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  مسألة قتل الجماعة بالواحد دراسة فقهية استداللية مقارنة

Issue The group killed the One Doctrinal evidentiary 

comparative study 
) د. حميد جاسم الغرابي

4)Dr. Hamid Jassim Ghorabi                                

 المقدمة

املتأمل للتشريعات واألدان الي سبقت التشـري  اإلسـالم  يـرى أن مفهـو  القصـاص قـد ورد يف تلـك 
التشريعات يف صور متعدد  وخمتلفة،والتشـري  االسـالم  أمضـا  ووضـ  لـ  شـرائط وأحنـا  جديـد  تـتالئ  

ملوضوع كون  متعل  حبيا  اجملتم  وأمن  واسـتقرار ،فإن م  فطر  االنسان ونظرية االست ال  وتظهر أتية ا
أمــن االنســان مــن األولــوات الــي أكــدت عليهــا التشــريعات الســماوية الســيما يف التشــري  االســالم  وقــد 
دلت نصوص شرعية ك ري  سيتوافر البح  عل  هـ   املسـألة ألتيتهـا وخطورهتـا وحرمـة د  املسـل  وتظهـر 

قت ال ي ك رت في  احلوادث األرهابية وبصـور متعـدد  منهـا التفجـريات اجلماعيـة أتية ه ا البح  يف الو 
ومنهــا االشــرتاك يف قتــل الواحــد ممــا تنــدى اليــ  جبــن االنســانية ويف منــاظر تــن  عــن فهــ  ســ ء ومنحــر  

سـيما ومقصود ألحنا  االسال  وال ي دفع، اىل اختيار العنوان اجلرائ  البشعة الـي ميارسـها االرهـابيون ال
اجلرائ  الي حدثت يف مدينة االرهاب الفلوجة والي اجتم  فيها ش اذ االفاق من أجل قتـل انسـان بـريء 
أو جنــدي جــاء ليــداف  عــن أرض العــراق مــن دنــس االرهــابين والقتلــة هــؤالء الــ ين اليرقبــون يف مــؤمن إاًل 

د ليعـر  هـؤالء االرهـابيون مـاهو والذمة فأحببت أن استعرض آراء الفقهاء يف مسألة قتل اجلماعـة ابلواحـ
حنمه  ووضعه  أ اء قانون السماء اخلالد القرآن النرمي والُسنة النبوية وأن مايعتقدون ب  من فنـر ضـاك 
وعقيد  منحرفة ه  بعيد  كل البعد عن تعالي  السماء وشريعة سيد املرسلن وأحببت أن ينون استعراض 

يعهـا ألبـن أن هـؤالء االرهـابين المي لـون مـ هبا اسـالميا معينـا االحنا  مقار  عند امل اه  االسالمية مج
بل ه  جمموعـة خارجـة عـن كـل قـي  وتعـالي  االنسـانية والسـماء فـانتظ  البحـ  يف مقدمـة وثالثـة مباحـ  

                                                        
 جامعة كربالء / كلية العلو  اإلسالمية. -2
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تضــمن املبحــ  األوك بيــان شــرعية القصــاص يف القــرآن والُســنة واملبحــ  ال ــاين بيــان حنــ  قتــل اجلماعــة 
مامية واملبح  ال ال  بيان حن  قتل اجلماعة ابلواحد عند م اه  السنة ومن   اخلامتـة ابلواحد عند اال

 ومسرد أله  املصادر واملراج .
Introduction 

Meditator legislation and religions that preceded the Islamic legislation 

finds the concept of retribution has been reported in such legislation in a 

number of different images, legislation Islamic spent and put his tapes and 

new provisions fit with the encroachment of man and the theory of 

succession and show importance of the subject being related to the life of 

society and its security and stability, the human security priorities 

highlighted by heavenly legislation, especially in the Islamic legislation has 

many legitimate texts indicated will be available research on this issue to 

its importance and gravity and the sanctity of Muslim blood and show the 

importance of this research at a time when terrorist incidents abounded 

and images of multiple collective well bombings, including participation in 

the one killed, Tendy him the forehead of humanity in views reflect the 

understanding of the bad and the oblique and intentional with the 

provisions of Islam, which prompted me to choose the title heinous crimes 

practiced by the terrorists, especially crimes that have occurred in the city 

of terrorism Fallujah, where Hmaz prospects met in order to kill innocent 

people or troops came to defend the land of Iraq from the Conception 

terrorists, these murderers who Aergbon a believer and Azmh I loved to 

accept the views of scholars on the issue of the killing of the group through 

the One, to know these terrorists what their judgment and put them over 

the sky eternal law of the Koran Quran and Sunnah and Maiatkaddon by 

the thought of stray and doctrine perverted is a far cry from the teachings 

of the sky and the law of the messengers, and I liked that be a review of 

the verdicts, comparing the Islamic doctrines, all to show that these 

terrorists do not represent the Islamic doctrine certain, but they range 

beyond all the values and teachings of humanity and the sky Vantzm 

research at the forefront of the four topics included the first part, the 

definition of retribution and idiomatically language of the statement and the 

second section in the legitimacy of retribution in the Qur'an and Sunnah 

third section in a statement the group through the One rule killed at the 

front and the fourth section to explain the ruling group were killed when the 

One doctrines of the year and then the conclusion and a glossary of the 

most important sources and references. 
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 المبحث األول: تعريف القصاص لغة واصطالحا 

َــا َقَصًصــاالقصــاص لغــة: مــأخوذ مــن قــ  أثــر : أي تتبعــ ، ومنــ  قولــ  تعــاىل:  ا َعلَــ  َآاَثر ت  ، (1)فَاْرتَــد 
يتبــ  اجلــاين حــى يقــت  منــ ، وقيــل:  -أو و  الــد -وهــ ا املعــى يتحقــ  يف القصــاص؛ ألن اجملــ، عليــ  

يالئ  القصاص أيضا؛ ألن اجمل، مأخوذ من الق  مبعى القط ، يقاك: ق  شعر : أي قطع ، وه ا املعى 
ويف كل قطـ ، كمـا أن القصـاص ينبـئ  -كما فعل-يتب  اجلاين حى يقتل  أو جيرح   -أو و  الد -علي  

 عن املساوا ؛ ألن يف كال املعنين اللغوين توجد املساوا .
جـــرح والقصـــاص اصـــطالحا: هـــو أن يفعـــل ابجلـــاين م ـــل مـــا فعـــل ابجملـــ، عليـــ ، فـــإن قتـــل قتـــل، وإن 

 .(6)، إذا توافرت الشروط الي وضعها الفق  اإلسالم  ل لك(7)جرح
 مشروعية القصاص يف الكتاب والُسنة 

 ذلــك علــ  دك كمــا مــن النتــاب والُســنة املعصــومية، اإلســالم  الــدين يف القصــاص شــرعية ثبــت لقــد
 ظـــل وحتـــت عصـــريهما يف القصـــاص أجـــري حيـــ  ،--املـــؤمنن وأمـــري -- األكـــر  النـــيب ســـري 

 يف البــارع الفقيــ  إذ، املضــمار هــ ا يف امل عومــة اإلمجاعــات م ــل إىل حينئــ  حاجــة وال، أبمرتــا حنومتهمــا
 وأهـل األعظـ  الرسـوك عـن الـوارد  االخبـار إىل    ، اجمليـد اب   كتـاب إىل أّوال يرجـ  امنـا واجتهـاد  استنباط 

 بعــض فهــ   .-- امل تــار النــيب وخلفــاء الــرمحن وأمنــاء العبــاد وساســة الــبالد أركــان فهــ  األطهــار بيتــ 
 يف   وَلُنــ ْ : خطابــ  ومــرب  كتابــ  حمنــ  يف تعــاىل قــاك :(5) القصــاص شــرعية علــ  الدالــة والــرواات اآلات

 يف   اْلق صــــاصُ  َعلَــــْيُن ُ  ُكت ــــ َ  آَمنُــــوا ال ــــ  ينَ  أَيـ َهــــا ا،(4) تـَتـ ُقــــونَ  َلَعل ُنــــ ْ  األَْلبــــاب   أُو    ا َحيــــا    اْلق صــــاص  
لــنـ ْفس   الــنـ ْفسَ  َأن   ف يهــا َعَلــْيه  ْ  َكتَـْبنــاوقولــ  تعــاىل  (3)..اْلَقْتلــ  ْلَعــْن   واْلَعــْنَ  اب  ألَْنــف   واألَْنــفَ  اب   واأُلُذنَ  اب 
أُلُذن   ن   اب  نّ   والسّ  لسّ   يف   ُيْسـر  ْ  فَـال ُسـْلطا ً  ل َول يّ ـ    َجَعْلنـا فـََقدْ  َمْظُلوماً  قُت لَ  وَمنْ  (8).. ق صاص   واجْلُُروحَ  اب 
 َعلَـْيُن ُ  ُكت ـ َ  : تعاىل قول  م ل يف النتابة معى ان خيف  وال، النرمية اآلات من ذلك وغري (9) اْلَقْتل  
يا ُ  َعَلْيُن ُ  ُكت  َ : واجلهاد والصال  الصو  آات يف كما،  الوجوب هو   م نْ  ال   ينَ  َعَل  ُكت  َ  َكما الصّ 

ـــْبل ُن ْ  ـــْيُن ُ  ُكت ـــ َ ،(22)َمْوقُـــواتً  ك تـــاابً  اْلُمـــْؤم ن نَ  َعلَـــ  كانَـــتْ  الص ـــال َ  إ ن  ،(21) قـَ  ُكـــْر    وُهـــوَ  اْلق تـــاكُ  َعَل
 قــوك يضــاه  بقــوك أتيت أن - آنــ اك - العــرب وأراد، النــرمي كتابــ  يف القصــاص اب   فأوجــ  .(21)َلُنــ ْ 
ْنسُ  اْجَتَمَعت   لَئ ن   ُقلْ ،؟ذلك هل  وأىنّ  وخيبة بفشل ابؤوا ولنن، سبحان  اب    مب  ْ ل   أَيُْتوا َأنْ  َعل  واجلْ ن   اإل 

                                                        
 .46النهف:  -1
 .القصاصويقاك للقصاص: القود بفتحتن؛ ألم  يقودون اجلاين بقيد أو غري  الستيفاء  -7
 .263اجلانيات يف الفق  االسالم  دراسة مقارنة بن الفق  االسالم  والقانون. ص حسن عل  الشاذ : -6
 .3 ص 61 ج القصاص كتاب اجلواهر راج  -5
 .239البقر :  -4
 .238البقر :  -3
 .65املائد :  -8
 .77االسراء:  -9

  .287البقر :  -21
 .217النساء:  -22
  .124البقر :  -21
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ضــالك  يف ســعيه  كــان ولنــن، العظــي  القــرآن يتحــّدوا أن النــاس فــأراد ،(27)مب  ْ ل ــ    أَيْتُــونَ  ال اْلُقــْرآن   هــَ ا
 آنــ اك العــرب اجلاهليــة فقالــت .اخلالــد  الرســوك معجــ   النــرمي القــرآن وبقــ ، املنفــوش كــالعهن وجهــوده 

 وأيــن؟ ذاك مــن هــ ا أيــن ولنــن،(26)(للقتــل أنفـ  القتــل: )َحيــا    اْلق صــاص   يف   وَلُنــ ْ :الشــريفة اآليــة أمـا 
، قتـل قتـل إذا أنـ  القاتـل علـ  إذ معناهـا ألن، فائـد  وأعـ ّ  كلمـة أخصـر:)تعـاىل قولـ  فـان ؟ال ّرا من ال رى
 أربعة قوهل  الن، قوهل  من أخصر وه ، للجمي  حيا  فصار، يقتل وال يقتل فل ، القتل عن سينفّ  فإن 
 الســماء بــن مــا بينهمــا اللفــظ وع وبــة، متنــّرر القتــل لفــظ    ، أحــر  عشــر  القــرآن وكلمــة، حرفــا عشــر

 احليا  عل  داللت  فان للقتل أنف  القتل خبال  مطابقية داللة احليا  عل  القصاص ،وداللة(25)( واألرض
 وبــن القصــاص بــن تنــاقض وال منافــا  ال أنــ  كمــا  .املطابقيــة الداللــة مــن فــرع االلت اميــة والداللــة، اباللتــ ا 
 كيانــ  وحفــظ اإلنســاين النــوع وبقــاء اإلســالم  للمجتمــ  حيــا  والواقــ  احلقيقــة يف القصــاص فــإن، احليــا 

 ومـا الشـرائط يف االخـتال  امنـا، عن  ومفرو  مسل مة واإلثبات ال بوت عام يف القصاص فشرعية .ووجود 
فعـن االمـا   :(24) منهـا يسـري  نب   فه   الشريفة الرواات وأما .تعاىل اب   شاء إن سيعل  كما ذلك شاب 
 آد  ابــ، فيوقــف الــدماء القيامــة يــو  فيــ  وجــل عــ  اب   حينــ  مــا أوك: )--النــيب عــن --البــاقر 
 أييت حـى، ذلـك بعـد النـاس مـن أحـد يبقـ  ال حى الدماء أصحاب من يلومما ال ين    ، بينهما فيفصل
 النـيب ومـر .(23)(حـدي ا اب   ينت  أن يستطي  فال قتلت  أنت: فيقوك، وجه  يف دم  يش   بقاتل  املقتوك

 فيـ  اشـرتك لـو بيـد  نفسـ  والـ ي: )قـاك     فغضـ ، أحـد لـ  يـ كر فلـ ؟ هلـ ا مـن: فقـاك بقتيل--
 امر  قتل عل  ومضر ربيعة اجتمعت لو: --وعن  .(28)(النار يف اب   ألكبه  واألرض السماء أهل
، صحيفة-- اب   رسوك سيف ذؤابة يف وجد أن : -- الصادق االما  عنو  .(29)ب  قيدوا مسل 
 وضـرب قاتلـ  غـري قتـل مـن القيامـة يـو  اب   عل  الناس أعى إن الرحي  الرمحن اب   بس : منتوب فيها فإذا
 إن: شــئت ميّــت أيّ  مــت: لــ  يقـاك: قــاك مؤمنــا رجــال قتــل رجـل يف: أيضــا-- وعنــ  .(11)ضــارب  غـري

 د  ســافك اجلنــة يــدخل ال: أيضــا --وعنــ  .(12) جموســيا شــئت وان نصــرانيا شــئت وان يهــودا شــئت
 يوف  وال: قاك حراما دما يص  م ما ذنب  من فسحة يف املؤمن ي اك وال) بنمي  مشاء وال مخر شارب وال
 .(11)( للتوبة املؤمن قاتل

                                                        
 .88االسراء:  -27
 .والقا  ابلباء( أبق ) ويروى والقا  ابلواو( للقتل أوق  القتل: )وقيل -26
 .6 ص 3 ج( سر  قدس) الطوس  لشي نا املبسوط راج  -25
 .9 ص 29 ج الشيعة وسائل ذلك يف راج  -24
 .27ح28/113النوري: مستدرك الوسائل، -23
 .5ح28/122النوري: املستدرك:  -28
 ث. امر ث  في  وليس ث ب  لقدهت : ث وفي . النفس يف القصاص أبواب من ال اين الباب، املستدرك -29
 .6 ح النفس يف القصاص أبواب من 8 ب 24 ص 29 ج: الشيعة احلر العامل :وسائل -11
 .2 ح النفس يف القصاص أبواب من 7 ب 21 ص 29 ج: الشيعة احلر العامل : وسائل -12
 .29/4احلر العامل : الوسائل:  -11
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 -(17) نـَْفـسٍ  ب غَـرْي   نـَْفسـاً  قـَتَـلَ  َمـنْ : وجـل عـ  اب   قـوك عـن--جعفـر أاب سـألت مسـل  ابـن وعن
 املشـتملة النصـوص مـن ذلـك غـري إىل .املقعـد ذلـك إال   يـرد م مجيعـا الناس قتل لو مقعد ل : فقاك - اآلية
 .(16) القتل أمر يف املبالغة عل 

فيتبن من تلك النصوص الشرعية حرمة إراقـة الـدماء وامـا توجـ  القصـاص وأن حرمـة د  املسـل  مـن 
األمور الي حرصت الشريعة الغـراء علـ  أتكيـدها وأن لـو أجتمعـت االنـس واجلـن علـ  قتـل مسـل  لوجـ  

 القصاص منه .
 بالواحد المبحث الثاني: أراء فقهاء األمامية في مسألة قتل الجماعة 

هـل يقتلـون بـ  مجيعـا جـ اء اشـرتاكه  يف  فريـ  مـن اجلنـا  علـ  قتـل مسـل  معصـو  مطلقـا (15)لو متـاأل 
 جرمية القتل؟

 مــن عليهمــا  اد مــا أو االثنــن أبن: القــوك اإلماميــة بــ  انفــردت وممــا :قــاك الســيد املرتضــ  يف االنتصــار
 فضـل ويـؤدوا القاتلن كله  يقتلوا أن أحدها: ثالثة أمور بن خمريون الد  أولياء فإن واحدا إذا قتلوا العدد
ـــاين: املقتـــولن، أوليـــاء إىل املقتـــوك وديـــة داهتـــ  بـــن مـــا  ويـــؤدي فيقتلـــو  مـــنه  واحـــدا يت ـــريوا أن واألمرال 

 الدية كانـت أخ  املقتوك أولياء اختار فإن الدية من أقساطه  حبساب أولياء صاحبه  إىل ديت  املستبقون
جبـل  بـن معـاذ فقـاك. أقـواهل  اختلفـت وإن ذلـك يف الفقهـاء ابقـ  وخـالف .عـدده  حبس  القاتلن عل 
 .(14) بواحد االثنان وال بواحد تقتل ال اجلماعة إن: عل  بن وداود ال بري وابن

                                                        
 .71املائد :  -17
 فـــإن) العقـــل حنــ  عليـــ  يـــدك كمــا،  ذلـــك علـــ  وعلمائهــا اإلســـالمّية األمـــة أمجعــت كمـــا. 21 ص 61 ج اجلـــواهر راجــ  -16
، االبتـداء علـ  ال ائـد اسـتيفاء يف وترغـ  واالعتـداء الظلـ  إىل متيـل الشـرير  واألنفـس البشـريّة الطبـاع فإن. أيضا شرعيت  تقتض  احلنمة
 عــن ال اجــر  ج يــة إال تشــرع م فلــو، اجلاهليــة يف عــاداهت  عــن نقــل كمــا والعــدك العقــل ســنن عــن العــادلن، اجلهــل وأهــل البــوادي ســيما

 ما وأضعا ، االبتداء يف والفتك القتل عل  السبعّية واألنفس، واحلمّية اجلهل ذوو لتجرأ، انتقاص وال  اد  غري من والقصاص التعدي
 االبتـداء عـن ال اجـر  العقـوابت شرع احلنمة فاقتضت، خيف  ال ما الفساد من وفي ، التفاين إىل ذلك فيؤدي، االستيفاء يف عليه  جى
 وَلُن ْ : تعاىل قاك، الباب ه ا ماد  عن حسما احلنمة هل   ب لك الشرع فورد امل ل عل  ال ائد استيفاء من املان  والقصاص القتل يف
 وقد (.165 ص 5 ج اجل يري الرمحن عبد الشيخ أتليف األربعة امل اه  عل  الفق ) كتاب من. األَْلباب   أُو    ا َحيا    اْلق صاص   يف  

 وينفـ  شـديدا هتديـدا النـاس دمـاء علـ  يعتـدون الـ ين اجلنـا  فهددت، اتمة عناية الناس دماء عل  ابحملافظة اإلسالمية الشريعة عنيت
نـاً  يـَْقتُـلْ  وَمـنْ : تعـاىل قول  اآلخر واليو  ابب   يؤمن ال ي املسل   جر يف ـداً  ُمْؤم  ـ َ  ف يهـا خالـ داً  َجَهـن  ُ  َفَجـ اُؤ ُ  ُمتَـَعمّ   وَلَعنَـ ُ  َعَلْيـ    هللا وَغض 

 ويف( 151 ص نفســ  املصــدر. )مســلمن كــانوا ان العتــا  جلــود لــ  تقشــعر مــا الشــد  مــن اآليــة هــ   يف فــان َعظ يمــاً  َعــ اابً  لَــ ُ  وَأَعــد  
 و 761 ص 21 ج 654 ســنة املتــوىف حــ   البــن احملل ــ  كتــاب راجــ  وكــ لك .فراجــ  العامــة طــرق مــن الــرواات بعــض يــ كر اهلــامش

 القتــل حتـرمي أصـل ابب 25 ص 8 ج 658 سـنة املتـوىف) للبيهقـ ( النـربى السـنن) وكتـاب. 128 ص 4 ج( وأدلتـ  اإلسـالم  الفقـ )
 املتــوىف) الصـنعاين اليمـ، إمساعيــل بـن حممـد للشـيخ( األحنــا  أدلـة مجـ  مـن املــرا  بلـو  شـرح السـال  ســبل) وكتـاب(. والسـنة القـران يف

 العيـ، للشـيخ( القـار  عمـد ) وكتـاب .244 ص 21 ج العسـقالين حجـر البن( الباري فتح) وكتاب(. 637 ص 7 ج 2281 سنة
 علمـــــاء ملـــــ اه  اجلـــــام  ال ّخـــــار البحـــــر) وكتـــــاب(. 767 ص 8 ج للشـــــافع ( األ ) وكتـــــاب(. 78 ص 17 ج 855 ســـــنة املتـــــوىف)

 فقــ  والنتــاب) مصــر/  احملمديــة الســنة مطبعــة 2748 ســنة طبعــة 126 ص 5 ج 861 ســنة املتــوىف حيــى بــن أمحــد أتليــف( األمصــار
 فراج .( ال يدي امل ه  وف  عل  وأصوك

 اجتم  وتعاون. 15-
 ص 1 ج: بدايــة اجملتهــد 776 ص 9 ج: النبــري الشــرح 744 ص 9 ج(: قدامــة البــن) املغــ، 749 ص 28 ج: اجملمــوع -14
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 القتـل يف اشرتكت إذا إن اجلماعة: عداه  ومن والشافع  وأصحاب  حنيفة أي من الفقهاء ابق  وقاك
 الواحــد علــ   اد مــن ديــة حتمــل مــن إليــ  اإلماميــة ذهبــت إىل مــا يــ هبوا م أمــ  غــري (13) ابلواحــد قتلــت
، الطائفــة إمجــاع إليــ  ذهبنــا مــا صــحة علــ  يــدك والــ ي .االنفــراد موضــ  وهــ ا أوليــاء املقتــولن إىل ودفعهــا
 الن ـري  ابلـنفس النفـوس تؤخـ  فنيـف واحد  نفسا أتلفت إمنا اجلماعة ألن، أشب  ابلعدك ذكر   ما وألن

 ذكرتـــ  فيمـــا بـــد فـــال بـــ لك املتظـــاهر  الـــوارد  (18) الـــرواات ابلواحـــد اجلميـــ  قتـــل يف اتبعنـــا وإذا؟ الواحـــد 
علـ   بـن داود مـن بواحـد اجلماعـة قتـل أننـر مـن مـ  املسـألة هـ   يف وكالمنـا .ابلديـة الرجوع من اإلمامية
 أن غــري مــن بواحــد قتــل اجلماعــة إىل ذهبــوا الــ ين الفقهــاء ابقــ  ومــ  الــ بري وابــن(19) معــاذ مــن وافقــ  ومــن
 يف   َوَلُنـ ْ  :تعـاىل قولـ  الطائفـة إمجـاع علـ   ائـدا األوك الفصـل عل  يدك وال ي .املقتولن لورثة دية يلت  

ْ  اَْ  َحيَــا    اْلق َصـاص    قتــل كــف قتــل إن أنـ  علــ  إذا القاتــل أن هـ ا عــىوم ،(71)تـَتـ ُقــونَ  َلَعل ُنـ ْ  األَْلبَــاب   أُو  
 يف القــود أســقطنا فلــو، بقتلــ  هــ  مــن وحيــا  حياتــ  إىل داعيــا وكــان، عنــ  لــ  أ جــر ذلــك وكــان، القتــل عــن
 يف غري  شارك ب  يقتل أن غري من غري  قتل أراد من وكان ،ابآلية املقصود املعى ه ا سقط االشرتاك حاك
 يف كتبه  يف ويوجد يروون  ما ب  امل ه  ه ا إىل ذه  من معارضة مينن ومما .عنهما القود فسقط قتل 
 وإن قتلـوا أحبـوا إن، خيـارين بـن فأهلـ  قتـيال بعـد  قتـل فمـن -- قولـ  من (72)النعيب شريح أي خرب
 أيضـا يستدك أن ومينن .واحدا دخوال واجلماعة الواحد حتت  يدخل( من) ولفظة، (71) الدية أخ وا أحبوا
 اْعتَـَدى َمـا مب   ْـل   َعَلْيـ    فَاْعتَـُدواْ  َعلَـْيُن ْ  اْعتَـَدى َفَمـن   :تعـاىل بقولـ  بواحـد اجلماعـة قتل يف خالف من عل 

 فــإن .القتيــل بـ  عــاملوا مــا مب ـل يعــاملوا أن فيجــ  معتـد فنلهــ  مجاعــة كـانوا إذا والقــاتلون، (77) َعلَـْيُن ْ 
 وحران بنفس نفسان يؤخ  أن ينف  وه ا، (75)ابحلر واحلر (76)ابلنفس النفس: يقوك تعاىل هللا قالوا
 جبـنس تؤخـ  النفـوس جـنس إن: قـاك تعـاىل فنأنـ ، العـدد ال اجلـنس هاهنـا واحلـر ابلـنفس املـراد: قلنا .حبر

 يف اجلماعـة اشـرتكت إذا: قيـل فـإن .ذلـك يف يـدخلون واجلماعة والواحد، األحرار جنس وك لك، النفوس

                                                        
 ص 9 ج(: البــن قدامــة) املغــ،، 749 ص 28 ج اجملمــوع 776 ص 9 ج: النبــري الشــرح 671 ص 1 ج: اجملتهــد دايــة -13

744.  
ـــــــ ، 187 ص 3 ج: النـــــــايف -18  21 ج :التهـــــــ ي ، 5171 و 5171 و 5123 و 224 و 225 و 222 ص 6 ج الفقي

 .19 ص 29 ج: الوسائل، 182 ص 6 ج: اإلستبصار، 5 و 6 و 7 و 1 و 2 ح 128 و 123 ص
 شـهد-- وصح  النيب العقبة يف أسل ، املدين اخل رج  األنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ الرمحن عبد أبو -19

 وابنــ ، عمــر عنــ  وروى -- النــيب روى عــن، ألهلهــا ومعلمــا عليهـا عــامال الــيمن إىل -- النــيب بع ــ ، كلهــا واملشــاهد بـدرا
 الصـحابة متييـ  يف اإلصـابة، 783: 3 النـربى الطبقـات: أنظر .-  ه 23 سنة مات، ومسروق، وأنس، األشعري موس  وأبو، هللا عبد
/  249: 21 التهــ ي  هتــ ي ، 8/  29: 2 احلفــا  تــ كر ، 734: 6 أســد الغابــة، 5/  13 الطوســ  رجــاك، 8173/  614: 7

769. 
  .239البقر :  -71
 بـن عمـرو وقيـل، بـن عمـرو خويلـد امسـ  قيـل النعـيب اخل اعـ  شـريح أبـو: حجـر ابـن فقـاك امس  يف الرتاج  أصحاب فاختل -72
 ابـن وعـن -- النـيب عـن روى، الفـتح يـو  أسـل . واملشـهور األوك كعـ  وقيـل، هـاين وقيـل، عمـرو بـن الـرمحن عبـد وقيـل، خويلد
 .215: 21 الته ي  هت ي . ومخسن مثان وقيل، وستن مثان ابملدينة سنة مات. مسعود

 6 ج: أي داود ســنن، 785 ص 4 ج: أمحــد مسـند 51 ص 8 ج: البيهقــ  سـنن 55 ح 94 ص 7 ج: الــدارقط، سـنن -71
 .2614 ح 12 ص 6 ج: الرتم ي سنن، 6516 ح 231 ص

  .296البقر :  -77
 .65 اآلية: املائد  سور  -76
 .238: البقر  سور  -75
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 مـن واحـد كـل: قلنـا .بقاتـل ليس من يقتل أن جيو  وليسقاتال  منه  اجلماعة من واحد كل فليس القتل
 ؟قاتـل واحـد كـل أن نطلـ  ال أ  ظننـت  فنيـف، االسـ  هـ ا عليـ  ويطلـ  االشرتاك حاك يف قاتل اجلماعة

 كـان وإن واحـد اجلماعـة مقتـوك: قلنـا ؟اجلماعـة يف يقولـون فنيـف مقتـوك مـن لـ  بـد ال فالقاتـل قـالوا فإذا
 مجاعـة جمـرى ذلـك وجيـري، اآلخـر القاتـل قتلهـا الـي للـنفس قاتـل هـو القـاتلن من واحد وكل مجاعة القتلة
 اجلماعـــة مقتـــوك وكـــ لك، اجلســـ  وهـــو واحـــد اجلماعـــة وحممـــوك حامـــل مـــنه  واحـــد فنـــل جســـما محلـــوا

 حامل  من واحد كل محل كان كما ،صاحب  فعل غري أحده  فعل كان وإن، واحد القتل يف املشرتكن
 كـان إذا القتـل أن اجلملـة هـ   وبيـان ،واحـدا احملمـوك وإن كـان، فعلـ  غـري وفعلـ  صـاحب  محـل غري اجلس 
 نقـض وكـان، نقضـها مـ  احليـا  تبقـ  ال الـي البنيـة نقـض هـو مـن كالمنـا ك ـري  مواض  يف ذكر   ما عل 
 هلـا  قضن كله فينونون   احليا  بنية نقض يف اجلماعة يشرتك وقد منفردا منا الواحد يفعل  قد البنية ه  

 وحقيقتـ  القتـل معى اجلماعة من واحد كل من وجد قد أن  ف بت، القتل معى هو وه ا، احليا  ومبطلن
 ابلواحــد اجلماعـة قتـل جبـوا  القـوك أعـ، املـ ه  هـ ا نصـر مـن لـبعض ووجـدت .قـاتال يسـم  أن فيجـ 
 قاتال منه  واحد كل ينون أن فينبغ قاتال  اجلماعة من واحد كل كان إذا: فقاك نفس  في  سأك كالما
 لنن  قاتل اجلماعة من واحد كل: قاك أبن النال  ه ا عن وأجاب .صاحب  قتلها الي النفس غري لنفس
 وهـ ا .رغيف  كل ليس لنن آكل منه  واحد فنل رغيفا أكلت إذا اجلماعة أن كما نفس بقاتل ليس
 ينـون أن بـد فـال، قـاك كمـا قاتـل القتـل يف اشـرتكوا إذا اجلماعة من واحد كل ألن، القائل ه ا من غلط
 الي النفس ه  اجلماعة من واحد قتلها الي النفس أن غري؟ نفسا قتل وما قاتال ينون فنيف نفس قاتل
 ألن الرغيـــف كـــ لك ولــيس .احملمـــوك اجلســـ  يف قلنــا  كمـــا خمتلــف والقتـــل واحـــد  فــالنفس شـــركاؤ  قتلهــا

 الرغيـف اجلماعـة أكلـت وإمنـا رغيـف آكـل مـنه  واحـد كـل ولـيس ،أكل فنله  رغيفا أكلت إذا اجلماعة
 ال ال قيــل اجلســ  محــل أن كمــا،  تتــبعض ال الــنفس يتــبعض الرغيــف ألن بعضــ  أكــل إمنــا مــنه  واحــد وكــل

 واحـد قتلـ  مـن ينـون أن جيـ  وكـ لك، اآلخر حيمل  ال ي هو اجلماعة من واحد كل حيمل  فما يتبعض
 عمــل مــن لــيس املوضــ  هــ ا وحتقيــ  .مــنه  واحــد كــل قتلــ  الــ ي هــو القتــل يف اشــرتكوا إذا اجلماعــة مــن

 أن ثبـت قد: قيل فإن .فيفتضحوا يتعاطو  أن جي  فال أبصول  علمه  لفقد إلي  يهتدون مما وال، الفقهاء
 انفــرد إذا مــنه  واحــد كــل كــان وإن القطــ  مــنه  واحــد كــل يلــ   م نصــاب ســرقة يف اشــرتكوا إذا اجلماعــة
 فيـ  خالفنـا وإن إليـ  نـ ه  الـ ي: قلنـا ؟االشـرتاك مـ  القتـل وبـن ذلك بن فرق فأي القط  ل م  بسرقت 
 جيــ  فإنــ  فصــاعدا دينــار ربــ  املسـروق قيمــة وكــان حــر  مــن شـئ ســرقة يف نفســان اشــرتك إذا إنــ  اجلماعـة
 فــرق مــن األمـرين بــن الفــرق عـن يســأك أن ينبغــ  وإمنـا والقطــ  القتــل بـن ســوينا فقــد، معـا القطــ  عليهمـا
 جيــ  م كاملــة ديـة قتــل اخلطــأ يف اشـرتكوا إذا اجلماعــة مـن واحــد كــل علـ  جيــ  م ملــا: قـالوا فــإن .بينهمـا
 النــال  فأمــا .يتــبعض ال والقصــاص، علــيه  تقســيطها فــيمنن تتــبعض الديــة: قلنــا .كامــل قصــاص علــيه 
 أ  فهــو رتبنــا  الــ ي الرتتيــ  بــ لك وانفــراد  عنــ  ابلواحــد اجلماعــة قتــل يف الفقهــاء مــن شــاركنا مــن علــ 
 بتلــك الن ــري  األنفــس أخــ ت وإذا، قتلهــا يف اشــرتكوا وإن نفســا واحــد  قتلــت إمنــا اجلماعــة هــ  : نقــوك
 واحـد  نفـس حى ختل  املقتولن أولياء عل  الدية رد من ذكر   مما بد فال الشرع ب  ورد عل  ما النفس
 ألنن  عجبا ه ا م هبن  من نرى: قالوا فإن .بواحد  اجلماعة قتل جوا  ذلك م  ويسل ، واحد  بنفس

 مستحقا كيف قتال كان وإذا. حمالة ال مستح  القتل ه ا أن إىل وت هبون اجلماعة ابلواحد قتل توجبون
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 ؟أحـد علـ  تعـود ديـة فيـ  ينـن مسـتحقا م كـان ملـا ابلواحد الواحد قتل أوليس؟ دية إب ائ  يؤخ  أن جيو 
 الشرط ينون أن ممتن  فغري يطال  ب  أن الد  و  من حيسن أن  مبعى مستحقا كان وإن القتل ه ا: قلنا
 املصـاح فوجـو ، ذكـر   الـ ي الرتتيـ  اقتضـت تنـون املصـلحة وأن، الدية إعطاء من ذكر   ما حسن  يف
 فرق ألن  ال، اثبت االشرتاك سبيل عل  للواحد اجلماعة قتل عن والردع وال جر .حمدود  وال مضبوطة غري
 بـ  يقتـل أن وبـن أحـد علـ  ديـة راجعـة وال بـ  يقتـل أن بـن الواحد قتل يف االشرتاك عن اجلماعة  جر يف
 االنفــراد مــ  القتــل واســتح  قتــل قتــل مــى أنــ  علــ  مــى أنــ  ،ذكــر   الــ ي الوجــ  علــ  الديــة رجــوع مــ 

 جـويرب عـن يروونـ  مبـا ابلواحـد اجلماعـة قتـل نفـ  مـن احـت  فـإن .القتـل عن ل  أ جر كان ذلك واالشرتاك
 قـــدح كـــل مـــن ســـل  إذا اخلـــرب وهـــ ا .(74) بواحـــد اثنـــان يقتـــل ال: قـــاك -- النـــيب الضـــحاك أن عـــن

 أن مـــ ، رواتـــ  علـــ  وطعنـــوا النقـــل أهـــل ضـــعف  وقـــد، للعلـــ  األدلـــة املوجبـــة عـــن مب لـــ  يرجـــ  ال وتضـــعيف
 إذا بواحــد اثنــان ال يقتــل أنــ  بــ  املــراد أن علــ  قــو  أتولــ  وقــد. مرســال --النــيب روى عــن الضــحاك

 م قتـل مجاعـة إذا الواحـد أن يف خال  ال أن  ب  إختصصنا ال ي امل ه  يقوي خاطئا.ومما أحدتا كان
 يف فيجـ  للبـاقن الديـة وجتـ  بواحـد مـنه  يقتـل بل مجاعته  عن بقتل  ينتف  حى دماءه  دم  ينافئ
 املأخوذ  الدية الباقن أولياء عل  عاد ب  قتلوا مى ينونوا حى ه ا االعتبار م ل واحدا قتلت إذا اجلماعة
 د  يف جيــ  مناهبــا فنــ لك ينــوب وال اجلماعــة د  ينــافئ ال الواحــد د  ألن، ابلواحــد اجلماعــة مــن قاتــل
إذا اشــرتك مجاعــة يف قتــل واحــد معصــو  الــد  فــإم  مجيعــا يقتلــون بــ  مــ  وجــود فــ .(73). والواحــد اجلماعــة

النفاء  بن القتلة والقتيل هـ ا عنـد فقهـاء املـ اه  االسـالمية،إن أراد و  الـد  القود،بعـد أن يـرد علـيه  
ــــ  عــــن جنايتــــ   ــــل يف ثالثــــة اشــــرتك فلــــو.(78)فاضــــل ديت ــــار واحــــد قت ــــتله  وليّــــ  واخت ــــيه  أّدى ق  ديتــــن إل

 ال لـ  وهـو اجلنايـة مـن خيّصـ  مـا ويسـقط، ديـة ثل ـا مـنه  واحـد كـل فنصـي ، ابلسـوية بينه  يقتسمومما
 ديـة الـو  إليـ  ويضـيف، اجلنايـة مـن خيصـ  عمـا عوضـاً  الديـة ثلـ  ال الـ  أّدى اثنـن قـَتَـل ولو .(79)الباق 
 نفسـن اسـتوىف الـو ّ  وألن، جنايتـ  عـن ديتـ  فاضـل وهـو، ديـة ثل ـا املقتـولن مـن واحـد لنـل ليصـري كاملة
 فضل وإن) .الو ّ  عل  ش ء وال، الدية ثل   ورثت  إىل الباقيان أّدى واحداً  قـََتل ولو .نفس دية فريدّ  بنفس
 عن القيمة ونقصت رجاًل  وقتلوا وأمة حرّ  امرأ  أو عبدين كانوا أبن، املقتوك دية عن ديته  لقصور( منه 
، الظـاهر إمجاعنا قبل املسألة يف واألصل .للو  أي( ل ) ديته  عل  املقتوك دية الفاضل من( كان) الدية

 ففــــ ، املعتــــرب  مــــن وغريهــــا املستفيضــــة الصــــحاح (61) اجلماعــــة كتــــ  مــــن وغريهــــا الغنيــــة يف بــــ  املصــــرّح
 الدية وتنون، وقتلوتا كاملة دية أّدوا قتلهما املقتوك أولياء أراد )إن: قاك، رجاًل  قتال رجلن يف: الصحيح

 ويف .(62)( املقتـوك أهـل إىل الديـة نصـف املـرتوك واّدى فقتلـو  أحـدتا قتـل أرادوا وإن، املقتولن أولياء بن
 علــ  أوليــاؤ  ويرجــ ، قتلــوا شــاؤوا فــأيّه  املقتــوك أهــل )خيــرّي : قــاك، رجــل قتــل يف اشــرتكوا عشــر  يف: آخــر

                                                        
 .13/  21 ج: احلاوي -74
  .577الشريف املرتض : االنتصار،ص  -73
 .3/173، البدائ  799/ 1، بداية اجملتهد 767/ 9، املغ، 61/21) (: اجلواهري جواهر النال ، -78
 .24/294عل  الطباطبائ : راض املسائل  -79
 .619: 6 الرائ  التنقيح؛ 429(: الفقهية اجلوام ) الغنية -61
 .6 ح 21 ب النفس يف القصاص أبواب 61: 19 الوسائل، 855/  123: 21 الته ي ، 1/  187: 3 النايف -62
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 رجـل قتـل علـ  العشـر  اجتمـ  )إذا: اخلـرب وأّمـا.(67) واملّوثـ  احلسـن وحنو  (61)(الدية أعشار بتسعة الباقن
 َوالَ : يقـوك وجلّ  ع ّ  هللا إنّ ، واحد من أك ر يقتلوا أن هل  وليس، شاؤوا أيّه  يقتل أن الوا  حن  واحد
حَل ّ   إ ال   ابُّ  َحر  َ  ال ي   النـ ْفسَ  تـَْقتُـُلواْ   إ نـ  ُ  اْلَقْتـل   يّف   ُيْسـر   فَـالَ  ُسـْلطَا ً  ل َول يّ ـ    َجَعْلنَـا فـََقـدْ  َمْظُلومـاً  قُت ـلَ  َوَمن اب 
 الدية ثل   اآلخران ويضمن، يقتل أن شاء ال الثة أيّ  الو  خرّي  واحداً  ثالثة قتل وإذا (66) َمْنُصوراً  َكانَ 
 .(65)(املقتوك لورثة

 عنـ  يصـح مـا تصـحيح علـ  أمجـ  الـ ي عمـري أي اببـن منها قرب وإن الصحة عن سند  قصور فم 
 واعتبـار، أك رهـا سـند وصـحة، االستفاضـة من علي  ه  ملا؛ السابقة األخبار ب  يعرتض ال، شاذّ  العصابة
، ذلك جيّو  ال من الفقهاء يف ألنّ : قاك، التقية عل  اتر ً  الشيخ محل  ول ا، عليها الفتاوي وإطباق، ابقيها
 ما خال  وهو: قاك، صاحب  دية عن يفضل ما يردّ  أن بشرط إال   ذلك ل  ليس أنّ  املراد أنّ  عل  وُأخرى
 قتـل جيـّو  كـان ألنّـ  ؛-- املـؤمنن أمـري علـ  تقـّد  مـن بعض م ه  وهو، العاّمة من قو  إلي  ذه 
 أبس ال احلمالن وه ان .(64) حاك عل  جيو  ال وذلك، ذلك فضل يردّ  وال بواحد عليهما  اد وما االثنن
 أبنـّـ  معل لـن، (63) األصــحاب مـن واحـد غــري عليـ  نبـ  كمــا،  منهمـا األّوك سـّيما وال، بـَُعــدا وإن مجعـاً  هبمـا

 يوجبـوا م لنـّنه ، أصـحابنا إلي  ذه  كما اجلمي  قتل جوا  إىل ذهبوا أك ره  إذ؛ بينه  املشهور خال 
 أيضاً  ب  أبس وال، االستحباب عل  محل  فاألوىل: قالوا جّما ً، للو ّ  مستحّقاً  منه  كلّ  د  جعلوا بل رّداً،

(68). 
 قاك الشهيد ال اين: يف املسألة ال انية من كتاب الروضة البهية:

 أو جمتمعـة، جراحـات جرحـو  أو. حبـر أو يف، شـاه  مـن القـو  أبن( مجاعـة قتلـ  يف اشـرتك لـو ال انية)
 عـن فضـل مـا علـيه يرد  أن بعد) الو  شاء إن مجيعا( ب  قتلوا) هبا فمات كمية وكيفية خمتلفة ولو متفرقة
 املقتوك عن قصاصا مجيعا فقتلوا مخسة كانوا أبن - جنايت  عن ديت  من فضل ما واحد كل فيأخ ( ديت 

 و  إىل يـدف  أن عليـ  جيـ  مجيعـا الـو  قـتله  فإذا دينار مائي تساوي املقتوك دية واحد من كل فحصة
 الـبعض قتـل ولـ ) - دينـار آال  أربعـة لألوليـاء املـدفوع جممـوع فيصري. دينار مثامنائة هؤالء من كل واحد

 علـ  وجـ  اآلخـرين دون، القـاتلن أحـد املقتـوك و  قتل فلو - جنايته  حبس ) الدية من( الباقون فريد
 - قصاصـا الـ ي قتـل املقتـوك لـو  دينـار مثامنائـة فيـدف  دينـار مائتا وهو الدية من حصته  اآلخرين بنسبة

 فيجـ  .اخلمسـة مـن اثنـن الـو  قتـل لـو -( الـو  بـ  قـا ) شـركاؤه  رد  عما( فضل فضل للمقتولن فإن
. هـو يعطيها واأللف ،الباقن ال الثة من أيخ ها فالستماء . دينار وستمائة ألفا وليهما إىل يدف  أن علي 

                                                        
 الوسـائل، 2143/  182: 6 اإلستبصـار، 853/  128: 21 التهـ ي ، 134/  84: 6 الفقي ، 2/  187: 3 النايف -61

 .7 ح 21 ب النفس يف القصاص أبواب 61: 19
 الوسـائل، 2146/  182: 6 اإلستبصـار، 856/  123: 21 التهـ ي ، 136/  85: 6 الفقي ، 6/  187: 3 النايف -67

 .4 ح 21 ب النفس يف القصاص أبواب 67: 19
 .77االسراء:  -66
 أبــــــــواب 67: 19 الوســــــــائل، 2148/  181: 6 اإلستبصــــــــار، 858/  128: 21 التهــــــــ ي ، 9/  186: 3 النــــــــايف -65
 العّد . اجتم  إذا: اجلمي  ويف. 8 و 3 ح 21 ب النفس يف القصاص
 .181: 6 االستبصار -64
 .641: 1 املسالك يف الشهيد منه  -63
 .24/298عل  الطباطبائ : راض املسائل  -68
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 كـل فنصـي  بيـنه  ابلسـوية يقتسموما ديتن إليه  أدى قتله  ولي  واختار واحد قتل يف اشرتك ثالثة فلو
 أدى اثنــن قتــل)و  املقتــوك( ولــو .البــاق  وهــو ال لــ  اجلنايــة مــن خيصــ  مــا ويســقط ديــة ثل ــا مــنه  واحــد
 ليصـري، كاملـة ديـة -أي اىل ال لـ   - إليـ  الـو  اجلنايـة ويضـيف مـن خيصـ  ما عوض الدية ثل  ال ال 
 اسـتوىف نفسـن الـو  وألن، جنايتـ  عن ديت  فاضل -ثل ا الدية  – وهو. دية املقتولن ثل ا من واحد لنل
 وال الديـة ثل ـ  ورثتـ  إىل الباقيـان أدى واحـد قتـل ولـو -ألـف دينـار  – نفس دية فريد -واحد   – بنفس
 وإال أدائهـا علـ  اتفقـوا إن ابلسـوية علـيه  كانـت الديـة -أي و  املقتـوك  – طلـ  ولـو .الـو  علـ  شئ

مـن  -الفعـل الواحـد علـ  املتعـدد اتفـاق أو، املقتـوك و  اداحتـ مـ  كلـ  هـ ا.القاتـل نفـس تسلي  فالواج 
 رد بعــد القصــاص قــد  خمتــار الديــة وبعــض، القصــاص بعضــه  فطلــ  اختلفــوا ولــو ،-القصــاص أو الديــة 

 خمتـــار أن: واملعـــى .القصـــاص اختـــار الـــ ي الـــو  هـــو والـــراد. الديـــة مـــن أي -منهـــا الديـــة طالـــ  نصـــي 
ـــار اثنـــن املقتـــوك و  فـــإن كـــان. الديـــة مـــن نصـــيب  مقـــدار الديـــة خمتـــار علـــ  يـــرد القصـــاص  أحـــدتا فاخت
 أن إال عفــا الــبعض لــو وكــ ا، - دينــار مخســمائة أخيــ  القصــاص إىل خمتــار يــدف  الديــة واآلخــر، القصــاص

 .إلي  اإلشار  وستأيت. القاتل عل  هنا الرد
 يف املسئلة ال ال ة: --وقاك 

 أي - ديتـ  عـن هلمـا فاضـل ال إذ( رد بـ  وال قتلتـا امـرأاتن) الـ كر قتـل أي( قتلـ  يف اشـرتك لو ال ال ة)
 -ولـ ، - الرجـل لديـة مسـاوية فـديتهما معـا. الـ كر ديـة نصف منهما واحد كل دية ألن، الرجل دية عن

 ولـــو) للمقتولـــة شـــئ وال (69) ديتهــا وهـــو جنايتهـــا قابــل مـــا وتـــرد األخـــرى واحــد  قتـــل -أي لــو  املقتـــوك 
 (51)املشــرتكتان الــرجالن واملــرأاتن يقتــل كمــا الــو  شــاء إن( بــ  قــتال) مشــنالن( خن يــان) قتلــ  يف (اشــرتك

 ونصـف رجـل ديـة نصف(57) واحد كل دية ألن (51)( نصفان بينهما الرجل دية نصف (52)عليهما ويرد)
 الرجلدية  رب  جنايت  عن نفس  من (55) واحد لنل فالفاضل (56)الرجل دية ثالثة أرابع وذلك امرأ  دية

 الرجــل ديــة نصــف (59)البــاق  ودفــ  (58) ثلــ  ديتــ  هــو(53)ديــة ربــ  عليــ  رد أحــدتا قتــل اختــار ولــو. (54)
 ويـــرد)الـــو   شــاء إن مجـــ ( قـــتلن نســاء) الرجـــل قتـــل يف( اشــرتك ولـــو) .(42) ديتـــ  ربــ  للـــو  فيفضــل (41)

                                                        
 .للو  فتعط  الرجل دية نصف تساوي الي كاملة ديتها وهو -69
 .الواحد الرجل قتل يف -51
 .وليهما عل  أي -52
 .دينارا ومخسون مائتان وه  الدية رب  منهما واحد لنل أي -51
 .قصاصا املقتولن اخلن ين من واحد كل دية أي -57
 فـاجملموع. دينـارا ومخسـون مائتـان املـرأ  ديـة ونصـف ،دينـارا مخسـمائة الرجـل ديـة نصـف ألن، دينـارا ومخسون سبعمائة وه  -56
 .دينارا ومخسون سبعمائة
 .قصاصا املقتولن اخلن ين من واحد لنل أي -55
 .دينار مخسمائة فاجملموع. دينارا ومخسون مائتان الرجل دية فرب  -54
 .دينارا ومخسون مائتان وه  الرجل دية رب  أي -53
 .اخلن   دية ثل  الرب  ه ا أي -58
 .من  يقت  وم يقتل م ال ي اآلخر أي -59
 .دينار مخسمائة وه  -41
 ديــة ربـ  املقتـوك لـو  فــدف  اخلن يـن مـن واحـدا الــو  قتـل إن حيـ . دينـارا ومخسـون مائتـان وهــ  الرجـل ديـة ربـ  للـو  أي -42
 .الرجل دية رب  ل  ف اد الرجل دية ال اين نصف اخلن   من وأخ  الرجل

http://abu.edu.iq



 

    بية اسرداللية م ار ة مسألة قرآل اجلماعة ابلواحد دراسة 

615 

 (46)أربعـا أو، ابلسـوية بيـنهن (47)امـرأ  عليهن ديـة رد فقتلهن ثالاث كن فلو (41)(ديت  عن فضل ما عليهن
 ثلــ  (49) الباقيــة ردت اثنتــن قتــل (48) الــ الث يف اختــار ولــو. (43) وهنــ ا (44) كــ لك(45) امــرأتن فديــة
 أو ديتهمـا، ثلـ  (31)وهـو.جنايتهمـا عـن هلما الفاضل هو (32)ذلك ألن، ابلسوية املقتولتن بن .(31)ديت 
 قيـاس وكـ ا. الرجـل ديـة نصـف (36) الـو  وعلـ  .(37) ديتهـا ثلـ  املقتولـة عل  الباقيتان ردت واحد  قتل

 هلا فاضل ال إذ( للمرأ  رد فال) الو  قتلهما واختار( وامرأ  رجل) الرجل قتل يف( اشرتك ولو) .(35)الباق 
 (33) جنايتـ  عـن ديتـ  مـن الفاضـل ألنـ ( ديتـ  نصـف الرجـل عل  ويرد) (34) جنايتها خي  عما ديتها من
 فـال خاصـة( املـرأ  قتلـت ولـو) .مقـدار جنايتهـا ألنـ ، تقتـل م لـو املـرأ  من أو(، قتلهما إن الو  من) والرد
األصــحاب  بـن املشــهور هـو هــ ا. (39) جنايتـ  مقابـل( الديــة نصـف الــو  الرجــل علـ  رد) و (38)هلـا شـئ
 (81) ثل ـ  للمـرأ : أثـالاث يقسـ  بينهمـا قتلهمـا تقـدير علـ  املـردود أبن قـوك هللا رمحـ  وللمفيد .العمل وعلي 
 فتنـون (82)نفس عل  جنت نفس ونصف نفس اجلاين املرأ  ألن جناية ضعف الرجل جناية أن عل  بناء

 علـ  فنـان نفـس علـ  جنتـا نفسـان تـا وإمنا ،(87) ظاهر وضعف  .(81) ذلك حبس  أثالاث اجلناية بينهما
 جنايتــ  مـن قيمــة أك ـر املســتوىفالقـدر  ألن، خاصـة للرجــل فالفاضـل (86)قتلهمــا ومـ ، نصــف كـل واحـد 

 (84) قتلــ  تقــدير علــ  وكــ ا. (85) مــر كمــا هلــا شــئ فــال بقــدر جنايتهــا املــرأ  مــن واملســتوىف، ضــعف  بقــدر
 .خاصة

                                                        
 .املقتوك الرجل دية عن أي -41
 .دينار مخسمائة وه  -47
 الو  فقتلهن الرجل قتل يف أربعا كن لو أي -46
 .دينار ألف وه  -45
 .ابلسوية املقتوالت النسو  أولياء بن الدية ه   تقس  أي -44
 عشــرا كـن ولـو .نسـاء سـت ديـة فعليـ  قصاصـا فقـتلهن مثـاين كــن ولـو .نسـاء أربـ  ديـة فعليـ  قصاصـا فقـتلهن سـتا كـن فلـو -43
 .نساء مثاين دية فعلي  قصاصا فقتلهن

 .األوك كامل اك  -48
 تقتل. م الي أي -49
 .املقتوك الرجل دية ثل  أي -31
 .الرجل دية ثل  أي -32
 .اجلناية أي -31
 .دينارا 6 244/  4 أي الرجل دية سدس وهو -37
 دينار. مخسمائة وه  الرجل دية نصف الو  عل  الباقيتان املرأاتن ردت أي -36
 ديتـ  نصـف املقتـوك و  وعلـ ، ديتهـا ربـ  واحـد  املقتولـة كـل عل  الباقيات ال الث ردت منهن واحد  فقتل أربعا كن فلو -35

 .وهن ا. املقتوك لو  شئ وال الدية رب  واحد  كل عل  ردت الباقيتان منهن اثنتن قتل ولو
 .ديتها متا  النصف ه  الي جنايتها فتشمل الرجل دية نصف ديتها ألن -34
 .ديت  نصف يرد أن الو  فعلي  قتل  فإذا. املقتوك دية نصف جنايت  من وخي  كاملة ديت  ألن -33
 .الرجل دية نصف ديتها ألن -38
 ديت . نصف فل  ابلنصف كانت جنايتها ألن -39
 .املردود ثل  أي -81
 .نفس نصف واملرأ ، كاملة نفس الرجل ألن -82
 .ونصفها نفسا اجلاين كون حبس  أي -81
 .علي  دليل ال نفس نصف املرأ  أبن القوك ألن -87
 .القاتالن واملرأ  الرجل أي -86
 .املشهور القوك يف -85
 .علي  الدية نصف املرأ  فرتد. الرجل القتل أي -84
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 يف املسئلة الرابعة: --وقاك 
 أمجـ  قـتله  فـإن، الـبعض أو، اجلميـ  فللـو  قتـل احلـر الـ كر قتل أي( قتل  يف عبيد اشرتك لو الرابعة)

اجلمي    عل  يرد ال الفضل تقدير عل (   فضل) هناك( كان إن ديت  قيمته  عن من فضل ما عليه  رد)
 الـرد وإمنـا، لـ  رد فـال) قيمتـ  جنايتـ ( سـاوت أو ،(83)جنايتـ  عـن قيمتـ  نقصـت عبد كل) بل كان كيف
 عشر  قيمته  ثالثة العبيد كان فلو. (89)إليها فرتد (88)احلر تتجاو  دية م ما( جنايت  عن قيمت   ادت ملن

 واحــد كــل فعلــ  ذلــك قيمــته  عــن  ادت وإن، (91) رد فــال الــو  وقــتله  ابلســوية دون فمــا آال  درهــ 
 .(92) فال ال ومن ال ائد موال  رد عل  ال ل  عن قيمت   ادت فمن، احلر دية ثل 

 يف املسئلة اخلامسة: --وقاك 
 ألمـا( ديتـ  نصـف احلـر علـ  ويرد) معا (قتلهما) لولي  أي( فل  قتل  يف وعبد حر اشرتك لو اخلامسة)

 م مــا( فضــل لــ  كــان إن الديــة نصــف عــن قيمتــ  مــن فضــل مــا مــوىل العبــد وعلــ ) جنايتــ  عــن الفاضــل
 جنايتـ  مـن األمـرين العبـد أقـل مـوىل مـن احلـر علـ  فـالرد أحـدتا قتـل وإن) (91)إليها فرتد احلر تتجاو  دية

 يلــ   فــال املقتــوك ديــة نصــف وهــو اجلنايــة هــو كــان األقــل إن ألن، احلــر قتــل اختــار إن( عبــد  وقيمــة (97)
 إن  . مـوال  ال ائـد يلـ   وال نفسـ  مـن أك ـر علـ  اجلـاين جيـ، فـال العبـد قيمـة هـو وإن كان، سواها اجلاين
( مـن العبـد مـوىل علـ  والـرد) (96). احلـر الدية ألوليـاء نصف اكماك الو  فعل  العبد قيمة هو األقل كان

 نصـف ديـة قيمتـ  جتـاو ت أبن جنايت  عن قيمت  من( فاضل ل  وكان) الو  العبد اختار إن( احلر) شرين 
 مــن فال ائــد (93) أقــل كانــت وإن (94)احلــر مــن املــردود مجيــ  فلــ  (95) الديــة قيمتــ  اســتوعبت إن  ، احلــر

 نصف العبد قيمة كانت أبن فضل ل  ينن( وإال) .املقتوك جنايت  لو  مقابل حط بعد قيمت  عن املردود
 يف احملصـل هـو هـ ا .شـاء إن (املـوىل علـ ) الديـة نصـف وهـو جنايتـ  عـوض احلر( رد) أنق  احلر أو دية

 احلــر قتــل يف( واملــرأ  العبــد اشــرتاك حنــ  يعــر  (211) ومنــ ) (99) مدخولــة أخــر أقــواك وفيهــا (98) املســألة

                                                        
 مائـة وال ـاين. دينـار مـأ  تسـاوي أحـده  قيمـة وكانـت .حـر قتـل يف عبيـد مخسـة اشـرتك لـو مـ ال. اجلنايـة مـن خيصـ  عما أي -83
 مـن أك ـر قيمتـ  فالـ ي تسـاوي. دينـار مـأيت مبلـغ وهـو مخسـها اجلنايـة مـن مـنه  واحـد كـل في   .وهن ا .مائتن وال ال ، ومخسن
 .الناق  وك ا. ل  شئ فال مقدار جنايت  قيمت  ساوت ومن. الفاضل ه ا رد موال  يستح  ذلك

 إىل جنايتـ  مـن الفاضـل بـل. األك ر ه ا يستح  دينار ال ألف من أك ر قيمت  كانت فلو احلر دية العبد دية تتجاو  م أي -88
 .فقط األلف حد

 .دينار ألف وه  احلر دية إىل العبد دية أي -89
 .احلر دية عن هل  فضل العبيد فال قيمة دره  آال  عشر  يساوي وهو دينار ألف احلر دية ألن -91
 .ل  شئ فال نقصت أو، ساوت أبن ال ل  عن قيمت  ت د م من أي -92
 .احلر دية إىل ترد  ادت فإذا. احلر دية تتجاو  ال العبد قيمة أي -91
 املقتوك. دية نصف وهو العبد جناية خي  ما أي -97
 إن احلــر و  إىل العبــد مــوىل مــن رد  جيــ  النصــف وهــ ا .ديتــ  نصــف احلــر فلــو  احلــر قتــل اختــار لــو الــو  إن: خالصــت  -96
 املقتـوك و  علـ  النصـف جيـ  ينمـل أن إىل والبـاق . األقـل هـ ا دفـ  أقـل قيمتـ  كانـت وإن. لـ  مسـاوية أو ،أك ـر عبد  قيمة كانت
 .رد 

 .دينار ألف قيمت  كانت أي -95
 .دينار مخسمائة مبلغ وهو -94
 .النصف من أقل العبد قيمة كانت أي -93
 .حر قتل يف وعبد حر اشرتاك مسألة أي -98
 .إشناك فيها أي -99
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 .وغريهـــا ال الثـــة واجتمـــاع اخلن ـــ  مـــ  واملـــرأ  والعبـــد احلـــر مـــن كـــل الفـــروض كاشـــرتاك مـــن( ذلـــك وغـــري)
 أو، ســاوت وإن، ال ائــد إليــ  جنايتـ  دفــ  عــن  ادت فــإن. حــرا كـان إن (212)املقتــوك ديــة اعتبــار: وضـابط 
 مـا يقتـل ال الـ ي الشـريك ورد (211) احلـر ديـة عـن ت د م ما العبد ك لك وقيمة، قتل  عل  اقتصر نقصت

 رد وإال، للمــردود قيمتــ  ديتــ  أو فاضــل اســتوعبت إن، الشــريك علــ  (217) املقتــوك ديــة مــن قابــل جنايتــ 
 عل  الرد تقدمي وجي ، خن   أو، امرأ  قتل يف االشرتاك كان القوك لو وك ا. الو  إىل( 6) (216)الفاضل

 .(215)الفروض مجي  االستيفاء يف
القصـاص مـن اجلماعـة أن  يتبن أن االمامية ترى قتل اجلماعة ابلواحد إال أن  يل   و  الـد  إذا اختـار

يرد عليه  ما فضل عن ديت ، فيأخ  كل واحد من القتلة ما فضل مـن ديتـ  عـن جنايتـ ، ولـ  قتـل الـبعض 
فـريد البـاقون مـن الديـة حبسـ  جنـايته ، فـإن فضـل للمقتـولن فضـل عمـا رد  شـركاؤه  قـا  بـ  الـو ، فلـو 

ديتـن يقتســمومما بيـنه  ابلســوية، فيصـي  كــل اشـرتك ثالثـة يف قتــل واحـد واختــار وليـ  قــتله  أدى إلـيه  
واحـد منهــا ثل ــا الديــة ويســقط مــا خيصــ  مــن اجلنايــة وهــو ال لــ  البــاق ، ولــو قتــل اثنــن أدى ال الــ  ثلــ  
الدية عوض ما خيص  من اجلناية، ويضيف الو  إلي  دية كاملة ليصري كل واحد من املقتولن ثل ا دية وهو 

الو  استوىف نفسن بنفس فريد دية نفس، ولو قتل واحدا أدى الباقيـان إىل  فاضل ديت  عن جنايت ، وألن
ورثت  ثل   الدية، وال ش ء عل  الو ، ولو طل  الدية كانت عليه  ابلسـوية إن اتفقـوا علـ  أدائهـا، وإال 

و اختلفوا فالواج  تسلي  نفس القاتل، ه ا م  احتاد و  املقتوك، أو اتفاق املتعدد عل  الفعل الواحد، ول
فطل  بعضه  القصاص وبعض الدية قد  خمتار القصاص بعد رد نصي  طال  الدية منها، وك ا لو عفا 

 البعض إال أن الرد هنا عل  القاتل
المبحث الثالاث: مساألة قتال الجماعاة بالواحاد عناد الماذاهب االساالمية         

 األخر  

واحلنبليـــة علــ  أن اجلماعـــة تُقتــل ابلواحـــد اذا اتفقــت املــ اه  االســـالمية احلنفيــة واملالنيـــة والشــافعية 
أ  بغري ،مــ  اعتبــار خمالفــة احلنفيــة يف القتــل  (214)قتلــو  عمــدا وعــدوا ، يســتوي يف ذلــك أن يقتلــو  مبَُحــدد

حدد ويستوي في  ك لك أن يقتلو  إلقاء من شـاه  أو يف بئـر أو يف حبـر أو حبجـر ثقيـل أو خينقـو  
ُ
بغري امل

ور القتــل وال يـؤثر يف وجــوب الَقـَود علــيه  مـا لــو تفاضـلت جراحــاهت  يف العــدد خنقـا أو غــري ذلـك مــن صـ

                                                                                                                                            
 .واحلر العبد يف امل كور احلن  من أي -211
 .قصاصا قتل ال ي دية يلحظ أي -212
 فـاملردود احلـر ديـة فـوق الـ اد  وكانـت جنايتـ  قيمتـ  عـن  ادت إن ولنن. ل  شئ فال عنها نقصت أو، جنايت  ساوت إن -211

 . اد ما دون. حر دية جنايت  إىل بن ما التفاوت هو إمنا علي 
 .قصاصا قتل ال ي أي -217
 .قتل  يراد ال ي جناية عن الفاضل رد أي -216
 .21/78الشهيد ال اين:الروضة البهية  -215
 أي حبديد. -214
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والفحش واألْرش، ويستوي في  أيضا أن ينون عدد القتلة اجلنا  قلياًل أو ك رياً كأن ينونوا ثالثة أو عشر  
(213). 

صــــاص إتفــــ  العلمــــاء يف وجــــوب القصــــاص يف هــــ   املســــألة إال أمــــ  يتفــــاوتون يف اشــــرتاط انــــ اك الق
 ابجلماعة الي تشرتك عل  قتل الواحد.

فاألحنا  يوجبون ان اك القصاص هب  إبطالق، وكيفما كان حج  اجلراحات أو أتثريها، إال أن تنون 
 خفيفة هينة وغري مؤثر  فال تعترب.

والشافعية واحلنبلية يشرتطون الن اك القصـاص هبـ : أن جيـ، كـل مـنه  جنايـة لـو انفـرد هبـا وجـ  عليـ  
  القصاص.. وذلك كما لو كان اجلُرح بليغا ومن شأن  أن يؤدي اىل اهلالك،ودليله  يف ذلك )االمجاع علي

  والقياس واملصلحة(.
 بــن ســعيد روى عــنه  هللا رضــ  الصــحابة امجــاع أمــا اإلمجــاع، فقــد جــاء يف املغــ، البــن قدامــة: )ولنــا

 صـنعاء أهـل عليـ  متـاال لـو وقـاك رجـال قتلـوا صـنعاء أهـل سـبعة مـن قتل اخلطاب بن عمر أن (218)املسي 
 يعر  وم بواحد مجاعة قتل أن  عباس ابن وعن رجال قتلوا ثالثة أن  قتل -- عل  وعن، مجيعا لقتله 

 .(219)فنان إمجاعا...( خمالف عصره  يف هل 
وأما القياس: فهو أن عقوبة القصاص جت  للواحد عل  الواحد فه  اذن جت  للواحد علـ  اجلماعـة  

 .(221) الق  ،فلو ق   ك ريون واحدا وج  ل  احلد عل  الن ريينكحد 
وأما املصلحة:فه  أن القتل يق  غالبا عل  سبيل التعاون واالجتماع من القتلة ومـن خـالك مَتَـاُلؤ بـن 
فريـ  مـن النـاس فلـو م يشـرع فيـ  القصـاص وهـو علـ  هـ   الصـور  مـن االجتمـاع علـ  القتـل الْنَسـّد ابب 

ن اجلنا  والقتلة مـن حشـد أنفسـه  واالتفـاق فيمـا بيـنه  إل هـاق نفـس بريئـة مـن غـري أن القصاص، ولتمن
يناهل  بسب  ذلك عقاب  ويف ذلك تفويـت ملـا ُشـرع القصـاص مـن أجلـ  وهـو حفـظ األرواح وصـون احليـا  

ْ  اَْ  َحَيا    اْلق َصاص   يف   َوَلُن ْ من العاب ن والسفاحن   .(222)تـَتـ ُقونَ  َلَعل ُن ْ  األَْلَباب   أُو  
يتبـــن أن هـــ ا النـــوع مـــن القصـــاص قـــد شـــرع حقنـــا للـــدماء الربيئـــة أن تســـفك بغـــري حـــ  فلـــو م جيـــ  
القصاص عند االشرتاك واالجتماع عل  جرمية القتل لتهيئت فرصة قتل االبراء بغري ح  ابالستعانة ب وي 

 .(221)ن من القصاصالنفوس الضعيفة لقتله  واخت ها ذريعة يف سفك الدماء وهو يف مأم

                                                        
، الشـرح الصـغري 6/248، اهلدايـة 611-799/ 1بداية اجملتهد ، 7/211، حتفة الفقهاء 8/722) (: الشافع : األ   -213
 .8/21، حاشية اخلرش  عل  خمتصر خليل 6/693، املدونة 7/9، النايف 785/ 1للدردير 

 السـبعة أحـد الفقهـاء، املـدين القرشـ ، خمـ و  بـن عمـران بـن عائـ  بـن عمـرو بـن وهـ  أي بـن حـ ن بـن املسي  بن سعيد -218
 وأ ، اثبــت بــن و يــد، هريــر  وأاب ،وقــاص أي بــن وســعد، وع مــان -- عليــا املــؤمنن أمــري مســ ، والفقــ  احلــدي  بــن مجــ ، ابملدينــة
. ابملدينـة  ه 96 سـنة مـات. عمـر خالفـة مـن مضتا لسنتن ولد .األنصاري سعيد بن حيى، وقتاد ، ال هري عن  وروى، وعائشة، سلمة
 والتعــديل اجلــرح، 141/  735: 1 األعيــان وفيــات، 265/  36: 6 التهــ ي   هتــ ي ،649/  123: 6 النــبالء أعــال  ســري: أنظــر
 .231/  242: 1 األولياء حلية، 78/  56: 2 ت كر  احلفا ، 141/  59: 6

 .9/743) (: ابن قدامة: املغ،،  -219
 .5/414، البهويت: كشا  القناع 9/775) (:  .ن،وعبد الرمحن بن قدامة: الشرح النبري، -221
 .239البقر :  -222
، حاشية اخلرش  علـ  1/611، بداية اجملتهد 431-3/432، املغ، 6/11، مغ، احملتاج 178/ 3) (:بدائ  الصنائ  -221

 .8/21خمتصر خليل وهبامش  حاشية الشيخ عل  العدوي 
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وابـن  (227)وعمر واملغـري  ابـن شـعبة --ه ا م ه  مجهور اهل العل  وهو مروي عن االما  عل  
ــــن املســــي  واحلســــن البصــــري(226)عبــــاس ــــ  قــــاك ســــعيد ب ــــاد   (224)وعطــــاء (225)وب  (228)وال ــــوري(223)وقت

 .(212)وأبو ثور(211)واسح   (229)واألو اع 
ـــ بريبينمـــا ذهـــ  آخـــرون اىل عـــد  قتـــل اجلماعـــة ابلواحـــد  وابـــن (217)وال هـــراين  (211)وهـــو قـــوك ابـــن ال

وهو روايـة عـن امحـد بـن حنبـل وقـد نفـ  هـؤالء  (214)وابن املن ر (215)وداود بن عل  الظاهري (216)سريين

                                                        
 شهد حى ي ك عليها وم، البصر  اخلطاب بن عمر وال ، اخلندق عا  أسل ، ال قف  قيس بن عامر أي بن شعبة بن املغري  -227

، حـا   أي بـن وقـيس أمامـة البـاهل  أبـو وعنـ  -- النـيب عـن روى، عليهـا ع مـان وأقـر ، النوفـة وال   ، فع لـ ، ابلـ   عليـ  شهد
 التهــ ي  هتــ ي ، 8239/  651: 7 الصــحابة يف متييــ  اإلصــابة، 614: 6 الغابــة أســد: أنظــر.  ه 51 ســنة مــات. و فــ ، ومســروق

 .12: 7 النبالء أعال  سري، 6371/  176: 21
، -- رسـوك هللا عـ  ابـن، اهلـامش  القرشـ  العبـاس أبـو منا  عبد بن هاش  بن املطل  عبد بن عباس بن هللا عبد -226

( عبـــاس بـــن هللا عبـــد القـــرآن فـــارس وفـــارس شـــئ لنـــل: )-- النــيب عـــن وجـــاء، األمـــة وحـــرب، علمـــ  لســـعة، البحـــر يســـم  وكــان
، سـنن بـ الث اهلجـر  قبـل ولـد، ك ـري -- واحلسـن لإلمـامن احلسـن بعـد  ومـن عل  لإلما  ومال مت  مدح  عل  الدالة واألخبار
، 41: 7 األعيــان وفيــات، 4967/  119: 21 احلــدي  رجــاك معجــ ، 251: 1البحــار ســفينة: أنظــر  ه 48 ســنة ابلطــائف ومــات
 .7/  64 و 4/  11 رجاك الطوس ، 291: 7 الغابة أسد

، كعــ  بــن عــن أي روى. ســلمة أ  مــوال  خــري  وأمــ . األنصــار مــوىل، البصــري يســار احلســن أي بــن احلســن، ســعيد أبــو -225
 بــن وعطــاء وقتــاد  الطويــل محيــد عنــ  وروى. اســر وغــريه  بــن وعمــار ثــوابن وعــن، يــدركه  وم، اخلطــاب بــن وعمــر، عبــاد  بــن وســعد

 وشــــ رات، 119: 2 اجلنــــان ومــــرآ ، 147: 1 التهــــ ي  وهتــــ ي  48: الفقهــــاءطبقــــات (.  ه 221) ســــنة مــــات. وغــــريه  الســـائ 
 .274: 2 ال ه 

 فصـيحا، مفلفـال أسـود وكان، عمر خالفة يف: وقيل، ع مان خالفة يف ولد، وحمدثه  منة أهل مفي، رابح أي بن عطاء -224
 (529: 9 احملل ، 89: احلفا  ت كر ) .املتعة حتليل عل  ثبت ممن ح   ابن عد . اجلند مولدي من، العل  ك ري

، عنـ  رج    القدر من بشئ يقوك وكان،والفق  واحلدي  القرآن يف عل  ذا كان،  السدوس  دعامة بن قتاد  اخلطاب أبو -223
 9/  23: األدابء معجـ )  ه 223 سـنة ابلبصـر  مات رجلك يف نعلك: قاك،  ول، نعل  غال  ا: قاك  . قط شيئا نسيت ما: وقاك
- 21.) 

 السـبيع  إسـحاق وأي، الشـيباين وأي إسـحاق أبيـ  عـن روى، النـويف، ال ـوري مسـروق بـن سعيد بن سفيان، هللا عبد أبو -228
 242سـنة مـات. إسـحاق وابـن الـرمحن عبـد بـن وخصـيف، برقان بن جعفر: منه ، ك ري عن  مج  وروى. وغريه  عمري بن امللك وعبد
 .222: 6 الته ي  وهت ي ، 45: الفقهاء طبقات أنظر. هجرية

، ببــريوت كــان مرابطــا أنــ  موتــ  ســب  وكــان. وقــرائه  الشــا  فقهــاء مــن كــان،  حيمــد بــن عمــرو بــن الــرمحن عبــد عمــرو أبــو -229
 (41: 3 حبان البن ال قات. )ومائة ومخسن سنة سب  وذلك، مات حى أحد ب  يعل  وم علي  وغش  فسقط ف ل  احلما  فدخل

، الــرا ي احلميــد بــن عبــد جريــر مسـ ، نيســابور ن يــل املــرو ي احلنظلــ  خملــد بـن إبــراهي  احلســن أي بــن إســحاق يعقــوب أبـو -211
 بــن ومســل ، الب ــاري إمساعيــل بــن حممــد عنــ  وروى،وطبقــته  تــا  بــن الــر اق وعبــد، معاويــة وأاب، اجلــراح بــن ووكيــ ، عيينــة بــن وســفيان
 طبقـات، 614: 2 العـرب: أنظـر  ه 178 سـنة تـويف  ه 244 سـنة ولـد، ذكـره يطوك  وخل ، الرتم ي عيس  وأبو، النيسابوري احلجاج
 .7782/  765: 4 بغداد اتريخ، 661/  677: 1 ت كر  احلفا ، 38: للشريا ي الفقهاء

 قـد  حـى الـرأي أهـل م ه  عل  كان،  أيضا هللا عبد أاب وينى البغدادي النليب اليمان أي بن خالد بن إبراهي  ثور ابو -212
 وحممـد، ماجـة وابـن، داود أبـو وعنـ ، ووكيـ  وطبقـته ، معاويـة وأي، عيينـة بـن سـفيان عـن حـدث، واتبعـ  إلي  فاختلف العراق الشافع 

 ميـــ ان، 7211/  45: 4 بغـــداد اتريـــخ، 518/  521: 1 تـــ كر  احلفــا : أنظـــر.  ه 161 ســـنة صــفر يف مـــات، وخلـــ  إســـحاق بــن
 :2 األعيان وفيات، 8/  19: 2 االعتداك

 بـن عبـد محيـد بـن وإبـراهي ، العطـار ي يـد بـن أابن: عنـ  روى املدين، املن ر أبو القرش  العوا  بن ال بري ابن عرو  بن هشا  -211
 .4585 رق  171/  7: النماك هت ي (. 263) سنة مات، وغريه  الرؤاس  الرمحن

217   
 وبــن بينــ  وكــان، مالــك بــن ألنــس عبــدا وكــان أبــو ، الــرؤا أتويــل يف طــوىل يــد لــ  كــان،  البصــري ســريين بــن حممــد بنــر بــو -216

 (.718/  2: واأللقاب النى)  ه 221 تويف سنة، مشهور هو ما املنافر  من البصري احلسن
 طبقــات، 6637 بــرق  749 - 8 بغــداد اتريــخ، 721 - 2 أصــبهان أخبــار ذكــر، 723 النــدمي ابــن ترمجتــ  يف: فهرســت -215

 وغريها.، 91 للشريا ي الفقهاء
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جوا  قتل اجلماعة ابلواحد وقالوا: بل يُقتل منه  واحـد، ويؤخـ  مـن البـاقن حصصـه  مـن الديـة ألن كـل 
ء للقتيــل فالجيــو  اســ ُْبــَدك واحــد، م لمــا الجتــ  د ات ك ــري  لقتيــل واحــد مــنه  ُمنــاىف  تيفاء أبــداك ك ــري  مب 

َناواحد فضال عن أن ذلك خيالف ظاهر الن  من النتاب احلني  وهو قول  تعاىل:   َأن   ف يَها َعَلْيه  ْ  وََكتَـبـْ
لنـ ْفس   النـ ْفسَ  ْلَعْن   َواْلَعْنَ  اب  ألَنف   َواألَنفَ  اب  أُلُذن   َواأُلُذنَ  اب  ن   اب  نّ   َوالسّ  لسّ   َتَصـد قَ  َفَمـن ق َصـاص   َواجْلُـُروحَ  اب 

ــاَر    فـَُهــوَ  ب ــ    َــا حَيُْنــ  م ْ  َوَمــن ل ــ ُ  َكف  ـــئ كَ  ابُّ  أنــَ كَ  مب  (213) الظ ــال ُمونَ  ُهــ ُ  َفُأْوَل
وظــاهر  يشــري أن كــل نفــس ،

 تقابلها نفس واحد  الأنفس ك ري 
(218). 

ح،ملــا اتضــح مــن االدلــة املستفيضــة والــي تُ جــ  بســالمة احلنــ  هبــ ا النــوع مــن والقــوك األوك هــو الراج
القتــل الــ ي تصــان معــ  األرواحــوتن جر بــ  النفــوس الفاســد  كــيال تعبــ  يف االرض شــرا وقــتال مــام يؤخــ  

 عل ايديها ابلقم  والشد  واالستئصاك، حى ولو احتدت أو اجتمعت عل  الشر والقتل.
فإن اجلراحـات لـو كانـت جمتمعـة )حـدثت يف آن واحـد( فإنـ  اليعتـرب فيهـا العـدد وبناء عل  ذلك كل  

والمــدى التــأثري اال أن تنــون خفيفــة ك ــدش فــال تعتــرب كمــا هــو واضــح وبــ لك فــإن اجتمــاع اجلراحــات 
يوج  القصـاص علـ  املشـرتكن والُيشـرتط يف ذلـك أن تتسـاوى هـ   اجلراحـات اليف العـدد وال يف مـدى 

ذلــك غــري مســتطاع علمــ  فلــو جرحــ  أحــده  جرحــا وجرحــ  اآلخــر مائــة، أو جرحــ  أحــده  التــأثري ألن 
جرحا بليغا واآلخر جرحا دون األوك،   مات اجملروح كان كالتا يف القصاص سواء مبعى أمما يسـتوان 
يف استحقاق القصـاص علـ  الـرغ  مـن التفـاوت يف اجلراحـات عـددا ونوعـا وذلـك ألن اجلـرح لـ  سـراية يف 
البدن وقد ميوت اجملروح من جرح واحد والميوت من جراحات وب لك المينن أن يضا  القتل اىل واحد 

 بعين  والمينن اسقاط القصاص ايضا فوج  )القصاص( عل  اجلمي .
َ ّفف 

ُ
، ال ي (219)لنن لو كانت اجلراحات عل  التعاق  فإن القصاص ينون عل  صاح  اجلرح امل

اجلرح األخف مايستوجب  من عقوبـة كمـا لـو كانـت قصاصـا يف الطـر  أو ت ه  ب  النفس وعل  صاح  
 أرشا أو نصف دية وه ا القوك من تصنيف احلنفية.

ومن تطبيقات : ما لو ش  رجل بطن انسان،  ح   آخر عنق  فمات وج  القصاص عل  ذلك ال ي 
نـ  ولـو مـد  وجيـ   يـتنل  فيهـا حّ  العن  ألن  هو القاتل ال الشـاق فـإن اجملـ، عليـ  قـد يعـيش بعـد شـ  بط

ويوص  أو يتوب أو حنو ذلك من التصر ، لنن  لو شق  شـقا بليغـا اليُتصـور معـ  العيش،بـل بقـ  بعـد  
يف َغمر  املوت واالضطراب فإن القصاص ب لك عل  ال ي شق  الال ي حّ  عنق ،وان كان عليـ  التع يـر 

 الرتناب  جناية ألحد هلا مقدور.

                                                                                                                                            
، وطبقـته  بـن مسـل  والوليـد، عيينـة بـن وسـفيان، مالـك عـن روى، املدين، األسدي احل ام  إسحاق أبو املن ر بن إبراهي  -214

 ميـ ان، 681/  631: 1 احلفـا  تـ كر : أنظـر  ه 174 سـنة مـات، وآخـرون البوشنج  إبراهي  بن وحممد، ماجة وابن، الب اري وعن 
 .711/  265: 2 الته ي   هت ي 111/  43: 2 االعتداك

 .65املائد :  -213
 .611/ 1، بداية اجملتهد 3/432املغ،:  -218
امل فف:من ذ  الش ء ي   أي أسرع يسرع،وذفيف أي سري  واجلـرح املـ فف هـو البليـغ يفضـ  اىل املـوت بسـرعة ويف  -219

 يقن.
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هنا قاتال، وك لك لو جرحـ  جراحـة ُمْ  نـة اليعـيش معهـا عـاد    جرحـ  آخـر جراحـة والشاق ُمْعتَـرَب 
ن ألن  القاتل حقيقة فقد أت  بفعل مؤثر تفوت مع  حيا  اجمل، علي  عاد    

ُ
  اخرى كان القصاص عل  امل

(271)
. 

املضــــمون  أمــــا الشــــافعية واحلنبليــــة فــــإم  اليفرقــــون م ــــل هــــ   التفرقــــة ولنــــنه  يتفقــــون مــــ  احلنفيــــة يف
 والتفصيل فاخلال  ب لك شنل  واحلصيلة واحد .

وذلك كما لو قط  يد  من النوع وقطع  آخر من املرف  فمات اجمل، عليـ  كـان القاطعـان يف وجـوب 
القصاص سواء ألن اجلرحن كليهما حصل ال هوق عقيبهما ويف ه   احلالة فإن و  القتيل ابخليار بن أن 

نهمــا مطلقــا أو يعفـو علــ  الديــة: امـا عــن أحـدتا أو كليهمــا معــا فـإن كــان القتــل يقتـل االثنــن أو يعفـو ع
جبراحــات متعــدد  بتعــدده  و عــت الديــة علــيه  ابعتبــار عــدد رؤوســه  الابعتبــار عــدد اجلراحــات مــن كــل 
واحــد وال ابعتبــار التفــاوت بــن اجلــرح واجلــرح مــن حيــ  الفداحــة والتــأثري ألن ذلــك الينضــبط وقــد ت يــد 

 ة اجلرح الواحد عل  جراحات ك ري .ن ناي
أما إن كان القتل ابلضرب و عت الدية عل  عدد الضرابت ألما مينن أن تنضبط وه  اليعظـ  فيهـا 

 التفاوت خبال  اجلراحات.
أما لو قط  أحدتا يد اجمل، عليـ    ذحبـ  آخـر فمـات،أو شـ  صـدر  وأخـرج منـ  قلبـ ، أو شـ  بطنـ  

  اليـد ماعليــ  مـن الضـمان كمـا لـو كــان نصـف ديـة أو أرشـا وكـان ااثين هــو واابن أحشـاء  كـان علـ  قـاط
القاتل ألن فعلت  كبري  قطعت سراية الفعلة االوىل وه  قط  اليد فصار كما لو اندمل القط    قتل . وان 

  تبق ال ألن  األوك هو رقبت  فالقاتل االخر ح    حشوت  وأخرج بطن  ش  أو مريئ  حلقوم  أحدتا قط 
 واالســـال  والوصــية االقــرار يف كالمــ  يســقط مــ بوح وهلــ ا حركـــة يتحــرك وإمنــا مســتقر  حيــا  جنايتــ  بعــد

 هـو القاتل كان االخر قتل    مستقر  في  احليا  أن اال منها املوت جائفة يتحق  (272)أجاف  وان والتوبة،
 .(271) .ابق احليا  حن  الن ،ال اين

مجـاهري العلمــاء يف مبـدأ القصـاص مــن اجلماعـة للواحـد لنــنه  مـ  ذلــك أمـا املالنيـة،فه  متفقــون مـ  
 يوجبون القصاص ضمن التفصيل اآليت:

أواًل: اذا م تتمي  الضرابت من الضاربن من حي  شـدهتا أو عـددها وجـ  القصـاص علـ  الضـاربن 
 مجيعا.

ألن الضـــاربن اثنيـــا: اذا متيـــ ت الضـــرابت لننهـــا تســـاوت فانـــ  جيـــ  القصـــاص كـــ لك علـــ  اجلميـــ  
 متساوون يف الضرابت من حي  الن  والنوع والمعى لن اك القصاص دون اآلخرين.

                                                        
 .179-178/ 8بدائ  الصنائ   -271
 .2/215اجلو  ) (: الفيوم : املصباح املنري أجاف : من اجلائفة، وه  اجلراحة تصل  -272
 .7/12، النايف 3/437،املغ، 28/748،النووي: اجملموع 6/11مغ، احملتاج -271
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اثل ا:اذا متي ت الضرابت من حي  الشد  أو العدد وم يعل  األقـوى ضـراب أو األشـد أتثـريا يف اإل هـاق 
، املســب  مــن (277)مــالؤقُت ــل اجلميــ ، أمــا إذا ُعل ــ  األقــوى ضــراب قُــد   للقصــاص دون غــري  وذلــك كلــ  يف الت

 اجلماعة عل  القتل.
رابعا: جمرد التمالؤ موج  لقتل اجلمي  واملقصود ابلتمالؤ هنا: االجتماع والتعاون عل  القتل م  سب  

 القصد من اجلمي .
وعل  ه ا اذا وق  الضرب من بعض املتمالئن أو من واحد دون اآلخرين عل  أن  اذا م يباشر  هو م 

 .(276)وج  القصاص عليه  مجيعا جملرد التمالؤيرتك  اآلخرون 
 يتبن أن موقف امل اه  االسالمية غري االمامية من قتل اجلماعة ابلواحد انقس  عل  رأين:

األوك: يرى فري  من الفقهاء عـد  قتـل اجلماعـة ابلواحـد، إال أن فريقـا مـنه  يـرى إجيـاب الديـة فقـط، 
و قوك ابن ال بري وال هـري وابـن سـريين وحبيـ  بـن أي اثبـت وقد حن  ه ا عن اإلما  أمحد يف رواية، وه

ويروى عن معاذ بن جبل وابن  .وعبد امللك وربيعة وداود بن املن ر، وحنا  ابن أي موس  عن ابن عباس
 .ال بري وابن سريين وال هري أن  يقتل واحد منه  ويؤخ  من الباقن حصصه  من الدات

ى مجهـور الفقهـاء ثاحلنفيـة، واملالنيـة، والشـافعية، واحلنابلـة، وال يديـة يـر  :ال اين: تقتل اجلماعة ابلواحـد
، وهــو املــروي عــن عمـر وعلــ  واملغــري  بــن شــعبة وابـن عبــاس، وبــ  قــاك ســعيد بــن (275)واإلماميـة واإلابضــية

املسي  واحلسن وأبو سلمة وعطـاء وقتـاد  وال ـوري واألو اعـ  وإسـحاق وأبـو ثـورث: أن اجلماعـة إذا قتلـت 
 .حدا قتلت ب  قصاصا، وقد استدلوا عل  ذلك ابلنتاب والسنة واإلمجاع والقياسوا

 الخاتمة
 القصاص منه  متب  يف االدان والشرائ  السماوية بل وحى الوضعية. .2
 .65، وسور  املائد  آية 239، 238، وآية 269وردت مفرد  القصاص يف سورتن ه : البقر  آية  .1
 لتطب  ه ا املفهو  يف ك ري من القضاا الي وج  فيها القصاص.ك لك جاءت السنة املعصومية  .7
 .املعترب ليعترب، اجلاين عل  فينّرر، وق  كما وجناية وجران واق  أمر حناية فهو: القصاص مفهو  .6
 أمج  الفقهاءعل  قتل اجلماعةاذا اشرتكوا يف قتل واحد بعد رد فاضل الدية. .5
 ان يعفو.و  الد  خمري بن القصاص والدية ول   .4
 فاضل رد م  اآلخر من ويقت  أحدتا عن يعفو أو ابلتنصيف منهما الدية أخ  أو عفوتا ل  كما .3

 .اآلخر اجلاين من الدية فاضل أخ  أو، ديت 
 للم اه  االسالمية االخرى يف املسألة أربعة أقواك ه :  .8

                                                        
التمـــالؤ واملمـــاأل : مبعـــى املســـاعد  ومـــن قـــوك لعلـــ : )ذلـــك ماقتلـــت ع مـــان وال مـــاألت علـــ  قتلـــ ( ومتـــالئوا علـــ  األمـــر:  -277

 .472حاح،ص اجتمعوا علي  ) (: الرا ي: خمتار الص
، حاشـية اخلرشـ  علـ  خمتصـر خليـل وهبامشـ  حاشـية الشـيخ علـ  7/229أسـهل املـدارك  1/785الشرح الصغري للـدرير -276
 .8/21العدوي 

 أن  عمـوا احلرورية من قو  وه  بن حممد مروان أا  يف خرج ال ي.التميم  أابض بن هللا عبد إىل انتسبوا اخلوارج من فرقة -275
 .الصحابة وأك ر--املؤمنن أمري عليا وكفروا، كافر خمالفه 
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 الــــنـ ْفسَ : )تعــــاىل قولــــ  لظــــاهر اآلخــــر بــــدون منهمــــا واحــــد يقتــــل أن احلنفّيــــة أك ــــر قــــوك وهــــو: األوك
لنـ ْفس    بوضـع  قـاك ملـن خالفـا، للماهيـات وض ، جنس اس  - احملققن عند كما - النفس ان وجواب (،اب 

 كمـا،  أخـرى ماهيـة تقابـل كليـة واملاهية، النفس ماهية والال  األلف فمدخوك، التعين عل  ال واحد لفرد
 تفّسر الشريفة األحادي  ان كما،   خر فرد مقابلة املقصود ينن فل ، وافراد بفرد وتتحق  املصادي  تض 
 .واحد  بنفس واحد  نفس املقصود فليس الشريفة اآلية يف النفس مراد لنا وتبن

 فإن  واحد  من يف القتل أورد لو فإن  الشافع  فّصل يف قول ،: ال اين
 امما فرض بعد وجواب ، الدية اآلخر من وأيخ  واحد من فيقت   مانن يف كان وإذا، منهما يقت 

 فاضـل ردّ  مـ  مطلقـا منهمـا فيقـت ، معـا إليهمـا يسـتند بل األخري اجل ء إىل يستند ال واملعلوك، عل ة ج ءا
 .الدية

 .القصاص تشري  خال  وهو الفساد ابب ينفتح ه ا مب ل وجواب ، جّما  عنهما العفو: ال ال 
 بـن ذلـك يف فـرق ال وجوابـ  أحـده  مـن فيقـت  قتـل يف اشـرتكوا لـو أنفـار عشـر  خصـوص يف: الراب 

 .ديته  فاضل ردّ  م  منه  يقت  أن للو  فيح ، واحد املالك فإن .والن ر  القلة
 فعلــ  قتلهمــا أراد ولــو، أحــدتا قتــل أراد ال ــاين لــو اجلـاين مــن الديــة نصــف أيخــ  انــ  الــرواات ظـاهر .9

 اجلاين من يؤخ  كيف األوىل الصور  يف فقيل، ورثتهما إىل منهما واحد كل دية فاضل يرد أن الو 
، السـب  مـن أقـوى املباشـر كـان لـو هـ ا يـرد امنـا وجوابـ ، السـب  وهـو القاتـل هـو الـو  واحلاك الدية
 .الشرع  لإلذن املباشر من يقت  وامنا، املباشر من أقوى وهو اجلاين هو القتل سب  هنا ولنن

 ردّ  تقــدمي النصــوص ظــاهر ؟ابلعنــس أو عليــ  الديــة تقــّد  يالحــظ هــل منهمــا القصــاص مطالبــة عنــد .21
(    ) كلمـة وفيها املالك يستفاد ومنها، القط  يف (274) أي مرمي كرواية قصاصهما عل  الدية فاضل
 البـاب ان خبـري وأنـت، منهمـا يقـت     ، أّوال الديـة فاضل يعط  أن ذلك ويع، الرتاخ  عل  الدالة
(    ) كل ليس أنّ  كما،  القود إىل احلن  تعّدي فيشنل القط  يف وردت إمنا والرواية التعبدّات ابب
 القصاص عل  الدية تقدمي ل و  وعد  الرتاخ  عد  عل  يدك ما الرواية آخر ويف، الرتاخ  عل  تدك
 .امل تار هو كما الت يري عل  تدك بل

 تــرجيح ينــون امنــا، متعمــدا رمضــان شــهر أفطــر مــن كنفــار  خصــاك بــن امل ــري  الشــرعية الواجبــات .22
 الفاعل إبراد  أحدها
 إبراد  أحـدتا انت اب فإن أحدتا قتل بن الت يري كان فلو، التحقي  علي  كما اإلراد  هو فاملرجح

 وقتــل إبقــاء  فــاألوىل اخلطــأ هــ ا ارتنــ  وقــد والصــالح اخلــري أهــل مــن أحــدتا كــان لــو نعــ . املقتــوك و 
 .اآلخر

                                                        
 عــن حيـى بـن حممــد عـن يعقـوب بـن حممــد - 2 حـدي  الطـر  قصــاص أبـواب مـن 15 ابب 262 ص 29 ج الوسـائل -274

 اجتمعـا رجلـن يف--جعفـر أي عـن األنصـاري مـرمي أي عـن سـام بـن هشـا  عـن حمبـوب بـن احلسـن عـن عيس  بن حممد بن أمحد
: قـاك( يـد ديـة منهمـا أخـ  أحـ ّ  وان يقطعهمـا     فاقتسـما) أحـد يـد ديـة إليهمـا أّدى يقطعهمـا أن أحـ ّ  ان: قاك رجل يد قط  عل 
. حنـو  حمبـوب بـن احلسـن عـن إبسـناد  احلسـن بـن حممـد. الديـة ربـ  يـد  قطعت ال ي عل  يد  تقط  م ال ي ردّ  إحداتا يد قط  وان
 .حمبوب بن احلسن عن إبسناد  الصدوق وروا ، يد دية منهما أخ  أح  وان: و اد
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، إلـيه  الرجـوع حـ  الـد  فلـو ، القتالـة كالعصـا غـري ابآلالت واحـد قتـل يف أك ـر أو اثنان اشرتك لو .21
 من أشد أحده  ضرب ينون أن إال   الله ، ديته  فاضل رد م  منه  فيقت  العلة أج اء مبن لة فإم 
 .حينئـ  الديـة فتأخـ  للحـدود الدارئـة الشـبهة حتصـل أو، منـ  فيقت  عرفا إلي  القتل فينس ، اآلخر
 يقصدوا وم ذلك اتف  لو قصاص وال، منه  فيقت  قتل  عل  متواطئن كانوا لو: العامة بعض وعند
 .ترى كما معا وتا، قصاص وال عنه  يعف  بعضه  وقاك، القتل

 بـــل، التســـاوي اشـــرتاط عـــد  األدلـــة إطـــالق ظـــاهر ؟وكيفـــا كّمـــا الضـــرابت يف التســـاوي يشـــرتط هـــل .27
  والشديد  الضعيفة وبن والن ري  القليلة بن فرق وال، القتل عل ة أج اء الضرابت تنون أن العمد 

 فعـل ينـون أن القتـل يف الشركة عنوان حتق  يف يعترب أن  إىل اجلواهر وصاح  احملق  احلل  أشار قد .26
 جبــل مــن عليــ  اجملــ، دفــ  يف اثنــان اشــرتك لــو كمــا،  االنفــراد القتــل حالــة يف مــؤثرا منهمــا واحــد كــل

 يف يــؤثر فإنــ  منفــردا ذلــك منهمــا واحــد كــل فعــل فلــو، مســموما إطعامــ  أو بئــر يف القائــ  أو شــاه 
 لــو الضــعيفة الضــرابت فــان الرابــ  التنبيــ  مــ  يتنــاىف هــ ا ولنــن، الشــركة معــى يتحقــ  وحينئــ ، موتــ 

، اجـ اء مـن مركبـة واحد  عل ة مبن لة كل ها الضرابت ان يقاك أن إال   الله ، املوت يف أثّرت ملا انفردت
 .سواء حدّ  عل  عل ت  اج اء إىل ينس  واملعلوك

 غـري وأخـرى، صـاحب  قبـل مـن عليـ  مغـري ينون اتر  واحليوان، قتل يف حيوان م  ش   اشرتك لو .25
 فــان عليــ  القصــاص فيتوجــ  اجلــاين يــد يف كالســيف فإنــ ، فيــ  النــال  مــرّ  فقــد عليــ  املغــرى امــا، مغــر

، قتلـ  علـ  آخـر وأعان  علي  اجمل، عل  فهمش عابرا احليوان كان إذا واما، املباشر من أقوى السب 
 وإذا، ورثتـ  إىل ديتـ  فاضـل رد مـ  منـ  يقـت  أو، الشـ   مـن الديـة نصـف يسـتح  الد  و  فإن
 مـن اآلخـر والنصـف منـ  الديـة نصـف أيخـ  فـالو  صاحب  قبل من مغري حيوان م  الش   كان

 .احليوان صاح 
 ابالبن األب وال، التساوي ابلنافر(الشرتاط املسل  يقاد الفقهية يف ه ا الباب قاعد )ال القواعد من .24

 اشــرتك لــو وحينئــ . ذلــك وغـري، ابلعبــد املــوىل وال، خــال  حمـل وهــو ابملــرأ  الرجــل وال، العنـس دون
 ديـة نصـف يؤخـ  إمنـا، املسـل  مـن يقت  ال فإن  كافرا وكان علي  اجمل، قتل يف ذم  كافر م  مسل 
 يف آخر م  الوالد اشرتك لو وك ا. ورثت  إىل اخلاصة ديت  فاضل ردّ  م  النافر من ويقت  من  النافر
، الديـة فاضـل ردّ  مـ  ذلـك الـو  أراد إذا، اآلخـر مـن يقـت  امنـا الوالـد مـن يقـت  ال فإن ، ولد  قتل
 .واملوىل والعبد واملرأ  الرجل يف النال  وك ا

 المصادر والمراجع

 النرمي. القرآن
اجلناات يف الفق  االسالم  دراسة مقارنـة بـن الفقـ  االسـالم  والقـانون، حسـن علـ  الشـاذ ،  -2

 ، دار النتاب اجلامع ،املنتبة الشاملة.1ط
االستبصار فيما اختلف من األخبار. أبو جعفر شيخ الطائفة حمّمـد بـن احلسـن املعـرو  ابلشـيخ  -1

حســن املوســوي اخلرســان، الطبعــة الرابعــة، طهــران، دار النتــ   (، إعــداد الســيد641 - 785الطوســ  )
 .2791اإلسالمية، 
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 (.  2972 لندن طب ) نعي  ألي أصفهان أخبار -7
 (.ق.  ه 2181) اإلسالمية املنتبة األثري، البن الصحابة معرفة يف الغابة أسد -6
بـــريوت، الطبعـــة اأُلوىل، أســـهل املـــدارك، ألي بنـــر بـــن حســـن النشـــناوي، دار النتـــ  العلميّـــة،  -5
 . ه 2624
 (، دار املعرفة، بريوت.116 - 251األ ، حملّمد بن إدريس الشافع  ) -4
 - 755اإلنتصــار، للســّيد علــّ  بــن احلســن املوســوي، املعــرو  ابلشــريف املرتضــ  علــ  اهلــدى ) -3
 ـه 2625(، مؤّسسة النشر اإلسالم ، ق ، الطبعة اأُلوىل، 674
.  ه 2718 طبـ ) بغـداد امل ـّى  منتبـة أوفسـت، السـعاد  مطبعـة، العسقالين احلجر البن اإلصابة -8

 (.ق
ص  5ج  861البحر ال ّخار اجلام  مل اه  علماء األمصار( أتليـف أمحـد بـن حيـى املتـوىف سـنة  -9
 مطبعة السنة احملمدية / مصر  2748طبعة سنة  126

(، 595 - 511ّمــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب )بدايــة اجملتهــد ومايــة املقتصــد، ألي الوليــد حم -21
  ه 2614منشورات الشريف الرض ، ق ، 

(، دار إحيـاء الـرتاث 583بدائ  الصنائ  يف ترتي  الشرائ ، ألي بنـر بـن سـعود الناسـاين )   -22
 هـ 2623العري، بريوت، الطبعة اأُلوىل، 

 .بريوت، العري النتاب دار، اخلطي  عل  بن ألمحد بغداد اتريخ -21
 ، دار النت  العلمية، بريوت.ـه 579حتفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي، ت  -27
 (.ق.  ه 2736) بريوت، العري الرتاث إحياء دار، لل هيب احلّفا  ت كر  -26
، منتبــة املرعشــ ، قــ   ه 814التنقــيح الرائــ  مل تصــر الشــرائ ، الفاضــل املقــداد الســيوري، ت  -25
 املقدسة.
 .بريوت، صادر دار، العسقالين حجر البن الته ي  هت ي  -24
 بشــار حتقيــ  - 361 تــويف - املــ ي يوســف الــدين مجــاك - الرجــاك أمســاء يف النمــاك هتــ ي  -23

 بريوت.. الرسالة مؤسسة - عواد
ال قـات: حممـد بـن حبـان بــن امحـد بـن حبـان ابـو حــامت البسـي السجسـتاين، حتقيـ ، حممـد عبــد  -28

  ، دائر  املعار  الع مانية.2937 -2797، 2ط املعيد خان،
 .والقعقاع برتمجة سيف  ه 2732 سنة آابد حيدر. ط، للرا ي والتعديل اجلرح -29
(، 2144جــواهر النـــال  يف شــرح شـــرائ  اإلســال . الشـــيخ حممــد حســـن بــن ابقـــر النجفـــ  )   -11

 .2798مية، إعداد عد  من الفضالء، الطبعة السادسة، طهران، دار النت  اإلسال
 (.ق.  ه 2623 طب ) العري النتاب دار، األصفهاين نعي  ألي األولياء حلية -12
مد بن عبد حم :وهبامش : حاشية العدوي )يف الفق  املالن (املؤلف شرح خمتصر خليل لل رش  -11

 مصطف  مبصرحممد أفندي  :طب  مبطبعة حاشية أي احلسن عل  بن أمحد العدوي :وابهلامش هللا اخلرش 
 هـ1306 :سنة الطباعة
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(، دار الفنـر، 651 - 746احلاوي النبري، ألي احلسن علّ  بن حمّمـد بـن حبيـ  املـاوردي ) -17
احلــدائ  الناضــر  يف أحنــا  العــرت  الطــاهر ، للشــيخ احملــدّ ث يوســف بــن   ه 2626بــريوت، الطبعــة اأُلوىل، 

ســــالم ، قــــ  ]ابألوفســــت عــــن طبعــــة النجــــف (، مؤّسســــة النشــــر اإل2284 - 2213أمحــــد البحــــراين )
 األشر [.
 785) الطوســ  ابلشــيخ املعــرو  احلســن بــن حمّمــد الطائفــة شــيخ جعفــر أبــو. الطوســ  رجــاك -16
 2781، احليدرية املطبعة، األشر  النجف(، 641

 ، دار الران، القاهر . ه 2281سبل السال ، حممد بن إمساعيل الصنعاين، ت  -15
 - فراهـــاين انتشـــارات، القّمـــ  عّبـــاس الشـــيخ للمحـــّدث، واآلاثر احلنـــ  ومدينـــة البحـــار ســـفينة -14
 .ش 2747 طهران
(، دار ابـــن حـــ  ، 135 - 111ســنن أي داود، لســـليمان بـــن األشـــع  السجســـتاين األ دي ) -13

  ه 2629بريوت، الطبعة اأُلوىل، 
حتقيـ  أمحـد  -اث العـري دار إحيـاء الـرت  -(  ه 19حممد بـن عيسـ  بـن سـور  )سنن الرتم ي:  -18

 حممد شاكر.
 ، دار احملاسن، القاهر . ه 785سنن الدارقط،، عل  بن عمر الدارقط،، ت  -19
(، 658 - 786السنن النربى )سنن البيهق (، ألي بنر أمحد بن احلسن بن علّ  البيهق  ) -71

 هـ 2766جملس دائر  املعار  الع مانية، حيدرآابد، 
 ط - االرنـؤرط شـعي . د إشرا  - الرسالة مؤسسة -(  ه 368) لل هيب :النبالء أعال  سري -72

 .هجري2615 - 7
هــــ، 2731الشــرح الصـــغري: أمحـــد بـــن حممــد بـــن أمحـــد الـــدردير، مطبعــة مصـــطف  البـــاي احللـــيب  -71

 هبامش بلغة السالك للصاوي.
بــن حمّمــد بــن أمحــد بــن قدامــة الشــرح النبــري )املطبــوع يف ذيــل املغــ،(، ألي الفــرج عبــد الــرمحن  -77

 (، دار النت  العلمية، بريوت.481املقدس  )  
 احلنبلــ  العمــاد بــن أمحــد بــن احلــ ّ  عبــد الفــالح ألي«.  ذهــ  مــن أخبــار يف الــ ه  شــ رات -76

 .  2988 - 2619، الفنر دار، بريوت، جمل دات 6 يف أج اء 8(. 2189 -2171)
الدمشقية، ل ين الدين بن علّ  العامل ، املعـرو  ابلشـهيد ال ـاين الروضة البهية يف شرح اللمعة  -75

  ه 2617(، دار إحياء الرتاث العري، بريوت، الطبعة ال انية، 945 - 922)
 - 2242راض املسائل يف بيان األحنا  ابلـدالئل، للسـّيد علـّ  بـن حمّمـد علـّ  الطباطبـائ  ) -74
 ـ ه 2621ىل، (، دار اهلادي، بريوت، الطبعة اأُلو 2172
 (.ق.  ه 2781) بريوت، صادر دار، سعد البن، النربى الطبقات -73
 ، دار الرائــدالعري، 22931طبقــات الفقهــاء: الشــريا ي الشــافع ، حتقيــ ، احســان عبــاس، ط -78
 بريوت.
 ، دار إحياء الرتاث العري، بريوت. ه 855عمد  القار ، بدر الدين العي،، ت  -79
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املطبوع ضمن اجلوامـ  الفقهيـة: ألي املنـار  ابـن  هـر ، ط. منتبـة آيـة هللا العظمـ  غنية الن وع  -61
 . هج 2616املرعش  النجف ، إيران، ق ، عا  

 ، دار إحيـــاء الـــرتاث العـــري، ه 851فـــتح البـــاري بشـــرح الب ـــاري، ابـــن حجـــر العســـقالين، ت  -62
 بريوت.
 الفنر، بريوت.الفق  اإلسالم  وأدلت ، وهبة ال حيل ، دار  -61
 الطبعة، بريوت، العري الرتاث احياء دار نشر، اجل يري الرمحن عبد الفق  عل  امل اه  األربعة: -67
 .ق،  ه 2614 سنة، السابعة
من ال حيضر  الفقي ، ألي جعفر حمّمد بن علّ  بن احلسن بن اببوي  القّمـ ، املعـرو  ابلشـيخ  -66

  ه 2616سالم ، ق ، الطبعة ال انية، (، مؤّسسة النشر اإل782الصدوق )  
(، دار النتـ  اإلسـالمية، 719النايف، ل قة اإلسال  أي جعفـر حمّمـد بـن يعقـوب النليـ، )   -65
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