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ABSTRACT 

 The extrapolation of the evolution of jurisprudence from the time of Prophecy to 

nowadays is the most honest witness to the consistency between the eternal texts 

and jursprudence  efforts  on the one hand, and the consistency between the 

jurisprudence of applicants and the jurisprudence of the late on the other hand, and 

this indicates that everyone intended  the same objective , that of the worship of 

God, and therefore their jurisprudence originates  from the same source. 

 Since the Sharia is permanent and eternal, it necessitated that it be based on rules 

that are capable of dealing with different places and times. When it was first 

revealed,it  has been exhausted and its texts have been limited and the facts are 

renewed and are similar to each other. However, there is a small difference. The 

calamities have enormously increareased in number and  because of the scientific 

development and the breadth of the area in which Muslims live and their mixing with 

others. This requires not stopping when the legal rulings that the applicants and the 

late are classified, but the knowledge of what happens  worldwide   must be 

maintained  in the political realm  and inventions in the scientific field and then 

analyzed in accordance with the Sharia. 

 In view of what scholars present of opinions and guidance legitimacy and 

enlightenment of public opinion on many issues that may affect the security of the 

Muslim community, stability and installation of society, especially in the light of the 

developments in the Islamic and international communities and the emergence of 

many interpretations  that have  affected  the entity of the Muslim community and 

strike at the heart of the nation, I have tried to participate with a presentation in the 

Department of the Fundamentals of Jurisprudence about the role of jurisprudents in  

dealing with   calamities and the establishment of Muslim societies by presenting 

applied models dealing with by the Islamic jurisprudence  in the following matters: 

The first issue :Insinuation of false unchastity.  
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 The second issue: The one who saw with his wife a man and killed him 

 The third issue: Killing the group with one. 

 The fourth issue: Crime in traffic accidents. 

 The fifth issue: Cultivation of a member that has been amputated in punishment or  

equity   

 The conclusion. 
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 ملخص ال

استقراء التطور الفقهي من زمن النبوة إىل اليوم أصدق شاهد عةلى التناسق املوجود بني النصوص اخلالدة واالجتهادات إن 
الفقهي  من جه ، والتناسق املوجود بني فقه املتقدمني وفقه املتأخرين من جه  أخرى، وهذا يدل عةلى أن اجلميع يقصدون 

 تخرجون فقههم من مشكاة واحدة.غاي  واحدة، وهي عبادة اهلل سبحانه وهم يس
وملا كانت الشريع  دائم  وأبدي  استةلزم أن تكون مبني  عةلى قواعد قابةل  لةلتعامل مع اختالف األمكن  واألزمن ، وقد 
انقضى نزوهلا واحنصرت نصوصها والوقائع املتجددة وإن شابه بعضها بعضا، فذلك مع وجود فارق صغري أو كبري ، 

باالستقراء دوام هذا النوع وبقائه مع بقاء الشريع ، وقد ازدادت النوازل نوعا وعددا بسبب التطور لذلك أثبت العةلماء 
العةلمي واتساع الرقع  اليت يعيش فيها املسةلمون واختالطهم بغريهم.مما يستدعي عدم التوقف عند اإلحاط  باألحكام 

داث االطالع عةلى ما حيدث يف الساح  العاملي  من أحالشرعي  اليت صنف فيها املتقدمون واملتأخرون وإمنا جيب إدام  
 يف اجملال السياسي ومن اخرتاعات يف اجملال العةلمي مث حتةليل ذلك وفق املنظورالشرعي.

ونظرا ملا يقدمه الفقهاء من فتاوى وتوجيهات شرعي  وتنوبر الرأي العام حول عديد القضايا اليت قد متس بأمن اجملتمع  
تثبيت اجملتمع خاص  يف ظل التطورات احلادث  يف اجملتمعات اإلسالمي  والدولي  وظهور العديد من املسةلم واستقراره و 

التفسريات والتأويالت اليت أصبحت متس كيان اجملتمع املسةلم وتضرب يف صميم األم .لذلك ارتأيت املشارك  مبداخةل  
تطبيقي   يت اجملتمعات املسةلم  وذلك بعرض مناذجيف قسم الفقه وأصوله ، حمور:دور الفقهاء يف معاجل  النوازل وتثب

 عاجلها فقهاء الشريع  اإلسالمي  تتمثل يف املسائل التالي :
 املسأل  األوىل: التعريض بالقذف.

 املسأل  الثاني : من رأى مع امرأته رجال فقتةله.
 املسأل  الثالث :قتل اجلماع  بالواحد

 املسأل  الرابع : اجلناي  يف حوادث السري.
 املسأل  اخلامس : زراع  عضو استؤصل يف حد أو قصاص.

 اخلامت .
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  1- عبد الرمحن زايدي، االجتهاد بتحقيق املناط وسةلطانه يف الفقه اإلسالمي، ط:2005، دار احلديث القاهرة، ص 503
  2- سورة النحل، اآلي  43.

 
 

 مقــــــدمــــــــــــــــــــــة:
البد لكل تشريع مساوي أو وضعي من جتديد وتقعيد وفق مقتضيات العصر حىت يواكب تطور األوضاع احلضاري  

 حيمي جمموع  بشري  تريد أن تسري يف إطار قانوينواالجتماعي ، وألن التغيري وفق متطةلبات العصر أمر ضروري لكل 
 مطالبها وحيقق هلا التقدم والرفاهي .

إن استقراء التطور الفقهي من زمن النبوة إىل اليوم أصدق شاهد عةلى التناسق املوجود بني النصوص اخلالدة واالجتهادات 
  واحدة، هذا يدل عةلى أن اجلميع يقصدون غايبني فقه املتقدمني وفقه املتأخرين من جه  أخرى، و و الفقهي  من جه ، 

 وهي عبادة اهلل سبحانه وهم يستخرجون فقههم من مشكاة واحدة.
وملا كانت الشريع  دائم  وأبدي  استةلزم أن تكون مبني  عةلى قواعد قابةل  لةلتعامل مع اختالف األمكن  واألزمن ، وقد 

،  شابه بعضها بعضا، فذلك مع وجود فارق صغري أو كبريانقضى نزوهلا واحنصرت نصوصها والوقائع املتجددة وإن 
لذلك أثبت العةلماء باالستقراء دوام هذا النوع وبقائه مع بقاء الشريع ، وقد ازدادت النوازل نوعا وعددا بسبب التطور 

 العةلمي واتساع الرقع  اليت يعيش فيها املسةلمون واختالطهم بغريهم.
يط بأسرار هذا العامل فيحل ألغازه من حيث املوافق  واملخالف  لةلشريع ، فالنظر يف وال شك أن األم  يف حاج  إىل من حي

عصرنا ال يتوقف عند اإلحاط  باألحكام الشرعي  اليت صنف فيها املتقدمون واملتأخرون وإمنا جيب إدام  االطالع عةلى 
فق املنظور جملال العةلمي مث حتةليل ذلك و ما حيدث يف الساح  العاملي  من أحداث يف اجملال السياسي ومن اخرتاعات يف ا

 . 1الشرعي
، فقال عز وجل: لتهم عن احلوادثاءاهلل تعاىل شريع  اإلميان باملتعةلمني وأمر بالرجوع إليهم يف النوازل ومس وقد حفظ 

ُهْم َلَعةِلمَ وقال تعاىل :﴿َوَلْو َردُّوُه ِإىَل  2﴿ فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تَ ْعةَلُموَن﴾  ُه الَِّذينَ الرَُّسوِل َوِإىَل أُوِل اأْلَْمِر ِمن ْ
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  3- سورة النساء، اآلي  83.

  4- سورة النساء، اآلي  59.
  5- سورة فاطر،اآلي  28.

  6- سورة آل عمران، اآلي  18.
  7- سورة الزمر، اآلي  9.

ه، دار ابن جزي 1421، 2،ط:يوسف الغرازيأبو عبد الرمحن عادل بن  اخلطيب البغدادي، الفقيه واملتفقه،ت: -8
 .1/69السعودي ،

 
ُهْم ﴾   4يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الةلََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم ﴾ وقال سبحانه وتعاىل ﴿ 3َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ

َا شَخَْشى الةلََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعةَلَماُء ﴾ فقال: ﴿ أن العةلماء هم الذين شخشون رمهم وبنّي  وجعةلهم خةلفاء يف أرضه،   5ِإمنَّ
 وحجته 

َشِهَد الةلَُّه أَنَُّه  عةلى عباده واكتفى مهم عن بعثه نبيا وإرسال نذير، وقرن شهادهتم بشهادته وشهادة مالئكته، فقال : ﴿
َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعةَلُموَن  ، وقال: ﴿ 6ُلو اْلِعةْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم﴾اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَك ُ َوأُو 

بسنته فرض العةلم عةلى أمته وحث عةلى تعةلم القرآن وأحكامه والسنن   رسول اهلل ، مث بنّي 7َوالَِّذيَن اَل يَ ْعةَلُموَن﴾
 8والنظر يف الفقه واستنباط الدالئل واستخراج األحكاموموجباهتا، 

ونظرا ملا يقدمه الفقهاء من فتاوى وتوجيهات شرعي  وتنوير الرأي العام حول عديد القضايا اليت قد متس بأمن اجملتمع 
العديد من  راملسةلم واستقراره وتثبيت اجملتمع خاص  يف ظل التطورات احلادث  يف اجملتمعات اإلسالمي  والدولي  وظهو 

 التفسريات والتأويالت اليت أصبحت متس كيان اجملتمع املسةلم وتضرب يف صميم األم  .
 النماذج التطبيقية:

حترص الشريع  اإلسالمي  عةلى وقاي  أتباعها من الوقوع يف اخلطيئ  ومنعهم من سةلك الطرق املؤدي  إىل ذلك حىت ال 
آخر مراحل  ي شريع  يف مقاصدها البعيدة وقائي ، ال تعتمد العقوب  إال يفتضطر فيما بعد إىل إقام  العقوبات عةليهم، فه

البناء االجتماعي وتةلجأ إليها اضطرارا ال اختيارا بعد احلسم يف كل ذرائع الفساد املؤدي  إىل اهنيار القيم وشيوع الفاحش  
  بقدر ما قامته ال يعول كثريا عةلى العقوبوانعدام األمن. إن اإلسالم حينما ينشد السالم  يف اجملتمع الذي يسعى إىل إ

يهتم بالتوعي  اخلةلقي  وغرس فضائل الرمح  واخلري يف نفوس أتباعه، ومقاوم  كل مظهر يكون سببا إىل الفساد، لذلك 
 ظفرت مسأل  الذرائع باهتمام كبري من قبةله ألهنا أساس العمران أو اخلراب يف اجملتمع.
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  9- هشام قريس ، سد الذرائع يف الفقه اإلسالمي،دار ابن حزم، ط:1، سن 1431ه/2010م ، ص 286.
  10- سورة النور، اآلي  19.

دت،املكتب  العةلمي  .الفيومي، املصباح املنري،دط، 7/183ه، دار صادر، 1414، 3ابن منظور، لسان العرب، ط: -11 
  .2/402بريوت،

 
يف الرتتيبات اليت وضعها لوقاي  اجملتمع املسةلم من مظاهر الفوضى واالضطراب  إن إعجاز هذا الدين يظهر أساسا

وامليوع ، وهي ترتيبات ترشد إىل اختيار التصرف احلسن وتقييم نتائجه واإلحاط  مبالبساته، وحتذر من الفعل القبيح 
الدور املنوط بالفقهاء ألهنم محةل   .وهو9والقول الفاحش وهتذيب املشاعر والنوازع الفطري  هتذيبا حيقق الصالح واخلري

لواء الشرع الذين تستنري مهديهم واستنباطاهتم الشعوب، فيستتب األمن واالستقرار تبعا الجتهاداهتم وتوجيهاهتم ألحوال 
 الناس.

 ولعل النماذج التطبيقي  اليت سندرجها توضح ذلك جةليا وتتمثل يف:
       .النموذج األول: التعريض بالقذف

   .النموذج الثاني: من رأى مع امرأته رجال فقتله
   .النموذج الثالث: قتل الجماعة بالواحد 

   .النموذج الرابع: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
      .النموذج الخامس: الجناية في حوادث المرور  

 النموذج األول: التعريض بالقذف
سأل  األسرة قضي  القذف تعريضا أو تصرحيا، لذلك جلأ الفقهاء إىل عالج امل من املسائل اليت ختدش حياء املرء وهتز كيان

لةلحفاظ عةلى متاسك اجملتمع ووقايته من الفساد، وحىت النكون ممن قال فيهم اهلل تعاىل:  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع 
نْ َيا َواآْلِخرَِة َوالةلَُّه يَ ْعةَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعةَلُمونَ اْلَفاِحَشُ  يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف  ،لذلك سنعرج عةلى التعريف  10﴾الدُّ

بالتعريض وأقوال الفقهاء وبيان الراجح من األقوال لبيان عظم دور الفقهاء يف تثبيت األم  وتوجيه الرأي العام حنو البناء 
 والصالح وتوحيد الصف ومل الشمل. 

 التعريض:تعريف 
يقال َعرََّض لفالن وبه إذا قال فيه قوال وهو يعيبه، قال األصمعي: َعرََّض ِل فالن تعريضا إذا رحرح بالشيء ومل لغة:  -أ

 .11يبنّي. واملعاريض من الكالم: ما ُعرَِّض به ومل ُيصرَّح، والتعريض خالف التصريح، واملعاريض التوري  بالشيء عن الشيء
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ه،املكتب  1350، 1، ط:اهلداي  الكافي  الشافي  لبيان حقائق اإلمام ابن عرف  الوافي . )شرح حدود ابن عرف  لةلرصاع(الرصاع،  -12

 . 1/166العةلمي ،
  13- النفراوي، الفواكه الدواين عةلى رسال  ابن أيب زيد القريواين،دط،1414ه-1995م، دار الفكر، 2/ 211-210.

  14- اجلرجاين، التعريفات،ط:1، 1403ه-1983م،دار الكتب العةلمي  بريوت،62/1.
  15- الشوكاين، السيل اجلرار املتدفق عةلى حدائق األزهار،دط، دت، دار ابن حزم، 4/ 343.

م،مكتب  1968-ه1388 .ابن قدام ، املغين،دط،211-2/210الفيومي،الفواكه الدواين شرح رسال  ابن أيب زيد القريواين، -16
  .9/89القاهرة،

  17- سورة البقرة، اآلي  235
 . 3/190م،دار الكتب املصري  القاهرة، 1964-ه1384، 2القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،ط: -18 

 
اصطالحا -ب  

اَلَلِ  َعةَلى َمْقُصودِ  َوَعةَلى َغرْيِ َمْقُصوِدِه إالَّ َأنَّ إْشَعارَُه  هالت َّْعرِيُض ِخاَلُف التَّْصرِيِح َوَمْعَناُه َأْن يَ َتَضمََّن َكاَلُمُه َما َيِصحُّ لةلدَّ
 .12َلهُ َكأَنَُّه حَيُوُم بِِه َحوْ   ِِبَاِنِب اْلَمْقُصوِد َأََتُّ َوأَْرَجُح َوَأْصةُلُه ِمْن ُعْرِض الشَّْيِء َوُهَو َجانُِبهُ 

 . 13وعرفه النفراوي قائال: التعريض هو التعبري عن الشيء بالةّلفظ املوضوع لضده احلد حيث كان بةلفظ مفهم
 .14وعرفه اجلرجاين بقوله: التعريض يف الكالم مما يفهم به السامع مراده من غري تصريح

 كان بةلفظ صريح مثل قوله "يازان" أو "يا زاني ".اتفق العةلماء عةلى وجوب احلد عةلى القاذف إذا   
قال الشوكاين: أقول هذا احلد مهذا العدد قد نطق به القرآن الكرمي وأمجع عةليه املسةلمون أوهلم وآخرهم، ومل يفرقوا بني 

الل يف جلقذف الرجل واملرأة، ومل يسمع عن فرد من أفراد املسةلمني أنه قال: ال حد عةلى قاذف الرجل إال ما وقع من ا
 . 15شرحه هلذا الكتاب يف هذا املوضع

واختةلفوا يف التعريض كمن يقول لزوجته" فضحتين" وحنو ذلك، فذهب أبو حنيف  والشافعي وأمحد يف رواي  عنه وهو   
 حد عةليه. رأي عطاء وعمرو بن دينار وقتادة والثوري وأبو ثور وابن املنذر إىل أنّه ال

 . 16وذهب اإلمام مالك ووافقه يف ذلك احلنابةل  إىل وجوب احلد كالتصريح سواء 
 أدلة الفريق األول:

 17: قوله تعاىل:﴿ وال جناح عةليكم فيما عرضتم به من خطب  النساء﴾من الكتاب -أ
ن اهلل تعاىل مل جيعل ألقالوا: ملا رفع اهلل تعاىل احلرج يف التعريض بالنكاح، دل عةلى أن التعريض بالقذف ال يوجب احلد 

 .18التعريض يف النكاح حمل التصريح
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  19- ابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دط،1379ه،دار املعرف  بريوت،12/ 172.
, صحيح البخاري، ت:حممد زهري بن ناصر  6847، ح 8/173رواه البخاري ، كتاب احلدود، باب ما جاء يف التعريض،  -20 

ح ، 2/1137، كتاب الطالق، باب عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلملومسةلم  ،دار طوق النجاة. 1422، 1الناصر،ط:
 ت،دار إحياء الرتاث العريب بريوت.صحيح مسةلم،ت: حممد فؤاد عبد الباقي،دط، د .1500

  21- الشافعي، األم،دط، 1410ه-1990م،دار املعرف  بريوت،142/5.
  22- املصدر نفسه،142/5.

 
ولكن رد عةلى هذا االستدالل بأن التعريض باخلطب  جائز ألن النكاح ال يكون إال بني اثنني، فإذا صرح باخلطب  وقع 

اذف من غري قعةليه اجلواب باإلجياب أو الوعد فمنع، وإذا عرض فأفهم أن املرأة من حاجته مل حيتج إىل جواب، فهو 
 .19أن شخفيه عن أحد

 من السنة: -ب
جاءه أعرايب فقال: يا رسول اهلل إن امرأيت ولدت غالما أسود، فقال: هل  أّن رسول اهلل --ما روى أبو هريرة - 

لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألواهنا؟ قال: محر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأّّن كان ذلك؟ قال: 
 .20أراه عرق نزعه، قال: فةلعل ابنك هذا نزعه عرق

    .مل يرخص لةلرجل االنتفاء منه ووجه االستدالل أن النيب  
َتُه َوَلَدْت ُغاَلًما َومِهََذا نَْأُخُذ َويف احلَِْديِث َداَلَلٌ  ظَاِهرٌَة َعةَلى أَنَُّه ذََكَر َأنَّ اْمرَأَ  وعةلق اإلمام الشافعي عةلى احلديث بقوله:

ِبِل يَُدلُّ َعةَلى َما َوَصْفت ِمْن إْنَكارِِه َوت ُ  َوَجَواُب النَّيبِّ  ،ْسَوَد َوُهَو اَل يَْذُكرُُه إالَّ ُمْنِكرًا َلهُ أَ  ْهَمِتِه َلُه َوَضْربُُه َلُه اْلَمْثَل بِاإْلِ
َعَها أَنَُّه أَرَاَد َقْذفَ َها أَ  َها ِعْنَد َمْن مسَِ  ِمَعُه النَّيبُّ ْن َجاَءْت ِبَوَلٍد َأْسَوَد َفسَ اْلَمْرأََة فَ ةَلمَّا َكاَن قَ ْوُل اْلَفزَارِّي تُ ْهَمَ  اأْلَْغةَلِب ِمن ْ

إذ مل يكن التعريض ظاهر قذف فةلم حيكم  ، لذلك مل حيده الّنيب 21فَ ةَلْم يَ رَُه َقْذفًا حَيُْكُم َعةَلْيِه ِفيِه بِالةلَِّعاِن أَْو احلَْدِّ 
 .عةليه حكم القاذف

ه فكان أوىل كن مل يعتب أبطل أقوى الدالئل يف مسأل  املتالعنني، إذ جاءت به عةلى الوصف املكروه، ل أن الرسول  -
 .أال تعتب الذرائع واليت هي أضعف دالل  من البين ، فيكون إبطال التعريض من هذا الباب

وأكد اإلمام الشافعي عدم وجود احلد حىت لو قصد املعرض القذف فقال رمحه اهلل عقب ذكر احلديث:" إن امرأيت 
ض وإن غةلب عةلى السامع أن املعرض أراد القذف إن كان له ولدت غالما أسود"، استدلةلنا عةلى أنه ال حد يف التعري

 وجه حيتمةله، وال حد إال يف القذف الصريح22.
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  23- املصدر السابق، 297/7.
.سنن الرتمذي،ت: أمحد حممد شاكر 1424،4/33رواه الرتمذي عن عائش ، كتاب احلدود، باب ما جاء يف درء احلد ،ح  -24 

  وآخرون،دط، دت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
م،دار الكتب 1991-ه1411، 1ابن القيم اجلوزي ، إعالم املوقعني عن رب العاملني،ت: حممد عبد السالم ابراهيم،ط: -25 

  .33-3/32العةلمي  بريوت، 
م،دار ابن 2007-ه1428، 1،ط: مشكالهتا وحل املدون  شرح يف التأويل لطائف ونتائج التحصيل مناهج الرجراجي، -26

  .104/ 10حزم،
،  والةلفظ له.السنن، ت: عبد اهلل هاشم مياين املدين،دط، 376، ح 3/209رواه الدارقطين يف كتاب احلدود والديات وغريه،  -27 

 .1779، ح 2/27م، دار املعرف  بريوت. ورواه مالك ، كتاب احلدود،باب احلد يف القذف والنفي والتعريض ، 1966-ه1386
 م، مؤسس  الرسال .1412،دط، حممود خةليل -بشار عواد معروف موطأ اإلمام مالك ،ت: 

 
واستدل عةلى عدم اعتبار القرائن يف ذلك حبديث ركان  فقال: واألغةلب عةلى من مسع قول ركان  المرأته: " أنت طالق 

 ا طالق" وأن البت  إرادة شيء غري األول ، أنه أراد االبتات بثالث ولكنه مل»البت " أنه يعقل أنه قد أوقع الطالق بقوله: 
. ومما يؤيد هذا ما روي عن 23إال بظاهر الطالق وذلك واحدة رسول اهلل  كان ظاهرا يف قوله واحتمل غريه مل حيكم

 ".24النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أنه قال:"ادرءوا احلدود عن املسةلمني ما استطعتم
 مرد ابن القيم رمحه اهلل عةلى هذا االستدالل قائال: وأما حديث ركان  ملا طةلق امرأته البت  وأحةلفه النيب صةلى اهلل عةليه وسةل

أنه إمنا أراد واحدة، فمن أعظم األدل  عةلى صح  هذه القاعدة، وأن االعتبار يف العقود بنيات أصحامها ومقاصدهم وإن 
خالفت ظواهر ألفاظهم، فإن لفظ البت  يقتضي أهنا بانت منه وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالنكاح، وأنه مل يبق 

 .25ل عةليه لفظ البت  لغ  وعرفا ومع هذا فردها عةليهله عةليها رجع ، بل بانت منه البت  كما يد
 أدلة الفريق الثاني:

أوجب املالكي  احلد بالتعريض يف القذف إذا كان يفهم منه ذلك، ومحةلوا حديث الباب عةلى أن الرجل إمنا جاء مستفتيا 
 وجوب بالقذف ال خالف يف: ال جيب احلد إال يف قذف، أو نفي، أو تعريض بَ نيِّ فالتصريح  ال قاذفا. قال مالك 

 ،دليةلهم يف ذلك: 26احلد فيه عةلى ما قدمنا، وأمَّا التعريض به فكالتصريح به عةلى منصوص املذهب
عن عمرة قالت: استب رجالن فقال أحدمها: ما أمي بزاني  وال أيب بزان، فشاور عمر القوم فقالوا: مدح أباه وأمه، 

 فقال: لقد كان هلما من املدح غري هذا فضربه27.
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  28- ابن رشد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد،دط، 1425ه-2004م، دار احلديث القاهرة، 4/ 224.
  29- هشام قريس ، سد الذرائع يف الفقه اإلسالمي، ص 296.

 
فالكناي  مع القرين  الصارف  إىل أحد حمتمالهتا كالصريح، وعةليه فعمدة مالك أن الكناي  تقوم بعرف العادة واالستعمال 

مث إن األعراض جيب صيانتها  28مقام النص الصريح، وإن كان الةلفظ فيها مستعمال يف غري موضعه مبعىن مقوال باالستعارة
 لئال يتطرق الفسق  إىل أخذ األعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح، فمالك رمحه اهلل اعتب 

النتائج املتوقع  عن هذا التصرف وما يةلحق املقذوف من املعرة واملهان  فسّد هذه الذريع  وحّد سالكها حىت يسةلم اجملتمع 
يةلتزم كل فرد فيه حبدود األدب والعف ، أما غريه من أهل الظاهر فقد اعتبوا أصل التصرف فةلم يروا من الفتن  والعبث و 

 يف ظاهره ما يدل عةلى القذف، فحكموا بعدم احلد ومل يةلتفتوا إىل مآالت األفعال واملفاسد املتوقع  منها 
قد يصل بني الناس حتت ستار التعريض، و  بدعوى أهنا احتمال وظن، وهذا من شأنه أن يفتح باب املسافه  واملشامت 

أولو الةلحن واملنطق يف احلديث إىل قذف الناس من دون أن يتعرضوا لسةلطان القضاء. وهلذا جةلد عمر بن اخلطاب 
رضي اهلل عنه املعرض بالقذف مع عدم إنكار الصحاب  ذلك عةليه، كما أن التعريض يف هذه احلادث  قام مقام التصريح، 

حازما يف سياسته آخذا باحلق مرتصدا لةلعابثني ضاربا عةلى أيديهم حىت ال تسول هلم أنفسهم  ا عمر ولقد كان سيدن
 .29مس أعراض الناس أو تشويشها

لنظر ابنستنتج من ذلك مدى فطن  فقهاء املسةلمني وإعماهلم لةلقواعد الشرعي  يف توجيه املستجدات احلاصةل  يف اجملتمع 
المي  عةلى القيم والشمائل اليت عمةلت الشريع  اإلس وتثبيتها من نشر لةلفساد والرذيةل ، إىل مآالت األفعال وما ينجر عن

 جدران لبنات اجملتمع فينخرها وحيطم هيكةلها. لقد رجح شجتسيدها عةلى أرض الواقع ألن القذف ميس األسرة وشخد
تقةلل من هيبته  متس الصرح األسري و فقهاء املالكي  واحلنابةل  القول بوجوب احلد وعدم التهاون مبثل هذه القضايا اليت

 ومكانته وحرم  االقرتاب من محاه.
اجتهاد الفقهاء بتوقيع عقوب  احلد عةلى التعريض بالقذف راح  واطمئنان لةلمجتمع ومنع لكل من ختول له نفسه االعتداء 

وقيع العقوب  إذ  ال بد من احلزم والشدة والقوة يف ت ،عةلى احلرمات ومسامه  فعال  يف تثبيت األم  وطمأنتها عةلى مقدساهتا
الزاجرة وعدم استسهال األمور أو التهاون حىت تبقى لةلقيم هيبتها ولألعراض حرمتها ومكانتها، وبالتاِل سد باب كبري 

 من أبواب الفساد.
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.سنن ابن ماج ، ت:  1996،3/163رواه ابن ماج ، كتاب أبواب النكاح، باب الغرية والةلفظ له ، سنن ابن ماج ، ح  -30

،    2659م،دار الرسال  العاملي . وأبو داود ، كتاب اجلهاد، باب يف اخليالء يف احلرب ،ح 2009-ه1430، 1األرنؤوط،ط:
م،دار الرسال  العاملي ، إسناده 2009-ه1430، 1امل قرة بةلةلي،ط:حممد ك-، سنن أيب داود، ت:شعيب األرنؤوط4/294

 صحيح.
  31- النووي، املنهاج شرح صحيح مسةلم بن احلجاج،ط:2، 1392 ه،دار إحياء الرتاث العريب بريوت،121/10.

  32- ابن عابدين، رد احملتار عةلى الدر املختار،ط:2، 1412ه-1992م،دار الفكر بريوت، 63/4.

 
 النموذج الثاني: من رأى مع امرأته رجال فقتله

إن مثل هذه املسائل مل تكن شائع  يف اجملتمع اإلسالمي األول لسبب قرب عهدهم بنزول الوحي، وصفاء سريرة الصحاب  
رضي اهلل عنهم، أما يف العصر احلاضر فقد أصبح األمر مطروقا نتيج  فساد الزمان واألخالق، وغياب الوازع الديين، 

ما قد اجملتمعات الالديني . رغم ذلك مل يغفل اإلسالم النفس البشري  و وتشتت األسرة ، وانفتاح اجملتمع اإلسالمي عةلى 
 شختةلج بداخةلها من نوايا ومساوئ، واليت من بينها الغرية كسةلوك نفسي يعرتض عةلى اإلنسان ويعكر 

صفو حياته حىت يوصةله إىل ارتكاب اجلرائم اخلطرية لذلك ذهب اإلسالم مذهب التوسط يف الغرية مع الظن اجملرد عن 
الدليل وشرع الطالق والةلعان وإقام  احلد عند وجود البين ، وقد جاءت بعض اآلثار حتث عةلى وجوب الغرية يف اإلطار 

 : منها، املشروع 
: من الغرية ما حيب اهلل ومنها ما يكره، فأما ما حيب اهلل فالغرية يف الريب  وأما  ل اهلل ما روى أبو هريرة قال: قال رسو 

 .30ما يكره فالغرية يف غري ريب 
وإذا كانت الغرية عةلى الشرف فطرة وعالم  عةلى قوة اإلميان ألهنا من باب احملافظ  عةلى حرمات اهلل وصيان  العرض 

أم  احلاالت اليت جيد فيها أهةله مع الغرباء، أيسارع إىل إدراك اجملرمني بالقتل والشرف فكيف يتعامل اإلنسان مع بعض
 عةليه أن يأيت بالبين .هذه مسأل  خطرية هتز كيان األسرة واجملتمع فكيف عاجلها فقهاء املسةلمني؟

 اختةلف العةلماء فيمن وجد مع امرأته رجال غريبا فتحقق وقوع الزنا فقتةله هل عةليه القود؟
 هور إىل أنه ال جيوز له قتةله، وإن قتةله يقتص من القاتل إال أن يأيت ببين  عةلى الزنا أو يعرتف املقتول قبل املوتذهب اجلم

 .31أو يعرتف ورثته وبشرط أن يكون املقتول حمصنا
، مث اختةلفوا يف البين ، فذهب  32وقال من منع إقام  احلد إال من اإلمام بل يقتل به مطةلقا ألن األصل عدم ما يدعيه

 اإلمام أمحد يف رواي  وإسحاق إىل أنه البد من أن يأيت بشاهدين ووافقهما ابن القاسم وابن حبيب من املالكي  بشرط 
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م،دار الكتب العةلمي  بريوت.العيين،عمدة القاري شرح صحيح 1997-ه1418، 1املبدع شرح املقنع،ط: ابن مفةلح، -33 
  .24/21البخاري،دط، دت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت،

  34- ابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 174/12.
، ومسةلم ، كتاب الطالق،  باب انقضاء 6846،8/173رجال فقتةله، ح رواه البخاري ، كتاب احلدود، باب من رأى مع امرأته  -35

 . 2/1136، 1499ح  عدة املتوىف عنها زوجها وغبها ،
  .464عبد الرمحن زايدي، االجتهاد بتحقيق املناط وسةلطانه يف الفقه اإلسالمي، ص  -36 

37- الشافعي، األم، 31/6.
  

ه،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمي  املغرب، 1387املعاين واألسانيد،دط، ابن عبد الب، التمهيد  ملا يف املوطأ من  -38
 .32/ 6، الشافعي، األم، 21/253-260

ا ري الرم : قطع  من احلبل بالي  واجلمع رمم ورمام، ومها مّسي ذو الرم  ومنه قوهلم دفع إليه الشيء برمته، وأصةله أن رجال دفع إىل رجل بع
-ه1420، 5ي، خمتار الصحاح،ت:يوسف الشيخ حممد،ط:الراز ك لكل من دفع شيئا ِبمةلته.حببل يف عنقه فقيل ذل

.1/129م،املكتب  العصري  بريوت،1999  

 
أن يكون الرجل واملرأة حمصنني. وظاهر كالم أمحد وغريه الفرق بني كونه حمصنا أو غري حمصن ألن فعةله ذاك ال يعتب 

م الشروط، وقد روي عن عمر وعةلي رضي اهلل عنهما، ولةلمالكي  قوالن يف اعتبار إحصانه، والرواي  الثاني  حدا النعدا
 .33عن اإلمام أمحد اشرتاط أربع  شهود

وذهب الشافعي رمحه اهلل إىل ما ذهب إليه اجلمهور غري أنه ال يسقط عنه القود يف ظاهر احلكم، ودمه هدر فيما بينه 
 .34ن كان ثيباوبني اهلل تعاىل إ
 أدل  اجلمهور: 

 لك النيب ذ حديث املغرية قال:قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجال مع امرأيت لضربته بالسيف غري مصفح، فبةلغ -1
 .35فقال: أتعجبون من غرية سعد ألنا أغري منه واهلل أغري مين

وذكر ابن عبد الب والشافعي واملاوردي  ،عةلى سعد بن عبادة  ووجه االستدالل به اجلواب الذي رد به رسول اهلل   
 . 36أن الغرية ال حتل ما حرم اهلل، ولذلك ورد يف احلديث أن اهلل ورسوله أغري

مل يأذن لسعد بن عبادة يف رجل لو وجد مع امرأته رجال حىت يأيت بأربع   قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل: رسول اهلل   
 ،37مل يأت بأربع  شهداء فةليعط برمته يقول: إن شهداء، وعةلي بن أيب طالب 

.وهذا موافق ومعضد لةلحديث الصحيح املرفوع املذكور سابقا  
 .38: "ال إال البين "، قال ابن عبد الب عقب هذه الزيادة: وعةلى هذا مجهور الفقهاء وورد يف رواي  قوله 
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  39- ابن عبد الب، املصدر السابق، 259/21.
  40- املصدر نفسه، 216-215/8.

.مصطفى السيوطي 8/271من املراجع، املغين، قال ابن قدام  رمحه اهلل: رواه سعيد يف سننه، ومل أقف عةليه فيما اطةلعت عةليه  -41
  .6/42م، املكتب اإلسالمي،1994-ه1415، 2الرحيباين،مطالب أوِل النهى يف شرح غاي  املنتهى،ط:

  42- ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 174/12.

 
عن عمر يف رجل وجد رجال يف داره مةلفوفا يف حصري بعد العتم  أنه ضربه مائ  جةلدة. وأصح ما ورد يف هذا ما  -2

: إن مل يأت بأربع  شهداء فةليعط برمته وهو يوافق حديث عبادة قاله عةلي 
39  . 

 .40إن األصل الباءة حىت يظهر الدليل القاضي باحلكم فال يثبت مبجرد الدعوى -3   
القياس: أن ما يشبه هذا من األحكام أهنم قالوا يف السارق: إذا دخل البيت فقتل ثبت القصاص عةلى القاتل  -4   

إال إذا شهدت البين  أن السالح شهره املقتول.وإن اعرتف الوِل بذلك فال قصاص عةليه وال دي ، ملا روي عن عمر رضي 
 يف يده سيف مةلطخ بالدماء ووراءه قوم يعدون خةلفه، فجاء اهلل عنه أنّه كان يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو و 

حىت جةلس مع عمر، فجاء اآلخرون فقالوا: يا أمري املؤمنني إن هذا قتل صاحبنا فقال عمر: ما يقولون؟فقال : يا أمري 
ومنني إنه ضرب املؤمنني إين ضربت فخذي امرأيت فإن كان بينهما أحد فقد قتةلته، فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمري امل

 .41بالسيف فوقع يف وسط فخذي املرأة فأخذ عمر سيفه فهزه مث دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد
ومما يشهد لةلشافعي رمحه اهلل ما أخرج عبد الرزاق بسندصحيح إىل هانئ بن حزام أن رجال وجد مع امرأته رجال فقتةلهما، 

عمر يف   السر أن يعطوه الدي . قال اين املنذر: جاءت األخبار عنفكتب عمر كتابا يف العالني  أن يقيدوه به وكتابا يف
 .42ذلك خمتةلف  وعام  أسانيدها منقطع 

 أدلة من لم ير القصاص:
 ذهب بعض السةلف إىل أنه ال يقتل به أصال، واستدلوا مبا يةلي:    

ما روي عن الشعيب قال: كان رجالن أخوان من األنصار يقال ألحدمها أشعث فغزا يف جيش من جيوش  -1
املسةلمني، قال: فقالت امرأة أخيه ألخيه: هل لك يف امرأة أخيك معها رجل حيدثها؟ فصعد فأشرف عةليه وهو معها 

ين ، ىت قتةله مث ألقاه فأصبح قتيال باملدعةلى فراشها وهي تنتف له دجاج ، قال: فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف ح  
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،مصنف ابن أيب شيب ،ت: حممد 28460، ح 9/404ابن أيب شيب  ، كتاب الديات، باب الرجل جيد مع امرأته رجال فيقتةلها ، -43

  عوام ، دط، دت.
  44-ابن عبد الب، املصدر السابق،260-253/21.

. وابن ماج  ، كتاب احلدود، باب الرجل جيد مع امرأته رجال 4417، رقم 4/144رواه أبو داود ، كتاب احلدود،باب الرجم ، -45
 .، وقيل الفضل بن دهلم وهو ليس بالقوي2606، رقم 2/868 ،

  46- ابن عبد الب، املصدر السابق، 260-253/21.
  47- عبد الرمحن زايدي، االجتهاد بتحقيق املناط، ص 468-467.

 
، فقام رجل فأخبه بالقص ، فقال: سحقا وبعدا، قال 43فقال عمر: أنشد اهلل رجال كان عنده من هو أعةلم إال قام به

 .44أبو عمر: هذا خب منقطع وليس فيه شهادة قاطع  عةلى معاين  القتل وال إقرار القاتل فال حج  فيه
: كفى بالسيف شاهدا، مث قال:ال ال أخاف أن يتتابع  ما روي يف الرجل جيد مع امرأته رجال فقال رسول اهلل  -2

 .45فيه السكران والغريان
حديث الذي أراد اغتصاب اجلاري  اهلذلي  نفسها فرمته حبجر ففضت كبده فمات فارتفعوا إىل عمر فقال: ذلك  -3

قال أبو عمر بن عبد الب: ففي هذا جاء عن عمر أنه أهدر دمه ألهنا دفعته عن نفسها  .أبدا ىقتيل اهلل. واهلل ال يود
 .46فأتى دفعها عةلى روحه ال يف الذي وجد مع امرأته رجال

نستخةلص أن مثل هذه النوازل قد ترجع إىل النظر يف كل حادث  حبسب ما حيتف مها من القرائن املثبت  لةلجرمي  والنافي    
د تدرأ بالشبهات وهذا من اجلانبني، مث إن اإلقدام عةلى القتل أمر عظيم، ويف حال  حتقق الزوج من ذلك هلا، ألن احلدو 

وإقدامه عةلى القتل فإنه بريء يف حكم اهلل مع اعتبار كونه مذنبا يف ظاهر احلكم. واحلكم بالظاهر مقطوع به يف الشريع  
 د كالطالق يف حال  عدم اإلكراه لةلتخةلص من الزوج  من غرييف الفروع، وميكن الةلجوء إىل وسائل أخرى حتقق املقصو 

 أن يستوجب القصاص.
وعةليه ميكن أن يكون احلكم العام إجياب القصاص عةلى من قتل الزاين ومل يأت بأربع  شهداء كضابط عام يسري عةليه 

درأ القصاص، وقد فرق   شبها تاجملتمع، لكن قد شختةلف احلكم بعد الوقوع فيمكن اعتبار القرائن الدال  عةلى وقوع اجلرمي
 .47الفقهاء يف أحكام النوازل قبل الوقوع وبعد الوقوع

.النموذج الثالث: قتل الجماعة بالواحد  
لعل من اجلرائم اليت هتز استقرار اجملتمع تفشي جرمي  القتل بشكل مرعب وخاص  إذا اشرتك يف تنفيذ اجلرمي  مجاع  من 

 األشخاص، ومع ابتعاد القوانني عن تنفيذ األحكام الشرعي  فإن ذلك مدعاة لةلتناحر والتقاتل بني الناس ودافع قوي 
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  48- سورة املائدة، اآلي  47.
.القاضي عبد الوهاب، اإلشراف عةلى نكت مسائل اخلالف،ت: احلبيب بن 4/182ابن رشد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد،  -49

.ابن عبد الب، األستذكار،ت: عبد 290-8/289 املغين،.ابن قدام ، 2/815م، دار ابن حزم، 1999-ه1420، 1طاهر،ط:
  .235-25/234سال  لبنان،م، مؤسس  الر 1981-ه1401، 1املعطي أمني قةلعجي، ط:

أخرجه ابن أيب شيب  يف الديات، باب من قال العمد قود عن ابن عباس قال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم: "العمد قود كةله إال  -50
 .2/815، ولفظ  "كةله" ذكرها القاضي عةلد الوهاب يف اإلشراف،  أن يعفو وِل املقتول

 
 األمن واالستقرار يف اجملتمع وهذا ما سنوضحه من خالل النموذج التاِل قتل النتشار جرائم الثأر واالنتقام، ومنه ضياع

اجلماع  بالواحد الذي عاجله فقهاء الشريع   ملنع تفشي جرمي  القتل ومنع إفالت اجلناة من العقوب  ، هلذا فقد  أمجع 
 َنا َعةَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ قوله تعاىل:﴿ وََكَتب ْ العةلماء عةلى أن الفرد املسةلم البالغ العاقل إذا قتل مسةلما فإنه يقتل به بدليل 

َق بِِه فَ ُهَو َكفَّاَرٌة َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتصَ   الن َّْفَس بِالن َّْفسِ  دَّ
 .48َلُه َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل الةلَُّه فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ﴾

 اع  تتماأل عةلى قتل مسةلم ،هل تقتل به أم ال؟واختةلفوا يف اجلم
تقتل اجلماع  بالواحد سواء قةلت أو كثرت وهو مذهب مجاهري العةلماء منهم األئم  األربع  وهو قول  القول األول:

 49عمر وعةلي واملغرية وابن عباس وسعيد بن املسيب وحسن وقتادة واألوزاعي وإسحاق وغريهم، وهو قول الشيع  اإلمامي 
 توفر شرطان:إذا 
 االشرتاك . - 1
 جناي  كل واحد منهم لو انفرد مها كان منها التةلف. -2

التقتل اجلماع  بالواحد، وإمنا يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقني الدي ، وهو مذهب داود وأهل الظاهر القول الثاني:
 بن أيب موسى عن ابن عباس.ورواي  عن اإلمام أمحد، وهو قول الزبري ومعاذ والزهري وابن سريين وحكاه ا

 أدلة القائلين بقتل الجماعة بالواحد:
 واستدلوا عةلى ذلك باألحاديث اليت أثبتت القصاص يف القتل العمد مطةلقا ومنها: 

 .50:" العمد قود كةله"قوله 
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ت:إبراهيم عطوة  سنن الرتمذي،.4/11، 1387اء يف الدي  كم هي من اإلبل،ح رواه الرتمذي يف الديات ، باب ما ج -51

، 4504م،مطبع  مصطفى البايب احلةليب. ورواه أبو داود يف الديات، باب وِل العمد يرضى بالدي ،ح1975-ه1395، 2عوض،ط:
6/556.  

  52- رواه الرتمذي يف الديات، باب احلكم يف الدماء،ح 1398، 17/4.
، 1،املوطأ،ت: حممد مصطفى األعظمي،ط:3246،5/1281مالك يف العقول، باب ما جاء يف الغيةل  والسحر، ح رواه  -53

، 16395م، مؤسس  زايد بن سةلطان اخلريي  اإلمارات.  ورواه البيهقي، كتاب النفقات، باب النفر يقتةلون الرجل،ح 2004-ه1425
8/40.  

  54- ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ط:2، 1398ه-1977م، دار الفكر،213/1.
  55- سورة البقرة، اآلي  179.

  56- ابن رشد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد،182/4. 

 
 51:" من قتل له قتيل فأهةله بني خريتني إن شاءوا قتةلوا وإن شاءوا أخذوا الدي " وقوله 
 ".52لو أن أهل السماء وأهل األرض اشرتكوا يف دم مؤمن ألكبهم اهلل يف النار :" وقوله 

واستدلوا كذلك بعمل الصحاب  ملا روى مالك عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قتل نفرا مخس  أو سبع  برجل 
 .53هم مجيعاتواحد قتةلوه غيةل ، وقال عمر: لو متاأل عةليه أهل صنعاء لقتةل

 كت امرأة مع خةليةلها يف قتل ابن زوجها، فكتب إليه عامةله يعةلى بن أمي  يسأله رأيه يف القضي ، فتوقفويف رواي : اشرت 
أوال مث استشار الصحاب ، فقال له عةلي: يا أمري املؤمنني، أرأيت لو أن نفرا اشرتكوا يف سرق  جزور، فأخذ هذا عضوا 

ك عمر رضي اهلل عنه إىل عامةله أن اقتةلهما، فةلو اشرت  وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: وذلك مثةله، فكتب
 .54فيه أهل صنعاء كةلهم لقتةلتهم

ووجه األمر بقتةلهم مجيعا لئال يكون عدم القصاص ذريع  إىل التعاون عةلى سفك الدماء، ذلك أن اجلماع  لو عةلمت 
 التشفي منهم وهذه هم وليبةلغوا األمل يفأهنا لو قتةلت الواحد مل تقتل لتعاون األعداء عةلى قتل أعدائهم باالشرتاك يف قتةل

 هي الذرائع املتفق عةلى سدها.قال ابن رشد:
فعمدة من قتل بالواحد اجلماع  النظر إىل املصةلح ، فإنه مفهوم أن القتل إمنا شرع لنفي القتل كما نبه عةليه الكتاب يف 

،  فةلو مل تقتل اجلماع  بالواحد لتذرع الناس إىل 55َلَعةلَُّكْم تَ ت َُّقوَن﴾ قوله تعاىل: ﴿َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَاأُوِل اأْلَْلَبابِ 
 .56القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد باجلماع 
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  57- الشافعي، األم، 32/6.
-ه1424، 1.السنن،ت:شعيب األرنؤوط وآخرون،ط:3/165، 3270رواه الدارقطين، كتاب احلدود والديات، ح  -58 

  بريوت. م، مؤسس  الرسال 2004
  59- الشوكاين، نيل األوطار،ت: عصام الدين الصبابطي،ط:1، 1413ه-1993م،دار احلديث مصر، 31/7.

  60- هشام قريس ، سد الذرائع يف الفقه اإلسالمي، ص 288.
  61- سورة املائدة، اآلي  45.

  62- ابن رشد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد،182/4. ابن قدام ، املغين،269/8.

 
ولكنهم اختةلفوا فيما لو وقع االشرتاك ومل تقع املسامه  الفعةلي  يف القتل كأن يتعاون رجالن عةلى قتل واحد فيمسك  

 أحدمها ويقتل اآلخر.
قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل: إذا حبس الرجل لةلرجل رجال أي حبس ما، كان بكتاف أو ربط اليدين أو إمساكهما أو 

 إضجاعه له ورفع حليته عن حةلقه فقتةله اآلخر قتل به القاتل وال قتل عةلى الذي حبسه وال عقل، ويعزر وحيبس ألن 
.واستدل عةلى ذلك مبا رواه عن عةلي بن أيب طالب رضي 57غري قاتلهذا مل يقتل وإمنا حيكم بالقتل عةلى القاتةلني وهذا 

 اهلل عنه أنه قضى يف رجل قتل رجال متعمدا وأمسكه آخر قال: يقتل القاتل وحيبس اآلخر يف السجن حىت 
بس قال: "إذا أمسك الرجُل الرجَل وقتةله اآلخر يُقتل الذي قتل وحيُ  ميوت، وقد روى الدارقطين عن ابن عمر عن النيب 

 ".58الذي أمسك
ففي احلديثني دليل عةلى أن املمسك لةلمقتول حال قتل القاتل له ال يةلزمه القود وال يعد فعةله مشارك  حىت يكون ذلك 

 من باب قتل اجلماع  بالواحد، بل الواجب حبسه فقط.
 .59ل القتلاإلمساك ملا حصوقال النخعي ومالك والةليث بن سعد: يقتل املمسك كاملباشر لةلقتل ألهنما شريكان إذ لوال 

فاملالحظ أن اإلمام مالك إمنا التفت إىل املآل واعتب النتيج  احلاصةل  وهي القتل الذي ال يتحقق  إال باالشرتاك واجتهاده 
 .60هذا أكثر مالءم  لروح الشريع  وأقدر عةلى حتقيق مقاصدها العةليا وأهدافها السامي 

 ود أشد املذاهب وأحوطها يف احملافظ  عةلى النفوس. وهنا ندرك أن مذهب اإلمام مالك يف احلد
 : استدلوا بالكتاب وعمل الصحاب  والقياسأدلة الفريق الثاني

َنا َعةَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُ ُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِّ نَّ بِالسِّنِّ  1- قوله تعاىل: ﴿وََكَتب ْ
 َواجْلُُروَح ِقَصاٌص ﴾61، مقتضى اآلي  أن يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة62.
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  63- ابن عبد الب، االستذكار، 235/25.
  64- رواه ابن أيب شيب ، كتاب الديات،باب من كان ال يقتل منهم إال واحدا، ح 430/27703،5.

  65- ابن قدام ، املغين،269/8.
  66- ابن العريب، أحكام القرآن،ط:3، 1424ه-2003م،دار الكتب العةلمي  بريوت،130/2.

 
عمل الصحاب : عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبري وعبد املةلك ال يقتالن منهم ال واحدا، وما  -2

 عةلمت أحدا  يقتةلهم مجيعا إال ما قالوا يف عمر63.
 وعن دهل بن كعب أن معاذ بن جبل قال لعمر:ليس لك أن تقتل نفسني بنفس واحدة64.

سيما وفيهم ال لكن خمالف  ابن الزبري ومعاذ رضي اهلل عنهما ال تقوى عةلى رد مذهب مجاهري الصحاب  رضوان اهلل عةليهم
 اخلةلفاء الراشدون.

، وهذا   65جتب ديات ملقتول واحدألن كل واحد منهم مكافئ له، فال تستويف أبدال مببدل واحد كما ال  القياس:
 أيضا مردود ألن الدي  تتبعض بينما القصاص ال يتبعض.

خنةلص يف النهاي  إىل أن اهلل سبحانه إمنا قتل من قتل صيان  لألنفس عن القتل، فةلو عةلم األعداء أهنم باالجتماع يسقط 
 .66عداء، وحسما هلذا الداءالقصاص عنهم لقتةلوا عدوهم يف مجاعتهم، فحكمنا بالقصاص عةليهم ردعا لأل

مما يدل عةلى قدرة االجتهاد الفقهي يف حتةليل الدليل الشرعي واستنباط احلكم الذي يعمل عةلى بث الطمأنين  داخل 
 اجملتمع بإصدار الفتاوى حىت تسود روح اإلخاء واحملب  واالستقرار واألمن والسالم بني أفراد اجملتمع.

 .في حد أو قصاص النموذج الرابع: زراعة عضو استؤصل
إذا قطع عضو اجلاين قصاصا هل جيوز له أن يعيده إىل حمةله بعمةلي  من عمةليات الطب احلديث أم يعتب ذلك إبطال 

 حلكم القصاص؟
إن هذه املسأل  هي إحدى املسائل املستجدة يف عصرنا حيث حبثها جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظم  املؤمتر  

 :اإلسالمي وقرر ما يةلي
ال جيو ز شرعا إعادة العضو املقطوع تنفيذا لةلحد ألن يف بقاء أثر احلد حتقيقا كامال لةلعقوب  املقررة شرعا، ومنعا  أوال:

 لةلتهاون يف استيفائها، وتفاديا ملصادم  حكم الشرع يف الظاهر.
مبا أن القصاص قد شرع إلقام  العدل وإنصاف اجملين عةليه، وصون حق احلياة لةلمجتمع، وتوفري األمن  ثانيا:

 واالستقرار فإنه ال جيوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا لةلقصاص يف احلاالت التالي :
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  67- حمموع قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، رقم القرار 58 يف الدورة السادس  1410ه، ص 122 
  68- سورة املائدة، اآلي  38

، سن  2القحطاين: مسفر بن عةلي بن حممد ، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهي  املعاصرة، دراس  تأصيةلي  تطبيقي ، ط: -69 
  666،دار ابن حزم، ص 2010

،  وقال حديث صحيح عةلى شرط مسةلم، املستدرك عةلى 4/422، 8150ح  رواه احلاكم يف املستدرك،  -70
، 17715م، دار الكتب العةلمي  بريوت.ورواه البيهقي ح: 1990-ه1411، 1الصحيحني،ت:مصطفى عبد القادر عطا،ط:

8/271.  

 
أن يأذن اجملين عةليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو املقطوع من اجلاين. -أ  

اجملين عةليه قد متكن من إعادة عضوه املقطوع منه.أن يكون  -ب  
 ثالثا: جيوز إعادة العضو الذي استؤصل يف حد أو قصاص بسبب خطأ يف احلكم أو يف التنفيذ واهلل أعةلم67.

إن حكم هذه النازل  قد نظر إليه من خالل مقاصد الشريع  وقواعدها الكةلي  املتعةلق  باحلدود والقصاص وإعادة العضو 
يف حد أو قصاص يتعارض مع مقاصد الشرع وكةلياته وحكمته اليت أرادها من تةلك األحكام، ويظهر ذلك جةليا  املقطوع

 من خالل:
فقد شرع عز وجل حد 68﴾  ﴿ َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُ  فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن الةلَِّه َوالةلَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  -1
سرق  وهو قطع يد السارق، ألن السرق  تؤدي إىل إتالف املال وضياعه، واملال خمةلوق لوقاي  النفس واحملافظ  عةليها ال

فكانت احلكم  من شرعي  حد السرق  هي احملافظ  عةلى املال وعةلى النفس وعةلى العرض، فمن تعدى عةلى أموال الناس 
لغري عن ه نكاال من اهلل عز وجل يف أن ينزجر اجلاين ويرتدع ابالسرق  فعقوبته احلد املوجب لقطع عضوه الذي سرق ب

اإلقدام واإلفساد يف األرض. ويف جتويز إعادة العضو املقطوع يف احلد أو القصاص استدراك عةلى الشارع يف حكمه 
 ومقاصده اليت شرع من أجةلها األحكام.

م بالقطع بقطع اليد حدا يف السرق ، فهذا احلكأن احلياة خمالط  لةلبدن، وحياة كل عضو حبسبه فالشرع حني حكم  -2
 .69هلا شامل جلرمها وحياهتا فصال هلا عن البدن عةلى التأبيد، وعةليه فإن إعادهتا فيه افتيات غةلى الشرع يف حكمه

قال:" اذهبوا  وفيه أن النيب  حبسم يد السارق بعد قطعها كما يف حديث  أيب هريرة  جاء النص عن النيب  -3
 .70عوه مث احسموه"به فاقط
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  71- رواه أبو داود ، كتاب احلدود، باب تعةليق يد السارق يف عنقه ، ح4411، 5 /89.
  72- سورة البقرة، اآلي  179.
  73- سورة املائدة، اآلي  38.

  74- سورة النحل، اآلي  126.
  75- سورة املائدة، اآلي  45.

  76- ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، 246/1-247، القرايف، الفروق 4/ 190-189.

 
احلسم عةلى القطع، والقاعدة عند األصوليني  واحلسم ألجل سد منافذ الدم حىت ال تؤدي إىل تةلف النفس، فرتب النيب 

أن السكوت يف مقام البيان يفيد احلصر. وعةليه فةليس مث  بعد القطع إال احلسم فحسب، لذا فإن إعادة العضو استدراك 
 عةلى الشرع من هذا الوجه.

 .71أنه أتى بسارق فقطعت يده مث أمر مها فعةلقت يف عنقه كذلك ثبت عن النيب   -  4
 فتعةليق اليد يف عنق السارق حكم شر عي من العقوب  احلّدي  والقول بإعادهتا فيه تفويت الستكمال احلد ومتامه.

وعدل يف مماثةل   72األلباب﴾ وفيما يتعةلق بالقصاص فإنه حياة لألم ، قال تعاىل:﴿ولكم يف القصاص حياة ياأوِل -5
العقاب وشفاء لةلبدن املوتور بفوات عضو منه عدوانا، ويف إعادة العضو املقطوع قصاصا تفويت هلذه املعاين، ويف إعادة 
العضو املقطوع حبد إعادة حلياته وقد أهدر استقرار حياة األم ، ويف هذا نقص يف اجلزاء والنكال، واهلل عز وجل يقول 

ويف حق العقوبات قال:﴿وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم  73والسارق  ﴿جزاء مبا كسبا نكاال من اهلل﴾ يف حق السارق
، فإذا أعيد العضو املقطوع بقصاص مل تكن العقوب  مثةلي  75ويف خصوص القصاص قال:﴿ واجلروح قصاص﴾ 74به﴾

 عةلى الدوام.
عضوه   يف القصاص إذا كان اجملين عةليه قد متكن من إعادة وقد استثىن جممع الفقه اإلسالمي إعادة العضو الذي استؤصل

املقطوع منه وأَّذن لةلجاين بعد تنفيذ القصاص أن يعيد عضوه املقطوع وذلك أن القصاص حق العباد فيه غالب فإذا أذن 
القصاص   طاجملين عةليه بعد القصاص أن يعيد اجلاين عضوه املقطوع جاز لةلجاين فعل ذلك ألن اجملين عةليه ميةلك إسقا

كةله إذا عفا عن حقه. ولكن بشرط أن يكون اجملين عةليه قد متكن من إعادة عضوه الذي قطعه اجلاين لتحصل حقيق  
املماثةل  بينهما،ألن من شرط القصاص املماثةل  وقد حتقق بالقطع فال يعيد اجلاين عضوه املقطوع حىت يتمكن اجملين عةليه 

 .76ينهمامن إعادة عضوه كذلك لتحقيق املماثةل  ب
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  77-  الشافعي، األم، ،73/6.
  78 القحطاين ، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهي  املعاصرة ، ص669.

 
ويضاف إىل هذا أن بعض الشافعي  ومجاع  من احلنابةل  وهو مقتضى مذهب احلنفي  أن القصاص حيصل بإبانته العضو 
مرة واحدة ولكل واحد منهما )اجلاين واجملين عةليه( أن يتصرف يف جسمه مبا يشاء سواء أذن اجملين عةليه أو مل يأذن أو 

 .77أعاد عضوه املقطوع أو مل يعده
الفقه اإلسالمي قد أخذ بالقول اآلخر الذي اشرتط إذن اجملين عةليه ومتكنه من إعادة عضوه حتقيقا ملقاصد  وجممع

 القصاص والعدال  يف مماثةل  العقاب.
 .النموذج الخامس: الجناية في حوادث المرور

  وحبث دقيق يف راس  متقنإن موضوع حوادث املرور يف وسائل النقل املعاصرة من املوضوعات الفقهي  اليت حتتاج إىل د
نوازهلا اجلديدة وذلك بالنظر إىل الظروف املعاصرة اليت تنوعت فيها صور احلوادث وجزئياهتا، وكثرت واقعاهتا لةلتوسع يف 
استخدام الوسائل اجلديدة السريع  السري. فأضحت واقعا مشكال أمام القضاء ملا يرتتب عل تةلك احلوادث املروري  من 

وأضرار بالغ  يف األرواح واألموال، مما جعةلها من نوازل العصر املةلّح  يف معرف  أحكامها ورأي الشرع  ضمانات وجنايات
 يف مستجداهتا.

وفقهاؤنا األوائل قد حتدثوا يف أحكام الكثري من حوادث السري مع بساط  وسائةلها يف عصرهم إال أن ما دّونوه يف كتبهم 
عاصرة  ومنارات تدله عةلى مناط األحكام ووجه االستنباط يف أمثال نوازل املرور امل ومصنفاهتم يعتب لةلفقيه املعاصر قواعد

كحكم االلتزام بأنظم  املرور، ومدى مسؤولي  السائق عما حتدثه سيارته أو مركبته من ضرر، وحكم ما تسببه البهائم 
 ؟78من حوادث لةلسري يف الطرقات وغريها

 ان يف حوادث السري وتبعا لةلوسائل املتاح  آنذاك إىل:هذا وقد صنف الفقهاء الصور املوجب  لةلضم
 .أوال: جناية الدابة

 جناي  الداب  عةلى مثاني  أوجه: الراكب، القائد،السائق، الناخس،املرسةل ،املنفةلت  واملسيب .
فأما الراكب إذا سار عةلى الداب  فوطئت الداي  إنسانا أو غري إنسان أو كدمته أو خبطته بيد أو برجل أو صدمته أو 
رحمت حبافرها حجارة فعطب بذلك إنسان أو غري إنسان أو مال فعةلى الراكب الضمان. فإن كانت اجلناي  عةلى إنسان 

 كفارة عةليه يف شيء من ذلك، ما خال خصةل  واحدة فعةلى عاقةلته وإن كانت عةلى غري إنسان ففي ماله وال  
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-685م،دار الفرقان بريوت،ص 2،1984أبو احلسن عةلي بن حممد الُسعدي، النتف يف الفتاوى، صالح الدين الّناهي،ط: -79

687.  
  80- الشافعي، األم،185/6.

 
وهو أن تكون وطئت إنسانا  وهو راكب فعةليه الكفارة.ولو نفحت الداب  برجةلها أو بذنبها وهي تسري فاعطبت إنسانا 
أو ماال فال ضمان عةليه يف ذلك، وحكم القائد والسائق واملرتدف كحكم الراكب إال أن الكفارة تكون عةلى الراكب 

عةلى غريه الكفارة فيمن هةلك. وليس  
وأما الناخس إذا خنس داب  عةليها راكب فنفخت رجال وقتةلته دون الراكب وكذلك ما اعطيت من تةلك النخس  من رمي 
الداب  راكبها ومن وثومها عةلى غريه كان ضامنا لذلك كةله، وأما املرسل إذا أرسل داب  يف طريق أو سك  فما أصابته يف 

رسل وإن طال ذلك ومل يكن هو خةلفها بعد ما مشت بذلك اإلرسال.وإن نفورها ذلك من شيء 
ُ
فالضمان عةلى امل

 عدلت عن الطريق الذي أمامها إىل ما سواه فقد خرجت من إرساله وال يكون ضمانا ملا اعطبت بعد 
وحكمها  كذلك،وأما املسيب  فهي اليت يسيبها صاحبها يف املرعى فأصابت شيئا فأهةلكته فال مشان يف شيء من ذل

حكم املنفةلت  بعينها، وأما املنفةلت  فهي الداب  اليت خترج من مربطها وتذهب فما أعطبت من شيء فال ضمان عةلى 
 . 79أحد

 .ثانيا: اصطدام السفينتين والفارسين 
ي   دقال اإلمام الشافعي: وإذا اصطدم الفارسان مل يسبق أحدمها صاحبه بأن يكون صادما فماتا معا وفرسامها فنصف 

كل واحد منهما عةلى عاقةل  صادمه من قبل أن كل واحد منهما يف الظاهر مات من جناي  نفسه وجناي  غريه فرتفع عنه 
جناي  نفسه ويؤخذ له ِبناي  غريه وهكذا فرسامها إال أن نصف قيم  فرس كل واحد منهما يف مال صادمه دون عاقةلته، 

وقع احلجر عةليهم معا فقتل كل واحدا ضمن عواقل التسع  تسع  أعشار وهكذا لو أن عشرة يرمون باملنجنيق أو عرادة ف
دي  امليت من قبل أنه مات من فعةلهم وفعةله فال يعقةلون فعةله ويعقةلون فعل أنفسهم قال: وهكذا لو كان اثنان فرميا 

بةلها، قال ولو قمبنجنيق فرجع احلجر عةليهما فمات أحدمها ضمنت عاقةل  الباقي منهما نصف دي  امليت كاملسأل  فيه 
 .80ماتا معا ضمنت عاقةل  كل واحد منهما نصف دي  اآلخر وهكذا هذا الباب كةله وقياسه

وقال خبصوص اصطدام السفينتني: فإن كانت سفينتان اصطدمتا فانكسرتا فكان ال ميكن كل واحد من أهل السفينتني 
ا ل ال بإضرار مها وبركباهنا أو بال إضرار مهاملصطدمتني صرفها عن صدم األخرى بوجه من الوجوه وال حال من األحوا

 وال بركباهنا فالقول فيها كالقول يف الفارسني يصطدمان فإن كان ال ميكنهم ذلك حبال من األحوال أبدا فما 
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  81- املصدر نفسه، 185/6.
  82- مالك بن أنس، املدون ،ط: 1، 1964م، دار املعرف  بريوت، 4/ 666.

  83- املرداوي، اإلنصاف يف معرف  الراجح من اخلالف، ط:2، دت، دار إحياء الرتاث العريب، ص 36.

 
. يفهم من هذا أن السفينتان خرجتا عن طاق  سائقيها أو ربانيها  فأصبحا عدميي التأثري فيهما، إما لريح 81صنعا هدر

 أو ملوج عظيم .سئل اإلمام يف ذلك : ارأيت لو أن السفين  صدمت أخرى فكسرهتا فغرق أهةلها قال مالك:إن عاتي 
.أي عةلى أهل السفين  الصادم . 82كان ذلك من الريح غةلبتهم أو من شيء ال يستطيعون حبسها منه فال شيء عةليهم  

ا من صاحبها وما أحدثته فهو غري مضمون، وقالو  وقال احلنابةل :إذا جنحت الداب  بال خنز أو وخز أو فعل أو تفريط
 ,83أيضا: وإن غةليت الداب  راكبها بال تفريط مل يضمن

يفهم من هذا أن العجز احلقيقي عن تاليف االصطدام يعفي صاحبه من الضمان. فباألضاف  هلذا فقد حبث جممع الفقه 
اقم وزيادة ةلق  حبوادث املرور املعاصرة، وبالنظر إىل تفاإلسالمي املنبثق عن منظم  املؤمتر اإلسالمي بعض األحكام املتع

أخطارها عةلى أرواح الناس وممتةلكاهتم، واقتضاء املصةلح  سن األنظم  املتعةلق  برتخيص املركبات مبا حيقق شروط األمن  
النسب  ب كسالم  األجهزة وقواعد نقل املةلكي  ورخص القيادة واالحتياط الكايف مبنح رخص القيادة بالشروط اخلاص 

 لةلسن والقدرة والرؤي  والدراي  بقواعد املرور والتقيد مها وحتديد السرع  املعقول  واحملمول  ، قرر اجملمع ما يةلي:
 أوال:  

أن االلتزام بتةلك األنظم  اليت ال ختالف أحكام الشريع  اإلسالمي  واجب شرعا، ألنه من طاع  وِل األمر فيما  -أ     
ينظمه من إجراءات بناء عةلى دليل املصاحل املرسةل ، وينبغي أن تشتمل تةلك األنظم  عةلى األحكام الشرعي  اليت مل تطبق 

 يف هذا اجملال.
ةلح  أيضا سن األنظم  الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير املاِل ملن شخالف تةلك التعةليمات املنظم  مما تقتضيه املص -ب    

لةلمرور لردع من يُعّرض أمن الناس لةلخطر يف الطرقات واألسواق من أصحاب املركبات ووسائل النقل األخرى أخذا 
 بأحكام احلسب  املقررة.

 ثانيا:    
ركبات تطبق عةليها أحكام اجلنايات املقررة يف الشريع  اإلسالمي ، وإن كانت يف الغالب احلوادث اليت تنتج عن تسيري امل

من قبيل اخلطأ، والسائق مسئول عما حيدثه بالغري من أضرار، سواء يف البدن أم املال إذا حتققت عناصرها من خطأ 
 وضرر وال يعفى من هذه املسؤولي  إال يف احلاالت اآلتي :
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  84- جمموع قرارات جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامن  عام 1414ه قرار رقم 71،ص 164-162 -

 
إذا كان احلادث نتيج  لقوة قاهرة ال يستطيع دفعها وتعذر عةليه االحرتاز منها، وهي كل أمر عارض   -  أ          

  خارج عن تدخل اإلنسان.
 إذا كان بسبب فعل املتضرر املؤثر تأثريا قويا يف إحداث النتيج . -ب          
  املسؤولي .ديه فيتحمل ذلك الغريإذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تع -ج         

 ثالثا:
ما تسببه البهائم من حوادث السري يف الطرقات يضمن أربامها األضرار اليت تنجم عن فعةلها إن كانوا مقصرين يف ضبطها، 

 والفصل يف ذلك إىل القضاء.
 رابعا:  
 أو مال.يف إحداث الضرر كان عةلى كل واحد منهما تبع  ما تةلف من اآلخر من نفس  إذا اشرتك السائق واملتضرر 

 خامسا:      
مع مراعاة ما سيأيت من تفصيل، فإن األصل أن املباشر ضامن ولو مل يكن متعديا، وأما املتسبب فال يضمن  -أ      

 إال إذا كان متعديا أو مفرطا.
باشر غري إذا اجتمع املباشر مع املتسبب كانت املسؤولي  عةلى املباشر دون املتسبب إال إذا كان املتسبب متعديا وامل -ب

 متعد.
إذا اجتمع سببان خمتةلفان كل واحد منهما مؤثر يف الضرر، فعةلى كل واحد من املتسببني املسؤولي  حبسب نسب   -ج     

 .84تأثريه يف الضرر، وإذا استويا أو مل تعرف نسب  أثر كل واحد منهما فالتبعي  عةليهما يف السواء واهلل أعةلم
نستخةلص إذن  أن األحكام اليت قررها اجملمع بشأن حوادث السري مبني  عةلى دليل املصةلح  املرسةل  وبعض القواعد       

 والضوابط الفقهي  اليت ميكن لةلقاضي واملفيت إدراج الكثري من النوازل املروري  املعاصرة ضمنها وعةليه نالحظ ما يةلي:
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  85 - القحطاين، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهي  املعاصرة ، ص672
، ورواه ابن ماج  ، كتاب 2/745،  1429برواي  حيي الةليثي، كتاب األقضي ، باب القضاء يف املرفق،ح رواه مالك يف املوطأ  -86

 ، وباجلمةل  احلديث صحيح بشواهده . 3/430، 2340األحكام ،باب من بىن يف حقه ما يضر جاره، ح 
  .1030-2/983، 1/330، دار ابن عفان،1418سن   1أمحد موايف ، الضرر يف الفقه اإلسالمي، ط: -87

  88- رواه أبو داود ، كتاب البيوع، باب املواشي تفسد زرع قوم، ح 3569، 421/5.
 .4/27،دط، دت، دار املعرف  بريوت، الفروق = أنوار البوق يف أنواء الفروقالقرايف،  -89 

 
 اللتزام  باألنظم  املروري  اليت ال ختالف أحكام الشريع  ملا يف االلتزام مها وطاع  وِلأن املصةلح  املرسةل  هي دليل ا أوال:

األمر فيما ينظمه من إلجراءاهتا من حفظ ملقصود الشرع يف األنفس واألموال ولو اقتضى األمر إىل سن العقوبات الزاجرة 
 .عند األكثر من أهل العةلم. والعمل باملصةلح  املرسةل  حج  85ملن شخالف تةلك األنظم  املصةلحي 

  ، 86: "ال ضرر وال ضرار" أن من القواعد املهم  اليت تضبط حقوق الناس يف حوادث املرور، قول النيب  ثانيا: 
احلديث يقرر قاعدة كةلي  هي من مبادئ الشريع  اإلسالمي  من رفع الضرر وحترمي اإلضرار بالغري، وهذا احلديث إذا تأمةلنا 

مل يبني هذا  فيه ال يكتفي بتحرمي إضرار الغري فقط، بل يشري إىل وجوب الضمان عةلى من سببه، وذلك ألن النيب 
ما جيب  قط، بل إنه ذكره بصيغ  نفي اجلنس، وفيه إشارة لطيف  إىل أنه كاألصل بصيغ  النهي الذي يدل عةلى التحرمي ف

عةلى اإلنسان أن يتجنب من إضرار غريه،كذلك جيب عةليه، إن صدر منه شيء من ذلك، أن ينفي الضرر عن املضرور 
ا عما كون عوضالذي أصابه، إما برده إىل احلال  األصةلي  إن أمكن، وإما بتعويضه عن الضرر وأداء الضمان إليه لي

 .87فاته
ومما يدل عةلى وجوب تعويض املصاب، أحكام الديات املبسوط  يف كتب الفقه واحلديث ومن مجةلتها حديث الباء   

أن عةلى أهل احلوائط  بن عازب رضي اهلل عنه أن ناق  له دخةلت حائطا لرجل فأفسدت فيه، فقضى رسول اهلل 
 .88يل ضامن عةلى أهةلهاحفظها بالنهار، وأن ما أفسدت املواشي بالةل

وهذا احلديث من أصرح األدل  عةلى أن من سّبب ضررا آلخر فإنه ضامن ملا أصابه، فالسائق لةلمركبات الناقةل  مسؤول   
عما حيدثه بالغري من أضرار نتيج  احلوادث املروري  اليت تقع به سواء كان الضرر يف البدن أم املال بشرط حتقق عناصر 

 قرره الفقهاء: أن الضمان يتحقق بأمور ثالث :الضمان، ومجةلتها كما 
 .89التعدي والضرر وإفضائه إىل اإلضرار بنفسه أو سببه املباشر  
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 .7/64    األوطار،.الشوكاين، نيل 12/544دار الكتاب العريب، ، م1983ه/1403، دط ،  ابن قدام  ، املغين -90
. ومسةلم ، كتاب احلدود، باب جرح العجماء واملعدن 9/12، 6913رواه البخاري ، كتاب الديات، باب العجماء جبار، ح  -91

  .3/1334،  1710والبئر هدر، ح 
  92- ابن قدام  ، املغين 12،/544.

  93- القحطاين، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهي  املعاصرة ،ص674.
  94-  أمحد الزرقا ، شرح القواعد الفقهي ،ط:2، 1409ه-1989م،دار القةلم، ص447-454-452-446.

 
أما إذا وقع احلادث نتيج  لقوة قاهرة ال يستطيع دفعها أو بسبب خطأ الغري تعديه فإنه ال يضمن قياسا عةلى راكب   

 البهيم  فإنه يضمن جناي  يدها وفمها ووطئها برجةلها وال يضمن ما نفحت برجةلها أو بذنبها ألنه ال ميكنه أن مينعها 
. وحديث: " العجماء 90جنايتها دون املتصرف فيها ألنه املتسبب منه، وكذا من نّفر البهيم  أو خنسها ضمن وحده

 .92حممول عةلى من ال يّد له عةليها وليس هلا قائد أو راكب 91ُجرُحها ُجبار"
ما تسببه البهائم من حوادث السري يف الطرقات فيضمن أربامها األضرار اليت تنجم عن فعةلها إن كانوا مقصرين يف  ثالثا:

ألهل احلوائط حبفظها يف النهار، وأن ما أفسدت املواشي بالةليل ضامن عةلى أهةلها  ضبطها، لعموم قضاء النيب 
 لتفريطهم يف حفظها.

ن مفاسد وأضرار وحوادث مفجع  جعةلت من السائغ شرعا أن يتحمل أربامها وما يرتتب عةلى إمهال هذه البهائم م
 .93الضمان واملسؤولي  النامج  عنها لضررها وملخالف  أصحامها األنظم  والةلوائح اآلمرة حبفظها

عرف  مل يف حال  اجتماع املباشرة والتسبب يف وقوع احلادث، فإن هناك بعض القواعد الفقهي  اليت قررها الفقهاء رابعا: 
 الضامن يف احلديث هل هو املباشر أو املتسبب؟ ومن تةلك القواعد:

 املباشر ضامن، وأن مل يكن متعديا
 املسبب ضامن إن كان متعديا 

 94إذا اجتمع املباشر واملسبب، أضيف احلكم إىل املباشر
 ك .ادث السري املشرت عند حصول حو  وقد ابتىن عةلى هذه القواعد حتديد الضمان واملسؤولي  اجلزائي  الواقع 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــــة:
 خةلص البحث يف النهاي  إىل النتائج التالي :
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مشول الشريع  اإلسالمي  لكل ما حيتاجه الناس فال ختةلو حادث  واحدة عن احلكم الشرعي يف مجيع األعصار واألقطار  -1

 احلوادث وتسعها.واألحوال فاملعاين اليت تضمنتها الشريع  تعم مجيع 
أن ثبات أحكام الشريع  مع تعاقب األزمن  واختالف أحوال الناس واجملتمعات دليل عةلى صالحيتها لكل زمان  -2

 ومكان.
إن مناط القوة والنجاح لةلحرك  االجتهادي  املعاصرة يف معاجل  إشكاالت األم  اإلجاب  عن أسئةل  اإلنساني  انبناؤها  -3

 عةلى النظر املقاصدي. 
 يف غزواته. ملثل هذا النوع من الفقه يف جمال احلروب حيث جسد ذلك   أبانت السن  املطهرة ممارس  الّنيب  4
حاج  األم  اإلسالمي  لتحديث الةلغ  الفقهي  إلعطائها القدرة عةلى خماطب  كل العصور وكل الفئات وتقدمي مضامني  -5

 وم  ومالئم .الشريع  يف قوالب جديدة لفظي  وموضوعي  حي  ومفه
حاج  األم  إىل اعتماد اجلماعي  االجتهادي  القائم  عةلى عمل اخلباء واستنباط الفقهاء إلجياد احلةلول املمكن    -6

 والفاعةل  ملستجدات احلياة املتجددة واملتنوع .
لعام  وأحكامها الكةلي  ا حتقيق املناط هو األداة االجتهادي  اليت يستعمةلها اجملتهد يف سبيل تنزيل مقررات الشريع  -7  

عةلى حماهلا املناسب ، وهو حةلق  الوصل اليت تربط بني النص الشرعي والواقع واحلياة، لذا فإن االجتهاد يف حتقيق املناط 
 ينبغي أن يستمر حىت آخر رمق يف احلياة. 

اجع اجلزئيات باره اجتهادا ير تعني االجتهاد بتحقيق املناط مسةلكا ملراجع  حال األم  واخلروج مها من أزمتها باعت -8
 م  وخباهتا املتنوع  واملتعددة.عةلى ضوء الكةليات ومستوعبا كفاءات األ

 فهرس المصادر والمراجع: 
المبدع شرح ه ( ، 884إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفةلح، أبو إسحاق، برهان الدين )املتوىف:  -1

 العةلمي  بريوت.م،دار الكتب 1997-ه1418، 1،ط:المقنع
،دط، دت،املكتب  المصباح المنيره ( ، 770أمحد بن حممد بن عةلي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو  -2

 العةلمي  بريوت.
ه،دار 1379،، دطفتح الباري شرح صحيح البخاري أمحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، -3

 املعرف  بريوت.
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الفواكه ه ( ، 1126أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي )املتوىف:  -4

 م، دار الفكر.1995-ه1414،دط،الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 ، دار ابن عفان1418سن   1، ط:الضرر في الفقه اإلسالميأمحد موايف ،  -5
 م،دار القةلم1989-ه1409، 2،ط:شرح القواعد الفقهيةشيخ حممد الزرقا ، أمحد بن ال -6
،ت: حممد مصنف ابن أبي شيبةه ( ،   235   159أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب  العبسي الكويف ) -7

 عوام ، دط، دت.
 ،ت:الفقيه والمتفقه( ، ه 463أبو بكر أمحد بن عةلي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف:  -8

 ه، دار ابن جزي السعودي 1421، 2أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي،ط:
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح  ه ( ،633أبو احلسن عةلي بن سعيد الرجراجي )املتوىف: بعد  -9

 م،دار ابن حزم2007-ه  1428، 1،ط:المدونة وحل مشكالتها 
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