار األمانة    27،    26،    23،    12،    11جملة البحوث اإلسالمية ، األعداد ،   .220

 1413العامة هليئة كبار العلماء ، ط دار اويل النهى ،  
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي  .221
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 دار الفكر  1413حتقيق عبدهللا حممد الدرويش ط  
جممع الضماانت يف مذهب اإلمام أيب حنيفة ، أليب حممد بن غامن بن حممد البغدادي ، ط  .222

 1407دار الكتب ،  
اجملموع شرح املهذب للشريازي ، لكل من : أيب زكراي حمي الدين بن شرف النووي ، تقي  .223

 الدين علي بن عبد الكايف السبكي ، حممد جنيب املطيعي ، ط مكتبة اإلرشاد  
جمموع فتاوى شيخ اإلالم بن تيمية ، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ، وساعده  .224

 ابنه حممد 
جمموعة القرارات اجلزائية الصادرة عن دوائر هيئة احلكم يف قضااي الرشوة والتزوير ، لعام  .225

 هـ من إدارة تصنيف ونشر األحكام يف ديوان املظامل  1400
احملرر يف احلديث ، للحافظ مشس الدين أيب عبدهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي  .226

  1412الدمشقي احلنبلي ، ط دار املعرفة ، الطبعة الثانية  
احملرر يف الفقه ، على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، جمد الدين أيب الربكات ، ومعه النكت  .227

 مكتبة املعارف    1414مفلح احلنبلي املقدسي ، ط   والفوائد السنية ، مشس الدين ابن 
احملصول يف علم أصول الفقه ، لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي ، ت ، د/  .228

 1412طه جابر فياض العلواين ، ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية  
 احمللى ابآلاثر ، تصنيف أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  .229

 حتقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ط  دار الكتب العلمية 
 

 خمتار الصحاح ، زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي  .230
 مؤسسة الرسالة   1413ترتيب/ حممود خاطر ، حتقيق / محزة فتح هللا ، ط  

 خمتصر الفتاوى املصرية ، البن تيميه ، دار القلم للرتاث  .231
ذايب عبد خمتصر خالفيات البيهقي ، ألمحد بن فرح اللخمي األشبيلي الشافعي ، ت    .232

 1417الكرمي ذايب ، ط مكتبة الرشد ،  
خمتصر صحيح البخاري ، زين الدين أمحد بن عبد اللطيف الزبيدي ، ط دار السالم ،  .233

1417 
 1417خمتصر صحيح مسلم ، للحافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري ، ط دار السالم ،   .234
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أتليف الدكتور عمر سليمان األشقر، ط املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية ،   .235
 1417دار النفائس  

 املدخل الفقهي العام ، مصطفى أمحد الزرقاء ، ط دار الفكر، الطبعة العاشرة  .236
املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ، د/ عبد الكرمي زيدان ، ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة  .237

 1416الثانية عشر  
املدونة الكربى ، لإلمام مالك بن أنس األصبحي ، رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي  .238

عن اإلمام عبد الرمحن بن قاسم ، ويليها مقدمات ابن رشد ، أليب الوليد حممد بن أمحد 
 دار الكتب الغلمية   1415بن رشد ،تصحيح/ أمحد عبد السالم ،  

للقاضي عياض وولده حممد ، ت ، حممد بن شريفة ، مذاهب احلكام يف نوازل األحكام ،   .239
 1990ط دار الغرب اإلسالمي ،  

مذكرة يف أصول الفقه ، أتليف حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ، مكتبة بن تيمية  .240
  ،1416 

 مراتب اإلمجاع ، أليب حممد علي بن أمحد بن حزم ، ط  دار الكتاب العريب  .241
مسئولية اإلنسان عن حوادث احليوان واجلماد ، أتليف ابراهيم فاضل يوسف الدبو ، ط  .242

 مكتبة األقصى 
املسئولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي ، د/ أمحد فتحي هبنسي ،ط دار الشروق ،  الطبعة  .243

 1409الرابعة  
املسئولية يف حوادث الطرق ، دراسة حتليلية ، وشرح جمللة قانون الطرقات ، أتليف البشري  .244

 زهرة 
 مسائل اإلمام أمحد بن حنبل برواية ابنه أيب الفضل صاحل  .245

 حتقيق / د. فضل الرمحن دين حممد 
احلاكم النيسابوري ، ت املستدرك على الصحيحني للحافظ أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا   .246

 1411، مصطفى عبد القادر عطا ، ط دار الكتب العلمية ،  
 1322املستصفى من علم األصول ، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ، ط دار صادر   .247
مسقطات العقوبة التعزيرية ، للدكتور عبد احلميد ابراهيم اجملايل ، ط دار النشر ابملركز   .248

 1412للدراسات األمنية والتدريب ابلرايض ، العريب  
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مسند أيب داود الطيالسي ، للحافظ  سليمان بن داود بن اجلارود الفارسي البصري، ط  .249
 دار املعرفة 

 مسند أيب عوانة ، أيب عوانة يعقوب بن اسحاق األسفراييين ؛ ط دار الكتب  .250
 مسند أيب يعلى املوصلي ، احلافظ أمحد بن علي املثىن التميمي  .251

 دار الثقافة العربية   1412حتقيق/ حسني سليم أسد ، ط  
 مسند اسحاق بن راهويه , لإلمام إسحاق بن ابراهيم بن خملد احلنضلي املروزي  .252

 مكتبة اإلميان  1412حتقيق الدكتور عبد الغفور عبد احلق حسني بر البلوشي ، ط  
ط    .253  ، اجملذوب  طه  /د. مسري  اشراف  حنبل،   بن  أمحد  اإلمام  املكتب   1413مسند 

 اإلسالمي 
مشكاة املصابيح ، أتليف حممد بن عبد هللا التربيزي ، ت ، حممد انصر الدين األلباين ،  .254

 1405ط املكتب اإلسالمي ،  الطبعة الثالثة  
 مكتبة لبنان  1990املصباح املنري ، أمحد بن حممد علي الفيومي املقري  ط   .255
 املصنف ، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  .256

 ، املكتب اإلسالمي   1403حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ، ط  
زوائد مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ، ملسطفى السيوطي الرحيباين ، وجتريد   .257

 1415الغاية والشرح ، أتليف الشيخ حسن الشطي ، الطبعة الثانية  
 املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ، للحافظ بن حجر بن علي العسقالين  .258

 دار املعرفة   1414حتقيق / حبيب الرمحن األعظمي ، ط  
املطلع على أبواب املقنع ، أليب عبدهللا مشس الدين حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي ،  .259

 املكتب اإلسالمي   1401ومعه معجم الفاظ الفقه احلنبلي ، صنع/ حممد بشري األديب ، ط   
املعتمد يف فقه اإلمام أمحد ، اجلامع بني نيل املآرب بشرح دليل الطالب ، ومنار السبيل  .260

 1414الدليل ، تعليق / علي عبد احلميد بلطرجي ، حممد وهيب سليمان ، ط    يف شرح 
 املكتبة التجارية 

 معجم األدابء ،إرشا األريب إىل معرفة األديب ، لياقوت احلموي الرومي  .261
 ، ط  دار الغرب اإلسالمي   1993حتقيق الدطتور احسان عباس  ط   

املعجم األوسط للحافظ الطرباين ، ت ، الدكتور حممود الطحان ، ط مكتبة املعارف ،  .262
1415 
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 املعجم الكبري ، للحافظ أيب القاسم سليما بن أمحد الطرباين  .263
 حتقيق / محدي عبد اجمليد السلفي ، ط الثانية ، دار احياء الرتاث 

 معجم املؤلفني ، عمر رضا كحالة ، ط دار احياء الرتاث  .264
 مؤسسة الرسالة   1406معجم مصنفي الكتب العربية ، عمر رضا كحالة ، ط   .265
 معجم مقاييس اللغة ، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي  .266

 حتقيق / عبد السالم حممد هارون ، ط دار اجليل 
 معرفة السنن واآلاثر ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي  .267

 دار الكتب العلمية   1412حتقيق سيد كسروي حسن ، ط  
معونة أويل النهى شرح املنتهى ، تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  .268

 احلنبلي 
 دار خضر   1416حتقيق/ د. عبد امللك عبدهللا بن دهيش ، ط 

 املعونة على مذهب عامل املدينة ، القاضي عبد الوهاب البغدادي  .269
 مكتبة نزار الباز   1415حتقيق / محيش عبد احلق ، ط  

 املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي علماء إ فريقية واألندلس واملغرب  .270
 دار الغرب اإلسالمي   1412اشراف / د. حممد حجي ، ط  

معني احلكام على القضااي واألحكام ، أليب إسحاق ابراهيم بن حسن بن عبد الرفيع ، ت،  .271
 د/ حممد بن قاسم بن عياد 

 املغين ، ملوفق الدين حممد عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي  .272
 حتقيق / د. عبدهللا عبد احملسن الرتكي ، د. عبد الفتاح حممد احللو ، 

 هجر    1412ط   
 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشربيين  .273

 دار الكتب العلمية   1415حتقيق / علي حممد معوض ، عادل أمحد عبد املوجود ، ط   
مغين ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام ، على مذهب اإلمام أمحد ، أتليف  .274

 مجال الدين يوسف بن عبد اهلادي احلنبلي ، ت ، عبد العزيز بن حممد آل الشيخ 
 املفردات يف غريب القرآن ، أليب القاسم احلسني بن حممد ، املعروف ابلراغب األصفهاين  .275

 حتقيق / حممد سد كيالين ، ط  دار املعرفة 
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املقنع ، ملوفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ، والشرح  .276
الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،  الكبري ، لشمس 

أيب احلسن علي بن سليمان    ومعهما : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، لعالء الدين 
 بن أمحد املرداوي 

 دار هجر   1417حتقيق / د. عبد هللا عبد احملسن الرتكي ، ط   
 املقنع يف شرح خمتصر اخلرقي ، أليب علي احلسن بن أمحد بن عبدهللا بن البنا    .277

 مكتبة الرشد  1415حتقيق /د. عبد العزيز بن سليمان بن ابراهيم البعيمي ، ط   
املمتع يف شرح املقنع ، لزين الدين املنجي التنوخي احلنبلي ، ت ، عبد امللك بن عبدهللا  .278

 1418بن دهيش ، 
املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك ، القاضي أيب الوليد  سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب  .279

 ، دار الكتاب العريب   1331بن وارث الباجي، ط  
املنتقى من السنن املسندة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، للحافظ أيب حممد عبد  .280

 مؤسسة الكتب الثقافية   1408هللا بن اجلارود  فهرسة/ عبد هللا عمر البارودي ، ط   
املنثور يف القواعد للزركشي ، بدر الدين بن حممد بن هبادر الشافعي ، ت ، د/ تيسري فائق  .281

 1993الطبعة الثانية أمحد حممود ،  
منهج البحث يف الفقه اإلسالمي ، د/ عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان ، ط املكتبة املكية  .282

1416 
 املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ، أليب اسحاق الشريازي  .283

 دار القلم الدار الشامية    1412حتقيق / د. حممد الزحيلي ، ط  
املوافقات ، أليب إسحاق بن حممد اللخمي الشاطيب ، ت مشهور بن حسن آل سلمان ،  .284

 1417ط دار ابن عفان ،  
مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ، أليب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب ، املعروف  .285

 العلمية   دار الكتب 1416ابحلطاب الرعيين ، ختريج / زكراي عمريات  ط  
املوسوعة احلديثية ، مسند اإلمام أمحد ، ط مؤسسة الرسالة ، أشرف على حتقيقها الدكتور  .286

 1414عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،  
 1418التوبة ،  موسوعة القواعد الفقهية ، د/ حممد صدقي بن أمحد البورنو ، مكتبة   .287
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املوطأ ، لإلمام مالك بن أنس ، ت ، حممد فؤاد عبد الباقي ، ط دار احلديث ، الطبعة  .288
 1412الثانية  

موطأ اإلمام مالك رواية حممد بن احلسن الشيباين ، مع التعليق املمجد على موطأ حممد ،  .289
دار السنة   1413شرح العالمة عبد احلي اللكنوي ، حتقيق/ د. تقي الدين الندوي ، ط   

 والسرية ، دار القلم 
ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، وهبامشه  .290

 ذيل ميزان االعتدال لإلمام أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي 
 1416حتقيق / علي حممد معوض ، عادل أمحد عبد املوجود ، ط دار الكتب العلمية  

 ن 
النتف يف الفتاوى ، أليب احلسني علي بن احلسني بن حممد السغدي ، ت، صالح الدين  .291

 1404الناهي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية  
نصب الراية ألحاديث اهلداية ، احلافظ مجال الدين أيب حممد عبد هللا بن يوسف احلنفي  .292

 دار احياء الرتاث   1407الزيلعي ، ط  الزيلعي ،مع حاشية األملعي يف ختريج  
النظام اإلجرائي اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية ، وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ،  .293

 1417للمقدم الدكتور سعد بن حممد بن علي بن ظفري ،  
 1414النظرايت الفقهية ، د/ حممد الزحيلي ، ط دار القلم   .294
وأثرها يف اختالف الفقهاء ، حممد الروكي ، منشورات كلية اآلداب نظرية التقعيد الفقهي  .295

 1414والعلوم اإلنسانية ابلرابط ، 
نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام ، د/ حممد فوزي فيض هللا ، ط مكتبة دار الرتاث  .296

 1406، الطبعة الثانية  
 1402نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ، ط دار الفكر   .297
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب  .298

دار الكتب   1414الدين الرملي املنويف املصري األنصاري الشهري ابلشافعي الصغري ، ط  
 العلمية 

 نيل األوطار شرح منتقى أخلبار من أحاديث سيد األخيار ، لإلمام حممد  .299
 بن علي بن حممد الشوكاين ط دار إحاء الرتاث   

 هـ 
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الرشداين  .300 اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  علي  املبتدي، أليب احلسن  بداية  اهلداية يف شرح 
 ، دار احياء الرتاث ،    1416املرغيناين  ،ط    

 
 و 

الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، للشيخ حممد صدقي بن أمحد بن حممد البورنو ،  .301
 1416ط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة  

الوسيط يف املذهب ، أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ، ت، حممد حممد اتمر ،  .302
 1417ط دار السالم  

 وفيات األعيان ،  أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان  .303
 دار صادر   1414حتقيق / الدكتور إحسان عباس ، ط   
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 فهرس القواعد الفقهية
 الصفحة  القاعدة  م

 30 إتالف املتسبب كإتالف املباشر يف أصل الضمان  .1
إذا أقدم املباشر على إتالف نفسه تعداي فال ضمان على   .2

 املتسبب وإن كان متعداي  
267 

 29 إذا اجتمع الغرور واملباشرة قدمت املباشرة  .3
مباشرة   .4 إىل  ونفوسهم  اآلدميني  أموال  إتالف  استند  إذا 

إذا   إال   ، السبب  دون  ابملباشرة  الضمان  تعلق   ، وسبب 
وسواء    ، عنه  وانشئة  السبب  على  مبنية  املباشرة  كانت 

، مث إن كانت    - ملجئة أو غري ملجئة   - املباشرة -كانت  
املباشرة واحلالة هذه ال عدوان فيها ابلكلية استقل السبب 

ابلضمان ، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب يف    وحده 
 الضمان   

280 

 277 إذا اشرتك املباشر واملتسبب يف التعدي اشرتكا يف الضمان   .5
إذا اشرتك مجاعة يف عدوان تلف به شيء فالضمان عليهم   .6

 ابلسوية 
214 

 270 إذا انفرد املتسبب ابلتعدي انفرد ابلضمان   .7
فال   .8 عليه  اإلتالف  وقع  وقد  ابلتعدي  املتسبب  انفرد  إذا 

 ضمان على املباشر 
167 

انفرد   .9 ابلتعدي  أحدهم  انفرد  وقد  األسباب  تعددت  إذا 
 ابلضمان 

 

172 
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إذا وجد التعدي  من األسباب كلها و قد اختلفت يف القوة  .10
 السبب األقوى، فالضمان على 

173 

إذا وجد التعدي من األسباب كلها ، وهي متقاربة يف القوة   .11
 أو متساوية فالضمان عليهم ابلسوية 

174 

أحدمها   .12 على  أو  معا،  واملتسبب  ابملباشر  التلف  وقع  إذا 
وإن   منهما،  املتعدي  على  فالضمان  االصطدام  بسبب 
 اشرتكا يف التعدي أو عدم التعدي منهما اشرتكا يف الضمان  

274 

األصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق احلكم   .13
 ابلسبب 

50 

 51 اآلمر ال يضمن ابألمر  .14
 52 التسبب إذا كان تعداي يكون موجبا للضمان  .15
 51 جناية العجماء جبار  .16
هلك   .17 وقد  ابلتعدي  انفرد   إذا  املتسبب  على  الضمان 

 املباشر بسبب تعديه 
268 

 104 الفعل يضاف إىل الفاعل ال إال اآلمر مامل يكن جمربا  .18
إىل   .19 احلكم  يضاف  وصفني  ذات  بعلة  ثبت  حكم  كل 

 منهما أخريا الوصف الذي وجد 
30 

اخلصومة  .20 فإن  اآلمر  إىل  الفعل  فيه  يضاف  موطن  كل 
القضائية يف الضمان تكون مع املأمور ألنه املباشر مث يرجع 

 إىل اآلمر 
 

52 
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املباشر ضامن وإن مل يتعد وال ضمان على املتسبب إذا مل   .21
 يتعد وقد وقع اإلتالف عليه  

272 

 276 املباشر ضامن وإن مل يتعد ما دام أن املتسبب مل يتعد   .22
 164 املتسبب ضامن إذا وقع اإلتالف على املباشر بسبب تعديه .23
24. 

 
 

 املتسبب غري مضمون إذا انفرد ابلتعدي وقد وقع
 اإلتالف عليه 

272 

 215 من شارك يف قتل نفسه فيهدر من الضمان بقدر فعله   .25
 52 يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر مامل يكن جمربا  .26
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 فهرس املوضوعات 
 الصفحة  املوضوع 

 9-2 املقدمة 

 11 التمهيد 

 12 املبحث األول 

 13 املباشرة لغة واصطالحااملطلب األول : معىن  
 14-13   أوال : معىن املباشرة لغة 

 16-15 اثنيا : معىن املباشرة اصطالحا  
 17 املطلب الثاين : معىن السبب لغة واصطالحا  

 17 أوال ، معىن السبب لغة 
 19-18 اثنيا : معىن السبب اصطالحا  

 20 املطلب الثالث : معىن اجلناية لغة واصطالحا 
 20 أوال ، معىن اجلناية لغة 

 21-20 اثنيا : معىن اجلناية اصطالحا 
 22 املطلب الرابع : معىن احلدود لغة واصطالحا 

 22 أوال : معىن احلد لغة 
 24-23 اثنيا : معىن احلد اصطالحا 

 25 املطلب اخلامس : معىن التعزير لغة واصطالحا 
  25 أوال : معىن التعزير لغة 

 26-25 اثنيا : معىن التعزير اصطالحا 

 27 : قاعدة اجتماع املباشر واملتسبب   املبحث الثاين 

 28 املطلب األول : املعىن اإلمجايل للقاعدة 
 30-28 الفرع األول : نص القاعدة املتفق عليه عند الفقهاء

 31 الفرع الثاين : املعىن اإلمجايل للقاعدة 
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 32 املطلب الثاين : أصل القاعدة 
 الصفحة  املوضوع 

  أوال : األدلة الدالة على تغليب املباشرة : 
 32 من الكتاب   

 35-33 من السنة 
 36-35 من اآلاثر 

  اثنيا : األدلة الدالة على تغليب السبب على املباشرة : 
 38-37 من الكتاب 

 41-38 من السنة 
 42 من اآلاثر 

  األدلة الدالة على استواء السبب واملباشرة : اثلثا :  
 43 من الكتاب 

 47-43 من السنة 
 48-47 من اآلاثر 

 52-50 املطلب الثالث : مايستثىن من هذه القاعدة 
 53 املطلب الرابع : أقسام القاعدة يف ابب اجلناايت واحلدود والتعازير

 54-53 ومثاله أقسام القاعدة يف ابب اجلناايت ، وضابط كل قسم  
 55 أقسام القاعدة يف ابب احلدود

 58-56 أقسام القاعدة يف ابب التعازير  
 61-59 املطلب اخلامس : معىن التعدي يف فروع القاعدة، وهل هو شرط للضمان؟ 

 62 املطلب السادس: شروط املباشرة 
 63-62 الشرط األول:  االختيار 

الشرط الثاين : أن حيص التلف بفعله من غري أن يتخلل بني التلف والفعل فعل 
 فاعل خمتار 

63-64 

 65 املطلب السابع :  أنواع السبب
 66-65 االجتاه األول يف تقسيم السبب
 69-66 االجتاه الثاين يف تقسيم السبب 



318 
 

 74-70 املطلب الثامن : الفرق بني السبب واملباشرة والشرط 
 الصفحة  املوضوع 

 74 مواضع االتفاق بني التسبب واملباشرة  

 75 الفصل األول : تغليب املباشرة على السبب 

 76 املبحث األول : تغليب املباشرة على السبب يف ابب اجلناايت  

يف  للقصاص  املوجبة  اجلناية  يف  السبب  على  املباشرة  تغليب   : األول  املطلب 
 النفس

77 

اجتمع املباشر واملتسبب ، وقد وجد التعدي منهما معا على اجملين عليه أوال : إذا  
 ، وفيه مسائل : 

77 

 77 املسألة األوىل : اآلمر ابلقتل واملأمور به ، إذا كاان مكلفني 
 79-77 حترير حمل النزاع، وذكر األقوال يف املسألة 

 81-79 أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
 82 املسألة الثانية : اإلكراه بغري القتل 

 82 املسألة الثالثة : اإلكراه على القتل إذا كان املكَره ابلغ ، واملكرِه غري ابلغ 
 83-82 حتقيق اخلالف يف املسألة 

 84-83 األقوال يف املسألة بناء على منشأ اخلالف األول 
 84 األقوال يف املسألة بناء على منشأ اخلالف الثاين 

 87-85 األقوال يف املسألة بناء على مسألة اإلكراه مع ذكر األدلة واملناقشة والرتجيح 
هما معا املسألة الرابعة : إذا اجتمع املباشر واملتسبب يف قصد القتل العدوان من

 ، وقد انفرد املباشر بفعل القتل وحده ، 
88 

 88 األمثلة على ذلك 
 89-88 حترير حمل النزاع ، وذكر األقوال يف املسألة 

 90-89 أدلة كل قول مع املناقشة والرتجيح 
الثاين : تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للقصاص فيما  املطلب 

 دون النفس 
91 

 92 املطلب الثالث : تغليب املباشرة إىل السبب يف اجلناية املوجبة للدية يف النفس 
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إذا اجتمع املباشر واملتسبب وكان اجملين عليه هو املباشر ، والتعدي واقع منهما 
 معا 

92 

 الصفحة  املوضوع 
 92 حترير حمل النزاع 

 92 موضع اخلالف األول   
 9493- موضع اخلالف الثاين ، مع ذكر األمثلة 

 98-94 األقوال يف املسألة مع االستدالل واملناقشة والرتجيح 
صور متفق عليها يف تغليب املباشرة على السبب إذ ا كان اجملين عليه مباشرا أو 

 متسببا
98 

 98 الصورة األوىل مع األمثلة عليها
 99 عليهاالصورة الثانية مع األمثلة 

 100 الصورة الثالثة مع األمثلة عليها
 101-100 الصورة الرابعة مع األمثلة عليها

صور متفق عليها يف تغليب املباشرة على السبب إذ ا مل يكن اجملين عليه مباشرا 
 وال متسببا

101 

 102-101 الصورة األوىل مع األمثلة عليها
 102 الصورة الثانية مع األمثلة عليها

 102 الصورة الثالثة وهي حمل خالف  مع األمثلة عليها
 105-102 وخيرج من اخلالف يف الصورة الثالثة ست مسائل من مسائل اآلمر واملأمور 

املطلب الرابع : تغليب املباشرة على السبب يف اجلناية املوجبة للدية فيما دون 
 النفس 

105-106 

 107 بب يف ابب احلدود    املبحث الثاين : تغليب املباشرة على الس

 108 املطلب األول : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد الزان 
 109 املطلب الثاين : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد السرقة 

 109 املسألة األوىل : معىن التسبب واملباشرة يف ابب السرقة 
 109 املسألة الثانية : املباشرة احلكمية 

 110 حترير حمل النزاع 
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 111-110 املوضع األول من مواضع النزاع : 
 112-11 األقوال يف املسألة مع املناقشة والرتجيح 

 الصفحة  املوضوع 
 112 املوضع الثاين من مواضع اخلالف وفيه مسائل 

 112 املسألة األوىل : مسألة السارق الظريف 
 114-113 األقوال يف املسألة مع االستدالل واملناقشة والرتجيح 

 115 املسألة الثانية : السرقة ابإلغراء والتخبيب 
 116-115 األقوال يف املسألة مع االستدالل واملناقشة والرتجيح 

 116 مثرة اخلالف يف تلك املواضع 
 117 املطلب الثالث : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد احلرابة 

  أحوال احملاربني :
 117 احلال األوىل ومسائلها
 117 احلال الثانية ومسائلها

 118 الثالثة ومسائلهااحلال  
من مسائل تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب حد احلرابة : عدم التكليف 

 من الكل ، أو من البعض 
118 

 119-118 حترير حمل النزاع 
 119 األقوال يف املسألة مع االستدالل واملناقشة والرتجيح 

 120 املبحث الثالث : تغليب املباشرة على السبب يف ابب التعازير  
 122-121 املطلب األول: تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت 
 125-123 املطلب الثاين : تغليب املباشرة على السبب فيما يوجب تعزيرا يف ابب احلدود 

عل  السبب  تغليب   : الثاين  يف  الفصل  املباشرة  ى 
 اجلناايت واحلدود والتعازير 

126 

 127 املبحث األول : تغليب السبب على املباشرة يف ابب اجلناايت   

 128 تغليب السبب على املباشرة يف اجلناية املوجبة للقصاص يف النفس 
 128 مسألة : القتل تسببا هل يوجب الضمان من قصاص أو دية ؟ 
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 130-129 احلنفية يف إجياب القصاص أو الضمان ابلسبب أوال : مذهب  
 الصفحة  املوضوع 

 131-130 ماينفرد به احلنفية  
 132 اثنيا : مذهب املالكية يف إجياب القصاص أو الضمان ابلسبب 

 134-133 ماينفرد به املالكية  
 137-135 اثلثا : مذهب الشافعية يف إجياب القصاص أو الضمان ابلسبب 
 138 رابعا : مذهب احلنابلة يف إجياب القصاص أو الضمان ابلسبب 

مواضع اخلالف بني احلنابلة والشافعية يف إجباب القصاص أو الضمان  
 ابلقتل تسببا 

138 

 139-138 املوضع األول 
 140-139 املوضع الثاين

 140 املوضع الثالث  
   مواضع:الرتجيح بني املذاهب األربعة ، ويتناول ثالثة 

 142-140 املوضع األول : يف إجياب القصاص ابلقتل تسببا 
وجود   عند  تسبب  ابلقتل  مطلقا  الضمان  إجياب  يف   : الثاين  املوضع 

 التعدي من املتسبب 
142-144 

 144 املوضع الثالث : عند وجود التعدي من املباشر واملتسبب معا 
  تطبيقات لبعض االصور يف إجياب القصاص ابلسبب   

أوال : إذا اجتمع املباشر واملتسبب وكان اجملين عليه أحدمها وقد وجد التعدي 
 من املتسبب وحده ، فهلك املباشر بسبب تعديه 

145 

 145 الصورة األوىل : إذا كان السبب ملجئا للهالك ، والفعل يؤدي للقتل غالبا 
 146-145 ذكر األمثلة على حمل الوفاق 

 146 ذكر األمثلة على حمل اخلالف 
 147-146 األقول مع االستدالل واملناقشة والرتجيح 

 147 الصورة الثانية  : إذا كان الفعل اليقتل غالبا 
 147 األمثلة عليها
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 الصفحة  املوضوع 

التخلثص منها فلم يفعل ،  الثالثة : إذا فُِعل ابجملين عليه جناية أمكنه  الصورة 
 ومات بسبب تلك اجلناية 

148 

 148 األمثلة على حمل الوفاق يف عدم الضمان 
 148 األمثلة على حمل اخلالف يف إجياب القصاص أو الضمان 

 150-148 األقول مع االستدالل واملناقشة والرتجيح 
 اثنيا : إذا اجتمع املباشر واملتسبب وكان اجملين عليه غريمها وقد وجد التعدي  

 منهما معا ، وفيه مسائل
151 

 151 الميكن إحالة احلكم عليه املسألة األوىل : إذا كانت مباشرة القتل من قبل من  
 151 األمثلة على ذلك 

 152 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 
 153 املسألة الثانية : إذا كان اآلمر ابلقتل مكلفا واملأمور به غري مكلف 

 155-153 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 
 155 املسألة الثالثة : إذا كان املكرِه ابلغا واملكَره غري ابلغ 

 156-155 منشأ اخلالف يف املسألة 
 156 حترير حمل النزاع 

 157-156 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 
اثلثا : إذا اجتمع املباشر واملتسبب وكان اجملين عليه غريمها وقد انفرد املتسبب 

 ابلتعدي 
157 

 157 صورة املسألة حمل النزاع 
 158-157 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 

الثاين : تغليب السبب على املباشرة يف اجلناية املوجبة للقصاص فيما  املطلب 
 دون النفس 

159-160 

 املطلب الثالث : تغليب السبب على املباشرة يف اجلناية املوجبة للدية يف النفس 
 

161 

 161 سابقة أوال : مواضع خالف  
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اثنيا : كل فرع وجب فيه القصاص من فروع املطلب األول ، مث آل إىل الدية ، 
 يدخل يف هذا املطلب 

161 

 الصفحة  املوضوع 
اثلثا : إذا اجتمع املباشر واملتسبب وكان اجملين عليه أحدمها ، وحمل اخلالف فيه 

 موضعان 
161 

املوضع األول : إذا  انفرد املتسبب ابلتعدي فهلك املباشر بسبب تعديه  وصور 
 اخلالف فيه أربع صور 

161-162 

 164-163 األمثلة على حمل االتفاق 
 165 املوضع الثاين  :إذا  انفرد املتسبب ابلتعدي وقد وقع االتالف عليه  

حمل اخلالف فيه ، إذا كان التعدي من املتسبب فيه معىن العدوان ، وفيه ثالث 
 مسائل 

165 

 165 مسألة الصيال 
 165 حترير حمل النزاع 

 167-166 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 
 167 أمثلة على حمل االتفاق 

رابعا : إذا اجتمع املباشر واملتسبب وكان اجملين عليه غريمها  ، واملتسبب قد انفرد 
 ابلتعدي، وفيه مسألة واحده 

168 

 169 خامسا : مسألة تعدد األسباب 
 170 األربعة يف تعدد األسبابمذاهب األئمة 

 170 مذهب احلنفية 
 171-170 مذهب املالكية 

 171 مذهب الشافعية 
 171 مذهب احلنابلة 

 171 خالصة القول يف تعدد األسباب عند املذاهب األربعة 
 172 من صور تعدد األسباب املتفق عليها 

 172 الصورة األوىل: إذا انفرد أحد األسباب ابلتعدي 
 172 القاعدة فيها 
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 174173- الصورة الثانية : إذا وجد التعدي من األسباب كلها وقد اختلفت يف القوة 
 173 القاعدة فيها 

 الصفحة  املوضوع 
الصورة الثالثة : إذا وجد التعدي من األسباب كلها وقد كانت متقاربة من حيث 

 القوة أو متساوية 
174 

 174 القاعدة فيها
 175 موضع اخلالف يف مسألة تعدد األسباب 

 176-175 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 
املباشرة يف اجلناية املوجبة للدية فيما دون املطلب الرابع : تغليب السبب على  

 النفس
177   

 177 أوال 
اثنيا : إذا اجتمع املباشر واملتسبب ، و اجملين عليه هو املتسبب ، وقد انفرد    

 املتسبب ابلتعدي  
177 

 177 املسألة األوىل : لو اطلع يف بيت إنسان من ثقب الباب فطعنه بعود فقلع عينه 
 179-177 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 

 180 املسألة الثانية : لو عض ذراع إنسان فنزع ذراعه من فيه فسقطت أسنان العاض 
 181-180 الرتجيح األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة و 

اثلثا : إذا اجتمع املباشر واملتسبب ، و اجملين عليه  غريمها ، وقد انفرد    املتسبب 
 ابلتعدي  ، وفيه مسألة واحدة

182 

 183 املبحث الثاين : تغليب السبب على املباشرة يف ابب احلدود 

 184 السرقة املطلب األول : تغليب السبب على املباشرة فيما يوجب حد  
 184 القسم األول 

 184 القسم الثاين : إذا متت السرقة أبكثر من شخص ، وفيه مسائل  
 184 املسألة األوىل : إذا كانت وسيلة السرقة قردا معلما 
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 الصفحة  املوضوع 
 186-184 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 

 187 املسألة الثانية : إذا كانت وسيلة السرقة صبيا 
 187 حترير حمل النزاع 

 189-187 األقوال يف الصورة األوىل من حمل اخلالف مع االستدالل املناقشة والرتجيح 
 191-190 األقوال يف الصورة الثانية من حمل اخلالف  مع االستدالل املناقشة والرتجيح 

 192 املطلب الثاين : تغليب السبب على املباشرة فيما يوجب حداحلرابة 
 السبب على املباشرة يف ابب التعازير املبحث الثالث : تغليب 

 
193 

 197-194 املطلب األول : تغليب السبب على املباشرة فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت 
 198 املطلب الثاين : تغليب السبب على املباشرة فيما يوجب تعزيرا يف ابب اجلناايت 

اجلناايت  الفصل الثالث : استواء السبب واملباشرة يف  
 واحلدود والتعازير 

199 

 200 املبحث األول : استواء السبب واملباشرة يف  ابب جلناايت 

 201 املطلب األول : استواء السبب واملباشرة يف  اجلناية املوجبة للقصاص يف النفس 
 201 املسألة األوىل : املمسك مع القاتل 

 202-201 حترير حمل النزاع 
 205-202 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 

 206 املسألة الثانية : املكرِه واملكَره
 209-206 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 

املسألة الثالثة : إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص من قبل الويل وقد كان 
  الويل عاملا بكذب الشهود 

209 

 

 الصفحة  املوضوع 
 210 حترير حمل النزاع 
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 210 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح 
املطلب الثاين  : استواء السبب واملباشرة يف  اجلناية املوجبة للقصاص فيما دون  

 النفس
211-212 

 213 املوجبة للدية  يف النفساملطلب الثالث : استواء السبب واملباشرة يف  اجلناية  
 - 213 أوال : إذا آل األمر إىل الدية  يف مسائل القصاص السابقة 

اثنيا : استواء املباشرة والسبب فيما يوجب الدية لالشرتاك يف اجلناية ، وحمل 
 البحث صوراتن 

214 

الصورة األوىل : إذا اجتمع املباشر واملتسبب فيما يوجب الدية الشرتاكهما يف 
 سبب اجلناية 

214 

 214 األصل املتفق عليه يف هذه الصورة يتمثل يف قاعدتني 
شيء  به  تلف  عدوان  يف  مجاعة  اشرتك  إذا   : عليها  واألمثلة  األوىل  القاعدة 

 فالضمان عليهم 
214-215 

ألمثلة عليها : من شارك يف قتل نفسه فيهدر من الضمان بقدر القاعدة الثانية وا
 فعله  

215-217 

 218 الصورة الثانية : إذا اجتمع املباشر واملتسبب فيما يوجب الدية بسبب التصادم 
 219-218 حترير حمل النزاع 

املوضع األول من مواضع النزاع : إذا عدم التعدي منهما أوجهل ، وقد هلكا   
 معا أو أحدمها 

219 

 219 حترير حمل النزاع 
 220-219 األقوال مع االستدالل املناقشة والرتجيح للمسألة األوىل 

 221 مثرة اخلالف 
 221 املسألة الثانية 

املوضع الثاين من مواضع اخلالف : إذا وجد التعدي منهما وقد هلكا معا ، أ, 
 هلك أحدمها 

222 

 222 حترير حمل النزاع 
 223-222 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح   

 الصفحة  املوضوع 
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 224-223 خالصة األقوال يف مسائل التصادم 
: استواء السبب واملباشرة يف  اجلناية املوجبة للدية  فيما دون    الرابعاملطلب  

 النفس
225-229 

 230 املبحث الثاين : استواء السبب واملباشرة يف ابب احلدود  

 231 املطلب األول : استواء االسبب واملباشرة فيما يوجب حد السرقة 
 231 حمل البحث : إذا كان الشريك مكلفا واحدا فأكثر 

 232-231 حترير حمل النزاع 
املسألة األوىل من مسائل اخلالف : إذا اشرتكوا يف دخول احلرز وانفرد بعضهم يف 

 إخراج املسروق 
232 

 233-232 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح   
 الصفحة  املوضوع 

 234 اإلعانة من خارج احلرزاملسألة الثانية من مسائل اخلالف : إذا كانت  
 235-234 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح   

 236 املطلب األول : استواء االسبب واملباشرة فيما يوجب حد احلرابة 
 236 املسألة األوىل : إذا كانوا مجيعا مكلفني ، فهل أيخذ الردء حكم املباشر؟

 237-236 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح   
 237 املسألة الثانية إذا كان احملاربون نساء ، أو كان بعضهم من النساء  

 239-237 األقوال يف املسألة مع االستدالل املناقشة والرتجيح   
 240 املبحث الثالث : استواء السبب واملباشرة يف ابب التعازير  

 241 املطلب األول : استواء السبب واملباشرة يف ابب اجلناايت 
 243-242 املطلب الثاين : استواء السبب واملباشرة يف ابب احلدود 

الصور  تعزيرا يف بعض  السبب واملباشرة فيما يوجب  : استواء  الثالث  املطلب 
 احلادثة  

244 

 245-244 أوال:  من صور التزوير احلادثة 
 245 اثنيا : من صور اإلفساد يف األرض 

 246-245 اثلثا : من صور الرشوة 
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 الصفحة  املوضوع 

حماكم   من  الفقهية  التطبيقات  بعض   : الرابع  الفصل 
 مدينة الرايض 

247 

ابب   يف  واملتسبب  املباشر  اجتماع  من  صور   : األول  املبحث 
 اجلناايت  

248 

 249-248 أوال : اجتماع املباشر واملتسبب فيما يوجب قصاصا 
 252-250 اثنيا : اجتماع املباشر واملتسبب فيما يوجب الدية يف النفس

 252 اثلثا : اجتماع املباشر واملتسبب فيما يوجب الدية فيما دون النفس 
 254-253 املبحث الثاين : صور من اجتماع املباشر واملتسبب يف ابابحلدود  

واملتسبب يف ابب   املباشر  اجتماع  من  : صور  الثالث  املبحث 
 التعازير  

255-259 

 271-260 اخلامتة 

 272 الفهارس  

 274-273 فهرس اآلايت 

 278-275 فهرس األحاديث  

 280-279 فهرس األعالم  

 309-281 فهرس املراجع  

 323-310 فهرس املوضوعات  
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