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 املكدِّمة

رب العادلْب، الرزتن الرحيم، مالك يـو الدين، والصالة والسالـ على أفضل  احلمد هلل
 : اخللق أرتعْب، نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثّبا، وبعد

[چچچڇ] :فإف اهلل سبحانو أمر بالعدؿ كما قاؿ سبحانو
، وأخرب أنو ػلب ()

[ڤڤڤڦ] :العدؿ وأىلو فقاؿ سبحانو
، كما أف من أمسائو سبحانو احلكيم، ()

فمن حكمتو سبحانو وعدلو أف شرع معاقبة اجلاين على جنايتو، ونوع ىذه العقوبات ٕبسب 
نوع اجلناية وادلستحق ذلا، ومن ىذا ما شرعو دلن قُِتل لو قتيل عمدا من القصاص من القاتل، 

ىذا البحث دراسة دلسألة من مسائل القصاص  أو الصلح مع القاتل بالدية أو أكثر منها، وُب
 .تأجيل القصاص رجاء العفو من أولياء الدـ : وىي

 : أىمية الموضوع
 : للموضوع أعلية بالغة تظهر فيما يأٌب

 فال ؽلكن الوصوؿ إىل ،أف ىذه ادلسألة ليست من ادلسائل الظاىرة ادلنصوص عليها -1
 . بعد دراسة األقواؿ والنظر ُب احلاالت للوصوؿ إىل احلكمإالحكمها 

 ، فالقاضي ػلتاج دلعرفة احلكم،احتياج أطراؼ متعددة دلعرفة احلكم ُب ىذه ادلسألة -2
  .وكذا اجلاين وأولياء الدـ

  .ارتباط ىذه ادلسألة بضرورة من أىم الضرورات بعد الدين وىي احملافظة على النفس -3

 : الدراسات السابقة
 .مل أطلع على من خص ىذه ادلسألة بالبحث

  :خطة البحث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  90سورة النحل ، من اآلية رقم   ()
 .   42سورة ادلائدة ، من اآلية رقم   ()
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 : خطة البحث
 .قسمت البحث إلى مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة

 . بياف مفردات العنواف: ادلبحث األوؿ
 . حكم القصاص: ادلبحث الثاين

 .احلكمة من مشروعية القصاص: ادلبحث الثالث
 . وقت تنفيذ القصاص: ادلبحث الرابع

 . أسباب تأجيل تنفيذ القصاص: ادلبحث اخلامس
 . حكم العفو عن القصاص: ادلبحث السادس
 . ادلفاضلة بْب القصاص والعفو: ادلبحث السابع
 . التأجيل لطلب العفو من أولياء الدـ: ادلبحث الثامن

 .وفيها أىم نتائج البحث: اخلادتة
 .أسأؿ اهلل أف ينفع هبذ البحث كاتبة وقارئة وادلسلمْب وأف غلعلو خالصاً لوجهو الكرًن
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 املبحث األول

  بياٌ مفزدات العيواٌ

 . المراد بالتأجيل: المطلب األول
: حتديد األجل، وىو مدة الشيء ووقتو الذي ػلل، ومنو قولو تعاىل: التأجيل لغة

چڱڱچ
غاية - زلركة-، وأّجل الشيء فهو آجل وأجيل، واجلمع آجاؿ، واألَجل ()

أي : طلبت منو األجل، فأجلِب إىل مدة، تأجيالً : الوقت ُب زلل الدَّين وغّبه، واستأجلتو أي
 . ()أخرين 

 . ()تعيْب وقت زلدد ُب ادلستقبل ألداء احلق :ااططحاً 
 

 . المراد بالقصاص: المطلب الثاني
 : القصاص لغة

 : يطلق القصاص في اللغة على عدة معان منها
 من ،القاؼ والصاد أصل صحيح يدؿ على تتبع الشيء " : قاؿ ابن فارس:التتبع -1

 :أي ،()چھ ےےچ:، ومنو قولو تعاىل()"اقتصصت األثر إذا تتبعتو: ذلك قوذلم
  .() وتقصص أثره،اتبعي أثره، وكذا اقتص أثره

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.  145)سورة آؿ عمراف من اآلية رقم   ()
 ، 11/11، لساف العرب 1/960، القاموس احمليط 7/488، احملكم واحمليط األعظم 27/435تاج العروس :  ينظر  ()

 . (أجل) ، مادة 1/64معجم مقاييس اللغة 
 .118معجم لغة الفقهاء ص:  ينظر  ()
 . 5/11مقاييس اللغة  ()

 .  11سورة القصص ، من اآلية رقم  ()

 . 7/74لساف العرب : ينظر   ()
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 : وقصاصة الشعر، قطعو: وقصصو، يقصُُّو قّصا، قصَّ الشعر والصوؼ والظفر:القطع -2
أي :  قصصت ما بينهما: يقاؿ، وأصل القص القطع، والقص أخذ الشعر بادلقص،ما ُقصَّ منو

  .() أي قطعت: ما قصصت بو، وادلقص،قطعت

 : القصاص ااططحاً 
، وىو أف يفعل باجلاين مثل ما فعل، مسي قوداً؛ ألهنم يقودوف اجلاين ٕببل أو غّبه القود

 . ()إىل زلل االستيفاء
 

 . المراد بالعفو: المطلب الثالث
 . العفو في اللغة واالاططح : المسألة األولى

عفا يعفو عفوا، فهو عاؼ : احملو والطمس، وىو من أبنية ادلبالغة، يقاؿ :العفو لغة: أوالً 
 . ()وعفو، وكل من استحق عقوبة فَبكتها فقد عفوت عنو

 ادلراد بالعفو عن القصاص، أف يَبؾ من وجب لو القصاص :العفو ااططحاً : ثانياً 
 . ()ادلطالبة بو مطلقاً إىل غّب بدؿ، أو على ادلاؿ

 .أنواع العفو: المسألة الثانية
 : للعفو عن القصاص ثطثة أنواع ىي

 وادلراد بو أف يعفو ويل الدـ عن اجلاين فيعفو عن القصاص وعن :العفو مجانا: أوال ً 
 . الدية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 18/100 ، تاج العروس 2/505، ادلصباح ادلنّب   (ؽ ص ص  ) 1/254سلتار الصحاح    ()

 9/9 ، منح اجلليل شرح سلتصر خليل 4/335 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغّب 6/529حاشية ابن عابدين    ()
 . 1/174 ، التعريفات الفقهية 2/495، اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع 

 . 15/72 ، لساف العرب 4/56 ، مقاييس اللغة 2/258العْب : ينظر   ()

 .  3/278 الكاُب: يينظر   ()
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وادلراد بو، أف يعفو الويل عن القصاص ويطالب بدية القتل : العفو إلى الدية: الثاني
 . ()"فالعفو أف يقبل الدية ُب العمد : " العمد، قاؿ ابن عباس

  .()العفو عن القصاص، والصلح مع أولياء الدـ على أكثر من الدية: الثالث

 
 المراد بأولياء الدم :المطلب الرابع
 .الولي في اللغة واالاططح : المسألة األولى

تباعد بعد ويل، : أصل صحيح يدؿ على قرب، يقاؿ: الواو والالـ والياء: الولي لغة: أوال
أي قرب، وجلست شلا يليو أي يقاربو، وادلوىل ابن العم، وادلوىل العصبة، وادلوىل الناصر، وادلوىل 

 . ()احلليف
من ذلم احلق ُب ادلطالبة بالقصاص أو العفو : المراد بأولياء الدم في االاططح: ثانياً 

 . عنو
 .من لو حق المطالبة بالقصاص : المسألة الثانية

  اختلف أىل العلم ُب أولياء الدـ أىم الورثة من الرجاؿ والنساء أـ العصبة من الذكور 
 :. فقط على قولْب

أف أولياء الدـ ُب القتل العمد ىم رتيع الورثة من ذوي األنساب : القول األول
واألسباب والرجاؿ والنساء والصغار والكبار، فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص، 

 .() واحلنابلة() والشافعية()وىذا القوؿ ىو مذىب احلنفية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 12/208فتح الباري (  )

 .242-7/241 ، ادلبدع 6/58 ، مطالب أويل النهى 4/125إعانة الطالبْب : ينظر  ()

 .  (ويل) مادة 6/672 ، ادلصباح ادلنّب 6/141مقاييس اللغة : ينظر   ()

 . 2/94 ، درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ 5/453شرح سلتصر الطحاوي : ينظر   ()

 .9/216 ، روضة الطالبْب 16/143 ، هناية ادلطلب 4/144 ، إعانة الطالبْب 4/35أسُب ادلطالب : ينظر   ()

 .90سورة النحل ، من اآلية رقم   ()
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 الرجاؿ من بالعصبات منوط ولكنو موروث، عنو والعفو القصاص أف: القول الثاني
، واختار ىذا القوؿ شيخ ()، ووجو ُب مذىب الشافعي()، وىو مذىب اإلماـ مالك()خاصة

  . ()اإلسالـ ابن تيمية
 : القول الثالث

وىذا القوؿ وجو . ادلطالبة بالقصاص حق لذوي األنساب من الورثة دوف الزوجْب 
 . ()للشافعية

 :األدلة
 : أدلة القول األول

إما أف : خّبتْب بْب فأىلوفمن قتل لو قتيل بعد مقالٍب ىذه  ": قولو :الدليل األول
 . ()"يقتلوا، أو يأخذوا العقل

 : وجو الداللة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أي رتيع العصبة بالنفس ، يقدـ األقرب فاألقرب من العصبة ُب إرثو إال اجلد واإلخوة فهم ُب درجة متساوية ُب    ()
أف تكوف وارثة ادلقتوؿ -1: القصاص والعفو ، وقد تكوف ادلرأة مستحقة القصاص عند ادلالكية بشروط ثالثة ىي

أف تكوف عصبة فيما لو فرض كوهنا -3أال يساويها عاصب ُب الدرجة وُب القوة معا ، -2كبنت أو أخت ، 
 .    7/5680الفقو اإلسالمي وأدلتو . ذكرا

 أسهل ادلدارؾ شرح إرشاد السالك ُب مذىب إماـ األئمة مالك ، 2/1101 الكاُب ُب فقو أىل ادلدينة: ينظر   ()
3/125  . 

 .      8/415النجم الوىاج ُب شرح ادلنهاج : ينظر   ()

 .    5/524الفتاوى الكربى : ينظر   ()

 . 18/446اجملموع شرح ادلهذب : ينظر(  )

أبواب الديات ، : ، والَبمذي ُب سننو  (27160) رقمو 45/137من مسند القبائل ، : أخرجو أزتد ُب مسنده   ()
كتاب : ، وأبو داود ُب سننو (1406) رقمو 4/21باب ما جاء ُب حكم ويل القتيل ُب القصاص والعفو ، 

 . 7/276، وصححو األلباين ُب إرواء الغليل  (4504) ، رقمو 4/172الديات ، باب ويل العمد يرضى بالدية 
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" فأىلو بْب خّبتْب " وُب قولو : " ()قاؿ ُب معامل السنن أىلو، رتيع ُب عاـ احلديث 
دليل على أف الدية مستحقة ألىلو كلهم، ويدخل ُب ذلك الرجاؿ والنساء والزوجات؛ ألهنم 

 " . رتيعاً من أىلو 
 أف القصاص حق يستحقو الوارث من جهة مورثو، فأشبو ادلاؿ، فيكوف :الدليل الثاني

 .()جلميع الورثة
 

 : أدلة القول الثاني
[ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ]:   قولو تعاىل:الدليل األول

( ). 

 : وجو الداللة
  . ()أف الويل يتناوؿ الرجاؿ من العصبات فدؿ على أف ال حق فيو لغّبىم

 : المناقشة
نوقش بأف اسم الويل يطلق على ادلرأة كما يطلق على الرجل؛ ألهنا تليو وإف مل تل 

  ().عليو
. ()النكاح كوالية العصبات؛ بو فاختص العار، لدفع ثبت؛ أف القصاص

 : المناقشة
 . ()نوقش بأف القصاص مل يثبت لدفع العار بل للتشفي وإذىاب الغيظ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 4/5معامل السنن (  )

 . 3/270 ، الكاُب 6/13األـ : ينظر   ()

 .      33من اآلية رقم : سورة اإلسراء   ()

 .     12/101احلاوي الكبّب : ينظر   ()

 .     12/101احلاوي الكبّب : ينظر   ()

  ، 18/446اجملموع شرح ادلهذب : ينظر(  )

 .     12/101احلاوي الكبّب : ينظر   ()
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 أف والية الدـ مستحقة بالنصرة وليس النساء من أىل النصرة فلم يكن :الدليل الثاني
  . ()ذلن مدخل ُب الوالية ادلستحقة هبا

 : المناقشة
نوقش بأف االستدالؿ هبذا ال يصح ألف اآلباء العاجزوف واألبناء الصغار والفقراء، كل 

 . ()ىؤالء يرثوف القود، وال حتملوف العقل فكذلك النساء 
 : دليل القول الثالث

  .()"فأىلو بْب خّبتْب : "  ُب احلديثقوؿ النيب 
 : وجو الداللة
  . ()وأىلو، أي ذوو رزتو، وبذا فإف احلديث ال يشمل الزوجات: ادلراد بقولو 
 : المناقشة

 من ": قولو بدليل أىلو؛ؽلكن أف يناقش بأف احلديث يشمل الزوجات ألهنن من 
 .()"خّبا ال أىلي على علمت وما أىلي، ُب أذاه بلغِب رجل، من يعذرين

 : الترجيح
 القوؿ األوؿ وىو أف أولياء الدـ ىم الورثة رتيعاً  من العصبة – واهلل أعلم –الراجح 

ويستوي فيها الرجاؿ - كما سيأٌب–وغّبىم، ذلك أف من احلكم للقصاص إشفاء الغيظ 
 .والنساء، وليس ىو شلا يتميز بو الرجاؿ عن النساء بل قد يكوف ما ُب النساء أشد وأعظم 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 7/125ادلنتقى شرح ادلوطأ : ينظر(  )

 .     12/101احلاوي الكبّب : ينظر   ()

 .      سبق خترغلو   ()

 . 36/141ذخّبة العقىب ُب شرح اجملتىب : ينظر(  )

 (. 2661) رقمو 2/173كتاب الشهادات ، باب تعديل النساء بعضهن بعضا ، : أخرجو البخاري ُب صحيحو(  )
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 .إجماالً  المراد بعنوان البحث: المطلب الخامس 
إذا عرض للقاضي دعوى يتوجو فيها احلكم على اجلاين بالقصاص بسبب القتل العمد 
فهل للقاضي ُب ىذه احلالة أف يؤخر احلكم أو يؤخر ويل األمر تنفيذ احلكم رجاء العفو من 

 . أولياء الدـ 
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 املبحث الثاىي

 حكه الكصاص

جاءت الشريعة بإغلاب القصاص ُب اجلناية على النفس عمداً إذا توفرت الشروط وانتفت 
 :ادلوانع، وقد ثبتت مشروعية القصاص بالكتاب والسنة واإلرتاع فمن ذلك

 : من القرآن الكريم: أوال

[ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :قولو تعاىل -1
 () . 

 : وجو الداللة
القصاص " ؽلًب تعاىل على عباده ادلؤمنْب بأنو فرض عليهم : " قاؿ ابن سعدي ُب تفسّبه

ادلساواة فيو، وأف يقتل القاتل على الصفة الٍب قتل عليها ادلقتوؿ، إقامة : ، أي"ُب القتلى 
 .للعدؿ والقسط بْب العباد

﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے] :قولو تعاىل -2

[﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷
( )

  

 : وجو الداللة
[ے ے]: أف قولو تعاىل

 أي فرضنا على بِب إسرائيل القصاص ُب النفس وما ( )
  . ()دوهنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا بنسخو

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   178من اآلية رقم :  سورة البقرة()
 .  45اآلية رقم :  سورة ادلائدة()
 .  45من اآلية رقم :  سورة ادلائدة()
 .  193ادلسودة ُب أصوؿ الفقو ص:  ينظر()
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 :من السنة النبوية: ثانياً 
ال ػلل دـ امرئ مسلم يشهد : " قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿعن عبد اهلل بن مسعود / 1

النفس بالنفس، والثيب الزاين، وادلارؽ من : وأين رسوؿ اهلل إال بإحدى ثالث، أف ال إلو إال اهلل 
  ()"الدين التارؾ للجماعة 

  :وجو الداللة
 .  ُب احلديث بياف أف األصل حرمة الدماء ادلعصومة إال أف اهلل سبحانو أباح القتل قصاصا

 أنو عاـ فتح مكة قتلت خزاعة رجال من بِب ليث بقتيل ذلم ُب عن أيب ىريرة / 2
إما أف يُوَدى، وإما أف يُقاد : من قتل لو قتيل فهو ٖبّب النظرين: " اجلاىلية، فقاؿ رسوؿ اهلل 

"()  
 : وجو الداللة

 . ()دؿ احلديث بنصو على أف من حق أولياء الدـ القصاص من القاتل
 : اإلجماع

 . ()أرتع الفقهاء على مشروعية القصاص ُب النفس بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطو
اتفقوا على أف من قتل نفسا مؤمنة : قاؿ الوزير: "()قاؿ ُب اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ

مكافئة لو ُب احلرية ومل يكن ادلقتوؿ ابنا للقاتل وكاف قتلو متعمدا متعدياً بغّب تأويل واختار 
  ."الويل القتل فإنو غلب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 9/5، .." أف النفس بالنفس والعْب بالعْب: " كتاب الديات ، باب قولو اهلل تعاىل:  أخرجو البخاري ُب صحيحو()
كتاب القسامة واحملاربْب والقصاص والديات ، باب ما يباح بو دـ ادلسلم : ، ومسلم ُب صحيحو (6878)رقمو 

 (.  1676) رقمو 3/1303
، ومسلم  (6880) رقمو 9/5كتاب الديات ، باب من قتل لو قتيل فهو ٖبّب النظرين :  أخرجو البخاري ُب صحيحو()

 2/988كتاب احلج ، باب حترًن مكة وصيدىا وخالىا وشجرىا ولقطتها ، إال دلنشد على الدواـ ، : ُب صحيحو
 (.   1355)رقمو 

 .  12/145عوف ادلعبود وحاشية ابن القيم :  ينظر()
 . 8/268ادلغِب :  ينظر()
() 4/251   . 
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  احلكنة مً مشزوعية الكصاص:املبحث الثالث

 
 : شرع اهلل عقوبة القصاص حلكم عظيمة بينها سبحانو ُب كتابو ومنها

[ڭڭڭۇ] : ولذا قاؿ سبحانو،زتاية للروح اإلنسانية -1
 فالقاتل ،( )

 وإذا علم القاتل أنو ، وأفُب الناس بعضهم بعضا ظلما،إذا قتل ومل يقتص منو استبيحت الدماء
يُقَتل إذا قَػَتل مع ما ركب اهلل سبحانو ُب الطباع والغرائز من اخلوؼ على النفس كف عن القتل 

 ترؾ قُِتل قتل إذا أنو علم إذا  ألنو؛ فالقصاص فيو زتاية دلن يريد أف يكوف قاتال،لئال يُقَتل
وفيو زتاية دلن يراد قتلو ألف من أراد قتلو إذا خاؼ من القصاص تركو فيبقى  حيا، فيبقى القتل

 ىمّ  من بقاء القصاص شرع ُب ألفُب القصاص أيضا حفاظ على حياة غّبعلا و ،غّب مقتوؿ
 القتل بسبب تعظم الفتنة ألف ذلما، يتعصب من بقاء بقائهما وُب بو يهم من أو بالقتل،
 زواؿ مشروعا القصاص كوف تصور وُب الناس من عامل قتل إىل تنتهي الٍب احملاربة إىل فتؤدي

 .()الكل حياة زوالو وُب ذلك كل

 وإذىاب الغيظ من قلوب أولياء ،من مقاصد القصاص التشفي ودرؾ الثأر -2

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] : ولذا قاؿ سبحانو()الدـ

[ ھ ھ
( )

إف أولياء ادلقتوؿ : قاؿ العلماء-: " رزتو اهلل– قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ،
تغلي قلوهبم بالغيظ حٌب يؤثروا أف يقتلوا القاتل وأولياءه، ورٗبا مل يرضوا بقتل القاتل بل يقتلوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 179سورة البقرة ، أوؿ اآلية رقم  ()

 .  2/136 ، التحرير والتنوير 5/229 ، تفسّب الرازي 3/541شرح التلقْب : ينظر ()

 . 3/272 ، الكاُب 15/368 ،  كفاية التنبيو ُب شرح التنبيو 7/242بدائع الصنائع : ينظر ()

 .   33سورة اإلسراء ، اآلية رقم  ()
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كثّباً من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدـ الطائفة، فيكوف القاتل قد اعتدى ُب االبتداء 
  ()"وتعدى ىؤالء ُب االستيفاء 

 چچچ] :إظهار شعّبة العدؿ الٍب قضى اهلل هبا بْب العباد كما قاؿ سبحانو -3

[ ڇ
  .وال شك أف قتل القاتل والقصاص منو من أعظم العدؿ وأدتو، () 

 ولذا رتب على القتل العمد العدواف ،بياف عظم وخطورة االعتداء على النفس -4
 ڳ گ گ گ] : كما قاؿ سبحانو،أشد وأغلظ العقوبات ُب الدنيا واآلخرة

[ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڳ ڳ ڳ
، وُب الدنيا عقوبتو ()

[ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے] :القتل كما قاؿ سبحانو
 () . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .    28/375رلموع الفتاوى  ()

 .   90سورة النحل، أوؿ اآلية رقم  ()

 .    93سورة النساء ، اآلية رقم  ()

 .   45سورة ادلائدة ، بداية اآلية رقم  ()
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 وقت تيفيذ الكصاص: املبحث الزابع

 
 إالوال يؤخر  إذا حكم بالقصاص على اجلاين فإف األصل أف يتم تنفيذ القصاص فوراً 

  ()لسبب
وال يؤخر االستيفاء حلر أو برد ولو مفرطْب أو ضعف : "()قاؿ ُب مطالب أويل النهى

 . ()"لوجوبو فوراً 
 : أدلة وجوو القصاص فوراً 

[ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :قولو تعاىل -1
 ()  

  :وجو الداللة
 واألمر إذا كاف رلردا عن القرينة فإنو يقتضي ،ُب اآلية األمر بالقصاص ُب القتل

  .()الفورية
 أنو كاف إذا قضى بْب اخلصـو نفذ احلكم مباشرة ُب أحاديث كثّبة عن النيب  -2

 بْب الزبّب واألنصاري ُب ماء شراج احلرة، وفيو وال يؤخر ، ومن ذلك قضاء النيب 
 ، ودلا قضى النيب ()"اسق يا زبّب ٍب احبس حٌب يرجع إىل اجلدر : " قوؿ النيب 

 بالصلح بينهما بالنصف ،  بْب كعب بن مالك وعبداهلل بن أيب حدرد النيب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 4/81االختيار لتعليل ادلختار : ينظر ()

() 6/164 . 

قاؿ ُب فتح الوىاب  ، "دلستحق القصاص استيفاؤه على الفور إذا أمكن : " 10/269وقاؿ ُب العزيز شرح الوجيز   ()
، قاؿ  . "أي للمستحق، قود فورا، إف أمكن، ألف موجب القود اإلتالؼ فعجل كقيم ادلتلفات: ولو: " 2/165

 ". وىذا ما ال خالؼ فيو من تنفيذ احلد فورا دوف إبطاء لكثرة األحاديث ُب ذلك: "20/42ُب اجملموع

 .  178بداية اآلية رقم : سورة البقرة ()

 .  1/571روضة الناظر وجنة ادلناظر : ينظر ()

 6/46 (فال وربك ال يؤمنوف حٌب ػلكموؾ فيما شجر بينهم )كتاب التفسّب ، باب : أخرجو البخاري ُب صحيحو  ()
 ( . 129) رقمو  4/1829كتاب الفضائل ، باب وجوب اتباعو : ، ومسلم ُب صحيحو  (4585)، رقمو 
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 بْب رجل ووالد  ، ودلا قضى النيب ()"قم فاقضو:"  البن أيب حدرد قاؿ النيب 
واغد يا أنيس على : " عسيفو بإبطاؿ الصلح الواقع بينهما قاؿ ألنيس األسلمي 

  . ()فاعَبفت فررتها" زوجة ىذا فإف اعَبفت فاررتها 

ففي األحاديث السابقة دليل على أف القاضي إذا حكم ُب القضية وفصل 
 . اخلصومة نفذ حكمو فوراً وال يؤخر 

فافهم : " ، وىو قاض بالبصرة  إىل أيب موسى ُب كتاب عمر بن اخلطاب  -3
  . ()"إذا أديل إليك ٕبجة، وأنفذ احلق إذا وضح

  .أف القصاص موجب اإلتالؼ فيتعجل كقيم ادلتلفات -4

 ألف من حكم القصاص إشفاء ،أف تأجيل القصاص فيو مضرة بأولياء الدـ -5
  .() وتأخّب القصاص يناُب ىذا ادلقصد،الغيظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، ومسلم ُب  (2710) رقمو 3/188كتاب الصلح ، باب الصلح بالدين والعْب : أخرجو البخاري ُب صحيحو  ()
  ( .   1558) رقمو 2/1192كتاب ادلساقاة ، باب استحباب الوضع من الدين : صحيحو 

: ، ومسلم ُب صحيحو  (6827) رقمو 8/167كتاب احلدود ، باب االعَباؼ بالزنا : أخرجو البخاري ُب صحيحو  ()
 ( .   1697) رقمو 3/1324كتاب احلدود ، باب من اعَبؼ على نفسو بالزىن ، 

  إىل أيب موسى األشعري كتاب ُب األقضية واألحكاـ وغّب ذلك ، كتاب عمر : أخرجو الدارقطِب ُب سننو  ()
كتاب الشهادات ، باب ال ػليل حكم القاضي على : ، والبيهقي ُب السنن الكربى  (4471) رقمو 5/367

، قاؿ ابن القيم  (20537) رقمو 10/252ادلقضي لو وادلقضي عليو ، والغلعل احلالؿ على واحد منهما حراما ، 
وىذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبوؿ ، وبنوا عليو أصوؿ احلكم  : " 1/68ُب إعالـ ادلوقعْب - رزتو اهلل–

 " .  والشهادة ، واحلاكم وادلفٍب أحوج شيء إليو وإىل تأملو والتفقو فيو 

 . 1/289 ، غاية البياف 5/279 ، مغِب احملتاج 8/438 ،   حتفة احملتاج 2/165فتح الوىاب : ينظر ()
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 املبحث اخلامس

 أسباب تأجيل تيفيذ الكصاص

 
األصل أف القصاص إذا ثبت وجب تنفيذه فوراً إال أف الفقهاء لتأجيل القصاص ُب 

النفس أسباباً كثّبة منها ما يكوف ألجل اجلاين ومنها ما يكوف ألجل اجملِب عليو، ومنها ما 
 : يكوف لغّبعلا

 : أسباب التأجيل العائدة إىل أولياء الدـ
 .تأجيل القصاص حٌب بلوغ الصغّب إذا كاف ويل الدـ -1
 .تأجيل القصاص إذا كاف ويل الدـ رلنونا -2
  .تأجيل القصاص حٌب قدـو الغائب إذا كاف ويل الدـ غائبا -3

 : أسباب التأجيل العائدة إىل اجلاين
 .تأجيل القصاص إذا كاف اجلاين رلنونا حٌب يفيق -1
 .تأجيل القصاص لدخوؿ اجلاين احلـر -2
  .تأخّب القصاص إذا كاف اجلاين ُب دار احلرب -3
  .()تأجيل القصاص للحمل واإلرضاع -4

وُب ادلباحث التالية بياف حلكم تأجيل القصاص رجاء العفو من أولياء الدـ ، وادلسألة وإف 
كاف الفقهاء مل يفردوىا بالبحث إال أف حكمها يتبْب من النظر ُب ادلباحث األخرى ادلتصلة 

 .هبا 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . التأخّب وأحكامو ُب الفقو اإلسالمي : ينظر التفصيل ُب ىذه ادلسائل ، رسالة الدكتور زلمد العيسى بعنواف  ()

 



 

 18 

 

 املبحث السادس

 حكه العفو عً الكصاص

 
دلت األدلة من الكتاب والسنة واإلرتاع على مشروعية العفو عن القصاص ُب القتل 

  :العمد
  : من الكتاو:أوال

  ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  گ گ  گ  گ  ڳ   ڳکڈ ژ ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کچ (أ

ۓ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ھ ھ ھ ے ےۀڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

چۓ
()

 

ے ے  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ﮷ ﮸ ﮹ چ (ب

چ  ﮿ ﯀ ﯁   ﮾﮺ ﮻ ﮼  ﮽
()

  
 :وجو الداللة

 قاؿ ابن كثّب ُب ،ُب اآليتْب اإلشارة إىل أف من وجب لو القصاص لو احلق ُب العفو عنو
فمن عفا :  يقوؿ،فمن تصدؽ بو " :قاؿ علي بن أيب طلحة عن ابن عباس " :()تفسّبه

 ."وتصدؽ عليو فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب 
  : من السنة:ثانيا

 أمر فيو إال رفع إليو شيء فيو قصاص  ما رأيت النيب : قاؿعن أنس بن مالك  ( أ
  ().بالعفو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 178 سورة البقرة ، اآلية رقم ()

 . 45 سورة ادلائدة ، من اآلية رقم ()

() 3/122 . 

، وقاؿ  (13220)  رقمو 20/437مسند ادلكثرين من الصحابة ، مسند أنس بن مالك ،  :  أخرجو أزتد ُب مسنده()
كتاب الديات ، باب اإلماـ يأمر بالعفو : وأخرجو أبو داود ُب سننو، إسناده قوي رجالو ثقات : زلققوا ادلسند عنو

= 
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  :وجو الداللة
  . ٗبشروعإال ال يأمر  ألنو ؛ بالعفو من القصاص داؿ على مشروعيتوأمر النيب 

 مع لقاعد إين: قاؿ حدثو، أباه، أف حدثو وائل، بن علقمة أف حرب، بن مساؾ عن (ب
 اهلل رسوؿ فقاؿ أخي، قتل ىذا اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ بنسعة، آخر يقود رجل جاء إذ  النيب
 نعم: قاؿ - البينة عليو أقمت يعَبؼ مل لو إنو: فقاؿ - «أقتلتو؟»: وسلم عليو اهلل صلى
 فضربتو فأغضبِب، فسبِب، شجرة، من طلتبط وىو أنا كنت: قاؿ «قتلتو؟ كيف»: قاؿ قتلتو،

 ما: قاؿ «نفسك؟ عن تؤديو شيء من لك ىل» : النيب لو فقاؿ فقتلتو، قرنو، على بالفأس
 من قومي على أىوف أنا: قاؿ «يشَبونك؟ قومك فَبى»: قاؿ وفأسي، كسائي إال ماؿ يل

 اهلل رسوؿ قاؿ وىل فلما الرجل، بو فانطلق ،«صاحبك دونك»: وقاؿ بنسعتو، إليو فرمى ذاؾ،
 :«فهو قتلو إف»: قلت أنك بلغِب إنو اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ فرجع، ،«مثلو فهو قتلو إف 

 يا: قاؿ «صاحبك؟ وإٍب بإذتك، يبوء أف تريد أما» : اهلل رسوؿ فقاؿ بأمرؾ، وأخذتو ،«مثلو
()سبيلو وخلى بنسعتو فرمى: قاؿ ،«كذاؾ ذاؾ فإف»: قاؿ بلى، - قاؿ لعلو - اهلل نيب

  :وجو الداللة
 . ويل الدـ على العفو وتكراره لو دليل على مشروعيتوحث النيب 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
= 

 رقمو 8/37كتاب القسامة ، األمر بالعفو عن القصاص : ، والنسائي ُب سننو  (4497) رقمو 4/169ُب الدـ 
، قاؿ عنو  (2692) رقمو 3/696أبواب الديات ، باب العفو ُب القصاص : ، وابن ماجو ُب سننو (4784)

 ".إسناده قوي: "احملقق

كتاب القسامة ، باب صحة اإلقرار بالقتل ودتكْب ويل القتيل من القصاص ، واستحباب : أخرجو مسلم ُب صحيحو()
أي مثلو ": فهو مثلو : " 11/173، قاؿ النووي ُب شرحو على مسلم  (1608) رقمو 3/1307.طلب العفو منو

ُب أنو ال فضل وال منة ألحدعلا على اآلخر ؛ ألنو استوَب حقو منو ٖبالؼ مالو عفى عنو فإنو كاف لو الفضل 
ُب أنو قاتل وإف اختلفا ُب التحرًن واإلباحة " فهو مثلو: "وادلنة وجزيل ثواب اآلخرة ورتيل الثناء ُب الدنيا ، وقيل

 "    منو العفو لكنهما استويا ُب طاعتهما الغضب ومتابعة اذلوى ال سيما وقد طلب النيب 
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 . اإلجماع:ثالثاً 

 :() قاؿ ُب ادلبدع،() أرتع العلماء على مشروعية العفو عن القصاص ُب القتل العمد
 ".أرتعوا على جواز العفو عن القصاص "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .21/9ادلبسوط :  ، وينظر7/57 ،   مطالب أويل النهى 12/136عوف ادلعبود : ينظر ()

() 7/240  . 
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 املفاضلة بني الكصاص والعفو : املبحث السابع

 
 : اختلف العلماء ُب ىذه ادلسألة على ثالثة أقواؿ

 ()وىو مذىب احلنفية.  العفو أفضل من القصاص وشلن قاؿ هبذا ابن بطاؿ:القول األول
، وأضاؼ بعض الفقهاء شرطا لتفضيل العفو على القصاص وىو إف ()االحلنابلة ()والشافعية

ال يكوف اجلاين من أىل التمادي ُب البغي والعدواف فإف كاف من أىل االعتداء الذين قد 
يزيدىم العفو ظلما وعدوانا فالقصاص أفضل والعفو إذا حصل منو ضرر كاف ظلماً من العاُب 

 . ()إما لنفسو وإما لغّبه فال يشرع
 

 .() القصاص أفضل وىو قوؿ لبعض الفقهاء:القول الثاني
 : األدلة 

 :أدلة القول األول
  :األدلة الٍب دلت على فضل العفو ومنها -1

[     ﯁ ﯀ ﮿] :قولو تعاىل ( أ
( ) . 

[ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] :قولو تعاىل ( ب
 () .  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .    8/334 ، البحر الرائق 26/148ادلبسوط : ينظر ()

 .    18/446 ، اجملموع شرح ادلهذب 4/42أسُب ادلطالب شرح روض الطالب : ينظر ()

 . 3/278 ، شرح منتهى اإلرادات 210زاد ادلستقنع ص: ينظر ()

 .   6/38جامع ادلسائل البن تيمية  ()

 وذكر دليلو وناقش الدليل ، ومل ينسبو ، ومع البحث مل أجد لو 7/39ذكر ىذا القوؿ الشوكاين ُب نيل األوطار  ()
 .نسبة

 .   45من اآلية رقم : سورة ادلائدة ()

 .   40من اآلية رقم : سورة الشورى ()
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] :قولو تعاىل ( ت

[ڦڦ
()

.  

 ُب اآليات الثالث احلث على العفو وبياف فضيلتو وأف أجره على اهلل، وُب :وجو الداللة
بدال  (خّبا) ،أي تظهروا (إف تبدوا) " :اآلية الثالثة قاؿ ُب عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 أو عفوًب عمن أساء إليكم فإف ذلك شلا يقربكم إىل ، أو أخفيتموه:أي (أو ختفوه  )من السوء 
 وذلذا ، فإف من صفاتو أف يعفو عن عباده مع قدرتو على عقاهبم،اهلل تعاىل وغلزؿ ثوابكم لديو

[ڤڤڤڦڦ] :قاؿ
().  

 زاد وما ماؿ، من صدقة نقصت ما»: قاؿ ، اهلل رسوؿ عن ، ىريرة أيب عن  ( ث
 ()«اهلل رفعو إال هلل أحد تواضع وما عزا، إال بعفو، عبدا اهلل

فالعز احلاصل بالعفو أحب إليو وأنفع لو : "  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية:وجو الداللة
من العز احلاصل لو باالنتقاـ، فإف ىذا عز ُب الظاىر، وىو يورث ُب الباطن ذال، والعفو ذؿ ُب 

  ()"الباطن، وىو يورث العز باطنا وظاىراً 
 على ظاىره : أحدعلا:فيو أيضا وجهاف" :()قاؿ زلمد فؤاد عبدالباقي ُب شرحو دلسلمو

 أف ادلراد أجره ُب : والثاين،ومن عرؼ بالعفو والصفح ساد وعظم ُب القلوب وزاد عزه وإكرامو
 ."اآلخرة وعزه ىناؾ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   149اآلية رقم : سورة النساء ()

 .   149من اآلية رقم : سورة النساء ()

 (مسلم مع شرح النووي) 16/141كتاب الرب والصلة ، باب استحباب العفو والتواضع : أخرجو مسلم ُب صحيحو ()
 ( 2588)،  رقمو 

 .   1/170 جامع ادلسائل البن تيمية ()
 .    16/141شرح النووي على مسلم  ()
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 وذلم فيو مصلحة راجحة على مصلحة إالأف اهلل سبحانو ال يندب عباده إىل العفو  -2
 فالعاُب لو من األجر بعفوه عن ظادلو فوؽ ما يستحقو من العوض عن ،االنتصاؼ من الظامل

 .تلك ادلظلمة من أخذ أجر أو وضع وزر لو مل يعف عن ظادلو

 وال ينتقص من جفا عليو ، فكاف ال ينتقم لنفسو، كاف يعفو عمن ظلموأف النيب  -3
 . ()ومل يوقره 

 .اتفق الفقهاء على أف العفو أفضل: اإلرتاع -4
أرتع : " ()، وقاؿ ُب ادلغِب"والعفو أفضل بال نزاع ُب اجلملة : "() قاؿ ُب اإلنصاؼ

 " . أىل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنو أفضل 

 
 :أدلة القول الثاني

 ومع الَبدد ُب ذلك ؟إنا ال نعلم ىل عوض ادلظلمة أنفع للمظلـو أـ أجر العفو -1
 .ليس إىل القطع بأولوية العفو طريق

  :المناقشة
 ٍب ،يناقش بأف غاية ىذا عدـ اجلـز بأولوية العفو ال اجلـز بأولوية الَبؾ الذي ىو الدعوى

 والسيما إذا نص ،الدليل قائم على أولوية العفو؛ ألف الَبغيب ُب الشيء يستلـز راجحيتو
 وإف كاف للمظلـو ،الشارع على أنو من موجبات رفع الدرجات وحط اخلطيئات وزيادة العز

 ، فيأخذ من حسنات ظادلو أو يضع عليو من سيئاتو،الذي مل يعف عن ظالمتو عوضا عنها
ولكنو ال يساوى األجر الذي يستحقو العاُب؛ ألف الندب إىل العفو واإلرشاد إليو والَبغيب فيو 

 وإال لـز أف يكوف ما ىو بتلك الصفة مساويا أو مفضوال فال يكوف للدعاء إليو ،يستلـز ذلك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1/171، جامع ادلسائل البن تيمية 6/574شرح البخاري البن بطاؿ : ينظر ()

() 10/3.  

() 8/352 .  
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فائدة على فرض ادلساواة أو يكوف مضرا بالعاُب على فرض أف العفو مفضوؿ؛ ألنو كاف سببا 
  .() والالـز باطل فادللزـو مثلو،ُب نقصاف ما يستحقو من عوض ادلظلمة

 : الترجيح
 أف العفو أفضل من ادلطالبة بالقصاص من عدـ ترتب ضرر أعظم –واهلل أعلم –الراجح 

، وىذا ىو الذي رجحو ()من مصلحة العفو ، وإال فإف درء ادلفاسد أوىل على جلب ادلصاحل
 . () وادلرداوي()شيخ اإلسالـ ابن تيمية

أف يكوف العفو سببا لتسكْب : أحدعلا: والعفو على قسمْب: " ()قاؿ الرازي ُب تفسّبه
أف يصّب العفو سببا دلزيد جراءة اجلاين ولقوة :  والثاين،الفتنة وجناية اجلاين ورجوعو عن جنايتو

 وىذه اآلية زلمولة على القسم ، واآليات ُب العفو زلمولة على القسم األوؿ،غيظو وغضبو
 ، إال ترى أف العفو عن ادلصر يكوف كاألغراء لو ولغّبه، وحينئذ يزوؿ التناقض واهلل أعلم،الثاين

 وروي أف زينب ،فلو أف رجال وجد عبده فجر ٔباريتو وىو مصر فلو عفا عنو كاف مذموما
 " دونك فانتصري  "  عنها فلم تنتو النيب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاىا النيب 

: يعِب–وُب ىذه اآلية : " ()قاؿ الشيخ ابن عثيمْب ُب شرح رياض الصاحلْب

[ىئىئىئییییجئ]
 ومغفرتو ، حث على صرب اإلنساف على أذية الناس() 

 ولكن ينبغي أف يعلم أف ادلغفرة دلن أساء إليك ليست زلمودة على ،ذلم ما أساؤوا إليو فيو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  7/39نيل األوطار : ينظر ()

  . 1/87األشباه والنظائر للسيوطي : ينظر ()

 .    6/38جامع ادلسائل البن تيمية : ينظر ()

 .   10/3اإلنصاؼ  ()

() 27/604    

 . 14/59الشرح ادلمتع :  ، وينظر1/80 ()

 .   43اآلية رقم : سورة الشورى ()
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 ڭ ۓڭ]:  فإف اهلل تعاىل قيد ىذا بأف يكوف العفو مقروناً باإلصالح فقاؿ،اإلطالؽ

[ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ".  أما إذا مل يكن ُب العفو وادلغفرة إصالح فال تعف وال تغفر،()

: فقاؿ ادلدح معرض ُب الغضب عند ادلغفرة- سبحانو- ذكر»: الشوكاىن قاؿ

[گگگڳڳ]
 ألف- أيضا- ادلدح معرض ُب الباغي على االنتصار ذكر كما () 

 العزة وهلل- سبحانو- قاؿ حيث ،العزة لو اهلل جعل من صفات من ليس ،بغى دلن التذلل
 ( )".فضيلة الغضب عند العفو أف كما ،فضيلة البغي عند فاالنتصار. وللمؤمنْب ولرسولو

  .()السفهاء عليهم فيجَبئ أنفسهم يذلوا أف يكرىوف كانوا: النخعي قاؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   40سورة الشورى ، من اآلية رقم  ()

 .   37سورة الشورى ، من اآلية رقم  ()

 .    4/620نيل األوطار  ()

 .    13/43 ، التفسّب الوسيط 4/620نيل األوطار  ()
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 صور التأجيل لطلب العفو مً أولياء الدو وحكنَا: املبحث الثامً

 

 فهل لو أف يؤجل ،إذا أراد القاضي احلكم بالقصاص على اجلاين بسبب قتل العمد
 ؟القصاص من اجلاين رغبة منو ُب العفو من أولياء الدـ

 : ذلذه ادلسألة عدة صور ؽلكن بياهنا من  خالؿ ادلطالب التالية
 الصورة األولى: المطلب األول

 .أن يؤخر القاضي الحكم رغبة منو في العفو من أولياء الدم ولإلاطح بينهما
 :حكم ىذه الصورة

 :  لهذه الصورة حالتان
 ومل غلـز بوجوب ،أف ال يتبْب للقاضي احلكم ويكوف األمر ملتبساً عليو: الحالة األولى

القصاص فإف على القاضي أف يؤخر احلكم وال يتعجل بو عسى أف يتبْب لو أو ػلصل الصلح 
 وإظلا وجب عليو التأخّب ُب ىذه احلاؿ؛ ألنو مأمور بفهم القضية قبل إصدار ،بْب اخلصمْب

  . ()احلكم فيها
 ،إذا أشكل على القاضي أمر تركو: "  نقالً عن ابن عبدالسالـ()قاؿ ُب تبصرة احلكاـ

 " .  ٍب للقاضي حينئذ أف يرشدعلا للصلح،وال ػلل لو اإلقداـ على احلكم باتفاؽ
 وقف ومل ػلكم بإسقاط ،فإف مل يتبْب لو ذلك وأشكل عليو احلكم: " ()وقاؿ ُب التبصرة

 فال ،إذا كانت شبهة وأشكل األمر:  قاؿ سحنوف، وحسن أف يدعوعلا إىل الصلح،وال وجوب
 " .بأس أف يأمرعلا بالصلح 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .     8/108 الفقو ادليسر: ينظر ()

() 1/34     

 .    11/5335التبصرة للخمي ،  ()
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وإذا اتصلت بو احلادثة ، واستنارت احلجة ألحد اخلصمْب حكم ، :" ()قاؿ ُب ادلغِب
وإف كاف فيها لبس أمرعلا بالصلح ، فإف أبيا أخرعلا إىل البياف ، فإف عجلها قبل البياف مل يصح 

 " . حكمو
 وإال أخره حٌب ،وال ػلل لو تأخّبه دلا فيو من تأخّب احلق عن موضعو: " ()وُب ادلبدع

 ". يتضح احلق فيحكم بو دلا فيو من القضاء باجلهل
 أف يتبْب احلكم للقاضي ويثبت عنده احلكم ُب نفسو بالقصاص بال : الحالة الثانية

 فيؤخر النطق باحلكم رغبة ُب اإلصالح بْب ادلتخاصمْب ففي ىذه ادلسألة اختلف ،تردد
 : الفقهاء على قولْب
ليس للقاضي أف يؤخر النطق باحلكم بل غلب عليو بيانو واحلكم بو وليس : القوؿ األوؿ
إذا اتضح احلكم : " ()، وىو مذىب الشافعية واحلنابلة، قاؿ ُب ادلهذبلو أف يؤخر احلكم

للقاضي بْب اخلصمْب فادلستحب أف يأمرعلا بالصلح ، فإف مل يفعال مل غلز تردادعلا ؛ ألف 
: قاؿ أبو عبيد: " ()، قاؿ ُب ادلغِب" احلكم الـز فال غلوز تأخّبه من غّب رضا من لو احلكم 

موضع الظامل فليس لو أف - أي للقاضي–إذا استنارت احلجة ألحد اخلصمْب وتبْب لو 
فإذا شهدت البينة شهادة صحيحة : " () قاؿ ُب كشاؼ القناع ،"ػلملهما على الصلح

 وال غلوز لو تأخّبه دلا ،واتضح احلكم لو مل غلز لو ترديدىا أي البينة ولزمو ُب احلاؿ أف ػلكم
 . " فيو من تأخّب عن موضعو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

() 10/84 .  

() 8/167. 

() 3/404 .  

() 10/48 . 

() 6/334    . 
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 وال يؤخره أكثر من مرة ألجل  ألجل الصلح،للقاضي أف يؤخر احلكم: القوؿ الثاين
ال : "()وىو قوؿ احلنفية وادلالكية ، قاؿ ابن صليم ُب األشباه والنظائر. الصلح بْب ادلتخاصمْب

:  الثانية،لرجاء الصلح بْب األقارب: غلوز للقاضي تأخّب احلكم بعد وجود شرائطو إال ُب ثالث
وال يدعو للصلح إف : " ()، قاؿ ُب التبصرة." إذا كاف عنده ريبة:  الثالثة،إذا استمهل ادلدعى
 ، وأنو مٌب ما أوقع احلكم تفاقم ما بْب ادلتنازعي، إال أف يرى لذلك وجها،تبْب احلق ألحدعلا

 بْب األقارب حسن وإف تبْب احلق –أي تأخّب احلكم –وىذا .. وعظم األمر وخشيت الفتنة 
 " . ألحدعلا أو ذلما 

 : األدلة 
 : أدلة القول األول

 فإف أخر ،أف صاحب احلق مستحق لو من حْب تبْب احلكم للقاضي: الدليل األول
كما : "()قاؿ ُب ادلبسوط. القاضي احلكم بعد تبينو كاف ُب ىذا إسقاطا للحق ُب مدة التأخّب

 "  ال غلوز تأخّبه ،ال غلوز إبطاؿ مقصود صاحب احلق
 فعليو القياـ ٗبا أمر بو وتأخّبه ، أف القاضي عبد مأمور ببياف احلكم:الدليل الثاني

أي –وىكذا ليس لو "  قاؿ الشوكاين ،للحكم ؼلالف ما أمر بو من الفصل والقضاء بْب الناس
 فإنو عبد مكلف مأمور منهي ليس ،تأخّب ما قد وجب وال التثبيط عما قد ثبت- الوايل

 ( )"ٗبعصـو وال شارع
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

() 1/191 . 

() 11/5336    . 

() 26/126 . 

 . 1/839السيل اجلرار  ()
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اتفق الفقهاء على أف : ""قاؿ ُب الفقو على ادلذاىب األربعة:  اإلرتاع:الدليل الثالث
 ومل يكن أبا وال جدا ، وكاف القاتل مكلفا عاقال،ادلقتوؿ عمدا إذا كاف مسلما معصـو الدـ

 وكاف لو أوالد ذكور كبار عقالء وحضروا رللس القضاء وطالبوا بالقصاص فإنو غلب ،للمقتوؿ
  ().. "على احلاكم تنفيذ احلكم من غّب تأخّب إال إذا كاف اجلاين امرأة حامال

 : أدلة القول الثاني
 :األدلة احلاثة على الصلح ومنها قولو تعاىل: الدليل األول

[ڳڱڱڱڱں]
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]:  ومنها  ()

[ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 () . 

 : وجو الداللة
أف الكتاب والسنة جاءتا بالَبغيب ُب الصلح وتأخّب النطق باحلكم قد يكوف سبباً ُب 

 . الصلح بْب ادلتخاصمْب
 : المناقشة

ؽلكن أف يناقش بأف الصلح بْب ادلتخاصمْب ؽلكن أف يكوف قبل بياف احلكم وبعده دوف 
 .احلاجة إىل التأجيل
ردوا اخلصـو فإف فصل القضاء يورث : " أنو قاؿ ما جاء عن عمر : الدليل الثاني

 . ()"الضغائن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  5/235 الفقو على ادلذاىب األربعة  ()

 .   9سورة احلجرات ، من اآلية رقم  ()

 . 114سورة النساء من اآلية رقم  ()

، قاؿ ابن  (11142) رقمو 6/66، سنن البيهقي الكربى  (22896) ، رقمو 4/534    مصنف ابن أيب شيبة ()
، قلنا ىذا ال يصح عن عمر .. رددوا اخلصـو حٌب يصطلحوا فإف فصل القضاء: قد جاء عن عمر أنو قاؿ: حـز

أصال ؛ ألننا إظلا رويناه من طريق زلارب بن دثار عن عمر ، وعمر مل يدركو زلارب ، وزلارب ثقة فهو مرسل ، 
 .8/164احمللى 
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 : وجو الداللة
أف ادلتخاصمْب إذا تصاحلوا فيما بينهم قبل احلكم رضوا رتيعا وحصل بينهم من تآلف 

 ٖبالؼ ما إذا نطق القاضي باحلكم ،القلوب والتسامح عن بعض احلقوؽ عن رضا واختيار
 . فقد يتولد بينهما من األضغاف واألحقاد بسبب احلكم

 : المناقشة
 : ؽلكن مناقشة دليلهم من وجهْب 

 .أف األثر ضعيف ال يصح االحتجاج بو : األوؿ 
 وتأخّب القاضي بياف احلكم مع ظهوره لو ،وظيفة القاضي بياف احلكم واإللزاـ بو: الثاين 

 األثر الوارد على ما إذا مل يتبْب احلكم ،من غّب لبس فيو تضييع وتأخّب لصاحب احلق
 فأما القضاء وجو يستبْب أف قبل ىذا ولكن: " () قاؿ ُب ادلبسوط عند ىذا احلديث،للقاضي

 من اإلطالة ُب دلا مرتْب أو مرة إال يفعلو وال اخلصمْب برضا إال يفعلو فال ذلك استباف ما بعد
 أف القاضي وعلى ادليل هتمة إليو غلر ذلك وألف حقو تأخّب ُب لو االستحقاؽ ثبت ٗبن اإلضرار
 األمور ُب الصلح يسعو إظلا: عبيد أبو  قاؿ: "()وقاؿ ُب ادلغِب " عليو يقدر ٗبا ذلك عن يتحرز

 ػلملهما أف لو فليس ،الظامل موضع لو وتبْب ،اخلصمْب ألحد احلجة استنارت إذا أما ،ادلشكلة
 بْب أصلح ما أنو شريح عن وروي. ادلنذر ابن واستحسنو. عطاء قوؿ وضلوه. الصلح على

 " .واحدة مرة إال متحاكمْب
 

 : الترجيح
 وألف الصلح بْب اجلاين وأولياء ، دلا جاء ُب أدلتهم،القوؿ األوؿ- واهلل أعلم–الراجح 

 . فألولياء الدـ ادلصاحلة عنو مع اجلاين والعفو عن القصاص،الدـ شلكن بعد احلكم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 5/50تبيْب احلقائق :  ، وينظر20/136 ()

 .6/335كشاؼ القناع :  ، وينظر10/48 ()
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أن يقضي القاضي بتأجيل تنفيذ القصاص بعد : الصورة الثانية: المطلب الثاني

 .الحكم بو
 :ولهذه الصورة أحوال

 : الحالة األولى
 تأجيل القصاص دلصلحة أولياء الدـ 

إذا حكم احلاكم بالقصاص من اجلاين فطلب أولياء الدـ تأجيل تنفيذ القصاص رغبة 
منهم ُب ادلفاوضة على الصلح مع اجلاين فإف القصاص يؤجل ُب ىذه احلالة ألف احلق ذلم 

 .()فكاف ذلم تأخّبه
 : الحالة الثانية

أف يكوف ُب التأجيل مصلحة ظاىرة للجاين أو غّبه فقد يظهر للقاضي بأف ُب تأجيل 
 أو يظهر لو  ،تنفيذ القصاص مصلحة للجاين بأف يطمع القاضي ُب رضا أولياء الدـ بالصلح

 ،أف تنفيذ القصاص يزيد اخلالفات والفرقة بْب اجلاين وأولياء الدـ خاصة إف كاف بينهم قرابة
وقد يكوف ُب التأجيل مصاحل أخرى كأف يظهر للقاضي أف ادلبادرة بالقصاص قد يَبتب عليها 
أضرار على الدولة كما ُب احلاالت الٍب يكوف احملكـو عليو بالقصاص من دولة أخرى فيكوف 
ُب التأجيل فرصة للمفاعلة مع دولتو لئال حتصل أضرار إف عجل ُب التنفيذ قبل ادلفاعلة معهم 

 : بشروط فللقاضي ُب مثل ىذه احلاالت أف يؤجل القصاص ،()أو غّب ذلك
 أف ال يكوف التأجيل سبباً إللغاء القصاص وعدـ تنفيذه بأف يؤجل ألجل :الشرط األول

 . غّب زلدود وؽلاطل ُب تنفيذه حٌب يضيع احلق وييأس طالبو منو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .   18/425اجملموع : ينظر ()

أف تأجيل احلكم غلوز ُب ثالث حاالت ، رجاء الصلح بْب ادلتخاصمْب ، :  8/107 الفقو ادليسرذكر ُب كتاب  ()
 . وعند خوؼ الفتنة ، وُب الدماء رجاء العفو



 

 32 

 

 أال يكوف التأخّب كبّبا فيؤثر ُب أولياء الدـ ويضيع حقهم ويزيد الغيظ ُب :الشرط الثاني 
 يردعلا بأف بأس فال اخلصمْب يصلح أف ُب القاضي طمع وإف: " ()قاؿ ُب ادلبسوط .قلوهبم
 حٌب اخلصـو ردوا قاؿ  عمر حلديث يصطلحا أف لعلهما بينهما احلكم تنفيذ ويؤخر

 األرحاـ ذوي من اخلصـو ردوا رواية وُب ،الضغائن القـو بْب يورث القضاء فصل فإف يصطلحوا
 ذلك على الزيادة ُب ألف الصلح؛ ُب طمع إف مرتْب أو ،مرة من أكثر يردىم أف لو ينبغي وال

 وإف ،لذلك انتصب ألنو بينهم؛ القضاء أنفذ الصلح ُب يطمع مل وإف ،احلق بصاحب اً إضرار
 إظلا ردىم عليو بواجب وليس ،ذلك من سعة ُب فهو يردىم أف قبل من بينهم القضاء أنفذ

 ".بذلك أتى وقد ،باحلجة القضاء وىو العمل من قلد ما عليو الواجب
 فإف ، أال يكوف ُب التأخّب إجلاء ألولياء الدـ بالعفو باإلكراه أو شبهو:الشرط الثالث

رزتو –قاؿ الشيخ زلمد بن إبراىيم . الشرط ُب العفو أف يكوف عن رضا وطيب نفس منهم
ٍب ىنا مسألة تقع كثّبا وىي أف بعض الناس قد يتعدى ويقتل عمدا عدوانا ٍب يلتجئ  " :-اهلل

 لكن يسعوف بالشفاعات ،إىل أناس ال ؽلكن أهنم باللفظ ؽلنعوف ما غلب عليو من حق القود
 وىذا ػلصل بو ، وىم بلساف احلاؿ كادلمتنعْب عن إقامة احلد،وادلشورات وبذؿ أمواؿ كثّبة

 أما ، فإذا كثر الشور الذي كالقهر فينبغي أف يقابل بالرد،فساد كبّب يعَبضوف اعَباضا تاما
  ( )".مطلق السعي أو احلاكم يشّب بقبوؿ الدية فهذا خّب

 : وؽلكن أف يستدؿ على جواز التأجيل ُب ىذه احلاالت ٗبا يلي 
 من ذكر وجوب تأجيل احلد والقصاص ُب دار احلرب وأهنا ال ()أف من الفقهاء -1

تقاـ ُب دار احلرب نظراً دلا يَبتب على ذلك من ادلفاسد كاللحوؽ بدار احلرب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

() 16/110   . 

 .    12-12/11فتاوى زلمد بن إبراىيم  ()

وتأجيل القصاص ُب دار احلرب ىومذىب احلنفية ، فمذىبهم سقوط احلد ُب دار احلرب إال أف القصاص بناء على  ()
تعليالهتم يؤجل تنفيذه وال يسقط ألنو متعلق بو حق آدمي ، ومذىب الشافعية إذا خيفت الفتنة من ضلو ارتداد 

= 
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 ، فاألضرار ادلتوقعة من تعجيل إقامة القصاص على اجلاين إف كاف من ()وغّبىا
دولة أخرى مثل األضرار ادلَبتبة على إقامة القصاص ُب دار احلرب أو أشد 

 .فيؤجل لتقليل الضرر 

درء ادلفاسد مقدـ على جلب ادلصاحل ، فالتعجيل بإقامة : أف من قواعد الشريعة   -2
القصاص مصلحة فإف كاف سيَبتب عليها مفاسد مثلها أو أشد فتؤجل ألجل 

 .درءىا 

أف ادلصحلة احلاصلة ألولياء الدـ وللجاين بتأجيل القصاص طمعاً ُب العفو أعظم  -3
من ادلصلحة ادلَبتبة على تعجيل تنفيذ القصاص ألف أولياء الدـ إذا حصل احلكم 

 .على اجلاين بالقصاص اطمأنت نفوسهم فإف تأجل التنفيذ قليال مل يتضرروا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
= 

من أتى حدا من الغزاة أو ما : " احملدود والتحاقو بدار احلرب فيؤجل القصاص ، أما احلنابلة فقد قاؿ ابن قدامة
، ٖبالؼ مذىب اإلماـ مالك فإف " يوجب قصاصاً ُب أرض احلرب مل يقم عليو حٌب يقفل فيقاـ عليو حده 

شرح سلتصر الطحاوي : ينظر .  مذىبهم إقامة احلدود والقصاص ُب دار احلرب كما تقاـ ُب دار اإلسالـ 
   .4/133 ،  الكاُب 1/386 ، جواىر العقود 4/546 ،  ادلدونة 7/139

 .    12-12/11فتاوى زلمد بن إبراىيم  ()
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 اخلامتة 

 :ُب ختاـ البحث أذكر ىنا بعض النتائج الٍب حواىا البحث
 تعيْب وقت زلدد ُب ادلستقبل ألداء احلق :التأجيل .  

 أف يفعل باجلاين مثل ما فعل:القصاص .  

 أو إىل الدية، سواء كاف ذلك رلاناً ، عدـ ادلطالبة بالقصاص:العفو عن القصاص ، 
  .أو بالصلح مع أولياء الدـ على أكثر من الدية

 وىم رتيع الورثة، من ذلم احلق ُب ادلطالبة بالقصاص أو العفو عنو:أولياء الدـ .  

 القصاص مشروع بالكتاب والسنة واإلرتاع.  

 والتشفي ودرؾ الثأر، زتاية الروح اإلنسانية:من احلكم دلشروعية القصاص ، 
  . وبياف عظم وخطورة االعتداء على النفس،وإظهار شعّب العدؿ

  لسببإالاألصل أف يتم تنفيذ القصاص فوراً وال يؤخر .  

 بعضها عائد إىل اجلاين وبعضها عائد إىل أولياء الدـ ،لتأجيل القصاص أسباب 
 .أو غّبىم

 العفو عن القصاص مشروع بالكتاب والسنة اإلرتاع.  

  إذا كاف العفو سببا لتسكْب الفتنة وتوبة اجلاين عن اجلناية فالعفو أفضل من
  .القصاص

  إذا مل غلـز القاضي بوجوب القصاص على اجلاين فإف على القاضي أف يؤخر
 .احلكم وال يتعجل بو عسى أف يتبْب لو أو ػلصل الصلح بْب اخلصمْب

  من صور تأجيل القصاص لطلب العفو من أولياء الدـ أف يؤخر القاضي احلكم 
 وىذه الصورة غّب ،ُب القضية مع اتضاح احلكم لو طمعاً ُب عفو أولياء الدـ

مشروعة فليس للقاضي أف يؤخر احلكم ذلذا الغرض والصلح شلكن بعد النطق 
  .باحلكم
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 للقاضي أف يؤخر تنفيذ القصاص إذا طلب أولياء الدـ ألف احلق ذلم.  

  للقاضي أف يؤخر تنفيذ القصاص إذا طلب اجلاين ذلك أو رأى القاضي ادلصلحة
 مامل يكن التأجيل سببا ُب تعطيل احلكم، ،رجاء العفو من أولياء الدـ ُب التأخّب

 وال يكوف ُب التأخّب إجلاء ،أو كاف التأجيل كبّبا يضر بأولياء الدـ ويزيد غيضهم
  .ألولياء الدـ بالعفو باإلكراه أو شبهو
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 حملمد ناصر الدين األلباين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -2
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 ، لعثماف بن علي البارعي،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي -11
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  .(ـ1412/1991 )3ط

شعيب :  حتقيق،(ىػ273) زلمد ين يزيد القزويِب عبداهلل أليب ،سنن ابن ماجو -22
دار الرسالة :  الناشر، عبداللطيف حرز اهلل–زلمد كامل قره بللي – عادؿ مرشد –األرنؤوط 

 .(ـ2009-ىػ1430 )،1 ط،العادلية
 أليب داود سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدي ،سنن أبي داود -23

 صيدا ،ادلكتبة العصرية:  الناشر،زلمد زلي الدين عبداحلميد:  حتقيق،(ىػ275ت)السجستاين 
  . بّبوت–

 ألزتد بن احلسْب بن علي اخلسروجردي ،السنن الكبرى= سنن البيهقي  -24
دار الكتب :  الناشر، زلمد عبدالقادر عطا: حتقيق،(ىػ458ت) أبو بكر البيهقي ،اخلراساين

  .(ـ2003-ىػ1424 )3 ط، لبناف– بّبوت ،العلمية
 ،(ىػ279ت) أبو عيسى ، حملمد بن عيسى الضحاؾ الَبمذي،سنن الترمذي -25

شركة :  الناشر، وإبراىيم عطوة عوض، وزلمد فؤاد عبدالباقي،أزتد زلمد شاكر: حتقيق وتعليق
  .(ـ1975-ىػ1395 )2 ط، مصر–مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

 أليب ،السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن = سنن النسائي  -26
مكتب :  الناشر،عبدالفتاح أبو غدة:  حتقيق،(ىػ303ت) أزتد بن شعيب اخلراساين عبدالرزتن

  .(ـ1986-ىػ1406 )2 ط،حلب-ادلطبوعات اإلسالمية
 حملمد بن علي الشوكاين ،السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار -27

  .1 ط،دار ابن حـز:  الناشر،(ىػ1250)
 البن بطاؿ أبو احلسن علي بن خلف بن ،شرح البخاري البن بطال -28
 ، السعودية–مكتبة الرشد :  الناشر،أبو دتيم ياسر بن إبراىيم:  حتقيق،(ىػ449)عبدادللك 
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  .(ـ2003-ىػ1423)2 ط،الرياض
 زلمد بن علي التميمي ادلارزي ادلالكي عبداهلل أليب ،شرح التلقين -29

  .(ـ2008 )1 ط،دار الغرب اإلسالمي:  الناشر،زلمد ادلختار السالمي:  حتقيق،(ىػ536ت)
 ،المنهاج شرح احيح مسلم بن الحجاج= شرح النووي على مسلم  -30

  .(ىػ1392 )2 ط،(ىػ676ت)أليب زكريا زلي الدين ػلٓب بن شرؼ النووي 
 ألزتد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ،شرح مختصر الطحاوي -31

زلمد عبيد اهلل . د-د سائد بكداش.أ–عصمت اهلل عنايت اهلل زلمد . د:  حتقيق،(ىػ370ت)
 1 ط، ودار السراج، دار البشائر اإلسالمية: الناشر،زينب زلمد حسن فالتو.  د–خاف 

  .(ـ2010-ىػ1431)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول = احيح البخاري  -32

زلمد زىّب بن :  حتقيق، البخاري اجلعفيعبداهلل حملمد بن إمساعيل أبو ، وسننو وأيامواهلل 
  .(ىػ1422 )1 ط،دار طوؽ النجاة:  الناشر،ناصر الناصر

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى = احيح مسلم  -33
زلمد :  حتقيق،(ىػ261ت) دلسلم بن احلجاج أبو احلسن القشّبي النيسابوري ،رسول اهلل 

  .بّبوت–دار إحياء الَباث العريب :  الناشر،فؤاد عبدالباقي
 لعبدالكرًن بن زلمد بن عبدالكرًن أبو ،الشرح الكبير= العزيز شرح الوجيز  -34

 ،عادؿ أزتد عبدادلوجود- علي زلمد عوض:  حتقيق،(ىػ623ت)القاسم الرافعي القزويِب 
  .(ـ1997-ىػ1417 )1 ط، لبناف– بّبوت ،دار الكتب العلمية: الناشر

 بن زلمود زلمد  أليب،البخاري احيح شرح القاري عمدةعمدة القاري  -35
 ،(ىػ855: ت )العيُب الدين بدر احلنفى الغيتاىب حسْب بن أزتد بن موسى بن أزتد

  .بّبوت – العريب الَباث إحياء دار:الناشر
 أيب سنن هتذيب: القيم ابن حاشية ومعو ،داود أبي سنن شرحعون المعبود  -36

 ،الرزتن عبد أبو ،حيدر بن علي بن أمّب بن أشرؼ مد دلح،ومشكالتو عللو وإيضاح داود
 - العلمية الكتب دار: الناشر ،(ىػ1329: ادلتوَب )آبادي العظيم ،الصديقي ،احلق شرؼ
  .(ىػ 1415 )2 ط،بّبوت
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 أزتد العباس أيب بن زلمد الدين مشس ؿ،رسطن ابن زبد شرح البيان غاية -37
  .بّبوت – ادلعرفة دار: الناشر ،(ىػ1004 ت )الرملي الدين شهاب زتزة بن

 إبراىيم بن محمد الشيخ سماحة ورسائل فتاوىفتاوى محمد بن إبراىيم  -38
 ،(ىػ1389: ادلتوَب )الشيخ آؿ عبداللطيف بن إبراىيم بن مد دلح،الشيخ آل اللطيف عبد بن

  1 ط،ادلكرمة ٗبكة احلكومة مطبعة: الناشر ،قاسم بن عبدالرزتن بن زلمد: وحتقيق وترتيب رتع
  .(ىػ 1399)

 على للمؤلف شرح ىو )الططو منهج بشرح الوىاو فتحفتح الوىاو  -39
 بن زكريا ؿ،(للنووي الطالبين منهاج من المؤلف اختصره الذي الططو منهج ىو كتابو

 (.ـ1994/ىػ1414) ،والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر ،(ىػ926 ت )،األنصاريمد مح
 زلّمد بن اهلل عبد. د. أو ،الطّيار زلمد بن اهلل َعبد. د. أ  لػ،المَيسَّر الفِفقوُه  -40

 العربية ادلملكة - الرياض ،للنَّشر الَوطن َمَدارُ : الناشر ،ادلوَسى إبراىيم بن زلمَّد. دو ،ادلطلق
 .(ـ 2012 - ىػ 1433 )2 ط ،السعودية
 بن الرزتن عبد ؿ،األربعة المذاىب على الفقوالفقو على المذاىب األربعة  -41

 2 ط،لبناف – بّبوت ،العلمية الكتب دار:الناشر ،(ىػ1360 ت )اجلزيري عوض زلمد
  .(ـ 2003 - ىػ 1424)

 جملد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفّبوزآبادي ،القاموس المحيط -42
 زلمد نعيم : بإشراؼ،مكتب حتقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة:  حتقيق،(ىػ817ت)

 8 ط، لبناف– بّبوت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر،العرقسوسي
  .(ـ 2005-ىػ1426)

 بن أزتد بن اهلل عبد الدين موفق زلمد يب أل،أحمد اإلمام فقو في الكافي -43
: ت )ادلقدسي قدامة بابن الشهّب ،احلنبلي الدمشقي ٍب ادلقدسي اجلماعيلي قدامة بن زلمد
  .(ـ 1994 - ىػ 1414 )،1 ط،العلمية الكتب دار: الناشر ،(ىػ620

 بن عبدالرب بن عبداهلل أليب عمر يوسف بن ،الكافي في فقو أىل المدينة -44
 : الناشر، زلمد زلمد أحيد ولد  ماديك ادلوريتاين: حتقيق،(ىػ463ت)عاصم النمري القرطيب 
 .(ـ1980-ىػ1400 )2 ط، الرياض،مكتبة الرياض احلديثة
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 ،(ىػ170ت) اخلليل بن أزتد الفراىيدي البصري عبدالرزتن أليب ،كتاو العين -45
  . دار ومكتبة اذلالؿ: الناشر، إبراىيم السامرائي. د،مهدي ادلخزومي.  د:حتقيق

 حسن ابن الدين صالح بن يونس بن نصورمل ،اإلقناع متن عنكشاف القناع  -46
 .العلمية الكتب دار: الناشر ،(ىػ1051: ادلتوَب )احلنبلى البهوتى إدريس بن

 أبو ،األنصاري علي بن زلمد بن زتد أل،التنبيو شرح في النبيو كفاية -47
 ،باسلـو سرور زلمد رلدي: احملقق ،(ىػ710: ت )الرفعة بابن ادلعروؼ ،الدين صلم ،العباس
  .(ـ2009)1 ط،العلمية الكتب دار: الناشر

 رتاؿ الدين ابن منظور األنصار ، حملمد بن مكـر بن علي،لسان العرو -48
  .(ىػ1414 )3 ط،(ىػ711ت)الرويفعي اإلفريقي 

 ،مفلح ابن زلمد بن اهلل عبد بن زلمد بن براىيم إل،المقنع شرح في المبدع -49
 ،1 ط،لبناف – بّبوت ،العلمية الكتب دار: الناشر ،(ىػ884 ت )الدين برىاف ،إسحاؽ أبو
 (ـ 1997 - ىػ 1418)

: ت )السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أزتد بن مد دلح،المبسوط -50
  .(ـ1993 - ىػ1414 )،بّبوت – ادلعرفة دار: الناشر ،(ىػ483

 زليي زكريا  أليب،((والمطيعي السبكي تكملة مع)) المهذو شرح المجموع -51
 .الفكر دار: الناشر ،(ىػ676: ت )النووي شرؼ بن ػلٓب الدين

 أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده ادلرسي :المحكم والمحيط األعظم -52
 1 ط، بّبوت– دار الكتب العلمية : الناشر،عبداحلميد ىنداوي:  حتقيق،(ىػ458ت)
  .(ـ2000-ىػ1421)

 القرطيب األندلسي حـز بن سعيد بن أزتد بن علي زلمد  أليب،باآلثار المحلى -53
  .بّبوت – الفكر دار: الناشر ،(ىػ456: ت )الظاىري

 لزين الدين أبوعبداهلل زلمد بن أيب بكر احلنفي الرازي ،مختار الصحاح -54
 بّبوت ،الدار النموذجية– ادلكتبة العصرية : الناشر، يوسف الشيخ زلمد: حتقيق،(ىػ666ت)
  .(ـ 1999-ىػ1420 )5 ط ،صيدا–
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 ىالؿ بن حنبل بن زلمد بن أزتد اهلل عبد  أليب،حنبل بن أحمد اإلمام مسند -55
: إشراؼ ،وآخروف ،مرشد عادؿ - األرنؤوط شعيب: احملقق ،(ىػ241: ت )الشيباين أسد بن
  .(ـ 2001 - ىػ 1421) 1 ط،الرسالة مؤسسة: الناشر ،الَبكي احملسن عبد بن اهلل عبد د

 ألزتد بن زلمد بن علي الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -56
 .بّبوت– ادلكتبة العلمية : الناشر،(ىػ770ت) أبو العباس ،ٍب احلموي
 بن بكر  أليب،واآلثار األحاديث في المصنف لكتاومصنف ابن أبي شيبة  -57

 : حتقيق،(ىػ235: ت )العبسي خواسٍب بن عثماف بن إبراىيم بن زلمد بن اهلل عبد ،شيبة أيب
  .(ىػ1409 )1 ط،الرياض – الرشد مكتبة: الناشر ،احلوت يوسف كماؿ

 بن صطفى مل،المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالبمطالب أولي النهى  -58
 ،(ىػ1243: ادلتوَب )احلنبلي الدمشقي ٍب مولدا الرحيباىن ،شهرة السيوطي عبده بن سعد

 .(ـ1994 - ىػ1415) 2 ط،اإلسالمي ادلكتب: الناشر
 دار : الناشر، وحامد صادؽ قنييب– حملمد رواس قلعجي ،معجم لغة الفقهاء -59

  .(ـ1988-ىػ1408 )2 ط،النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
 أبو احلسْب ، ألزتد بن فارس القزويِب الرازي،معجم مقاييس اللغة -60

  .(ـ1979-ىػ1399 )، دار الفكر: الناشر، عبدالسالـ زلمد ىاروف: حتقيق،(ىػ395ت)
 احلسْب أبو ،الرازي القزويِب زكرياء بن فارس بن زتد أل،اللغة مقاييس معجم -61

 - ىػ1399 )،الفكر دار: الناشر ،ىاروف زلمد السالـ عبد: احملقق ،(ىػ395: ت)
 (.ـ1979

 قدامة بن زلمد بن أزتد بن اهلل عبد الدين موفق زلمد  أليب،المغني -62
: الناشر ،(ىػ620: ت )ادلقدسي قدامة بابن الشهّب ،احلنبلي الدمشقي ٍب ادلقدسي اجلماعيلي

 القاىرة مكتبة
 مشس ؿ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيمغني المحتاج  -63

 ،العلمية الكتب دار: الناشر ،(ىػ977: ت )الشافعي الشربيِب اخلطيب أزتد بن زلمد ،الدين
 (ـ1994 - ىػ1415) 1ط
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 عبداهلل أبو ، حملمد بن أزتد بن زلمد عليش،منح الجليل شرح مختصر خليل -64
  .(ـ1989-ىػ1409 ): تاريخ النشر، بّبوت– دار الفكر : الناشر،(ىػ1299ت)ادلالكي 

 اهلل عبد بن ادللك عبد ؿ،المذىب دراية في المطلب نهاية نهاية المطلب  -65
 ،(ىػ478: ادلتوَب )احلرمْب بإماـ ادللقب ،الدين ركن ،ادلعايل أبو ،اجلويِب زلمد بن يوسف بن

-ىػ1428) 1 ط،ادلنهاج دار: الناشر ،الّديب زلمود العظيم عبد/ د. أ: فهارسو وصنع حققو
 (.ـ2007

: ادلتوَب )اليمِب الشوكاين اهلل عبد بن زلمد بن علي بن مد دلح،األوطار نيل -66
 - ىػ1413) 1 ط،مصر ،احلديث دار: الناشر ،الصبابطي الدين عصاـ: حتقيق ،(ىػ1250
 (. ـ1993

 


