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دية الحواس الثالثة ( السمع والبصر والشم )
وأعضاؤها في الشريعة اإلسالمية

مخلص سلمان داود
الملخص باللغة العربية
البصر
تناول ىذا البحث اليسير الكالم عمى دية الحواس الثالثة ( السمعُ و ُ
وفرق بين الحاسة والعضو  ،وذكرت
واللمُ ) وأعضاءىا في اللريعة اإلسالمية ،
َ

فيو اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تدل عمى دية ىذه الحواس  ،وذكرت آراء
الفقياء لكل حاسة وناقلتيا  ،ثم بينت األمر الراجح .

وبينت آراء السمف الصالح والخمف واآلثار الصحيحة في ىذا الموضوع .
وذكرت أيضاً الجناية عمى ما دون النفس وعدم االعتداء عمييا  ،وأوضحت حرمتيا

في اللريعة اإلسالمية  ،فضالَ عن حرمة قتل اإلنسان  ،وتضمن ىذا البحث عمى

خاتمة  ،أوجزت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا في ىذا البحث .
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المقدمة :

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد األولين واآلخرين نبينا محمد 
وعمى الو وصحبو أجمعين .
وبعد :
فقد كان لمفقو اإلسالمي عند العمماء والعاممين  ،الذي ما زال موضع اعتزاز
وتقدير بين أنواع الفقو العالمي خير صورة عممية لممسممين لبى مطالب الناس في
حكم أقواليم وأفعاليم وتصرفاتيم وتنظيم لؤون حياتيم  ،وفيو تبمورت بحق أحكام
القرآن الكريم والسنة النبوية اللريفة  ،وبو تحقق المقصد األسمى والغاية الكبرى ليذا
الدين الحنيف ؛ ألن ما جاء بو اإلسالم من مبادئ في العقيدة الصحيحة والعبادة
السميمة والمعاممة المستقيمة  ،إنما ييدف في الحقيقة إلى تحقيق أغراض تيذيبية
تؤدي إلى تصحيح المعامالت والسموك االجتماعي  ،وان سبب اختياري ليذا
الموضوع  ،لحاجة الناس إلى ىذه المسائل وىي دية الحواس الثالثة ( السمع ،
والبصر  ،واللم )  ،والسيما في وقتنا الحاضر الذي كثر فيو اليرج  ،وكثر فيو
االعتداء عمى اإلنسان  ،إذا لم يقتمو يعوق بعض جوارحو  ،وربما بعض الناس
يتساىمون بيذا األمر وىو عند اهلل عظيم  ،لقولو تعالى   :من أجل ذلك كتبنا عمى
بني إسرائيل أنو من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس

جميعاً( المائدة . ) 32
والجناية أما إن تقع عمى النفس :وىي القتل ،وعقوبتيا القصاص أو الدية
والكفارة  ،وتكون الجناية عمى النفس أما عمداً أو لبو عمد أو خطأً

()1

.

وأما إن تقع عمى مادون النفس ،وىي قطع اإلطراف أو األعضاء أو إذىاب المنافع أو

الجروح  ،وتكون أما عمدا أو لبو عمد أو خطأ كالجناية عمى النفس

()2

.

وإن الجناية عمى مادون النفس حرام ألنيا اعتداء عمى النفس وتنطبق عمييا

أدلة تحريم االعتداء عمى النفس

(. )3

والجناية عمى مادون النفس  ،سواء كانت الجناية عمداً وذلك بدال

فيما يمكن القصاص فيو أو لبو العمد أو الخطأ وثبتت الدية أما كاممة
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منيا كما ورد في حديث ابن عمرو بن حزام إن النبي كتب إلى أىل اليمن كتابا وفيو
( إن من اعتبط مؤمناً قتال عن بينة  ،فانو قود إال إن يرض ى أولياء المقتول

(، )4

وان في النفس الدية مئة من اإلبل وفي األنف إذا اوعب جدعو الدية وفي المسان
الدية وفي اللفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصمب الدية
وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثمث الدية وفي
الجائفة ثمث الدية وفي المنقمة خمس علرة من اإلبل وفي كل إصبع من أصابع اليد

والرجل علر من اإلبل وفي السن خمس من اإلبل  ،وفي الموضحة

()5

خمس من

اإلبل ،وان الرجل يقتل بالمرأة وعمى أىل الذىب ألف دينار ( . )6وىذا ما قضى بو

اهلل رسولو  والصحابة الكرام . 

وقد اقتضت خطة البحث كما يمي :
المبحث األول  :دية الحواس الثالث ( السمع والبصر واللم )  .وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول  :تعريف الدية لغة واصطالحاً .
المطمب الثاني  :ملروعيتيا .
المطمب الثالث  :الحكم اللرعي لمدية .
المبحث الثاني  :دية الحواس الثالث  .وفيو ثالثة مطالب :
المطمب األول  :تعريف االذن والسمع لغة واصطالحاً .
المطمب الثاني  :ملروعيتيا .
المطمب الثالث  :آراء الفقياء في دية حاسة السمع .
المبحث الثالث :دية حاسة البصر .وفيو ثالثة مطالب .
المطمب األول  :تعريف البصر لغة واصطالحاً .
المطمب الثاني  :ملروعيتيا .
المطمب الثالث  :آراء الفقياء في دية حاسة البصر .
المبحث الرابع  :دية حاسة اللم  ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول  :تعريف األنف اللم لغة واصطالحاً .
المطمب الثاني  :ملروعيتيا .
المطمب الثالث  :الحكم اللرعي في حاسة اللم .
المبحث الخامس  :دية األعضاء الثالث ( األذن و العين األنف ) وفيو ثالثة
مطالب.
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المطمب األول  :الدية في األذنين .
المطمب الثاني  :الدية بقطع بعض األذنين .
المطمب الثالث  :الدية بقطع األذنين الغير السميمتين .
المبحث السادس :دية العين  ،وفييا مطمبين :
المطمب األول  :آراء الفقياء .
المطمب الثاني  :األدلة .
المبحث السابع  :آراء الفقياء في األنف الصحيح واألنف الملمول  ،وفيو ثالثة
مطالب :
المطمب األول  :آراء الفقياء في قطع المارن .
المطمب الثاني  :آراء الفقياء قطع بعض المارن .
المطمب الثالث  :أراء الفقياء في قطع القصبة مع المارن .
الخاتمة .
اليوامش .
المستخمص بالمغة االنكميزية
المصادر والمراجع .
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المبحث األول  :دية الحواس الثالث ( السمع والبصر والشم ) .

وفيو ثالثة مطالب :

المطمب األول  :تعريف الدية لغة واصطالحاً :

الدي في اللغة :وىي جمعىا ديات  :وىي اسم مصدر من ودي يدي واصميا ودية
ة
ومنو ودي القاتل القتيل وديا ٍ
ودية وودية  :أعطى وليو ديتو  ،وقيل الدية  :المال
يعطى ولي القتيل بدل نفسو  ،جمع ديات  ،واليا في الدية عوض عن الواو

(. )7

الدية اصطالحاً  :أتفق العمماء عمى أن الدية وىي المال الواجب دفعو بسبب جناية

عمى النفس أو ما دونيا  ،وتكون من اإلبل أصالة أو قيمتيا نقداً

(. )8

األرش لغة  :وأرش الجناية ديتيا  ،وىو أيضاً ممن يدعوا إلى خالف وتحريش
فالباب واحد  ،واألرش من الجراحات ما ليس لو قدر معموم  ،وقيل ىو دية

الجراحات

()9

.

واألرش اصطالحاً  :ىو الواجب المقدر لرعاً فيما دون النفس من األعضاء

()10

،

وحكومة العدل ىو المال الذي يقدره القاضي بمعرفة الخبراء فيما ليس فيو مقدار

محدد لرعاً كاليد اللالء ونحوىا مما ذىب نفعو
المطمب الثاني  :ملروعيتيا .

(. )11

أوالً  :األدلة من القران الكريم :
- 1قال تعالى  ومن قَتَ َل مؤ ِمناً خطَئاً فَتَح ِرير رقَب ٍة ُّمؤ ِمن ٍة وِديةٌ ُّمسمَّمةٌ إِلَى أَىمِ ِو إِالَّ
َ
ْ
ُْ
ْ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ
ََ
ٍ
ٍ
َّ
َّدقُوْا فَِإن َك ِ
أَن َيص َّ
ان
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُى َو ْم ْؤ ِم ٌن فَتَ ْح ِر ُير َرقََبة ُّم ْؤ ِمَنة َوِان َك َ
َ
ِ ِ ()12
َىمو 
ِمن قَ ْوٍم َب ْيَن ُك ْم َوَب ْيَنيُ ْم ِّميثَ ٌ
اق فَ ِدَيةٌ ُّم َسمَّ َمةٌ إِلَى أ ْ
َىمِ ِو
ان ِمن قَ ْوٍم َب ْيَن ُك ْم َوَب ْيَنيُ ْم ِّميثَ ٌ
اق فَ ِدَيةٌ ُّم َسمَّ َمةٌ إِلَى أ ْ
- 2قال تعالى َ  :وِان َك َ
(. )13
َوتَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة ُّم ْؤ ِمَنةً 
ثانياً  :السنة النبوية اللريفة :
(. )14
- 1قال  ((: من قتل فيو بخير النظريين  ،أما إن يودى  ،وأما إن يقاد
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- 2قال  (( : فمن قتل لو بعد مقالتي ىذه –
يأخذوا العقل أو يقتموا ))

(. )15

قتيل فأىمو بين خيرتين  :بين إن

وجاء في كتاب أىل اليمن الذي رواه عمرو بن حزام  ، قولو  ( :في النفس مئة

من اإلبل )

(. )16

ثالثاً  :اإلجماع :

انعقد اإلجماع عمى وجوب الدية في الجممة مع االختالف في بعض التفاصيل ،

وىو ما عميو األمة اإلسالمية

()17

.

المطمب الثالث  :الحكم اللرعي لمدية :
تجب الدية إذا امتنع تطبيق القصاص لعدم اكتمال لرائطة أو سقط بسبب من
األسباب ما لم يكن السبب ىو العفو مجاناً أو موت الجاني في رأي أبو حنيفة

( رحمو اهلل ) ومالك ( رحمو اهلل )

(. )18

والدية ىي العقوبة األصمية في القتل لبو العمد وقتل الخطأ  ،ويجب في ىذين
النوعين أيضاً كفارة  ،وىي عتق رقبة مؤمنة فإن عجز عنيا وجب صيام ليرين

متتابعين  ،وىذا واجب ديني لتطيير النفس من آثا ر الخطيئة  ،لذا أوجبيا اإلمام
اللافعي ( رحمو اهلل ) في قتل العمد أيضاً

(. )19

واتفق الفقياء عمى أن دية المرأة نصف دية الرجل لقولو
النصف دية الرجل )) (.)20

والدية الكاممة ال تجب فقط بإتالف النفس

()21

الحواس الخمس أو األعضاء الخطيرة أو المنافع (

 (( دية المرأة عمى

وانما تجب أيضاً بإتالف إحدى

العقل  ،والسمع  ،والبصر ،

ييا الدية ) ( ، )22وقال العمماء تجب الدية كاممة في تعطيل منفعة
واللم  ،والذوق وف
كل عضو من أعضاء اإلنسان

(. )23

المبحث الثاني  :دية الحواس الثالث ( السمع و البصر واللم ) .
وفيو ثالثة مطالب :
المطمب األول  :دية السمع  .وتعريفيا في المغة واالصطالح .
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- 1تعريف األذن لغة  :بضم الذال وسكونيا  ،وىو عضو السمع الموجود عند
اإلنسان

()24

.

- 2تعريف األذن اصطالحاً  :ىو

عضو السمع في أدراك األحداث المسموعة

ولتان ما بينيما  ،وقيل عضو السمع وفي الجسد منو اثنتان كالعادة (.)25

- 3السمع في المغة  :وىو من الفعل الثالثي سمع  ،والسمع سمع اإلنسان يكون
واحداً أو جمعاً  ،ألنو في األصل مصدر  ،كقولك سمع بالكسر  ،وجمع األسماع
أسامع (.)26

- 4تعريف السمع في االصطالح  :وىي آلة السمع التي يسمع بيا اإلنسان (.)27

المطمب الثاني  :ملروعيتيا :
أوالً  :األدلة من القرآن الكريم :
َنف بِاأل ِ
الن ْف ِ
الن ْف َس بِ َّ
َن َّ
قولو تعالى َ  :و َكتَْبَنا َعمَ ْي ِي ْم ِفييَا أ َّ
َنف
س َوا ْل َع ْي َن بِا ْل َع ْي ِن َواأل َ
()28
ِ
َواألُ ُذ َن بِاألُ ُذ ِن َوالس َّ
ِّن بِالس ِّ
اص 
ص ٌ
ِّن َوا ْل ُج ُرو َح ق َ

ثانياً  :األدلة من السنة النبوية اللريفة :

 -1فعن ابن لياب قال قرأت كتاب رسول اهلل

()29

فكتب (وفي األذن خمسون من اإلبل )
 -2وقال ( : في السمع الدية )

()30

 الذي كتبو لعمرو بن حز ام 
.

.

ثالثاً  :اإلجماع :

اجمع عوام أىل العمم عمى إن في السمع

الدية  ،وقال مجاىد وقتادة

واالوزاعي وأىل اللام وأىل العراق ومالك واللافعي وابن المنذر
غيرىم خالفاً ليم وقد روى عن معاذ إن النبي محمد

()32

()31

 ،وال اعمم من

 قال ( :في السمع الدية)

.

المطمب الثالث  :آراء الفقياء في دية حاسة السمع .
ذىب الفقياء عمى وجوب الدية في السمع ،
قالب إن رجالً رمي رجال بحجر في ر
ة

وروي ابن الميمب عن أبي

أسو فذىب سمعو وعقمو ولسانو ونكاحو

فقضى عمر  أبربع ديات والرجل حي وألنيا حاسة تختص بنفع فكان فييا الدية
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وان ذىب السمع من إحدى اإلذنين وجب نصف الدية

()34

ذىب البصر من إحدى العينين  ،وإن قطع أذنو فذىب سمعو وجبت ديتان

 ،كما لو
()35

،ألن

السمع في غيرىما  ،أفلبو ما لو قمع أجفان عينيو فذىب بصره بخالف العين إذا
قمعت فذىب بصره  ،فان البصر في العين فألبو البطش الذاىب بقطع اليد

()36

.

ات أو ما يدل عمى السمع  ،فالقول قول الجاني
إن ظير منو الزعاج أو التف
ف
،ألن ظيور اإلمارات يدل عمى انو سميع فغمبت جنبو المدعى وحمف لجواز أن
يكون ما ظير منو اتفاقا

()37

 ،وإن لم يوجد ليء من ذلك فالقول قولو مع يمينو ،

وتبصر  ،وإن
الن الظاىر انو غير سميع ( ، )38وحمف لجواز إن يكون احترز
َ
صوت األخرى وتقفل عمى ما ذكرناه فان ادعى نقصان
ادعى ذلك في احدىما
ٌ
السمع فييما فال طريق لنا معرفة ذلك

حكومة

()39

إال من جيتو فيحمفو ً الحاكم ويوجب

.

وان ادعى نقصو في احدىما سددنا العميمة و

أطمقنا الصحيحة و أقمنا من

يحدثو وىو تباعد إلى حيث يقول إني ال اسمع فإذا قال إني ال اسمع َغَّي َر عميو
الصوت والكالم فان بان انو يسمع و إال فقد كذب فإذا انتيى إلى آخر سماعو قدر
المسافة وسد الصحيحة و أطمقت المريضة وحدثو وىو يتباعد حتى يقول  :اني ال
اسمع  ،فإذا قال ذلك غير عميو الكالم فان تغيرت صفتو لم يقبل قولو وان لم تتغير
صفتو حمف

()40

وقيل قولو ومسحت المسافات ونظر ما نقصت العميمة فوجب

بقدره فان قال  :إني اسمع العالي وال اسمع الخفي فيذا ال يمكن تقديره فتجب فيو
حكومة  ،وان قال أىل الخبرة  :انو يرجى عود سمعو إلى مدة  ،انتظر إلييا  ،وان
لم يكن لذلك غاية لم ينتظره ومتى عاد السمع فان كان قبل اخذ الدية سقطت وان
كان بعده ردت عمى ما قمنا في البصر

()41

.

وذىب اإلمام سعيد بن المسبب قال إن الجناية عمى السمع الدية كاممة

()42

روى البيو قي بسنده عن سعيد بن المسيب قال ( في السمع إذا ذىب الدية تام ة )

()43

روى ذلك عن عمر وزيد ومكحول والن خعي وقتادة والثورى واالوزاعي و إليو ذىب
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القصاص

()45

()44
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إال إن ابن حزم خالف ذلك فقال :ليس في الخطأ ليء وفي العمد

 ،وقال مجاىد في ذىاب السمع نصف الدية

()46

.

وقال العمماء في السمع كمو الدية لقول الرسول محمد ( في السمع الدية )

()47

.

وكما قضى سيدنا عمر بن الخطاب  ذلك في قضاءه وفي ذ ىاب سمع إحدى
األذنين نصف الدية كإحدى العينين

()48

.

فان ذىب ثم عاد ردت الدية  ،إذ انكلفت انو لم يذىب بل غطى عميو فزال
الغطاء  ،وإن قطع يديو فذىب سمعو فديتان

(. )49

وان ادعى ذىاب السمع وأنكر الجاني عمل بقولين عدليين من أطباء المسممين في
بالدي فو اًر إال إن يقول العدالن ،ألنو ال
ة
كون تمك الجناية تذىب السمع أم ال ،وال يحكم

يرجى عوده  ،وان قالوا :يرجى عودة في مدة كذا تنتيي المدة ثم يحكم

()50

.

المبحث الثالث  :دية حاسة البصر .
وفيو ثالثة مطالب :
المطمب األول  :تعريف البصر لغة واصطالحاً .

- 1البصر في المغة  :البصر  :حاسة الرؤية (وأبصره) رآه (،البصير) ضد

الضرير ،و(بصر) بو أي عمم  ،و(التبصير) :التأمل والتعرف ،و التبصير التعريف
واإليضاح المبصرة المضيئة

()51

.

- 2البصر في االصطالح  :ىي قوة مودعو في العصبين المجوفتين المتين تمتقيان
ثم تفترقان ثم تؤدي إلى العين ويتم بيا األضواء واأللوان واأللكال

()52

.

المطمب الثاني  :ملروعيتيا .
أوالً  :األدلة من القرآن الكريم عمى ملروعية دية العين :
َنف بِاأل ِ
الن ْف ِ
الن ْف َس بِ َّ
َن َّ
 .1قال تعالى َ  :و َكتَْبَنا َعمَ ْي ِي ْم ِفييَا أ َّ
َنف
س َوا ْل َع ْي َن بِا ْل َع ْي ِن َواأل َ
ِ
َواألُ ُذ َن بِاألُ ُذ ِن َوالس َّ
ِّن بِالس ِّ
اص . )53( 
ص ٌ
ِّن َوا ْل ُج ُرو َح ق َ

ثانياً  :األدلة من السنة النبوية عمى ملروعية دية العين :
 .1قال الرسول  (( :  :في العينين الدية ))

()54

.

 .2قال الرسول  (( :  :في العين خمسون من اإلبل )) (.)55
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ثالثاُ :اإلجماع :

أجمع الفقياء عمى وجوب الدية في العينين إذا أصيبتا دية الخطأ  ،وفي العين

الواحد نصفيا (.)56

المطمب الثالث  :آراء الفقياء في دية حاسة البصر :
أجمع الفقياء عمى إن في العين نصف دية النفس وفي العينين الدية كاممة

(، )57وذلك في عين األعور إذا جن ا عمى عين غيره أو جنى غيره عمى عينو في
ىذه الحالة  ،فان العمماء قد اختمفوا :
المذىب األول :
ذىب اإلمام سعيد إن في عين األعور الصحيحة إذا فقئت الدية كاممة  :في
العمد دية العمد  ،وفي الخطأ دية الخطأ

(. )58

أدلة المذىب األول :
وفي ذلك ذىب البييقي بسنده عن سعيد بن المسيب قال في عين األعور إذا
فإن قبل فييا
فقئت عينو الباقية عمداً  ،القود ال يزاد أن يقاد بيا عين مثميا ْ ،
العقل ففييا الدية كاممة) ( )59قال ىذا مجمع من الصحابة الكرام  واليو ذىب
مالك واحمد

()60

.

وكذلك الحكم إذا فقأ األعور العين المماثمة لعينو الصحيحة في عيني صحيح
عمدا فان عميو الدية كاممة

(. )61

وخالف ذلك جماعة من الفقياء  :فذىبوا إلى إن العين نصف الدية ال فرق
بين األعور وغيره عميو أو جنى عميو غيره

واليو ذىب اللافعي ( )63وأبو حنيفة

(. )62

(. )64
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وحجتيم إن عين األعور ىي جميع بصره فإذا اقتص منو المجني عميو فكأنو
اقتص من عينين في واحدة .
واحتجوا أيضاً في قضاء عمر وعثمان رضي اهلل عنيما إذْ ال يعمم ليما مخالف
في عصرىما .

فقد روى إن رجال أتى النبي محمد

 وقد فقئت إحدى عينو فقال  :ومن

ضربك ؟ فقال  :اعور بني فالن  ،فبعت إليو فجاء فقال :أنت فقئت عين ىذا ؟ قال
نعم فقضى عميو رسول اهلل  الدية وقال :ال تفقأ عينو فتدعو غير بصر))

()65

وذىب بعضيم إلى جواز االقتصاص من األعور إن لاء المجني عميو ذلك
وال يدفع لو ليئا وروى ذلك مسروق والزىري والثوري

واللافعي ( )68وقال أبو حنيفة

()69

()66

واليو ذىب مالك

:

()67

إنما أوجب القصاص في العين إذا جنى عمييا

وذىب بصرىا و ضلت الحدقة قائمة فإذا اقتمعت فال قصاص فييا لعدم إمكان
المماثمة عنده

()70

وحجتيم قولو تعالى ( :العين بالعين ) ( )71فمم تفرق اآلية بين إن

يكون الجاني سميم العينين أو اعور(.)72

واحتجوا أيضاً بالقياس  :عمى ما لو جنى إال قطع عمى من لو يدان فانو يقتص

منو فكذلك ىنا

()73

.

وأجيب بالفرق بين األقطع و األعور ،الن يد األقطع ال تقوم مقام اليدين بينيا
وعين األعور تقوم مقام عينين

()74

.

المذىب الثاني :
وذىب بعضيم جواز االقتصاص منو عمى إن يدفع المجني عميو نصف الدية
وذىب ذلك الحسن والنخعي

()75

.

ووجو أصحاب ىذا المذىب أوجبوا نصف الدية الن المجني عميو اقت ص من
جميع بصر الجاني بنصف بصره

()76

.

أدلة أصحاب الثاني :
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فمذىب اإلمام سعيد إن يقتص من الجاني فيفقا عين المماثمة لمعين المجني
عمييا ليس لو فوق ذلك ليء

()77

وروى البييقي انو قال (في عين األعور إذا

فقئت عينو الباقية عمدا  ،القود  ،ال يزاد إن يقاد بيا مثميا)
السابق

ويجب في عين األعور نصف الدية لمخبر

()79

(. )78

 ،وألن ماضمن بنصف

الدية مع بقاء نظيره بو مع فقد نظير كاليد وان جني عمى عينو أو رأسو أو غيرىا

()80

 ،فذىب ضوء العينين وجبت الدية  ،ألنو أتمف المنفعة المقصودة بالعضو،

فوجبت ديتو  ،كما لو جنى عمى يده فلمت  ،وان ذىب الضوء من احدىما وجب
نصف الدية الن ما اوجب الدية في إتالفيما اوجب نصف الدية في إتالف أحداىما
كاليدين ،وان أزال الضوء فأخذت منو الدية ،ثم عاد وجب رد الدية  ،ألنو لما عاد،

عممنا انو لم يذىب َّ
يعد وأن زال الضوء فليد رجالن
،ألن الضوء إذا ذىب لم ّ
عدالن من أىل الخبرة انو يرجى عوده فان لم يقدر لعوده مده معمومة – لم ينتظر،
ألن االنتظار إلى غير مدة معمومة يودي إلى إسقاط موجب الجناية

()81

وان قدر

مدة معمومة انتظر  ،وان عاد الضوء لم يجب ليء ،وان لم يعد اخذ الجاني
بموجب الجناية من القصاص والدية

()82

.

وان مات قبل انقضاء المدة  ،لم يجب القصاص  ،ألنو موضع لبية ،ألنو يجوز
إالّ إن يكون بطل الضوء  ،ولعمو لو عاش لعاد  ،والقصاص يسقط باللبية

إن في الدية قولين :

احدىما  :تجب ألنو اتمف  ،ولم يعد

()84

.

والثاني  :ال تجب  ،ألنو ال يستحق اإلتالف ولعمو لو بقي لعاد فمن اللافعية

()83

،

()85

من جعل في دية الضوء قولين :
ومنيم من قال  :تجب دية الضوء قوالً واحداً ،الن عود الضوء غير معيود بخالف
ِ
الس ْن فان عودىا معيود (. )86
وان جنى عمى عينو  ،فنقص الضوء منيا فان عرف مقدار النقصان بان كان
يرى اللخص من مسافة  ،فصار ال يراه إال من نصف تمك المسافة وجب من الدية
بقسطيا ألنو عرف مقدار ما نقص فوجب بقسطو  ،وان لم يعرف قدر النقصان بان
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()87

ساء إدراكو وجبت فيو الحكومة  ،ألنو تقدر التقدير فوجبت فيو الحكومة

وان

نقص الضوء في إحدى العينين عصبت العميمة وأطمقت الصحيحة ،ووقف لو
لخص في موضع يراه  ،ثم ال يزال يبعد اللخص ويسال عنو إلى إن يقول  :ال
أراه  ،ويمسح قدر المسافة  ،ثم تطمق العميمة  ،وتعصب الصحيحة  ،وال يزال يقرب
اللخص إلى إن يراه  ،ثم ينظر مابين المسافتين فيجب من الدية بقسطيا

()88

.

وان جنى عمى عين صبي أو مجنون فذىب ضوء عينو ،وقال أىل الخبرة قد
زال الضوء وال يعاد فقيو قوالن

()89

:

احدىما  :إنو ال يجب عميو في الحال ليء حتى يبمغ الصبي ويفيق المجنون
ويدعى زوال الضوء  ،لجواز إال يكون الضوء زائالً

()90

.

الثاني  :انو يجب القصاص أو الدية  ،الن الجناية قد وجدت فتعمق بيا موجبيا

()91

.
وان جني عمى عين فلخصت أو نقول فتحت أو أحولت وجبت عميو حكومة
،ألنو نقصان جمال من غير منفعة  ،فضمن بالحكومة وان اتمف عينا قائمة وجبت
عميو الحكومة ألنو إتالف جمال من غير منفعة  ،فوجبت فييا الحكومة

()92

.

وىناك ليء يتعمق بالعين وىي الجفون وقيل تجب في الجفون الدية الن فييا جماال
كامال ومنفعة كأممو ،ألنيا تقي العين من كل ما يؤذييا  ،ويجب في كل واحد منيا
ربع الدية  ،ألنو محدودة ألنو ذو عدد تجب الدية في جميعيا  ،فوجب في كل واحد

منيا مايخصيا من الدية كاألصابع ( ،)93وان قمع األجفان والعينين وجب عميو ديتان
 ،ألنيما جنسان يجب بإتالف كل واحد منيا الدية ،فوجب بإتالفيما ديتان كاليدين
والرجمين

()94

فإن اتمف األىداب

()95

وجبت عميو الحكومة  ،ألنو إتالف جمال من

غير منفعة  ،فضمن بالحكومة  ،وان قمع األجفان  ،وعمييا األىداب ففيو وجيان :
احدىما  :اليجب لألىداب حكومة  ،ألنو لعر ثابت في العضو المتمف فال يفرد
بالضمان كلعر الذراع

(. )96

الثاني :يجب لألىداب حكومة ،الن فييا جماال ظاى ار فأفردت عن العضو
بالضمان

()97

.
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وخالف ذلك جماعة من الفقياء  ،فذىبوا إلى إن لممجني عميو إن يفقأ العين المماثمة
لعينو ونصف الدية

()98

.

المبحث الرابع  :دية حاسة اللم .
فيو ثالثة مطالب :
المطمب األول  :تعريف األنف واللم لغة واصطالحاً .

-1األنف في المغة  :المنخر وىو معروف  ،والجمع أناف  ،وأنوف

()99

.

-2األنف في االصطالح  :سمي بو طرف الليء وأظرفو  ،فيقال أنف الجبل وأنف
الحية  ،ونسبوا الحمية والغضب والغزو والذل إلى األنف حتى قالوا لمخ فالن بأنفو
لممتكبر  ،وأنف من كذا استكبر

() 100

.

 - 1اللم في المغة  :مصدر َل َم َّمتَوُ ألموُ َو َل َم ْمتو ألموُ َلما ،واللم حسن األنف،

وادراك الروائح(. )101

 - 2اللم في االصطالح  :ىي قوة مودعة في الزائدين النابتتين في مقدم الدماغ اللبييتين
بحممتي الثدي يدرك بيا الروائح بطريق وصول اليواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى

الخيلوم  ،وقيل مالمسة الليء باألنف إلدراك الرائحة

()102

.

المطمب الثاني  :ملروعيتيا .
الرآن الكريم :
أوالً  :األدلة من ق
َنف بِاأل ِ
الن ْف ِ
الن ْف َس بِ َّ
َن َّ
قال تعالى َ  :و َكتَْبَنا َعمَ ْي ِي ْم ِفييَا أ َّ
َنف
س َوا ْل َع ْي َن بِا ْل َع ْي ِن َواأل َ
()103
ِ
َواألُ ُذ َن بِاألُ ُذ ِن َوالس َّ
ِّن بِالس ِّ
اص 
ص ٌ
ِّن َوا ْل ُج ُرو َح ق َ

ثانياً  :األدلة من السنة النبوية :

قول النبي  (( : في األنف إذا قطع مارنو مائة من اإلبل ) )

ثالثاً  :اإلجماع .

أجمع العمماء عمى وج وب الدية كاممة في األنف

()105

()104

.

.

المطمب الثالث  :الحكم اللرعي في إزالة حاسة اللم .
َنف بِاأل ِ
الن ْف ِ
الن ْف َس بِ َّ
َن َّ
قال تعالىَ  :و َكتَْبَنا َعمَ ْي ِي ْم ِفييَا أ َّ
َنف
س َوا ْل َع ْي َن بِا ْل َع ْي ِن َواأل َ
ِ
َواألُ ُذ َن بِاألُ ُذ ِن َوالس َّ
ِّن بِالس ِّ
اص  .)106( وفي إزالة اللم من المنخرين
ص ٌ
ِّن َوا ْل ُج ُرو َح ق َ
423

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
عمى رأس وغيره دية عمى الصحيح

()107

 ،كما جاء في خبر عمرو بن حزم وىو

غريب  ،وألنو من الحواس النافعة فكممت فيو الدية كالسمع والثاني ألبل حكومة ألنو
ضعيف النفع

()108

 ،إ ْذ منفعتو إدراك الروائح واإلنتان أكثر من الطيبات فيكون

دي
التذى أكثر من التمذذ وعمى األول ففي إزالة كل منخر نصف ة
أ

()109

 ،ولو نقص

اللم وجب بقسطو من الدية إذا أمكن معرفتو واال فالحكومة ( .)110ولو أنكر الجاني
زوالو امتحن المجني عميو في غفالنو بالروائح الحادة  ،فان ىش لمطيب وعبس
لغيره حمف الجاني لظيور كذب المجني عميو  ،واالّ حمف ىو لظيور صدقو مع انو

ال يعرف إال منو  ،ولو وضع المجني عميو يده عمى أنفو فقال لو الجاني فعمت
ذلك لعود لمك ،فقال  :بل فعمتو اتفاقاً أو لغرض اخر كامتخاط ورعاف وتفكر
صدق بيمينو الحتمال ذلك فان قطع انفو فذىب لمو فديتان كما في السمع الن

اللم ليس في األنف

()111

.

واللم عند الحكماء قوة أودعيا اهلل تعالى في الزائدتين الناتئتين في مقدم الدماغ بين
العينين عند منتيى قص بة األنف

()112

 .اللبييتين بحممتي ال ثدين لما فييا من

الثقب بدرك تمك القوة الروائح بطريق وصول اليواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى
الخيلوم

()113

.

وقال بعض العمماء في اللم وفييا جزءان :
األول  :إذا ذىب مع قطع األنف

()114

.

الثاني  :إذا ذىب دونوُ .

إذا ذىب اللم مع قطع األنف  ،فقد اختمف أىل العمم في القدر الواجب بذلك من

الدية عمى قولين

()115

.

()119

دي احدىما في اآلخر
الن اللم في غير األنف  ،فال تدخل ة

األول  :إنو يجب ديتان  ،وإلى ذلك ذىب الحنفية ()116واللافعية
وبعض المالكية

()117

كالسمع مع اإلذن  ،والبصر مع أجفان العينين والنطق مع اللفتين
القول الثاني  :انو تجب دية واحده ذىب إليو المالكية
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والحنابمة
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.
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()122

قالوا :الن المنفعة بمحل الجناية فتتداخل الديتان كما لو قمع عينو فذىب بصره
.
الترجيح  :ما ذىب إليو الجميور من وجوب ديتين لما ذكروه من استدالل

()123

الفقرة الثانية :األنف الملمول  :اختمف أىل العمم في الدية الواجبة في
الملمول  ،الذي فيو نقص أو خمل كأنو ال يميز أو ال يلم الروائح
األقوال اآلتية :

()125

القول األول  :إن فيو الدية ذىب الحنفي ة
واللافعية

()128

()126

والمالكية

.
األنف

()124

والحنابمة

عمى
()127

في أحدى الوجيين .

ألن نفعو وجمالو باق بعد لممو ،فان نفعو جمع الرائحة ومنع وصول الليء إلى
األعضاء

الدماغ  ،وىذا باق بعد اللمل بخالف سائر

()129

 .ونوقش:بان النفع

ينقص باللمل فال يساوي الصحيح .
القول الثاني  :إن فيو حكومة .
ذىب اللافعية في إحدى الوجيين :الن المنافع قد ذىبت ولم يبق فيو إال الجمال
فال تكمل فيو الدية

()130

 ،ألن المنافع فييا باقية

()131

.

الترجيح  :ما ذىب إليو الجميور لقوة دليمو  ،ألن اللم يختمف عن األنف  ،واللم
لو عمل خاص في لم الروائح  ،واألنف لو عمل خاص أيضاً وىو جمال لإلنسان

وصورة لو  ،فإذا قطع ليء منو ذىب جمال وجيو

()132

.

المبحث الخامس  :دية األعضاء الثالث  ( :األذن و العين و األنف ) .
وفيو ثالثة مطالب :
المطمب األول  :الدية في األذنين السميمتين .
اختمف الفقياء في مقدار الدية إذا كانت الجناة بقطع األذنين السميمتين
مذىبين :
المذىب األول  :إن فييا الدية وفي احد ىما نصف الدية
أىل العمم منيم الحنفية

()138

()135

والحنابمة

()136

ومالك

في األصح وىو قول عطاء ومجاىد واالوزاعي
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واستدل أصحاب ىذا القول بما يأتي :
أدلة أصحاب المذىب األول :
 .1ما جاء في كتاب النبي محمد
اإلبل )

()140

 لعمرو بن حزام (وفي األذن خمسون من

 ،قول عمى انو يجب في األذنين مائو .

 .2لما روى عن عمر وعمي أنيما قضيا فييما بالدية

()141

.

و َّ
ألن فييما جماالً ومنفعة مقصودة ،وىو انيا تجمع الصوت وتوصمو إلى

الدماغ فوجب فييا الدية كالعين واألنف

()142

المذىب الثاني  :إن فييا الحكومة  :ذىب إليو مالك في رواية عنو وىو وجو في
مذىب اللافعية

()143

أدلة أصحاب المذىب الثاني :
 .1لما روى عن أبي بكر  أنو قضى في األذن بخمسة علر بعي اًر

في ذلك ابن منذر أيضاً

()145

.

 .2و َّ
ألن اللرع لم يرد فييا بتقدير  ،وال يثبت التقدير بالقياس
يثبت قياساً

بأن التقدير ال

()147

()146

()144

إنو قال

 ،بعدم التسميم

وألنو ليس فييا منفعة مقصودة ،

ألن السمع يحصل مع عدميما وال جمال ظاىر الن العمامة تسترىا

()148

.

وقيل بعدم التسميم بان منفعة :الن السمع يضعف كثي اًر ،وأما الستر بالعمامة فراجع

لمعادة ،الن من األمم من ال يمبس العمامة

()149

.

والترجيح
والراجح ما ذىب إليو الجميور وىو القول االول ما ذكره من الحديث ،وصحة ما
أورده من القياس .
المطمب الثاني  :الدية بقطع بعض األذنين :
قطع بعض األذنين
أىل العمم

()151

()150

أما إذا كانت الجناية بقطع بعض األذنين فقد اختمف

.

اختمف الفقياء في مقدار الدية عمى ثالثة مذاىب :
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المذىب األول  :إنو يجب بقدر ما قطع من ديتيا  ،فالنصف بالنصف والربع بالربع
و ىكذا وسواء قطع من اعمي األذن أم من أسفميا .
ذىب إليو اللافعية

()153

()152

عمى القول الموجب لمدية في االستئصال وكذلك الحنابمة

ىو قياس قول المالكية عمى

()154

رواية إيجاب الدية في القطع

وجبت الدية فيو ،وجبت في بعضو بقسطو كاألصابع

()155

.

واستدلوا بأن سيدنا أبو بكر الصديق  قضى في األذن بخمسة علر بعي اًر

المذىب الثاني :إن في ذلك الحكومة  ،ذىب إليو الحنفية

اي الثانية عن مالك في إيجاب الحكومة في قطع األذنين
الرو ة
لملافعية

()159

أما الحنفية

 ،وىو مقتضى
 ،والوجو الثاني

فاحتجو بائو يمزم تقدير الدية في معرفة الزاجر والجا بر ،ولم يوجد

إذا لم يرد اللارع في اخذ بعض
وأما المالكية

()158

()156

.

ي استئصال األذنين .
في إيجاب الحكومة ف

()160

الحكومة.

()157

الن ما

()161

دي ،فتعين المصير إلى
ة
األذن بقصاص ال

حجتيم في استئصال األذن ال يوجب إال الحكومة
واللافعية()162ف

فقطع البعض من باب أولى

()163

.

واستدلوا بقوليم إن اللرع لم يرد فييا بتقدير وال يثبت التقدير بالقياس ولنا في كتاب
()164

النبي  لعمرو بن حزام في اإلذنين الدية

.ألن عمر وعمي رضي اهلل

عنيما قضى فييما بالدية .
اي عنو ولم
المذىب الثالث  :إن في لحمة األذن ثمث الدية ذىب إليو احمد في رو ة
يذكر ليا دليل ولعمو يرجع لمحكومة

()165

.

واستدلوا عن اإلمام أحمد قال في لحمة األذن ثمث الدية

()166

.

الترجيح  :الراجح القول األول لصحة ما ذكروه في القياس
الجزء الثاني :وبما إن قائالً يقول إذا ذىب السمع

:

إذا ذىب السمع واألذنان بضربة واحده فقد اختمف أىل العمم عمى قولين :

دي واحده ذىب إليو أكثر المالكية
القول األول :انو ال يجب إال ة
دي واحدة
بمحل الجناية ،وىي كل منفعة ال تجب إال ة
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القول الثاني  :وجوب ديتين :
()169

الحنفية

 ،واللافعية

أحداىا لألذنين واآلخر إلذىاب السمع ذىب إليو

()170

()171

والحنابمة

رواية إيجاب الدية في قطع األذنين أو دية حكومة

، ،وبعض المالكية

()172

()173

عمى

احتج ىؤالء :بان السمع في غير األذنين ،فال تدخل دية أحداىما في األخرى ألبو
ما لو قطع أجفان عينيو فذىب بصره

()174

.

الراجح  :ىو القول الثاني  ،ونقول ديتان ،وذلك ألن األذن لما فييا من جمال
ومنفعة وقد فقدىا  ،والسمع أيضاً ألنو فقد حاسة السمع  ،ربما قائل يقول إذا ذىب

السمع بقطعيا  :إذا ذىب السمع واألذنان بضربة واحدة فقد أختمف أىل العمم عمى

قولين :
المطمب الثالث  :األذنين الغير السميمتين وأدلتيا .
اختمف الفقياء يقطع األذنين الغير السميمتين عمى مذىبين

()175

:

المذىب األول  :وجوب الدية إذا كانت األذنان قد لمتا قبل ذلك فقطعيا لخص فال
تجب فيو الدية كاممة أو الحكومة :

()176

واستدل بوجوب الدية كاممة  ،الحنفية
الدية كاممة في القطع والحنابمة

()178

باق بعد لمميا فمم تنقص فيو الدية

واللافعية

()180

المذىب الثاني  :فيما الحكومة :
واستدل بوجوب الحكومة المالكية
واللافعية

()182

 ،والمالكية
()179

()177

عمى رواية إيجاب

في قول الن نفعيا وجماليا

.
()181

عمى رواية إيجاب الحكومة في القطع

في القول الثاني  :أما اللافعية :فاحتجوا بالقياس عمى من قطع يداً

دي فكذا ىنا
لالء ال يكون فييا ة

()183

.

ألن بالفارق اليد اللالء قد ذىب نفعيا بخالف األذن فالنفع باق مع اللمل

()184

.

احتج لو الن السميمتين ال تجب فييا الدية وانيا
وأما مالك في الرواية الثانية عنو ف
الحكومة ىنا أولى

()185

دل في المسالة األولى
 .ويجاب عنو يضعف ما أور أ ة

من استدالل .
والراجح ىو القول األول لقوة الدليل .
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وفي األذن المستحلفة وألىل العمم فييا قوالن :
القول األول :إن فييا الدية ذىب الحنابمة

()186

واللافعية في احد القولين

وىو قياس قول الحنفية والمالكية في األذن الملمولة

()188

()187

.

وانما تجب الدية ،الن نفعيا وجماليا باق بعد استحلافيا فوجبت فييا الدية
كالصحيحة  ،وكما لو قمع عينا عملاء أو حوالء

()189

.

القول الثاني  :فييا حكومة  :ذىب إليو اللافعية في القول الثاني :
قياساً عمى ما لو قطع يداً لالء

()190

والراجح  :ىو القول األول لقوة ما

.
بني عميو من استدالل

 .ألن نفع األنف

جمع الروائح  ،وىي من الجوارح الميمة في اإلنسان .

المبحث السادس  :دية العين :

وفيو مطمبين :

المطمب األول  :آراء الفقياء :
واختمفوا في دية العين الذي ذىب بصرىا وبقيت صورتيا قائمة إذا فقئت بجناية

المذىب األول  :فذىب الفقياء إن فييا علر الدية

()193

وزيد بن ثابت

()194

()192

اإلبل

()196

وذىب ذلك ابن المنذر

وقال في العين القائمة تبخص علر الدية

وخالف ذلك جماعة من الفقياء  :إن فييا نصف ديتيا ،
.

وقال مجاىد واحمد إن فييا ثمث ديتيا

()197

()191

()195

.

خمس وعلرون من

.

المذىب الثاني  :وذىب بعضيم  :إن فييا ديتيا كاممة إذا لم يكن اخذ عنيا دية قبل
ذلك روى ذلك عن عمر عبد العزيز

()198

.
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المطمب الثاني  :األدلة :

والسنة تؤيد ذلك بان فييا ثمث ديتيا  ،وان رسول اهلل  قضى في العين العوراء
السادة مكانيا  ،إذا طمست بثمث ديتيا

()199

.

وقال األمام ابن قدامو اجمع أىل العمم عمى إن في العينين إذا أصيبتا خطأ
الدية وفي العين الواحدة نصفيا

()201

()200

 ،وألنو ليس في الجسد منيا

لقول النبي محمد ( ( : وفي العينين الدية ))
إ ال ليئان ففييما الدية وفي أحداىما نصفيا

كسائر األعضاء  ،وروي عن النبي محمد  إ نو قال  :في العين الواحدة خمسون
من اإلبل  ،والن العينين من أعظم الجوارح نفعا وجماال فكانت فييا الدية وفي
أحداىما نصفيا كاليدين ،إذا ثبت ىذا فال فرق بين إن يكونا صغيرتين أو كبيرتين
أومميحتين وقبيحتين أو صحيحتين أو مريضتين أو حوالوين
وفي ذىاب البصر الدية

()202

.

 ،الن كل عضوين وجبت الدية بذىابيا وجبت

بإذىاب نفعيا كاليدين  ،إذا ألميما وفي ذىاب بصر أحداىما نصف الدية كما لو
ألل يداً واحده ،وليس في إذىابيا بنفعيا أكثر من دية اليدين

()203

.

ونقول كون أعظم الجوارح نفعاً وجماالً فييا الدية َّ ،
ألن اإلنسان أىم ليء في

جسده أو جوارحو العين  ،عمماً أن كل ليء من جوارحو ميمة  ،لذا نرى أن توجب
الدية بإذىاب نفعيا .

المبحث السابع  :آراء الفقياء في األنف الصحيح و األنف الملمول :
وفيو ثالثة مطالب :
المطمب األول  :آراء الفقياء في قطع المارن .
أجمع أىل العمم عمى وجوب الدية كامل باستئصال مارن
والمارن  :ماال َن من األنف منحد اًر عن العظم
األدلة :

()205

األنف

()204

.

.

- 1حديث بن طاوس عن أبيو قال :عندي كتاب النبي  ، وفيو  :وفي األنف
إذا قطع مارنو مائو من اإلبل )
يعني بو استوعب واستوصل

()206

()208

.

 .وفي رواية مالك (إذا اوعي جدعاً )
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إال ليء

- 2وألنو عضو فيو جمال ظاىر  ،ومنفعة كأممو ،وليس في البدن منو

واحد فوجبت فيو الدية كاممة ( ،)209ثم تجب الدية كاممة في أنف الخلم  ،كما تجب
في اللم ،ألن عدم اللم نقص في غير األنف  ،فال يؤثر في دية األنف

()210

.

المطمب الثاني :قطع بعض المارن :
أختمف الفقياء في قطع بعض المارن وجب من الدية بقدر ما قطع  ،ألن ما يضمن
بالدي يضمن بعضو قدره من الدية كاألصابع نص عمى ذلك المالكية
ة
()212

والحنابمة

()213

()214

 ،وىو قول عمر بن عبد العزيز

الجناية بقطع احد المنخرين أو كالىما أو احدىما

()211

واسحاق

واللافعية

 ،ولو كانت

فقد اختمف العمماء في توزيع

الدي عمى قولين :
ة
القول األول  :في احد المنخرين ثمث الدية وفي المنخرين ثمثاىا وفي الحاجز
بينيا الثمث ذىب إليو اللافعية

()215

والحنابمة

()216

في احد الوجيين وىو قول

()217

 ،ألن المارن يلتمل عمى ثالثة ألياء من جنس  ،فتوزعت الدية عمى

القول الثاني :

 ،ذىب

إسحاق

عددىا كسائر ما فيو عدد من جنس  ،من اليدين واألصابع  ،واألجفان
اللافعية

األدلة :

()219

()218

إن في المنخرين الدية  ،وفي الحاجز بينيا حكومة

والحنابمة

()220

.

.

 -1ألن المنخرين ليس من البدن ليما ثالث  ،فألبيا اليدين .
 -2وألن بقطع المنخرين اذىب الجمال كمو والمنفعة  ،فألبو بقطع اليدين

الراجح  :ىو القول األول  ،لصحة ما ذكرناه من القياس .
المطمب الثالث  :أراء الفقياء في قطع القصبة مع المارن وأدلتو

()222

()221

.

.

أوالً  :وإذا أدت الجناية إلى قطع قصبة األنف مع المارن فقد اختمف أىل العمم في
الواجب في ذلك من الدية  ،بعد اتفاقيم عمى وجوب الدية كاممة في قطع المارن

()223

واليك أقواليم في ذلك :

القول األول :إن الواجب في ذلك الدية فقط
الحنفية( ،)224والمالكية

()225

 ،فال يزاد لقطع القصب ة ذىب

.
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األدلة :
- 1لما روى من قولو  وفي األنف إذا أوعب جدعا الدية

()226

.

- 2ألنو عضو واحد  ،فمم يجب بو أكثر من دية  ،كالذكر إذا قطع من أصمو وجبت
الدية  ،ولو قطعت الحلفة وحدىا وجبت الدية  ،كالثدي إذا قطع مع حممتو
وك صابع اليد مع الكف
أ

()227

.

القول الثانيً  :إ نو تجب الدية في المارن  ،وحكومة
اللافعية

()229

وىو احتمال في مذىب الحنابمة

()230

لمقصبة
.

األدلة :

()231

- 1أن القصبة تابعة فوجب فييا الحكومة كالذراع مع الكف
فييا غير الدية لميد

()232

()228

 ،وذىب إليو

؟ وىنا ال تجب

.

َّ - 2
ألن المارن وحده موجب لمدية  :فوجبت الحكومة في الزائد كما لو قطع القصبة
وحدىا مع قطع لسانو

()233

.

دي احدىا في األخر .
- 3الن المسان والقصبة عضوان  ،فال تدخل ة
والراجح ىو القول األول  ،لقوة ما بنى عميو من استدالل .
ثانياًً  :ذىاب اللم :

إذا ذىب اللم مع قطع األنف فقد اختمف أىل العمم في القدر الواجب بذلك من

الدية عمى قولين :
القول األول  :إنو يجب ديتان :
ذىب إليو الحنفية

()234

واللافعية

()235

والحنابمة

()236

وبعض المالكية

()237

،

واستدلوا ألن اللم في غير األنف فال تدخل دية احدىما في األخر كالسمع مع
األذن والبصر مع أجفان العينين والنطق مع اللفتين

()238

.

القول الثاني :إنو تجب دية واحده  ،ذىب إليو المالكية ( .)239واستدلوا ألن المنفعة
بمحل الجناية فتتداخل الديتان  ،كما لو قمع عينو فذىب بصره

ألن اللم يبقى مع قطع األنف .
والراجح  :ما ذىب أليو الجميور من وجوب ديتين .
432

()240

.

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

الخاتمة

بعد أن استعرضت آراء ال فقياء في ىذه المسألة  ،وىي دية الحواس الثالثة (
السمع و البصر و واللم ) وناقلت كل رأي  ،وبينت األمر الراجح  ،وبعد ذلك تناولت

الدية  ،وذكرت دية ما دون النفس  ،وبينت حرمت االعتداء عمييا  ،وان ىذه األعضاء

أودعيا اهلل تعالى لإلنسان لكي تعينو في حياتو اليومية  ،دون التالعب واالعتداء عمييا .
ووضحت في ىذا البحث اليسير في أعطاء الدية في زمن النبي

الكرام ( رضوان اهلل عمييم أجمعين )  ،واجماع الفقياء والعمماء عمييا .
وأىم النتائج التي توصمت إلييا :
- 1تعريف الدية في المغة واالصطالح .
- 2تعريف الحواس الثالث في المغة واالصطالح .
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. ذكرت أدلة الدية في القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع- 3
. أن الدية عقوبة بدلية مقررة عوضاً عن القصاص- 4

الحكمة من الدية صون النفس من الوقوع في الجرائم التي حرميا اهلل سبحانو- 5
. وتعالى
مقدار الدية التي يؤدييا الجاني بسبب االعتداء عمى النفس وعمى ما دون النفس- 6
.  واعطائيا بلكل الصحيح،

Conclusion
In the present paper, the researcher has examined the
jurisprudential view concerning the wergild (payment upon
sustained injury or loss of organs and senses) discussing each and
every opinion. Then, he presented the most preponderant one.
The researcher tackles and elucidates the meaning of wergild,
the terms of payment in the time of prophet Mohammad (Allah
Peace And Blessing Be On Him)and his companions (May Allah Be
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Pleased With Them)as well as the views that jurisprudents and
scholars have unanimously agreed upon.

Results :
1. Wergild is a legitimate right for each and every adult
Muslim; it is a kind of compensation for the loss of a
particular organ or injury, intentional or unintentional.
2. Wergild is a reciprocal punishment or payment

that

recompenses for killing chastisement.
3. Causing injuries is strictly forbidden because of being an assault
on human soul.
4. The significance and the purpose behind paying wergild is to
prevent man from committing crimes.
5. The offender must pay wergild as a punishment for causing
injuries or killing.
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( )121اٌشهغ اٌصغ١ه ٚ ،91/ :6اٌشهغ اٌىث١ه 277/4 :
( )122ؼاش١ح اٌكٌٛل. 280/7 : ٟ
( )123نق اٌُ ؼدان ِٚ ، 575/6 :غٕ ٝاٌّؽراض ٚ 71/4اٌىافٚ، 101/4 ٟاٌشهغ اٌىث١ه 281/5
( )124اٌّٙمب ِٚ ، 203 / 2 :غٕ ٟاٌّؽراض . 62 / 4 :
( )125نق اٌُ غذان  ،575/6اٌثؽه اٌهائك ٚ 379/8اٌشهغ اٌىث١ه 277/4
( )126اٌشهغ اٌصغ١هٚ ،91/6اٌشهغ اٌىث١ه ٚ 277/4اٌىاف101/4 ٟ
( )127اٌشهغ اٌىث١ه ٚ ،281/5اٌىاف117/4 ٟ
( )128اٌُ ٘مب ٚ ، 202/2نٚضٗ اٌطاٌث274/2 ،272/9 ٓ١
( )129اٌىافٚ ، 117 /4 ٟاٌشهغ اٌىث١ه . 281/5
( )130نٚضح اٌطاٌثٚ ، 274/9 ٓ١اٌّٙمب . 202،203/2
( )131نٚضح اٌطاٌثٚ ، 273 /9 ، ٓ١اٌىافٚ ، 117 /4 ٟاٌشهغ اٌىث١ه . 281/5
( )132اٌشهغ اٌصغ١ه ٚ ، 91 /6 ،ؼاش١ح اٌكٌٛل. 281 - 280 / 7 ، ٟ
( )133نٚضٗ اٌطاٌثٚ 274-272/9 ٓ١اٌُ ٘مب202،203/2 :
( )134اٌىافٚ 117 /4 ٟاٌٙكا٠ح 180/4
(ِ )135فرصه اٌطؽاٚ ، 241 ٞٚاٌٍثاب ف ٟشهغ اٌىراب ٚ ، 155 /3اٌٙكا٠ح 180/4
( )136اٌىافٚ، 99/4 ٟاٌّثكع ٚ،369/8غا٠ح إٌّرٚ، 280/3 ٝٙوشاف اٌمٕاع 34/6
( )137اٌراض االوٍٚ ، 261/6 ، ً١اٌىافٚ، 396/2 ٟاٌشهغ اٌىث١ه ٚ، 272/4إٌّرم85-84/7 ٝ

( )138اٌُ ٘مب ٚ، 202/2نٚضح اٌطاٌثِٚ، 272/9 ٓ١غٕ ٝاٌّؽراض . 61/4
( )139اٌّغٕ. 579/11 ٝ
( )140اـهظٗ اٌكان لطٕ ٟف ٟاٌك٠اخ ٚ ، 209/3اٌث ٗ١ق ٞف ٟإٌٍٓ . 88/8
( )141اـهظٗ اٌث ٗ١ق ٞف ٟاٌك٠اخ ٚ ، 85/8ػثك اٌهواق ف ٟوراب اٌؼمٛي تاب االلْ . 323/9
( )142ايَ ٔرم، 85/7 ٝاٌّٙمب ٚ 202/12اٌىاف99/4 ٟ
( )143نٚضح اٌطاٌثِٚ ، 272/9 ٓ١غٕ ٝاٌّؽراض 61/4
( )144أـهظٗ ػثك اٌهواق تاب األلْ . 323/9 :
( )145اٌشهغ اٌىث١ه ٚ، 275/5 :اٌّثكع ف ٟشهغ اٌّمٕغ – إلتها٘ ُ١تٓ ِؽّك تٓ ػثك هللا 369/8 :
( )146اٌّغٕ. 580/11 : ٝ
()147اٌّغٕٚ ، 581- 580/11 : ٝنٚضح اٌطاٌث. 272/9 : ٓ١
( )148األشهاف . 189/2 :
( )149اٌّغٕ. 581/11 : ٝ
( )150اٌُ ٘مب ٚ ، 202/2 :نٚضح اٌطاٌ. 272/9 : ٓ١١
( )151اٌّغٕ. 581/11 : ٝ
( )152اٌُ ٘مب ٚ ، 202/2 :نٚضح اٌطاٌث. 272/9 : ٓ١
( )153اٌّغٕٚ ، 581/11 : ٝاٌىافٚ ،99/2 : ٟوشاف اٌمٕاع – ٌٍثٛٙذ. 38/6 : ٟ
( )154اٌشهغ اٌصغ١ه91/6 :
( )155اٌّٙمب ٚ ،202/2 :اٌىاف99/4 : ٟ
( )156أـهظٗ ػثك اٌهواق ف ٟاٌّصٕف  ، 323 / 9نلُ اٌؽك٠س  17391ػٓ أت ٟلن ٚ لاي ئٌٕاقٖ
ؼٍٓ صؽ١ػ .
( )157تكائغ اٌصٕائغ ٚ . 323/7نق اٌّفران 575/6 :
( )158اإلشهاف – التٓ إٌّمن ٚ ،189/2 :اٌىاف396/2 : ٟ
( )159نٚضح اٌطاٌثِٚ، 272/9 : ٓ١غٕ ٝاٌّؽراض 62/4 :
( )160تكائغ اٌصٕائغ 323/7 :
( )161اٌُ ٘مبٚ ، 202/2 :اٌىاف99/4 : ٟ
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( )162اٌُ ٘مبٚ ، 202/2 :نٚضح اٌطاٌث272/9 : ٓ١
( )163اٌّغٕ. 581/11 :ٝ
(ٌ )164ثك ذفه٠عٗ ف ٟأٚي اٌثؽس .
( )165اٌّغٕ. 581/:11 ٝ
( )166أـهظٗ اٌثٙ١م ٟف ٟإٌٍٓ اٌىثهٚ ، 86- 85 / 9 ٜلاي ئٌٕاقٖ ضؼ١ف .
( )167إٌّرمٚ ،85/7:ٝاٌشهغ اٌصغ١هٚ ،96/6 :اٌراض ٚاألوٍٚ 264/6:ً١اٌشهغ اٌىث١ه279/4 :
( )168اٌشهغ اٌىث١ه 279/4 :
( )169نق اٌُ غذان 575/6 :
( )170اٌُ ٘مب ٚ ، 202/2 :نٚضٗ اٌطاٌث. 291/9 : ٓ١
( )171اٌّغٕٚ، 582/11 : ٝاٌىاف100/4 : ٟ
( )172إٌّرم. 85/7 : ٝ
( )173إٌّرمٚ ،85/7 : ٝاٌىاف100/4 : ٟ
( )174نق اٌُ غذانٚ، 575/6اٌّٙمب ٚ ، 202/2 :اٌّغٕ. 582/11 : ٝ
( )175اٌُ ٘مب 202/2 :
( )176نق اٌُ غذان ٚ ، 579/6 :اٌثؽه اٌهائك . 379/ 8 :
( )177اٌشهغ اٌىث١ه ٚ ،277/4 :اٌشهغ ايصغ١ه . 91/6 :
( )178اٌّغٕٚ ، 583/11 : ٝاٌىاف117/4 : ٟ
( )179نٚضح اٌطاٌثٚ ، 272/9 ٓ١ؼٍ١ح اٌؼٍّاء ٚ ، 563/7 :اٌّٙمب . 202/2 :
( )180اٌىاف117 /4 : ٟ
( )181االشهافٚ ، 189/2 :اٌىافٚ ،396/2 : ٟتكا٠ح اٌّعرٙك 316/2 :
( )182نٚضح اٌطاٌثٚ،272/9 : ٓ١غٌ١ح اٌؼٍّاء. 563/7 :
()183نٚضح اٌطاٌث272/9 : ٓ١
( )184اٌّغٕ583/11 : ٝ
( )185إٌّرم85/7 : ٝ

( )186اٌّغٕ583/11 : ٝ
( )187اٌُ ٘مب ٚ ، 202/2نٚضح اٌطاٌث272/9 : ٓ١
( )188نٚضح اٌطاٌثٚ ،272/9 : ٓ١ؼٍ١ح اٌؼٍّاء . 563/7 :
( )189اٌّغٕ. 584/11 :ٝ
( )190اٌُ ٘مب . 202/2 :
( )191شهغ اٌكنق٠ه ٚ ، 341/2اإلفصاغ . 332 :
( )192اإلشهاف التٓ إٌّمن . 188 /1
( )193اإلشهاف التٓ إٌّمن ٚ ، 188 /1اٌّؽٍ. 421 /10 ٝ
(ٚ )194اٌّؽٍ. 421 /10 ٝ
(ِ )195صٕف ػثك اٌهواق ٚ ، 335/9اٌّؽٍ. 1412/ 10 ٝ
( )196اٌّؽٍ. 422/10 ٝ
( )197اإلشهاف  ، 188/ 1اٌّؽٍ. 422 / 10 ٝ
( )198اإلشهاف التٓ إٌّمن . 188 /1
( ٌٕٓ )199أت ٟقاٚق  ٌٕٓٚ ، 190/4إٌٍائ. 55/8 ٟ
( )200اٌّغٕ ٝالتٓ لكاِٗ 460/11
( )201اـهظٗ ِاٌه ف ٟاٌّٛطأ ٚ ، 849/2إٌٍائٚ ٟاؼّك فٍِٕ ٟكٖ ٚ 217/2لاي اٌش١ؿ اؼّك
شاوه  :إٌاقٖ صؽ١ػ  ٛ٘ٚؼك٠س ط ً٠ٛاشرًّ ػٍ ٝأؼىاَ ظّح ٚػظ. ّٗ١
( )202اٌّغٕ572/11 ٝ
()203اٌّغٕ572/11 ٝ
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( )204اٌّٙمب ِٚ ، 203 / 2 :غٕ ٟاٌّؽراض . 62 / 4 :
(ٌٍ )205اْ اٌؼهب . 404 / 13 :
( ٌٕٓ )206اٌثٙ١مٚ ، 88 / 8 ، ٟلاي ػٕٗ ؼك٠س ؼٍٓ ِٚ ،صٕف ػثك اٌهواق . 339 / 9 ،
( )207أـهظٗ ػثك اٌهواق ٚ ،339/9اٌشافؼ ٟف ٟئالَ .127/6
( )208أـهظٗ ِاٌه ف ٟاٌّٛطأ ص. 611
( )209اٌّغٕ. 584/11 ٝ
( )210اٌُ ٖ قب ِٚ ،203/2غٕ ٝاٌّؽراض . 62/4
( )211اٌشهغ اٌصغ١ه ،89/6ذفٍ١ه اٌمهطث. 195/6 ٟ
( )212اٌّٙمب ِٚ، 203/2غٕ ٝاٌّؽراض . 62/4
( )213اٌّغٕٚ، 584/11 ٝاٌىاف100/4 ٟ
( )214اٌّغٕ. 584/11 ٝ
( )215اٌُ ٘مب ٚ ،203/2نٚضح اٌطاٌث. 273/9 ٓ١
( )216اٌىافٚ ،100/4 ٟاٌشهغ اٌىث١ه .268/5
( )217اٌّغٕ. 584/11: ٝ
()218اٌُ ٘مب ٚ ،203/2اٌّغٕ. 585/11 ٝ
()219اٌُ ٘مب ٚ ، 203/2نٚضح اٌطاٌث. 274/9 ٓ١
( )220اٌىافٚ ،101/2 ٟنٚضح اٌطاٌث. 274/9 ٓ١
( )221اٌُ ٘مب . 203/2
( )222اٌُ ٘مب ٚ 203/2اٌىافٚ ، 101/4 ٟاٌشهغ اٌىث١ه . 268/5
( )223اٌىاف. 101/2 ٟ
( )224تكائغ اٌصٕائغ ٚ ، 311 /7اٌثؽه اٌهائك ِٚ ،375/8فرصه اٌطؽا ٞٚص. 241
( )225اٌُ ٔرمٚ ، 66/7 ٝاٌراض ٚاأل وٍ. 261/6 ً١
( )226أـهظٗ ِاٌه ف ٟاٌّٛطأ ٚ ، 611ذفٍ١ه اٌمهطثٚ ، 196/6 ٟاٌشهغ اٌىث١ه . 273/5
( )227اٌّٙمب . 203 / 2 :
( )228لوهٖ ٌاتما ً .
( )229ئالَ ٚ، 128/6اٌّٙمب ِ ٚ ، 203/2غٕ ٝاٌّؽراض . 62/4
( )230اٌّغٕٚ ،585/11 ٝاٌشهغ اٌىث١ه . 272/5
( )231ئالَ . 127/6
( )232اٌّغٕٚ ،585/11 ٝاٌشهغ اٌىث١ه . 272/5
( )233اٌشهغ اٌىث١ه . 272/5
( )234نق اٌّفرانٚ ، 575/6اٌثؽه اٌهائك . 375/8
( )235نٚضح اٌطاٌثِٚ ، 292/9 ٓ١غٕ ٝاٌُ ؼراض . 71/4
( )236اٌّغٕٚ،585/11 ٝاٌىافٚ ، 101/4 ٟاٌشهغ اٌىث١ه . 281/5
( ) 4إٌّرمٚ ، 68- 67/7 ٝؼاش١ح اٌكٌٛل. 280/4 ٟ
( )238نق اٌُ غذان ٚ ، 575/6إٌّرمٚ ، 68/7 ٝنٚضح اٌطاٌث. 292/9 ٓ١
( )239اٌراض ٚاالوٍ ، 264/6 ً١ؼاش١ح اٌكٌٛلٚ، 280/7 ٟإٌّرم. 67/7 ٝ
( )240اٌراض ٚاالوٍ. 264 /6 ً١

املصادر واملراجع

القرآن الكريم .
 .1أؼىاَ اٌمهآْ – ٌّؽّك تٓ ػثك هللا تٓ اٌؼهت ، ٟط ، 1ػ ٍٝ١اٌثات ٟاٌؽٍثٚ ٟشهوائٗ .
 .2األشهاف ػٍٍِ ٝائً اٌفالف – ٌؼثك اٌ٘ٛاب تٓ ٔصه اٌثغكاقِ ، ٞطثؼح اإلناقج  ،قْٚ
طثؼح .
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 .3اإلفصاغ ػٓ ِؼأ ٟاٌصؽاغ ٌٍ ،ؼالِح اتٓ ٘ث١هج ٔ ،شه اٌّإٌٍح اٌٍؼٛق٠ح – اٌه٠اض .
 .4األَ ٌ -إلِاَ أت ٟػثك هللا ِؽّك تٓ ئقن ً٠اٌشافؼ ( ، ٟخ ٘ 204ـ ) ـهض أؼاق٠صٗ ٚػٍك
ػٍِ ، ٗ١ؽّٛق َِ ْ
ط َهظ ، ٟقان اٌىرة اٌؼٍّ١ح – ٌثٕاْ  -ت١هٚخ . َ 1971 ،
 .5اٌثؽه اٌهائك  ،شهغ وٕى اٌكلائك ٌ ،ى ٓ٠اٌك ٓ٠تٓ ٔع ُ١اٌؽٕف ، ٟط  ، 1قان اٌّؼهفح ٌٍطثاػح
ٚإٌشه – ت١هٚخ .
 .6اٌثؽه اٌىـان  :اٌعاِغ ٌّما٘ة ػٍّاء األِصان ٌ :إلِاَ اٌّعرٙك اٌّٙكٌ ٞك ٓ٠هللا أؼّك تٓ
٠ؽ ٝ١تٓ اٌّهذض ( ٝخ ٘ 840ـ ) ٚتٙاِشٗ وراب ظٛا٘ه األـثان ٚا٢شان اٌٍّرفهظح ِٓ ٌعح
اٌثؽه اٌىـان ٌٍؼالِح اٌّؽمك ِؽّك تٓ ٠ؽ ٝ١تٙهاْ اٌصفك ( ٞخ ٘ 957ـ ) ضثظ ٔصٗ ٚٚشمٗ
ذفه٠عاذٗ ٚػٍك ػٍ ٗ١اٌكورٛن ِؽّك ِؽّك ذاِه  ،وٍ١ح قان اٌؼٍ – َٛلٍُ اٌشه٠ؼح  ،قان اٌىرة
اٌؼٍّ١ح  ،ت١هٚخ  ،ط٘1422 ، 1ـ . َ 2001 -
 .7تكائغ اٌصٕائغ ف ٟذهذ١ة اٌشهائغ ٌ ،إلِاَ ػال ٞاٌك ٓ٠أت ٟتىه اٌىاٌأ ، ٟقان اٌىراب
اٌؼهت ، ٟط٘ 1402 ، 2ـ ت١هٚخ .
 .8تكا٠ح اٌّعرٙك ٙٔٚ ،ا٠ح اٌّمرصك  ،ألت ٟاٌ١ٌٛك ِؽّك تٓ أؼّك تٓ ِؽّك نش١ك اٌؽف١ك  ،ط ، 1
قان اٌفىه اٌؼهت - ٟت١هٚخ .
 .9اٌراض ٚاألو ً١ٍ١تشهغ ِفرصه ـٌٍّ ، ً١ؽّك تٓ أت ٟاٌماٌُ اٌؼثكن ، ٞاٌش١ٙه تاٌّٛاق  ،ط 1
 ،قان اٌفىه  -ت١هٚخ . .
 .10ذث ٓ١اٌؽمائك  ،شهغ وٕى اٌكلائك ٌ ،ؼصّاْ تٓ ػٍ ٟاٌىٍ٠ؼِ ، ٟطثؼح تٛالق .
 .11اٌرؼان٠ف – ٌّؽّك ػثك اٌهؤٚف إٌّا ( ٞٚخ ٘ 1031ـ ) ذؽم١ك  :ق ِ .ؽّك نضٛاْ اٌكا٠ح
 ،قان اٌفىه اٌّؼاصه – ت١هٚخ  ،قان اٌفىه – قِشك  ،ط٘ 1310 ، 1ـ .
 .12اٌرؼه٠فاخ ٌّ ،ؽّك شه٠ف اٌعهظأِ ، ٟىرثح ٌثٕاْ  -ت١هٚخ .
 .13اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمهآْ ٌإلِاَ أت ٟػثك هللا ِؽّك تٓ أؼّك اٌمهطث ، ٟقان ئؼ١اء اٌرهاز اٌؼهتٟ
– ت١هٚخ .
 .14ؼاش١ح اتٓ ػاتك ٓ٠ػٍ ٝاٌكن اٌّفران شهغ ذٕ٠ٛه األتصان ٌٍ ،ؼالِح اتٓ ػاتك ، ٓ٠قان اٌفىه
اٌؼهت ، ٟط٘ 1399 ، 2ـ  ،ت١هٚخ .
 .15ؼاش١ح اٌكٌٛل ٟػٍ ٝشهغ اٌىث١ه ٌّ -ؽّك تٓ ػهفح اٌكٌٛل – ٟاٌثات ٟاٌؽٍثِ – ٟصه .
 .16ؼاش١ح اٌمٍٛ١ت ٟػٍ ٝشهغ إٌّٙاض ٌعالي اٌّؽٌٍ – ٝشٙاب اٌك ٓ٠اٌمٍٛ١ت ، ٟط  ، 1اٌثاب
اٌؽٍث. ٟ
 .17ؼٍ١ح األ١ٌٚاء – ألت ٟتىه ِؽّك تٓ أؼّك اٌشاش ٟاٌمفاي ِ ،ىرثح اٌهٌاٌح اٌؽك٠صح .
 .18األؼىاَ اٌٍٍطأ١ح  ،ألت٠ ٛؼٍِ ، ٝإٌٍح اٌهٌاٌح  ،اٌطثؼح اٌصأ١ح ِ ،صه اٌؼهت١ح .
 .19نق اٌّؽران ػٍ ٝاٌكن اٌّفران ٌّ ،ؽّك أِ ٓ١اٌش١ٙه اتٓ ػاتك ، ٓ٠اٌثات ٟاٌؽٍث. ٟ
 .20نٚضح اٌطاٌثٌ ، ٓ١إلِاَ إٌ ، ٞٚٛاٌّىرة اإلٌالِ - ٟت١هٚخ .
 .21إٌٍٓ اٌىثهٌ ، ٜإلِاَ أت ٟأؼّك تٓ اٌؽٍ ٓ١اٌثٙ١م ( ٟخ ٘458ـ )  ،ط ، 1ؼ١كن آتاق اٌكوٓ ،
إٌٙك ٌٕ ،ح اٌطثغ ٘ 1355ـ .
 ٌٕٓ .22إٌٍائ ، ٟأؼّك تٓ شؼ١ة إٌٍائ ( ٟخ ٘ 303ـ ) ِطثؼح تات ٟاٌؽٍثِ – ٟصه 1383
٘ـ ٔ َ 1963 ،شه قان اٌىراب اٌؼهت – ٟت١هٚخ .
ٌٍ .23اْ اٌؼهب  ،ظّاي اٌك ٓ٠تٓ ِٕظٛن  ،خ ٘711ـ  ،قان صاقن ت١هٚخ  ،ط. 1
 .24اٌشهغ اٌىث١ه ػٍِ ٝفرصه ـٍ ً١ألت ٟاٌثهواخ أؼّك اٌكنق٠ه  ،ط ، 1اٌثات ٟاٌؽٍث. ٟ
 .25صؽ١ػ اٌثفانِ ، ٞؽّك تٓ ئٌّاػ ً١اٌثفان ( ، ٞخ ٘256ـ ) ٔشه ٚطثغ ف ٟقان اٌمٍُ –
قِشك ِ ،صطف ٝاٌثغا ٘ 1401ـ . َ1981 -
 .26صؽ١ػ ٍٍُِ  ٍٍُِ ،تٓ اٌؽعاض اٌمش١ه ٞإٌٍ١اتٛن٘ 261 ( ، ٞـ ) اٌطثؼح اٌّصه٠ح ،
اٌما٘هج  ،ط٘ 1349 ، 1ـ ِٚ ، َ 1930 -ؼٗ شهغ إٌ. ٞٚٛ
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 .27اٌؼ ، ٓ١ألت ٟػثك اٌهؼّٓ ـٍ ً١تٓ أؼّك اٌفها٘١ك ، ٞذؽم١ك ِٙ :ك ٞاٌّفىٚ ، ِٟٚاٌكورٛن
اتها٘ ُ١اٌٍاِهائ ، ٟإٌاشه قان ِٚىرثح اٌٙالي .
 .28غا٠ح إٌّر ٟٙف ٟاٌعّغ ت ٓ١اإللٕاع ٚإٌّرٌّ – ٟٙهػ ٟتٓ ٌٛ٠ف اٌؽٕثٍِٕ ، ٟشٛناخ
اٌّإٌٍح اٌٍؼ١ك٠ح – اٌه٠اض .
 .29فمٗ ٌؼ١ك تٓ اٌٍّ١ة  ،ق٘ .اشُ ظّ – ً١اٌعّٛٙن٠ح اٌؼهال١ح – نئاٌح قٛ٠اْ األٚلاف ،
اٌرًٍٍٍ ( . ) 12
 .30اٌىافٌّٛ ، ٟفك اٌك ٓ٠ػثك هللا تٓ لكاِٗ اٌّمكٌ ، ٟط ، 1اٌّىرة اإلٌالِ – ٟت١هٚخ .
 .31وشاف اٌمٕاع ػٓ ِرٓ اإللٕاع ٌٍ ،ؼالِح ِٕصٛن تٓ  ًٔٛ٠اٌثٛٙذ ، ٟػاٌُ اٌىرة – ت١هٚخ ،
٘ 1369ـ .
إلتها٘ ٟتٓ ِؽّك ػثك هللا تٓ ِفٍػ  ،-اٌّىرة اإلٌالِ. ٟ
َ
 .32اٌّثكع ف ٟشهغ اٌّمٕغ –
 .33اٌّعّٛع شهغ اٌّٙمب  ،أت ٛووه٠ا ِؽ ٟاٌك٠ ٓ٠ؽ ٝ١تٓ شهف إٌ( ، ٞٚٛخ ٘ 676ـ )
ٚػٍ ٟتٓ ػثك اٌىاف ٟاٌٍثى ( ٟخ ٘756ـ ) ِٚؽّك ٔع١ة اٌّط١ؼٔ ، ٟشه قان ِىرثح اإلنشاق
ظكج  ،طثؼح واٍِح طثؼح ووه٠ا ػٌٍٛ٠ ٟف ِطثؼح اٌما٘هج ( ق  .خ ) .
 .34اٌّؽٌٍ ٝإلِاَ أتِ ٟؽّك اتٓ ؼىَ ٚ ،صؽؽٗ و٠كاْ أت ٛاٌّىانَ ٔ ،شه اٌّىرثح اٌعّٛٙن٠ح
اٌؼهت١ح – ِصه ٘ 1387 ،ـ .
ِ .35فران اٌصؽاغ ٌّ ،ؽّك تٓ أت ٟتىه ػثك اٌماقن اٌهاو ، ٞقان اٌمٍُ ت١هٚخ .
ِ .36فرصه اٌطؽا ، ٞٚألت ٟظؼفه أؼّك تٓ ٌالِح اٌطؽا٘1425 ، ٞٚـ  ،قان اٌىراب اٌؼهتٟ
– ت١هٚخ .
٘395ـ )  ،ذؽم١ك
ِ .37ؼعُ ِما ً١٠اٌٍغح  ،ألت ٟاٌؽٍ ٓ١أؼّك تٓ فاني تٓ ووه٠ا  ( ،خ
ٚضثظ  ،ػثك اٌٍالَ ِؽّك ٘ان ، ْٚقان اٌىرة اٌؼٍّ١ح  ،ئ٠هاْ  -لُ .
ِ .38هاذة اإلظّاع ٌؼٍ ٟتٓ أؼّك تٓ ٌؼ١ك تٓ ؼىَ  ،قان اٌىرة اٌؼٍّ١ح – ت١هٚخ .
 .39اٌٍّرصف ٝف ٟػٍُ األصٛي ٌ ،إلِاَ أت ٟؼاِك اٌغىٌٔ ، ٟشه ِىرثح اٌّصٕٚ ٝقان ئؼ١اء
اٌرهاز اٌؼهت – ٟت١هٚخ .
ٍِٕ .40ك اإلِاَ أؼّك تٓ ؼٕثً ٔ ،شه اٌّىرة اإلٌالِ – ٟت١هٚخ  ،ط ٘1398 ، 2ـ ـ ٚومٌه
ترؽم١ك  :اٌش١ؿ شاوه – ٔشه قان اٌّؼانف تّصه .
 .41اٌّؼرّك ف ٟاٌفمٗ اٌشافؼ ، ٟذأٌ١ف اٌكورٛن ِؽّك اٌىؼ ، ٍٟ١ػّ١ك وٍ١ح اٌشه٠ؼح ٚ ،اٌكناٌاخ
اإلٌالِ١ح – ظاِؼح اٌشانلح  ،ط٘1428 ،1ـ  ، َ 2007 -قان اٌثش١ه ظكٖ .
 .42اٌّؼعُ اٌ١ٌٛظ ِعّٛػح ِٓ اٌؼٍّاء إِٔٔ ، ً١رصه اٌصٛاٌؽ ٟاألؼّه  ،طثغ قان األِٛاض
ت١هٚخ ٘ 1410 ،ـ . َ 1990 -
 .43اٌّغِٕٛ ، ٟفك اٌك ٓ٠أتِ ٟؽّك ػثك هللا تٓ أؼّك تٓ ِؽّك تٓ لكاِٗ اٌّمكٌ ، ٟاٌكِشمٟ
اٌؽٍث ٗ١ٍ٠ٚ ، ٟاٌشهغ اٌىث١ه ٌشًّ اٌك ٓ٠ػثك اٌهؼّٓ تٓ أؼّك تٓ لكاِٗ اٌّمكٌ ، ٟذؽم١ك :
ِؽّك شهف اٌك ٓ٠ـطاب  ،اٌكورٛن اٌٍ١ك ِؽّك اٌٍ١ك  ،قان اٌما٘هج ٌٕ ،ح اٌطثغ ٘ 1425ـ
 . َ2004ِ .44غٕ ٟاٌّؽراض ئٌِ ٝؼهفح ِؼأ ٟأٌفاظ إٌّٙاض ٌٍ ،ش١ؿ ِؽّك اٌفط١ة اٌشهت ، ٟٕ١قان اٌفىه
اٌؼهت ، ٟت١هٚخ ٚ ،تأػالٖ ِٕٙاض اٌطاٌث. ٌٍٕٞٚٛ ٓ١
 .45إٌّرم ، ٝشهغ اٌّٛطأ ٌٍٍّ١اْ تٓ ـٍف اٌثاظ ، ٟقان اٌىراب اٌؼهت٘1426 ، ٟـ .
 .46اٌّٙمب ألت ٟئٌؽاق اتها٘ ُ١تٓ ػٍ ٟاٌش١هاو ، ٞقان اٌثاو ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ ِ ،ىح اٌّىهِح
٘1412 ،ـ  ، َ1992 -ذؽم١ك االٌرال ِؽّك اٌىؼ. ٍٟ١
ِٛ .47ا٘ة اٌعٌٍ ً١شهغ ِفرصه ـٌٍٍ ، ً١ؼالِح أت ٟػثك هللا تٓ ِؽّك تٓ ِؽّك  ،اٌّؼهٚف
تاٌؽطاب  ،ط. َ 1898 ، 2
 .48اٌٌّٛٛػح اٌفم١ٙح ٚ ،وانج األٚلاف ٚاٌشإ ْٚاإلٌالِ١ح  ،ط٘1426 ، 4ـ . َ 2006
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 .49اٌّٛطأ  ،األِاَ تٓ أًٔ األصثؽ ( ٟخ ٘179ـ ) طثؼح قان اٌشؼة اٌما٘هج  ،طثؼح إٌفائً
ت١هٚخ  ،ط ٘1401 ، 1ـ . َ 1990 -
 .50اٌٙكا٠ح ف ٟشهغ تكا٠ح اٌّثركٌ ، ٞؼٍ ٟتٓ أت ٟتىه اٌّهغ١أ ، ٟاٌّىرثح اإلٌالِ١ح – ت١هٚخ .
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