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  :القول في شروط القاتل

للقتل مباشرا عاقال بالغا مختارا  :على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون الفقهاء اتفق
  .غير مشارك له فيه غيره

  :واختلفوا في المكَره والمكرِه، وبالجملة اآلمر والمباشر
  .إذا لم يكن هنالك إكراه وال سلطان لآلمر على المأمورف**

 القتل على المباشر دون اآلمر، ويعاقب اآلمر: فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة.  
 وهذا ضعيف؛ لعدم وجود السلطة واإلكراهيقتالن جميعا: وقالت طائفة ،. 

  :حــالراج
إذا اجتمع اآلمر : "ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص على المباشر فقط؛ ألن القاعدة العامة تقول

  ".والمباشر ُيقّدم المباشر
  :على ثالثة أقوال اختلفوا في ذلك، أعني المباشر، فإنهم وأما إذا كان لآلمر سلطان على المأمور**

  بالتعزير يقتل اآلمر دون المأمور، ويعاقب المأمور: أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله وداودفقال.  
  يقتل المأمور دون اآلمر :الشافعي في أحد قوليهوقال.  
  يقتالن جميعا :مالكوقال.  
  :ةــــــاألدل
  :أدلة أبو حنيفة ومن معه: أوالً 

تأثير في إسقاط كثير  له اإلكراه ، ثّم إنّ شبه اآللة التي ال تنطقي )الُمكَره( المأمور ؛ ألنّ قتل اآلمر فقطي .١
  .ه يشبه من ال اختيار لهمن الواجبات في الشرع، لكون المكرَ 

  ."رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه": يقول والنبّي  .٢
  .اً واآلمر يطلق عليه قاتل من حيث المعنى؛ فهو القاتل شرع .٣
  .ثّم إّن المصلحة تقتضي ذلك وٕاال سيكون ذريعة لعدم حفظ النفس .٤
  :أدلة الشافعي في أحد قوليه: ثانياً 

فقد اختار إبقاء نفسه  المختار ه يشبه من جهةٍ غلب عليه حكم االختيار، وذلك أن المكرَ إّن المأمور ي .١
  .المضطر المغلوب ، ويشبه من جهةٍ مقابل هدر نفس أخيه، وليست نفسه بأولى من نفس أخيه

واآلمر لم يباشر القتل بنفسه؛ فهو ليس بقاتل حقيقة، وٕانما يطلق عليه اسم قاتل باالستعارة، والقتل إنما  .٢
  .يكون على القاتل

    :أدلة مالك: ثالثاً 
  .لم يعذر المأمور باإلكراه وال اآلمر بعدم المباشرة .١
له يس على أنه لو أشرف على الهالك من مخمصة ل ألن العلماء أجمعوا ؛ه على القتلكرَ المُ  ُيقتل: قالوا .٢

 .أن يقتل إنسانا فيأكله



  .في موِجب القصاصة  مسائل مختار : قصاصال                                                                                                                                                       

 إيمان محمد بركة                                ]2[                                                           

 

  :حـــالراج
 ؛ما ذهب إليه اإلمام مالك من وجوب القتل على كلٍّ منهما؛ ذلك أن المأمور ُيعّد مباشرًا للقتل مختاراً 

  .فهو القاتل حقيقة، واآلمر وٕان كان ليس بقاتل حقيقة لكنه هو القاتل شرعاً 
  :ن ال يجب عليهمع إذا اشترك من يجب عليه القصاص م: مسألة

إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ أو مكلف وغير مكلف، مثل عامد وصبي أو مجنون، أو حر وعبد في قتل 
  :فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ )١(عند من ال يقيد من الحر بالعبد عبد

 على العامد القصاص، وعلى المخطئ والصبي نصف الدية :فقال مالك والشافعي:  
  .في ماله جعلها الشافعيوعلى العاقلة؛  الدية جعل مالكاً  إال أن

 إذا اشترك من يجب القصاص عليه مع من ال يجب عليه القصاص، فال قصاص  :وقال أبو حنيفة
  .على واحد منهما وعليهما الدية

  :ةـــاألدلّ 
  :الحنفية أن هذه شبهة أدلة

نفسه من فعل الذي ال قصاص عليه كإمكان ذلك ممن  إزهاقفإن القتل ال يتبعض وممكن أن تكون 
  .م يكن الدم وجب بدله، وهو الديةوٕاذا ل "ادرءوا الحدود بالشبهات" عليه القصاص، وقد قال 

  :دليل مالك والشافعيو 
كل  فكأنّ  فمن وجب عليه القصاص يقتل؛ ،احتياطًا للدماءالنظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ 

  .المصلحي؛ لوجود الشبهة ه حكم نفسه، وفيه ضعف في القياسواحد منهما انفرد بالقتل فل
  :حـــالراج

؛ ذلك )العامد والمخطئ(مّما سبق يمكننا ترجيح مذهب الحنفية القاضي بمنع االقتصاص من أيٍّ منهما 
  ".ادرؤا الحدود بالشبهات" :بقوله  والحدود تدرأ بالشبهات؛ عمالً أن هذا ُيعّد شبهة، 

  :قتل المؤمن بالكافر الذمي: مسألة
  : اختلف العلماء في ذلك على ثالثة أقوال

 ال يقتل مؤمن بكافر: فقال الشافعي وأحمد والثوري وداود وجماعة.  
  يقتل به: حنيفة وابن أبي ليلىالوقال.  
 أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله :وقتل الغيلةال يقتل به إال أن يقتله غيلة،  :وقال مالك والليث.  

  
                                                 

  :هل ُيقتل الحر بالعبد؟ اختلف فيها الفقهاء على قولين: ذلك أّن مسألة )١(
  .األول للحنفية؛ حيث قالوا ُيقتل الحّر إذا قتل عبداً 
  .والثاني لمالك والشافعي؛ فقالوا ال يقتل الحّر بالعبد
الحنفية يقولون بقتل كلٍّ منهما، بينما يرى المالكية والشافعية أن القتل يكون : وبناًء على ذلك إذا اشترك حّر مع عبد في قتل عبد

  .   على العبد دون الحرّ 
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  :سبب الخالف
  .، وأخرى تدل على جواز ذلكالجواز؛ ذلك أنه وردت آثار تدل على عدم تعارض اآلثار والقياس

  :ةــاألدل
  :الفريق األول أدلة

  :اعتمدوا في ذلك على اآلثار واإلجماع
عهدا لم يعهده إلى الناس   علي أنه سأله قيس بن عبادة هل عهد إليه رسول اهللاما روي من حديث  .١

المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم "ال، إال ما في كتابي هذا، وأخرج كتابا فإذا فيه : قال
وهم يد على من سواهم، أال ال يقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى 

  ."دثا فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعينمح
  "ال يقتل مؤمن بكافر"قال  وروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  .٢
  .على أنه ال يقتل مسلم بالحربي الذي أمن العلماء إجماع .٣

  :أدلة الفريق الثاني
  :، والقياسثاراآلاعتمدوا في ذلك 

 رجال من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال قتل رسول اهللا " :حديث عبد الرحمن السلماني قال .١
 :" َى بعهدهوفّ  نْ أنا أحق م". 

  .ورووا ذلك عن عمر .٢
  :في وجه الداللة قالوا
  .كافر الحربي دون الكافر المعاهدأي أنه أريد به ال" ال يقتل مؤمن بكافر": هذا مخصص لعموم قوله أّن 

  . ما رووا من ذلك عن عمركذا لسلماني و حديث عبد الرحمن ا واضعفأهل الحديث أّن  :يعترض عليه
فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال  وأما من طريق القياس .٣

 .من باب أولى المسلم ة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمفإذا كانت حرمة ماله كحرم: الذمي، قالوا
لما كان الذمي مستأمن في بالد المسلمين كانت نفسه معصومة، وحرمة دمه كحرمة دم المسلم، : قالوا .٤

فمحمول على الكافر  "يقتل مسلم بكافر ال":  ه يجب على قاتله القصاص، أما قولهفإذا ُقتل فإن
 .الحربي ال الذمي

  :حـــالراج
  ذلك أّن الذمي إنما  ؛باالقتصاص من المؤمن إذا قتل كافراً مما سبق يتبّين لنا رجحان رأي الحنفية القائل

لقد آجرنا من : "جلس في بالدنا بعهد وأمان فينبغي حفظه وماله من أي اعتداء، وقد قال النبّي 
  ".آجرت يا أم هانئ

  ثّم إّن قوله" :هذا واهللا تعالى أعلممحمول على الكافر الحربي" ال يقتل مسلم بكافر ،.  
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  :قتل الجماعة بالواحد: مسألة
   فهل تُقتل به أم ال؟ واحدعلى قتل رجل جماعة إذا أقدمت 

  بأّن الجماعة  )والثوري وأبو ثور وغيرهم أحمدو مالك والشافعي و  أبو حنيفة( جمهور فقهاء األمصاريرى
  .ثرت الجماعة أو قلت، وبه قال عمرتقتل بالواحد، سواء ك

 وجابر ابن الزبير،(ال تقتل الجماعة بالواحد، وهو قول  :والزهري وقال داود وأهل الظاهر( .  
  :ةـــاألدل

  :الكتاب والسنة والمعقولعموم استدّل الجمهور ب :دليل الجمهور
  .}من قتل �فساً بغري �فس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا{: قول اهللا  .١

 .والسلطان هو القصاص، }يسرف يف القتلومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطا�ا فال {: قوله  .٢
  ."لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" : فقال عمر ؛غالما قتل غيلة أنّ   عن ابن عمر .٣
  .قتل سبعة من أهل صنعاء برجل  وروي أن عمر .٤
في  الحّق تبارك وتعالىالنظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه  .٥

وٕاذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع  }ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب{ :قوله 
  .الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة

إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد، فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله : يعترض عليه
  .إتالف النفس غالبا على الظن، فليس يلزم أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوسيظن 

  :دليل الظاهرية
   .}وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني{:  قوله .١
  .نصت اآلية على أّن النفس تقتل بالنفس، وليس األنفس بالنفس :قالوا

التعريف عليه، وعليه فلو اشتركت األنفس ) أل( لدخولأّن النفس اسم جنس وهو يفيد العموم  :وُيعترض عليه
  .فإنها تُقتل

  .}كُتب عليكم القصاص يف القتلى{:  قوله .٢
  .القصاص يعني المماثلة، وال مماثلة بين الواحد والجماعة :قالوا

ُنسّلم بأن القصاص يعني المماثلة، وهي واجبة ؛ لكننا ال نسّلم أن المراد بها المماثلة في العدد؛  :ُيعترض عليه
  .بل المراد بها المماثلة في الفعل بمعنى أّن من قتل ُيقتل؛ فيكون المراد وجوب القصاص على كل َمْن قتل

  :الراجح
  :؛ وذلك لما يليتُقتل بالواحد مّما سبق يتضح لنا رجحان قول جمهور الفقهاء من أّن الجماعة

  عموم األدلة التي توجب القصاص على الُجناة، دون تفرقة بين َمن انفرد في القتل وغيره طالما أّن
  .كوا في القتلر الجميع اشت
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 ثّم إّن فعل الصحابة يدّل على ذلك.  
  هروبًا من القصاصالمصلحة تقتضي أن تُقتل الجماعة بالواحد، سّدا لذريعة اللجوء إلى االشتراك.  
  المقصد من القصاص هو حفظ حياة اآلخرين؛ لقوله :}القول و ، }لكم يف القصاص حياة يا أويل األلبابو

  .بعدم قتل الجماعة بالواحد فيه تعطيل لهذا المقصد
  :حكم قطع األعضاء بالعضو :ويتفرع عن هذه المسالة مسألة أخرى؛ وهي ***
  ال تقطع أيد بيد، أعني إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد :أهل الظاهرقال.  
 تقطع األيدي باليد :وقال مالك والشافعي.  
 تقتل األنفس بالنفس، وال يقطع بالطرف إال طرف واحد: وفرقت الحنفية بين األنفس واألطراف فقالوا.  
  هل يقتل الرجل بالمرأة؟: مسألة
 قائم على أنه يقتل الرجل بالمرأة جماعاإلوغيره ممن ذكر الخالف حكى أن  فإن ابن المنذر.  

  .}وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس{ :قوله : دليلهم أيضاً 
  .امرأةيقتضي وجوب االقتصاص من الرجل إذا قتل  النظر إلى المصلحة العامةو 

  علي أما أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية :؛ فقاالعثمان البتيو.  
  نه ال يقتل الذكر باألنثى، وهو شاذإ :فقال؛ الحسن البصريوأما.  

  .االقتصاص من الرجل إذا قتل امرأة منعدّل الّنص بمفهومه على ؛ }واأل�ثى باأل�ثى{ :قوله  :وهو ودليله قوي
، وٕاذا تعارض }وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس{ : أّن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله :يعترض عليه

  .المفهوم مع المنطوق ُقدِّم المنطوق
 وارد في شريعة من قبلنا }وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس{ :قوله لكّن  ،بأن ما قلتموه صحيح :يجاب عليه

  .ا أنه ليس بشرٍع لنا، الراجح فيهوهي مسألة مختلف فيها
ألن الدالئل من شريعتنا ُتشير إلى أنها شرع لنا،  ؛أن القائلين بأنه ليس بشرع لنا يأخذون بهذه اآلية :ُيرّد عليهم

  . }كتب عليكم القصاص يف القتلى{: قوله : ومنها

  هل ُيقتل األب بابنه؟: مسألة
 ال يقاد األب باالبن إال أن يضجعه فيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل،  :فقال مالك

  .وكذلك الجد عنده مع حفيده
 فيده إذا قتله بأي وجهال يقاد الوالد بولده وال الجد بح: والجمهور وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري.  
  من األب إذا قتل ابنه يقاد أهل الظاهروقال.  
  :ةـــاألدل

  ".ال تقام الحدود في المساجد وال يقاد بالولد الوالد"قال  حديث ابن عباس أن النبي  :دليل الجمهور
  .}كتب عليكم القصاص يف القتلى{: ؛ كقوله عموم القصاص بين المسلمين :مالك دليل
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القصاص بين عموم فأخذوا ب هم حيث إنهم يأخذون بظواهر النصوص،مذهبعلى أصول  بناءً  :دليل الظاهرية
، فلم يفّرق بين قاتل وقاتل كما فرق الجمهور، ولم ُيفّرق }كتب عليكم القصاص يف القتلى{: قوله في  المسلمين

  . أيضا بين قتل وقتل كما فّرق مالك
  :وسبب اختالفهم

جرحه فمات، فقدم  فحذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه، فنز  قتادةمن بني مدلج يقال له  رجالً  أنّ روي ما 
اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى :  فذكر ذلك له، فقال له عمر  سراقة بن جعشم على عمر

أين :  أخذ من تلك اإلبل ثالثين حقة وثالثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر 
  ."ليس لقاتل شيء" :قال فإن رسول اهللا  خذها:  ها أنا ذا، قال: تول، فقالأخو المق

؛ لذلك لم شبه العمد فيما بين االبن واألبعلى أنه لم يكن عمدا محضا، وأثبت منه  فإن مالكا حمل هذا الحديث
  .يقتل به، ولو كان عمدًا محضا لقتل به

ومع ذلك لم ، من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد فحملوه على ظاهره من أنه عمد إلجماعهم أن وأما الجمهور
  .يقضي عمر عليه بالقتل بل أوجب الدية فقط

؛ فهذه المحبة مانعة له من أن يقدم وة المحبة التي بين األب واالبنلم يتهم األب حيث اتهم األجنبي، لق :فمالك
  .على قتل ابنه
، فال يعقل أن نعاقب من كان سببا في حياة االبنحد عن األب لمكان حقه على إنما عللوا درء ال :والجمهور

  .ابنه بالقتل ونجعل االبن سببا في إزهاق روح والده


