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لباملقتل ال احلديث التاسع عرش:  َثقَّ

َسَأُلوَها َمْن َصنََع بِك } َأنَّ َجاِرَيًة ُوِجَد َرْأُسَها َقْد ُرضَّ َبْْيَ َحَجَرْيِن فَ  ◙َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك  *

  اً ََلٌن َحتَّى َذَكُروا ََيُوِدي  َهَذا ُفََلٌن فُ 
ِ
ِْسَها ، َفُأِخَذ اْليَُهودِيُّ َفَأَقرَّ َفَأَمَر َرُسوُل اَّللَّ َأْن  ♀َفَأْوَمْت بَِرأ

ُْسلٍِم ( .
ِ
 ُيَرضَّ َرْأُسُه َبْْيَ َحَجَرْيِن { .ُمتََّفٌق َعَليِْه َواللَّْفُظ مل

دِ احْلَ  ْثَقِل َكامْلَُحدَّ
ِ
َِة ، َوَأنَُّه ُيْقَتُل بََِم ُقتَِل بِِه  1ِديُث َدلِيٌل َعََل َأنَُّه ََيُِب اْلِقَصاُص بِامْل ُجُل بِامْلَْرأ ، َوَأنَُّه ُيْقَتُل الرَّ

 ، َفَهِذِه َثََلُث َمَسائَِل : 

ِل َوإَِليِْه َذَهَب  افِِعيُّ َوَمالٌِك وَ  ) اْْلُوََل ( ُوُجوُب اْلِقَصاِص بِامْلَُثقِّ ُد ْبُن احْلََسِن َعَمَلً اْْلَاَدِويَُّة َوالشَّ  ُُمَمَّ

ْهَداِر َوِْلَنَّ اْلَقتْ   ِمْن اْْلِ
ِ
َماء ْثَقِل َكاْلَقْتِل ِِبََذا احْلَِديِث َوامْلَْعنَى امْلُنَاِسُب َظاِهٌر َقِويٌّ ، َوُهَو ِصيَاَنُة الدِّ

ِ
َل بِامْل

ِد ِِف إزْ  وِح .بِامْلَُحدَّ  َهاِق الرُّ

                                                           

املحدد: هو ما يقطع ويدخل ِف البدن كالسيف والسكْي ونحومها من أي معدن كحديد ورصاص ونحاس وذهب  1

قاطع. واملحدد ال ينظر فيه إيل غلبة الظن ِف حصول القتل،  غري معدن كزجاج وحجر وقصب وخشب له حدٌّ  وفضة، أو

 قطع شحمة أذنه أو أنملته فَمت، كان عمداً.بدليل ما لو 

واملثقل: هو ما ليس له حد َيرح وال سن يطعن، كالعصا واحلجر، فإن كان املثقل مما يقتل غالبًا، أي يغلب عَل الظن 

عمد حصول املوت به عند استعَمله، كان القتل عمداً موجبًا للقصاص. وإن كان املثقل مما ال يقتل غالباً، كان القتل شبه 

 موجباً للدية.

وبناء عليه يكون القتل عمدًا إذا استعمل اجلاين سَلحاً نارياً أو سَلحاً أبيض كالسيف ونحوه، أو معدنًا أو غري معدن 

غور ِف اجلسم كاملسل ة والنشاب، أو اْلبرة املغروزة ِف مقتل. أو استعمل ما يقتل له  له حد جارح يقطع اجللد واللحم، أو

ً كالعصا والسوط واحلجر الصغري، غالبًا كالعصا  الغليظة والعمود واخلشبة الكبرية واحلجر، أو كانت اْلداة مما تقتل كثريا

واللكزة واللطمة، إذا كرر الرضب بَم ذكر حتى قتله، أو رضبه ِف مقتل أو كانت تقتل نادراً ِف بعض الظروف كَم ِف حال 

 فرط، أو اشتد اْلمل وبقي إَل املوت.ضعف املرضوب ملرض أو صغر، أو ِف زمن حر أو برد م

 .  5631و  5629ونحوه  7/5627ينظر : الفقه اْلسَلمي وأدلته 



وا بََِم  ْثَقِل َواْحتَجُّ
ِ
ْعبِيُّ َوالنََّخِعيُّ إََل َأنَُّه اَل قَِصاَص ِِف اْلَقْتِل بِامْل  َأْخَرَجُه اْلَبيَْهِقيُّ َوَذَهَب َأبُو َحنِيَفَة َوالشَّ

يْ  اً َمْرُفوع¶ ْعََمِن ْبِن َبِشرٍي ِمْن َحِديِث النُّ   َخَطٌأ إالَّ السَّ
ٍ
ء َولُِكلِّ َخَطٍأ َأْرٌش { .َوِِف َلْفٍظ } ، َف } ُكلُّ ََشْ

 ِسَوى احْلَِديَدِة َخَطٌأ َولُِكلِّ َخَطٍأ َأْرٌش { 
ٍ
ء  .ُكلُّ ََشْ

بِيِع ، بَِأنَّ احْلَِديَث َمَداُرُه َعََل َجابٍِر اجْلُْعِفيِّ : َوُأِجيَب  ِديَث ، َواَل ُُيَْتجُّ ِِبََِم ، َفََل ُيَقاِوُم َح 2َوَقيِْس ْبِن الرَّ

 .َهَذا ◙ َأنٍَس 

ضِّ اجْلُْرُح ، َأْو بَِأنَّ اْليَُهودِيَّ َكاَن َعاَدُتُه  ◙  َوَجَواُب احْلَنَِفيَِّة َعْن َحِديِث َأنَسٍ  بَِأنَُّه َحَصَل ِِف الرَّ

ْبيَاِن ، َفُهَو ِمْن ا اِعَْي ِِف اْْلَْرِض َفَسادَقْتَل الصِّ  َتَكلٌُّف . اً لسَّ

ا إَذا َكانَ  ِة  اً ُد بِِمْثلَِها اْلَقْتُل َغالِباْلَقْتُل بِآَلٍة اَل ُيْقَص  َوَأمَّ ْوِط َواللَّْطَمِة َوَنْحِو َذلَِك َفِعنَْد اْْلَاَدِويَّ َكاْلَعَصا َوالسَّ

 .َواللَّيِْث َوَمالٍِك ََيُِب اْلَقَوُد 

 ِمْن ال
ِ
افِِعيُّ َوَأبُو َحنِيَفَة َوََجَاِهرُي اْلُعَلََمء َحاَبِة َوالتَّابِِعَْي َوَمْن َبْعَدُهْم اَل قَِصاَص فِيِه ، َوُهوَ َوَقاَل الشَّ  صَّ

 ِشْبُه اْلَعْمِد .

بِِل ُمَغلََّظٌة فِيَها َأْرَبُعوَن َخلَِفةً  َيُة ِماَئٌة ِمْن اْْلِ نَِن إالَّ  3َوفِيِه الدِّ ِِف ُبُطوِِنَا َأْواَلُدَها َأْخَرَجُه َأْْحَُد َوَأْهُل السُّ

ِمذِ  ْ  ْبِن َعْمٍرو الِّتِّ
ِ
       َأنَّ ¶ يَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَّ

ِ
َقاَل : } َأاَل ، َوإِنَّ ِِف َقْتِل  ♀َرُسوَل اَّللَّ

بِِل فِيَها َأْرَبُعوَن ِِف ُبُطوِِنَا َأْواَلدُ  ْوِط َواْلَعَصا ِماَئًة ِمْن اْْلِ  .َها {اخْلََطِإ ِشْبِه اْلَعْمِد َما َكاَن بِالسَّ

ْرَشادِ افظ احلَقاَل   . 5َليَْس َهَذا َمْوِضَع َبْسطِهِ ، ِِف إْسنَاِدِه اْختََِلٌف َكثرٌِي : 4اْبُن َكثرٍِي ِِف اْْلِ

                                                           

ية قا ¶ من رواة احلديث عن النعَمن بن بشري  أبو عازب  مسلم بن أراكوفيه أيضاً :  2  ل الزيلعي ِف نصب الرا

وينظر : معرفة السنن واآلثار ". بمعروفأبو عازب ليس .." 4/482 ِف " التنقيح" قال ابن عبد اْلادي   5/84

 . 188و7/167

وقوله: "ِف بطوِنا أوالدها" تفسري  الناقة احلامل. اخللفة:: "  3/256قال اْلمام الرافعي ِف رشح مسند الشافعي  3

ء، وقيل: اسم أن وذكر أنه يقال ْلا: خلفة إَل  ، اخللفة واجلمع ]اخللفات[  اخللفة يقع  يميض نصف أمد ْحلها ثم هي عرشا

 ." الواجب احلامل عَل احلامل وعَل التي ولدت وولدها تبيعها، فقصد بقوله: "ِف بطوِنا أوالدها" تبيْي أنَّ 

ـه 1416، 1، ت: ِبجة يوسف ْحد ، مؤسسة الرسالة ، ط/254/ 2إرشاد الفقيه إَل معرفة أدلة التنبيه ، ابن كثري  4

 م. 1996



وِح :  ُقْلُت  َبْل َما ، إَذا َصحَّ احْلَِديُث ، َفَقْد اتََّضَح اْلَوْجُه َوإاِلَّ َفاْْلَْصُل َعَدُم اْعتَِباِر اآْلَلِة ِِف إْزَهاِق الرُّ

وَح َأْوَجَب اْلِقَصاَص . َأْزَهَق   الرُّ

َِة ، َوفِيِه ِخََلٌف : َذَهَب إََل َقْتلِِه ِِبَا َأْكَثُر َأْهِل  ُجِل بِامْلَْرأ َوَحَكى اْبُن ، اْلِعْلِم ) امْلَْسَأَلُة الثَّانِيَُة ( َقْتُل الرَّ

َْجَاَع َعََل َذلَِك ِْلََذا احْلَِديِث  ُجُل بِاْْلُنَْثى َوَعْن احْلَ ، 6امْلُنِْذِر اْْلِ يِّ َأنَُّه اَل ُيْقَتُل الرَّ َوَكَأنَُّه َيْسَتِدلُّ ، َسِن اْلبَْْصِ

 .بَِقْولِِه َتَعاََل } اْْلُنَْثى بِاْْلُنَْثى { 

َكَر ُيقْ  اُه النَّاُس بِاْلَقُبوِل َأنَّ الذَّ َتُل بِاْْلُنَْثى ، َفُهَو َأْقَوى ِمْن َوُردَّ بَِأنَُّه َثَبَت ِِف كَِتاِب َعْمِرو ْبِن َحْزٍم الَِّذي َتَلقَّ

 َمْفُهوِم اآْلَيِة .

َِة َوُيَوَّفَّ َوَرَثُتُه نِْصَف ِدَيتِِه َقاُلوا : لَِتَفا ُجَل ُيَقاُد بِامْلَْرأ َيِة َوِْلَنَُّه َتَعاََل َوَذَهَبْت اْْلَاَدِويَُّة إََل َأنَّ الرَّ ُوِِتََِم ِِف الدِّ

 .َصاٌص { َقاَل : } َواجْلُُروَح قِ 

َيِة اَل ُيوِجُب التََّفاُوَت ِِف النَّْفِس َولَِذا ُيْقَتُل َعْبٌد قِيَمُتُه َأْلٌف بَِعْبٍد قِ : َوُردَّ  وَن بَِأنَّ التََّفاُوَت ِِف الدِّ يَمُتُه ِعرْشُ

َد بِامْلَُساَواِة ِِف اجْلُ  ُروِح َأْن اَل َيِزيَد امْلُْقتَصُّ َعََل َما َوَقَع فِيِه ِمْن ، َوَقْد َوَقَعْت امْلَُساَواُة ِِف اْلِقَصاِص ؛ ِْلَنَّ امْلَُرا

 اجْلُْرِح .

، َوُهَو الَِّذي ُيْسَتَفاُد ِمْن َقْوله 7) امْلَْسَأَلُة الثَّالَِثُة ( َأْن َيُكوَن اْلَقَوُد بِِمْثِل َما ُقتَِل بِِه َوإََِل َهَذا َذَهَب اجْلُْمُهوُر 

 .} َفاْعَتُدوا َعَليِْه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَليُْكْم {      ْبُتْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم بِِه { َوَقْولِِه : َتَعاََل : } َوإِْن َعاقَ 

                                                                                                                                                                      

 ه ليس ِف شبه العمد قوٌد. ومتام كَلمه : والغرض منه أنَّ  5

". به من يعتدُّ  َجاع إهو ، قتل الرجل باملرأة : "  159/ 11ِف رشح صحيح مسلم ♫ و قال اْلمام النووي  6

 .  5/45البن امللقن  اْلعَلم بفوائد عمدة اْلحكامونحوه ِف 

، وِف كتاب عمرو ابن  فيُقتل ِبا بغرِي خَلف "  229ِف جامع العلوم واحلكم ص: ♫ وقال احلافظ ابن رجب 

ُجَل يقتل باملرأة . وصحَّ أنَّه  ♠حزٍم ، عن النَّبيِّ  وأكثُر العلَمء عَل أنَّه ال  .قتل َيودياً قتَل جارية♀ : أنَّ الرَّ

أنَّه يدفع إليهم نصف الدية ؛ ْلنَّ ديَة املرأة نصُف ديِة الرجل وهو ◙ يدفع إَل أولياء الرجل َشٌء . وروي عن عيل  

لف وأْحد ِف رواية عنه قوُل   ". طائفٍة ِمَن السَّ

 . 633ينظر : إحكام اْلحكام ص:  7



 8َوبََِم َأْخَرَجُه اْلَبيَْهِقيُّ 
ِ
اء ْضنَا َلُه  ♀َعنُْه ◙ ِمْن َحِديِث اْلََبَ َض َغرَّ َوَمْن ، } َمْن َغرَّ

ْقنَ  َق َحرَّ ْقنَا، اُه َحرَّ َق َغرَّ ََذُه َغَرضَوَمْن َغرَّ بَُب الَِّذي ُقتَِل بِِه  اً ُه { َأْي َمْن اَّتَّ َهاِم ، َوَهَذا ُيَقيَُّد بََِم إَذا َكاَن السَّ لِلسِّ

 ََيُوُز فِْعُلُه .

ْحِر ، َفِإنَُّه اَل ُيْقَتُل  ا إَذا َكاَن اَل ََيُوُز فِْعُلُه َكَمْن ُقتَِل بِالسِّ ٌم .َوَأمَّ  بِِه ؛ ِْلَنَُّه ُُمَرَّ

ُة َواْلُكوفِيُّوَن َوَأبُو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُه إََل َأنَُّه اَل َيُكوُن ااِلْقتَِصاُص إالَّ بِالسَّ  وا بََِم َوَذَهَب اْْلَاَدِويَّ يِْف َواْحَتجُّ

ُر َواْبُن َعِديٍّ ِمْن َحِديِث َأِِب َبْكَرَة  ا يِْف {  ♀َعنُْه ◙ َأْخَرَجُه اْلَبزَّ َأنَُّه َقاَل } اَل َقَوَد إالَّ بِالسَّ

 .إالَّ َأنَُّه َضِعيٌف 

وا بِالنَّْهِي َعْن امْلُْثَلِة ، 9ُطُرُقُه ُكلَُّها َضِعيَفٌة : َقاَل اْبُن َعِديٍّ   } إَذا َقَتْلُتْم  ♀َوبَِقْولِِه ، َواْحَتجُّ

 ٌص بََِم ُذكَِر .َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلَة { َوُأِجيَب بَِأنَُّه ُُمَصَّ 

ًة َواِحَدًة  ُر َمرَّ ْقَرا َر .، َوِِف َقْولِِه ) َفَأَقرَّ ( َدلِيٌل َعََل َأنَُّه َيْكِفي اْْلِ ْقَرا َر اْْلِ  إْذ اَل َدلِيَل َعََل َأنَُّه َكرَّ

 

 

 تضمْي الطبيب ما أتلفه إن مل يكن بارعًا ِف صنعتهاحلديث العرشون : 

ِه َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعيْ  *  اً مَلْ َيُكْن بِالطِّبِّ َمْعُروفوَ  -َرَفَعُه َقاَل : } َمْن َتَطبََّب  ¶ٍب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ

 َفََم ُدوَِنَا ، َفُهَو َضاِمٌن { . اً َفَأَصاَب َنْفس -

                                                           

ْسنَاد بعض من َيهل "  6/409ولكنه قال ِف كتابه معرفة السنن واآلثار 8 " . وقال ابن اجلوزي ِف التحقيق ِِف َهَذا اْْلِ

، إرواء الغليل  6/371البدر املنري ،  3/561:نصب الراية وينظر ♀" .  إِنَّه اَل يثبت َعن َرُسول اهلل : "  2/317

7/294 . 

م ذكر له " ث َهَذا احلَِديث َمْرِوي  من طرق كلَها )َضِعيَفة(: "  373 – 6/371ِف البدر املنري ♫ قال ابن امللقن  9

 ستة طرق وضعفها َجيعاً. 

 . 5/47اْلعَلم بفوائد عمدة اْلحكاموينظر : 



ارَ  َحُه احْلَاكُِم ، َوُهَو ِعنَْد َأِِب َداُود َوالنََّسائِيُّ  َأْخَرَجُه الدَّ ا ، إالَّ َأنَّ َمْن َأْرَسَلُه َأْقَوى  ُقْطنِيُّ َوَصحَّ مِهَ َوَغرْيِ

 مِمَّْن َوَصَلُه .

َل 10 اً الطِّبَّ َومَلْ َيُكْن َطبِيب َمْن َتَطبََّب ( َأْي َتَكلََّف قوله : )         .11َكََم َيُدلُّ َلُه ِصيَغُة َتَفعَّ

ُ احْلَِديُث َدلِيٌل َعََل َتْضِمِْي امْلَُتَطبِِّب َما َأتَْلَفُه  َيِة َأْو بِامْل ا َ ٌء َأَصاَب بِالِّسِّ ةِ ِمْن َنْفٍس َفََم ُدوَِنَا َسَوا َبارَشَ

ٌء َكاَن َعْمد َْجَاَع . اً َوَسَوا َعى َعََل َهَذا اْْلِ  ، َأْو َخَطًأ ، َوَقْد ادَّ

ُب َوال12َوِِف ِِنَاَيِة امْلُْجَتِهِد  ْ َيُة ِِف َمالِِه َوقِيَل : َعََل إَذا َأْعنََت َأْي امْلَُتَطبُِّب َكاَن َعَليِْه الرضَّ ْجُن َوالدِّ سَّ

 اْلَعاقَِلِة .

ٌة بِاْلِعََلِج َوَليَْس َلُه َشيٌْخ َمْعُروٌف  َوالطَّبِيُب احْلَاذُِق ُهَو َمْن َلُه ، َواْعَلْم َأنَّ امْلَُتَطبَِّب ُهَو َمْن َليَْس َلُه ِخَْبَ

نَْعِة َوإِْحَكاِم امْلَْعِرَفِة .َشيٌْخ َمْعُروٌف َوثَِق ِمْن َنْفِسِه بَِجْودَ   ِة الصَّ

يَن َأْمر: إنَّ الطَّبِيَب احْلَاذَِق ُهَو الَِّذي ُيَراعِ  13َقاَل اْبُن اْلَقيِِّم ِِف اْْلَْدِي النََّبِويِّ  َدَها  اً ي ِِف ِعََلِجِه ِعرْشِ َوََسَ

 ُهنَالَِك .

                                                           

،  عبد القادر اْلرناؤوطوشعيب اْلرناؤوط ، ت: 4/130ِف هدي خري العباد  ِف زاد املعاد♫ قال ابن القيم  10

الطبيب ِف هذا احلديث يتناول " م :1986ـه 1407،  14، ط/ الكويت،  مكتبة املنار اْلسَلمية ،بريوت ، مؤسسة الرسالة 

، عه ومرامهه وهو اجلرائحي وبمبض، وبمروده وهو الكحال ، باسم الطبائعي  صُّ وهو الذي ُي ، من يطب بوصفه وقوله 

، وبخلعه ووصله ورباطه وهو املجَب ، وبمحاَجه ومرشطه وهو احلجام ، وبريشته وهو الفاصد ، وبموساه وهو اخلاتن 

فاسم الطبيب يطلق لغة عَل ، وسواء كان طبه حليوان ِبيم أو إنسان ، وبقربته وهو احلاقن ، وبمكواته وناره وهو الكواء 

 " .قوم كتخصيص لفظ الدابة بَم يصها به كل  ، َّتصيص الناس له ببعض أنواع اْلطباء عرف حادث و ، همهؤالء كل  

) من تطبب ومل يعلم منه طب ( أي من تعاطى الطب ومل يسبق له : " 2538/ 4ِف فيض القدير ♫ قال املناوي  11

 ". أهله كونه ليس من، ك تكلف الءيء والدخول فيه بكلفة ولفظ التفعل يدل عَل، جتربة 

 .735 - 734بداية املجتهد وِناية املقتصد ص :  12

: أحدها : طبيب 130 - 4/124 وقد جعل اْلطباء عَل مخسة أقسام .  4/130زاد املعاد ِف هدي خري العباد   13

النفس حاذق أعطى الصنعة حقها ومل جتن يده فتولد من فعله املأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو 

ية مأذون فيه   ....أو ذهاب صفة فهذا ال ضَمن عليه اتفاقا فإِنا َسا



ْم َلُه بِِه َمْعِرَفٌة ، َفَقْد َهَجَم بَِجَهاَلٍة َعََل َقاَل : َوالطَّبِيُب اجْلَاِهُل إَذا َتَعاَطى ِعْلَم ال طِّبِّ ، َأْو َعلَِمُه َومَلْ َيَتَقدَّ

َر بِاْلَعلِيِل َفيَْلَزُمُه الضَّ  ِر َعََل َما اَل َيْعَلُمُه َفيَُكوُن َقْد َغرَّ ِل ََمُن ، َوَهَذا إَْجَاٌع ِمْن َأهْ إْتََلِف اْْلَنُْفِس َوَأْقَدَم بِالتََّهوُّ

 اْلِعْلِم .

َقاَل اخْلَطَّاِِبُّ 
ى فَ 14 َأْو  َوامْلَُتَعاطِي ِعْلَمً  اً َتلَِف امْلَِريُض َكاَن َضاِمن: اَل َأْعَلُم ِخََلًفا ِِف َأنَّ امْلَُعالَِج إَذا َتَعدَّ

َيةَ  َعَمَلً  َوَسَقَط َعنُْه اْلَقَوُد ؛ ِْلَنَُّه اَل َيْسَتبِدُّ بَِذلَِك ُدوَن  اَل َيْعِرُفُه ُمَتَعدٍّ ، َفِإَذا َتَولََّد ِمْن فِْعلِِه التََّلُف َضِمَن الدِّ

ِة َأْهِل اْلِعْلِم َعََل َعاقَِلتِِه ا ـه .  إْذِن امْلَِريِض َوِجنَاَيُة الطَّبِيِب َعََل َقْوِل َعامَّ

                                                                                                                                                                      

لقسم الثاين : متطبب جاهل بارشت يده من يطبه فتلف به فهذا إن علم املجني عليه أنه جاهل ال علم له وأذن له ِف ا

غر العليل وأومهه أنه طبيب وليس طبه مل يضمن وال َّتالف هذه الصورة ظاهر احلديث فإن السياق وقوة الكَلم يدل عَل أنه 

كذلك وإن ظن املريض أنه طبيب وأذن له ِف طبه ْلجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده وكذلك إن وصف له دواء 

  ...يستعمله والعليل يظن أنه وصفه ملعرفته وحذقه فتلف به ضمنه واحلديث ظاهر فيه أو رصيح 

نعة حقها لكنه أخطأت يده وتعدت إَل عضو صحيح فأتلفه مثل : أن القسم الثالث : طبيب حاذق أذن له وأعطى الص

سبقت يد اخلاتن إَل الكمرة فهذا يضمن ْلِنا جناية خطأ ثم إن كانت الثلث فَم زاد فهو عَل عاقلته فإن مل تكن عاقلة فهل 

بيب ذميا ففي ماله وإن كان مسلَم تكون الدية ِف ماله أو ِف بيت املال ؟ عَل قولْي مها روايتان عن أْحد وقيل : إن كان الط

  .ففيه الروايتان فإن مل يكن بيت مال أو تعذر حتميله فهل تسقط الدية أو جتب ِف مال اجلاين ؟ فيه وجهان أشهرمها : سقوطها

القسم الرابع : الطبيب احلاذق املاهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ ِف اجتهاده فقتله فهذا يرج عَل 

اْلمام  خطأتْي : إحدامها : أن دية املريض ِف بيت املال والثانية : أِنا عَل عاقلة الطبيب وقد نص عليهَم اْلمام أْحد ِف رواي

 .....واحلاكم

القسم اخلامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صبي أو جمنون بغري إذنه أو إذن وليه أو 

فقال أصحابنا : يضمن ْلنه تولد من فعل غري مأذون فيه وإن أذن له البالغ أو ويل الصبي  ختن صبيا بغري إذن وليه فتلف

فَل أثر  فإنه إن كان متعدياً  وأيضاً ، وما عَل املحسنْي من سبيل ، ْلنه ُمسن  واملجنون مل يضمن وُيتمل أن ال يضمن مطلقاً 

عند اْلذن  عند عدم اْلذن غري متعدٍّ  فإن قلت : هو متعدٍّ ، ضَمنه فَل وجه ل وإن مل يكن متعدياً ، ْلذن الويل ِف إسقاط الضَمن 

 ." وهذا موضع نظر، فَل أثر لإلذن وعدمه فيه ، قلت : العدوان وعدمه إنَم يرجع إَل فعله هو ، 

 . 8/2483ونحوه ِف : الكاشف عن حقائق السنن ،  4/37معامل سنن أِب داود  14



ا إْعنَاُت الطَّبِيِب احْلَاذِِق ، َفِإنْ  َ  َوَأمَّ َيِة مَلْ َيْضَمنْ َكاَن بِالِّسِّ َيُة فِْعٍل َمْأُذوٍن فِيِه ِمْن ِجَهِة  اً اتَِّفاق ا ا َا َِسَ ؛ ِْلَِنَّ

ا  َيُة ُكلِّ َمْأُذوٍن فِيِه مَلْ َيَتَعدَّ اْلَفاِعُل ِِف َسَببِِه َكِِّسَ ا ِع َوِمْن ِجَهِة امْلَُعاَلِج َوَهَكَذا َِسَ ْ َيِة اْلِقَص الرشَّ ا اِص َيِة احْلَدِّ َوَِسَ

ََمَن ِِبَا  اً فِعنَْد اجْلُْمُهوِر ِخََل  ُ َعنُْه ، َفِإنَُّه َأْوَجَب الضَّ  .ِْلَِِب َحنِيَفَة َرِِضَ اَّللَّ

افِِعيُّ َبْْيَ  َق الشَّ عَوَفرَّ ِر رَشْ ِر َوَيْضَمُن ِِف  اً  اْلِفْعِل امْلَُقدَّ ِر َكالتَّْعِزيِر ، َفََل َيْضَمُن ِِف امْلَُقدَّ َكاحْلَدِّ َوَغرْيِ امْلَُقدَّ

 ُ ْعنَاُت بِامْلَُبارَشَ َغرْيِ امْل
ِر ؛ ِْلَنَُّه َراِجٌع إََل ااِلْجتَِهاِد ، َفُهَو ِِف َمظِنَِّة اْلُعْدَواِن ، َوإِْن َكاَن اْْلِ ُموٌن ِة ، َفُهَو َمْض َقدَّ

 ، َوإِْن َكاَن َخَطًأ َفَعََل اْلَعاقَِلِة .َعَليِْه إْن َكاَن َعْمداً 

  15احلديث احلادي والعرشون : حكم البغاة

  ¶َعْن اْبِن ُعَمَر *
ِ
: َهْل َتْدِري َيا اْبَن ُأمِّ َعْبٍد ، َكيَْف ُحْكُم  ♀َقاَل : } َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم . ِة ؟ َقاَل : اَّللَّ  فِيَمْن َبَغى ِمْن َهِذِه اْْلُمَّ
ِ
َها ، َواَل َقاَل : اَل َُيَْهُز َعََل َجِرُيَِها ، َواَل ُيْقَتُل َأِسريُ  اَّللَّ

َحُه َفَوِهَم ؛ ِْلَنَّ ِِف إْسنَادِِه َكْوَثَر ْبُن َحِكيٍم ،     ُيْطَلُب َهاِرُِبَا ، َواَل ُيْقَسُم  ُر َواحْلَاكُِم ، َوَصحَّ ا َفيُْؤَها { َرَواُه اْلَبزَّ

وٌك   .َوُهَو َمِّْتُ

 اْبُن َأِِب َشيَْبَة َواحْلَاكُِم . .َأْخَرَجهُ  اً ِمْن ُطُرٍق َنْحُوُه َمْوُقوف◙ َوَصحَّ َعْن َعيِلٍّ 

َوَكَأنَُّه َرَواُه َعْن اْبِن ، ؛ ِْلَنَُّه امْلَْعُروُف بَِذلَِك ◙ َهْل َتْدِري َيا اْبَن ُأمِّ َعْبٍد ( ُهَو اْبُن َمْسُعوٍد قوله : ) 

  ☻. ، َأْو َسِمَع النَّبِيَّ  ¶ُعَمَر 

ُم َقْتُل َمْن َكاَن َجِرُيْي اَل ُيتَ اَل َُيَْهُز َعََل َجِرُيَِها { ( أَ قوله : )  .ِمْن اْلُبَغاِة  اً مَّ

  ( هوَكْوَثَر  قوله : )
ٍ
ء ِو َوُمَثلََّثٍة َمْفُتوَحٍة َفَرا وكٌ ، ابَِفْتِح اْلَكاِف َوُسُكوِن اْلَوا  .ْبَن َحِكيٍم ، َوُهَو َمِّْتُ

ِن  يَزا
ِ
 َوَمْكُحولٍ : 16ِِف امْل

ٍ
 ، ، َوُهَو ُكوِِفٌّ َنَزَل َحَلَب  َكْوَثُر ْبُن َحِكيٍم َعْن َعَطاء

ٍ
ء َقاَل اْبُن َمِعٍْي : َليَْس بءَِيْ

 َأَحاِديُثُه َبَواطِيُل اْنَتَهى .: ، َوَقاَل َأْْحَُد ْبُن َحنَْبٍل 

                                                           

باالمتناع من  البغاة هم  اخلارجون عن طاعة اْلمامعن طاعة من ثبتت إمامته . والبغي ِف االصطَلح : هو االمتناع  15

، وإمام . ينظر : املوسوعة الفقهية امليِّسة ، خليل  سائغ أداء ما عليهم ، وعدم االنقياد له برشط أن يكون ْلم شوكة ، وتأويل

م ، ُمتْص الفقه اْلسَلمي ، ُممد بن 2012ـه 1433،  2ة ، بريوت ، ط/، دار الكتب العلمي1/63عبد الكريم كوننج 

 م.2011ـه 1432،  12، دار أصداء املجتمع ، القصيم ، ط/982إبراهيم التوَيري ص: 



َواَيُة َعْن َعيِلٍّ  : 17َقاَل اْبُن َعِديٍّ  ا الرِّ َهَذا َحِديٌث َغرْيُ َُمُْفوٍظ ، َوَأمَّ
ُه .َفَرَواَها اْلَبيْ  ◙ 18  َهِقيُّ َوَغرْيُ

 

ُز قَِتاِل اْلُبَغاِة ، َوُهَو إَْجَاٌع لَِقْولِِه َتَعاََل : } َفَقاتُِلوا الَّتِي َتْبِغي {        ِِف احْلَِديِث َمَسائُِل : ) اْْلُوََل ( : َجَوا

ٌة َعََل اْلُوُجوِب  ُة َوَلِكْن رَشَ ، ُقْلت َواآْلَيُة َدالَّ  َأنَّ ، ُطوا َظنَّ اْلَغَلَبِة َوبِِه َقاَلْت اْْلَاَدِويَّ
ِ
َوِعنَْد ََجَاَعٍة ِمْن اْلُعَلََمء

ِر ِمنُْهْم . َ ا َيْلَحُق امْلُْسلِِمَْي ِمْن الرضَّ َ
ِ
اِر َقاُلوا : مل  قَِتاَْلُْم َأْفَضُل ِمْن قَِتاِل اْلُكفَّ

الً َواعْ  ُ َأوَّ  َكََم َفَعَلُه َعيِلٌّ َقْبَل قَِتاِْلِْم ُدَعاُؤُهْم إََل  َلْم َأنَُّه َيَتَعْيَّ
ِ
َعاء ُجوِع َعْن اْلَبْغِي َوَتْكِريُر الدُّ  ◙ الرُّ

ُْم مَلَّا َفاَرُقوُه َأْرَسَل إَليِْهْم اْبَن َعبَّاٍس  ِرِج ، َفِإِنَّ َوَكاُنوا  َفنَاَظَرُهْم َفَرَجَع ِمنُْهْم َأْرَبَعُة آاَلٍف ¶ ِِف اخْلََوا

قِِه َفأَْرَسَل إَليِْهْم " ُكوُنوا َحيُْث ِشئُْتْم َوَبْينَنَا َوَبيْنَُكمْ َثََمنِيََة آاَلٍف َوَبِقَي َأْرَبعَ  وا َعََل فَِرا  ٌة َأبَْوا َأْن َيْرِجُعوا َوَأرَصُّ

م اً َتْسِفُكوا َدمَأْن اَل   ْبَن َخبَّ  اً ، َواَل َتْظلُِموا َأَحد ، َواَل َتْقَطُعوا َسبِيَلً  اً َحَرا
ِ
اٍب َصاِحَب َرُسوِل " َفَقَتُلوا َعْبَد اَّللَّ

 
ِ
تِِه َوِهَي ُحْبََل َوَأْخَرُجوا مَ  ♥اَّللَّ يَّ َفَكَتَب إَليِْهْم ◙ اً ا ِِف َبْطنَِها َفَبَلَغ َعلِي  ُثمَّ َبَقُروا َبْطَن َُسِّ

 ْبِن َخبَّاٍب ، َفَقاُلوا : ُكلُّنَا َقَتَلُه َفَأذَِن ِحينَئٍِذ ِِف قِ قِ أَ 
ِ
َتاِْلِْم َوِهَي ِرَواَياٌت َثابَِتٌة َساَقَها امْلَُصنُِّف يُدوَنا بَِقاتِِل َعْبِد اَّللَّ

 . 19ِِف َفْتِح اْلَباِري

َعُه ) امْلَْسَأَلُة الثَّانِيَُة ( : َأنَُّه اَل َُيَْهُز َعََل َجِرُيَِها ، َوُهَو ِمْن َأْجَهَز َعََل اجْلَِريِح َوَجَهَز َأْي  َبتَّ َقْتَلُه َوَأَْسَ

ََّم َعَليْهِ   َوَدلِيُلُه َقْوُلُه : } َواَل َُيَْهُز َعََل َجِرُيَِها { . َومَت

                                                                                                                                                                      

ـه 1430،  1، ت: ُممد بركات ، الرسالة العاملية ، ط/ 411 – 4/410ميزان االعتدال ِف نقد الرجال ، الذهبي  16

 م.2009

ـه 1433،  1، ت: ُممد انس مصطفى اخلن ، الرسالة العاملية ، ط/ 7/34ي الكامل ِف ضعفاء الرجال ، ابن عد 17

 م.2012

عله ، ورضيت اْلمة بف ◙ بن أبى طالب وِبذا عمل عيل: "  10/17ِف رشح البخاري ♫  قال ابن بطَّال  18

لة ، يقاتلون أهل القبمل يعلم الناس كيف ◙  : لوال عَل بن أبى طالب¶  هذا فيهم ، وقال احلسن بن عيل

فلم يكفرهم وال سَباهم وال أخذ أمواْلم ، فمواريثهم ،  ♀بَم كان عنده من العلم فيهم من النبى  فقاتلهم عيلٌّ 

 " . قائمة ، وْلم حكم اْلسَلم

  .  372  - 12/369 اْلَباِري َفْتح 19



،  َقاَل ِْلَْصَحابِِه َيْوَم اجْلََمِل " إَذا َظَهْرُتْم َعََل اْلَقْوِم ، َفََل َتْطُلُبوا ُمْدبِراً  ◙اْلَبيَْهِقيُّ َأنَّ َعلِيًّا  َوَأْخَرَج 

ْت بِِه احْلَْرُب ِمْن آَلتِِه َفاْقبُِضوُه َوَما ِسَوى َذلَِك ، َفُهَو لَِوَرَثتِِه " َقاَل َواْنُظُروا َما ، َواَل جُتِْهُزوا َعََل َجِريٍح  ُحرِضَ

حِ :20اْلَبيَْهِقيُّ   . َومَلْ َيْسُلْب َقتِيَلً ،  اً يُح َأنَُّه مَلْ َيْأُخْذ َشيْئَهَذا ُمنَْقطٌِع َوالصَّ

ُل َأِسرُي اْلُبَغاِة َقاُلوا : َوَهَذا َخاصٌّ بِاْلُبَغاِة ؛ ِْلَنَّ قَِتاَْلُْم إنَََّم ُهَو لَِدْفِعِهْم َعََل َأنَُّه اَل ُيْقتَ  اً َوَدلَّ احْلَِديُث َأيْض

 َعْن امْلَُحاَرَبِة .

افِِعيُّ إََل فِئٍَة َوإََِل هَ  اً ُه ، َوَلْو َكاَن ُمَتَحيِّزَعََل َأنَُّه اَل ُيْطَلُب َهاِرُِبَا َوَظاِهرُ  اً َوَدلَّ احْلَِديُث َأيْض َذا َذَهَب الشَّ

 َقاَل : ِْلَنَّ اْلَقْصَد َدْفُعُهْم ِِف تِْلَك احْلَاِل ، َوَقْد َوَقَع .

ُة َواحْلَنَِفيَُّة إََل َأنَّ اْْلَاِرَب إََل فِئٍَة ُيْقَتُل إْذ اَل ُيْؤَمُن َعْوُدُه   .َواحْلَِديُث َيُردُّ َهَذا اْلَقْوَل ، َوَذَهَب اْْلَاَدِويَّ

 

 

 

َل اْلُبَغاِة اَل ُتْغنَمُ  ) امْلَْسَأَلُة الثَّالَِثُة ( : ،  َقْوُلُه : ) } َواَل ُيْقَسُم َفيُْؤَها { ( َأْي اَل ُيْغنَُم َفيُْقَسُم َدالٌّ َعََل َأنَّ َأْمَوا

افِِعيَُّة َواحْلَنَفِ  } اَل  ☻َوُأيَِّد َهَذا بَِقْولِِه 21يَُّة َوإِْن ُأْجلُِبوا ِِبَا إََل َداِر احْلَْرِب َوإََِل َهَذا َذَهَبْت الشَّ

 .َُيِلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إالَّ بِطِيَبٍة ِمْن َنْفِسِه {

َراَوْردِيُّ ،  اً لبمَلْ َيْأُخْذ س ◙ اً َح اْلَبيَْهِقيُّ َأنَّ َعلِي  َوَقْد َصحَّ  دٍ َعْن  َفَأْخَرَج الدَّ َعْن َأبِيِه  َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ

 . اً ْأُخُذ َسَلبَكاَن اَل يَ ◙ اً ي  َأنَّ َعلِ 

ٍد َعْن َأبِيِه َأنَّ َعلِي  َعْن َأِِب َبْكِر ْبِن َأِِب َشيَْبَة َعْن َجْعَفِر ْبِن ُُمَ  اً َوَأْخَرَج َأيْض ِة مَلْ  ◙ُ اً مَّ َيْأُخْذ َيْوَم اْلَبْْصَ

 . اً ِمْن َمَتاِعِهْم َشيْئ

                                                           

 .  8/181السنن الكَبى ، البيهقي  20

وال  من أمواْلم ال سَلٌح  ءٌ َشلنا  ال ُيلُّ : "  11/102َل ِف املح♫ وهو قول الظاهرية قال العَلمة ابن حزم  21

 ها". وال بعدَ  ال ِف حال احلرِب ، ذلك  وال غريُ  راعٌ كُ 



ٍح ، َواَل َيْقُتُلوَن ِهْدت َيْوَم ِصفَِّْي َوَكاُنوا اَل َُيِْهُزوَن َعََل َجِريَش : َقاَل  ◙ َوَأْخَرَج َعْن َأِِب ُأَماَمةَ 

 . ، َواَل َيْسُلُبوَن َقتِيَلً  اً ُمَولِّي

ُة إََل َأنَُّه ُيْغنَُم َما ُأْجلُِبوا بِِه مِ  ْم : َلكُ  ◙ُس لَِقْوِل َعيِلٍّ ْن َماٍل َوآَلِة َحْرٍب َوُيْمَّ َوَذَهَبْت اْْلَاَدِويَّ

 .امْلَُعْسَكُر َوَما َحَوى 

َا اَل ُتْغنَُم :َوُأِجيَب  ٌح بَِأِنَّ فُِق احْلَ ◙ َوبَِأنَّ َما َذَكْرَناُه َعْن َعيِلٍّ ، بَِأنَّ احْلَِديَث ُمَْصِّ ِديَث َأْكَثُر مِمَّا ُيَوا

 . اً َوَأْقَوى َطِريق

بَِعُة ( : ُيْؤَخُذ ِمْن إْطََلِق َقوْ  ا ُن اْلُبَغاُة َما َأتَْلُفوُه ) امْلَْسَأَلُة الرَّ لِِه ) } َواَل َُيَْهُز َعََل َجِرُيَِها { ( َأنَُّه اَل ُيَضمَّ

ِل   َواْْلَْمَوا
ِ
َماء َماُم َُيْيَى َواحْلَ 22ِِف اْلِقَتاِل ِمْن الدِّ  بَِقْولِِه َتَعاََل : } َحتَّى َتِفيءَ  اً َواْسُتِدلَّ َأيْض، نَِفيَُّة َوإَِليِْه َذَهَب اْْلِ

 { َومَلْ يَ 
ِ
 .اً ْذُكْر َضََمنإََل َأْمِر اَّللَّ

َذِوي َعَدٍد ِمْن  َفَأْدَرَكْت اْلِفْتنَُة ِرَجاالً َوبََِم َأْخَرَجُه اْلَبيَْهِقيُّ َعْن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل َهاَجْت اْلِفْتنَُة اْْلُوََل 

 
ِ
ُْم َكاُنوا َيَرْوَن َأْن َُيَْدَر َأْمُر اْلِفْتنَِة ، َواَل ُيَقامُ َوَبَلغْ  اً مِمَّْن َشِهَد َمَعُه َبْدر ♀َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَّ  نَا َأِنَّ

ٍَة ُسبِيَْت ، وَ   اْمَرأ
ِ
اَل ُيَرى َعَليَْها َحدٌّ فِيَها َعََل َرُجٍل َقاتٍِل ِِف َتْأِويِل اْلُقْرآِن قَِصاٌص فِيَمْن َقَتَل ، َواَل َحدَّ ِِف ِسَباء

ِل َبْعَد َزْوِجَها ُمََلَعنٌَة ، َواَل ُيَرى َأْن َيْقِذَفَها َأَحٌد إالَّ ُجلَِد احْلَدَّ َوُيَرى َأْن ُتَردَّ إََل َزْوِجَها اْْلَوَّ  ، َواَل َبْينََها َوَبْْيَ 

ُِتَا ِمْن َزْوِجَها اآْلَخِر َوُيَرى َأْن َيِرَثَها َزْوُجَها " ُقْلت " : َوهَ  ، َفِإنَُّه  اً إِْن مَلْ َيُكْن إَْجَاعَذا وَ َأْن َتْعَتدَّ َفَتنَْقيِضَ ِعدَّ

َءِة اْْلَْصلِيَِّة  َل امْلُْسلِِمَْي َوِدَماَءُهْم َمْعُصوَمٌة ، ُمَقوٍّ لِْلََبَا   .إْذ اْْلَْصُل َأنَّ َأْمَوا

                                                           

وأما البغاة الذين ال يكفرون فريثون ويورثون : "  170 - 7/169مسلم صحيح ِف رشح ♫ قال االمام النووي  22

ما أتلفوه عَل أهل العدل ِف  م ال يضمنون ايضاً أِنَّ  واْلصحُّ ، القتال  ودمهم ِف حال القتال هدر وكذا أمواْلم التي تتلف ِف

  وال ُيلُّ ، ضمنوه  ومالٍ  وما أتلفوه ِف غري حال القتال من نفسٍ ،  ومالٍ  حال القتال من نفسٍ 
ٍ
م من دواِبِّ  االنتفاع بءيء

 .  "مواهلل أعل ، زه أبو حنيفةوجوَّ ، هم ِف حال احلرب عندنا وعند اجلمهور وسَلحِ 

، ت: ُممد حسن ُممد وفريد املزيدي ، دار الكتب العلمية ،  3/539قال القاِض عياض ِف إكَمل املُْعلِم بفوائد مسلم 

م :" ومن ُقتَِل من َجيع البغاة كانوا أهَل بدعٍة ، أو طالبي رئاسٍة ِف حال القتاِل ، فدُمهم َهْدٌر ، وما 2006ـه 1427،  1ط/

 نئٍذ َفُجَبار..." . اسُتهلَك من أمواْلم حي

 . 95 – 32/93وينظر : ذخرية العقبى 



ِة إََل َأنَُّه ُيْقتَصُّ مِمَّْن َقَتَل ِمْن اْلُبَغا افِِعيُّ َوُحِكَي َعْن اْْلَاَدِويَّ َواْسَتَدلُّوا بُِعُموِم اآْلَياِت ، ِة َوَذَهَب الشَّ

بَِقْتٍل َعْن َبيِّنٍَة ،  { َوَحِديِث } َمْن اْعَتَبَط ُمْسلَِمً  اً َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلَطان َفَقدْ  اً َنْحِو } َوَمْن ُقتَِل َمْظُلومَواْْلََحاِديِث 

 . 23َفُهَو َقَوٌد {

ْت : َوُأِجيَب  َا ُعُموَماٌت ُخصَّ ِل .بَِأِنَّ ِة َأْهِل اْلَقْوِل اْْلَوَّ  بََِم ُذكَِر ِمْن َأِدلَّ

 

                                                           

ه َقَوٌد [ أي َقَتله بَل جنَاية فإنَّ  َقتَْلً  ] من اْعتََبط مؤمناً " 775قال ابن اْلثري ِف النهاية ِف غريب احلديث واْلثر ص:  23

 اً ومات فَلٌن َعبَْطًة : أي شابَّ ، ماَت بغري ِعلَّة فقد اْعتُبِط َمن  كانت منه وال َجِريرةٍ ُتوِجب َقْتله فإنَّ القاتل ُيَقاُد به وُيْقتَل . وُكلُّ 

، ت:  2/63، ابن اجلوزي  غريب احلديث". ونحوه ِف : وَعبَطُت النَّاقَة واْعَتبَْطُتها إذا َذَبْحَتها من غري َمَرض ،صحيحاً 

  م .1985،  1، ط/ بريوت ،دار الكتب العلمية ،  عبداملعطي أمْي قلعجي 

 


