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الثأر السمبي بين الشريعة االسالمية والتاريخ
م .زينب عمي عبد

جامعة كربالء /كمية العموم االسالمية /قسم الفقه
المقدمــــــــــــــــة

إف سبب اختيارم ليذا البحث ىك انتشار ظاىرة األخذ بالثأر في مجتمعنا خاصة في السنكات األخيرة ألسباب عديدة

كاغمب عمميات األخذ بالثأر نراىا بعيدة عف الديف اإلسالمي كحتى القانكف الكضعي بؿ ىي اقرب الى القانكف العرفي

السمبي كال يمكف إنكار إف ىناؾ أعراؼ كتصرفات لرمكز عشائرية تحقف الدماء لكف الكاقع يحكي لنا عف خركقات كثيرة
يجب تسميط الضكء عمييا كمنيا مكضكع البحث عممان إف اإلسالـ كضع لكؿ قضية حمكالن إنسانية كعادلة.

كاىـ محاكر البحث ما يمي  – 1:معنى الثأر-2,المقصكد بالثأر السمبي -3,الثأر السمبي في الشريعة اإلسالمية

كيشمؿ أ -ايات الثأر ,ب -الثأر في السنة النبيكية مع نمكذج لفتكل مرجعية -4,الثأر في القانكف الكضعي  -5,األدلة
التاريخية -6,متفرقات مع نمكذج الستبياف كنتائجو اضافة الى مجمكعة مف الصكر -7,النتائج-8,التكصيات.

تـ االعتماد عمى مجمكعة مف المصادر منيا :سنف ابي داكد لمسجستاني ت( )275ػالمجازات النبكية لمشريؼ الرضي
ت()406ىػ ,كتيذيب اإلحكاـ لمطكسي ت()460ىػ ,كفتح البارم البف حجر العسقالني ت()852ىػ  ,باإلضافة إلى
مجمكعة مف المراجع.
 -1معنى الثأر

الثأر اصطالحا :استيفاء اثر الجناية مف قتؿ اك قطع اك ضرب اك جرح ,لغة :الثأر الدـ كطمب الدـ( ،)1كقد كرد الثأر

بعدة ألفاظ منيا ما يمي :الذحكؿ  :جمع ذحؿ  ،كىك الثأر  ،كالثأر تسيؿ فيو الدماء ,كربطت االبؿ بالثأر ففي حديث بميغ
لمرسكؿ (ص)حيث شبو اإلبؿ –بالرقكء كىي الشئ الذم يكضع عمى الدـ فيجؼ أك عمى العرؽ المقطكع فيسكت سيالف
دمو -كجاء ىذا التشبيو ألنيا تعطى في الدية فيأخذىا كرثة القتيؿ فيسكتكا عف المطالبة بالثأر  ،فيمتنع سيالف دماء مف
كاف سيقتؿ في الثأر ،...كقيؿ( فإف فييا رقكء الدـ )
()4

()2

()3

كقيؿ عف الذحؿ :طمب المكافاة لكؿ سكء

 .كقيؿ طمب مكافأة

بجناية جنيت عميؾ كقيؿ ىك العداكة كالحقد

األكتار  :يجكز أف تككف جمع ًكتٍر بكسر الكاك كسككف التاء  ،بمعنى الثأر  ،كيجكز أف تككف جمع ىكتىر بفتح الكاك
()8
()7
()6
()5
الكتٍر بالفتح ،
كالتاء كال يقتص  :ال يؤخذ بثأره .كاألكتار  :الجنايات كالظالمات كالترة :الثأر كالكتيرة طمب الثأر ك ى
ىذه لغة أىؿ العالية كأما أىؿ الحجاز فبالضد منيـ ً -كتٍر-كأما تميـ فبالكسر ً -كتًر ... -كالمكتكر الذم قتؿ لو قتيؿ فمـ

يدرؾ بدمو ,كقيؿ :ىكتىرهي ىيتٍرهي ىكتى ار كتً ىرةن  ..,كاألكتار جمع كتر بالكسر كىي الجناية كمنو طمبكا األكتار  ،كفي حديث عمي
عميو السالـ  :كأدركت أكتار ما طمبكا  ،كالكتيرة طمب الثأر  ،كقيؿ الكتر ىك الجناية التي يجنييا الرجؿ عمى غيره مف قتؿ
()10

أك نيب أك سبي  )9(،التبؿ  :الثأر كالذحؿ

"كالبصيرة  :الثأر كالدية ،

قاؿ الشاعر :جاؤكا بصائرىـ عمى أكتافيـ

()11

كبصيرتي يعدك بيا عتد كأم(الدية)

()12

ككذلؾ يقاؿ لكؿ مف طمب بثأر أك غيره  :تبيع كتابع ،

كفي بعض النسخ مف سيرة ابف ىشاـ " يتحجر " بالراء

ضيَّؽ عمى الثأر مف قكليـ " تى ىح َّجرت كاسعان " أم  :ضيقت ما كسَّعو اهلل تعالى  ،كلعؿ المراد:
الميممة كالمعنى حينئذ  :ال يي ى
أف المطمكب االرفاؽ كالمداراة
()13

-2المقصود بالثأر السمبي  :في أخذ الثأر بالتقميؿ أك العفك

ىي تسمية جديدة أطمقيا الباحث الف ىناؾ ثأر عادؿ عمى

مبدأ القصاص اإلسالمي كاعتبرناه ايجابي الف ىذا مف حؽ كلي الدـ إف رفض الدية فعمى سبيؿ المثاؿ انتظار الشيعة

لإلماـ الميدم عج ألخذ ثأر الحسيف ع ىذا ثأر ايجابي النو الحاكـ الشرعي ككلي الدـ مع إشكالية إف القاتؿ الفعمي لـ يكف
مكجكد فيككف الثأر مكجيان لالمتداد الفكرم لمقاتؿ ماديا كمعنكيان ,إما مكضكع البحث أسميناه سمبي ألنو يتجاىؿ إف كاف
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القاتؿ متعمد أـ ال ,كما إف أكثر عمميات الثأر لـ تتكجو لمجاني في كال الحالتيف بؿ يتكجو إلى احد إفراد أسرتو اك أقاربو

كىنا سيتحكؿ صاحب الثأر إلى قاتؿ متعمدان لمقتؿ كظالـ ألنو قتؿ نفسا لـ ترتكب أم جرـ.

-3الثأر في الشريعة اإلسالمية
أ-آيات الثأر

ىناؾ الكثير مف االشارات عف الثأر كما يرتبط بو فقاؿ تعالى (:فيغرقكـ بما كفرتـ ثـ ال تجدكا لكـ عمينا بو تبيعا)

اإلسراء ,69:قاؿ مجاىد  :ثائ ار .ك قاؿ أبك جعفر  :كىك مف الثأر  ،ككذلؾ يقاؿ لكؿ مف طمب بثأر أك غيره  :تبيع ،

كتابع(( :)14يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ القصاص في القتمى الحر بالحر كالعبد بالعبد كاألنثى باألنثى فمف عفى لو مف
أخيو شيء فإتباع بالمعركؼ كأداء لو بإحساف ذلؾ تخفيؼ مف ربكـ كرحمة فمف اعتدل بعد ذلؾ فمو عذاب اليـ)البقرة178:

ىنا تكضيح عقكبة كؿ جرـ كجناية كما تستحقو مف العقاب لكي يككف صاحب الجرـ عبرةن لمف يريد اف يسير عمى طريقو
خاصة المتعمد كبنفس الكقت فتح باب العفك كالرحمة  ,كاتباع بمعركؼ أم مطالبة عادلة( )15كما بيف اف االعتداء بعد
االحتكاـ يعتبر مخالفة ألمر اهلل سبحانو كتعالى( .كلكـ في القصاص حياة يا أكلي األلباب لعمكـ تتقكف) البقرة179
كفي القتؿ الخطأ لـ ً
يعؼ اهلل تعالى القاتؿ مف المسؤكلية فقاؿ :كما كاف لمؤمف أف يقتؿ مؤمنان االٌ خطأ كمف قتؿ
و
يصدقكا فإف كاف مف قكـ و
مؤمف كاف كاف مف
عدك لكـ كىك
ه
مؤمنان خطأن فتحرير رقبة مؤمنة كديةن مسممةن إلى أىمو إال إف ٌ
و
و
مؤمنة فمف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف تكبةن مف اهلل ككاف
قكـ بينكـ كبينيـ ميثاؽ فديةه مسممة إلى أىمو كتحرير رقبةو
اهلل عميمان حكيمان) النساء93:في ىذه اآلية حمكؿ لكؿ ما يمكف أف يشغؿ باؿ المؤمف إف قتؿ مؤمنان بالخطأ (الشير الحراـ
بالشير الحراـ كالحرمات قصاص فمف اعتدل عميكـ فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدل عميكـ كاتقكا اهلل كاعممكا إف اهلل مع

المتقيف):194البقرة المائدة ,تكضح ىذه اآلية االشير الحرـ كالقصاص بالمثؿ مع اشارة الى اختيار رضا اهلل سبحانو
كتعالى سكاء باألحكاـ اك الديات( ،ككتبنا عمييـ أف النفس بالنفس كالعيف بالعيف كاألنؼ باألنؼ كاألذف باألذف كالسف بالسف

كالجركح قصاص فمف تصدؽ بو فيك كفارة لو كمف لـ يحكـ بما انزؿ اهلل فأكلئؾ ىـ الظالمكف)المائدة ,45:اشارة اخرل الى
القصاص كما تحممنا ىذه اآلية الى ثنايا الجانب العرفي الذم غالبان ما يحكـ بغير ما أنزؿ اهلل سبحانو كيظممكف في حكميـ

ضمف الحقكؽ ليتحقؽ العدؿ.
كىك تذكير باالبتعاد عف احكاـ الجاىمية كاعتماد القرآف الكريـ باعتباره دستكر المسمميف ففيو تي ى
(كمف قتؿ مظمكمان فقد جعمنا لكليو سمطانان فال يسرؼ في القتؿ انو كاف منصك انر)االسراء,33:فقد أبقى اإلسالـ الكالية

في طمب القصاص لكلي المقتكؿ عمى ما كاف عميو عند العرب كالمقصكد بالكلي ىك مف لو القياـ بالدـ كىك الكارث لممقتكؿ
فيك الذم لو حؽ المطالبة دكف السمطة الحاكمة فمك لـ يطالب بالقصاص ال يقتص مف الجاني(.)16

ب-الثأر في السنة النبوية

ركم عف الرسكؿ(ص)الكثير مف االحاديث الحاكية عمى االحكاـ التي تتعمؽ بالثأر منيا :تعافكا الحدكد فيما بينكـ فما

بمغني مف حد فقد كجب( )17كقاؿ رسكؿ اهلل(ص)":ليس مف و
نفس تيقتؿ ظممان إال كاف عمى ابف آدـ كف هؿ مف دميا ألنو أكؿ
مف َّ
سف القتؿ" كقاؿ (ص)" :لىزكاؿ الدنيا أىكف عمى اهلل مف ىدر دـ مؤمف بغير حؽ"( )18كقاؿ(ص)":مف أعاف عمى دـ
ً
ب بيف عينيو يكـ القيامة آيس مف رحمة اهلل" كقاؿ (ص)" :مف قتؿ معاىدان-المعاىد الذم لو
امرئ مسمـ بشطر كممة يكت ى
عيد مع المسمميف أماف اك ىدنة اك عقد جزية -لـ ىي ىرٍح رائحة الجنة كاف ريحيا يكجد في مسيرة أربعيف عامان" كعدـ كجداف
ريحيا يستمزـ عدـ دخكليا( )19كعف الرسكؿ ص قاؿ :قتؿ رجؿ عمى عيد النبي فرفع ذلؾ إلى النبي ص فدفعو إلى كلي
دخمت النار) قاؿ
أردت قتمو فقاؿ الرسكؿ ص لمكلي(إما انو اف كاف صادقان ثـ قتمتو
المقتكؿ فقاؿ القاتؿ يا رسكؿ اهلل كاهلل ما
ى
ي
فخمى سبيمو ,كلعؿ ىذه أكضح قاعدة فقيية ألخذ الثأر مف قاتؿ غير متعمد القتؿ.

كعف عمقمة بف كائؿ عف ابيو قاؿ جاء رجؿ الى رسكؿ اهلل ص بحبشي فقاؿ :اف ىذا قتؿ ابف اخي ,قاؿ) كيؼ

بت رأسو بالفأس كلـ ارد قتمو ,قاؿ (ىؿ لؾ ماؿ تؤدم ديتو),قاؿ الحبشي :ال ,قاؿ الرسكؿ ص(:افرأيت اف
قتمو)؟قاؿ :ضر ي
ارسمتؾ تسأؿ الناس تجمع ديتو) ,قاؿ :ال ,قاؿ ص( :فمكاليؾ يعطكنؾ ديتو)؟ قاؿ الحبشي :ال ,قاؿ الرسكؿ(ص) لمرجؿ
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(خذه) فخرج ليقتمو ,فقاؿ الرسكؿ ص (اما اف قتمو كاف مثمو) فعفا الرجؿ صاحب الثأر عف الحبشي (,22كعف ابف شريح

الخزاعي اف النبي (ص) قاؿ :مف اصيب بقتؿ اك خبؿ-اصابة العضك بعطؿ دائـ -فانو يختار احدل ثالث اما اف يقتص

اك يعفك كاما اف يأخذ الدية فاف اراد الرابعة فخذكا عمى يديو كمف اعتدل بعد ذلؾ فمو عذاب اليـ كالمقصكد بالرابعة أم اف
صاحب الثأر يريد غير ىذه األحكاؿ الثالثة فيأخذ الدية ثـ يريد الثأر كالقصاص أك أف يسرؼ في القتؿ فيقتؿ غير القاتؿ
()21

كعادة الثأر في الجاىمية بأنو إف قتؿ رجؿ مف قبيمة كاف كؿ قبيمة القاتؿ ىدؼ قبيمة المقتكؿ

كعف ابي شريح الكعبي

قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ص(:اال انكـ يا معشر خزاعة قتمتـ ىذا القتيؿ مف ىذيؿ كاني عاقمو فمف قىتؿ بعد مقالتي ىذه قتيؿ
فأىمو بيف خيرتيف ,اف يأخذكا العقؿ اك ىي ٍقتمكا )22(.كقاؿ رسكؿ اهلل ص(ال أعفي مف قىتى ىؿ بعد اخذ الدية)(, )23كلـ ييمؿ
االسالـ دكر المرأة اف ارادت االحتكاـ الى العقؿ ككضح ذلؾ رسكؿ اهلل (ص) فقاؿ (عمى المقتتميف اف ينحجزكا االكؿ

فاألكؿ كاف كانت امرأة)قاؿ ابك داكد :بمغني اف عفك النساء في القتؿ جائز اذا كانت احدل االكلياء ينحجزكا -يكفكا عف
القكد أم القتؿ -كفيو اف أسقط احد اكلياء الدـ كاف كانت امرأة حقو في الدـ ,قد سقط ً
ً
القكد ككجبت الدية( ,)24كنالحظ اف
ى

الرسكؿ(ص) قدـ العقؿ-أم االحتكاـ الى عقالء القكـ لحؿ مسألة الثأر -عمى القتؿ كنرل اف الفقو الجعفرم متفؽ عمى اف
القتؿ لمجاني الغير متعمد اك قتؿ احدا قاربو اك قتؿ اقارب المجرـ المتعمد غير جائز ككؿ ما ذكر اعاله ىك مف مبادئ
()25

المذىب الجعفرم كقاـ العمماء بتكضيح كؿ مبادئ القصاص كالديات المناسبة لكؿ ضرر

كال خالؼ بيف فقياء الشيعة

القدامي كالحديثيف بتحريـ قتؿ الجاني اك اقاربو اف كاف متعمد اك غير متعمد اك االضرار بالممتمكات الخاصة لكال

الطرفيف .ففي استفسار تكجو بو احد المؤمنيف الى لممرجع السيد محمد محمد صادؽ الصدر مفاده:س :1ىؿ يجكز حرؽ
بيت القاتؿ؟ ج( :1بسمو تعالى كال بؿ ىك عمؿ حراـ كيضمنكف قيمة التالؼ ميما كاف) ,س :2كاذا تخاصـ اثناف كبعد
الخصكمة يقكـ احدىما باليجكـ عمى دار االخر كيدخؿ البيت كيضرب النساء؟ ج( :2بسمو تعالى اقتحاـ البيت حراـ

كاالضرار بالمؤمنيف حراـ بؿ ىك مف اىـ المحرمات)( ,)26كعف مكتب االفتاء التابع لممرجع االعمى السيد عمي السيستاني
كمكتب الحائرم كالنجفي كالفياض كصمتنا الفتكل بصكرة شفيية:س:1ماحكـ قتؿ الجاني اف كاف غير متعمد اك قتؿ اقارب

الجاني اف كاف متعمد اك غير متعمد ,ج :1ال يجكز حتى كاف كاف القاتؿ متعمد كال يحؽ لكلي الدـ تطبيؽ القصاص
االبعد مكافقة الحاكـ الشرعي ,س :2ما ىك حكـ اتالؼ االمالؾ الخاصة لمجاني كاىمو؟ ج :2ال يجكز مطمقان فال عالقة

لمممتمكات الخاصة بالقصاص.

كنكرد ادناه فتكل لممرجع السيد صادؽ الشيرازم بيذا الشأف نمكذج ( )1حيث قمنا بتكجيو اسئمة ضمف محاكر البحث

االساسية فكاف الرد :كذلؾ المذاىب السنية فيناؾ اتفاؽ اف ال يتكجو الثأر لغير القاتؿ العمد كاف لـ يكف متعمدان تيفى َّ
ضؿ

الدية ,أكؿ ما يمكننا ذكره اف فقو السنو ٌبيف القصاص في النفس ككضح اف ليس كؿ اعتداء عمى النفس يكجب القصاص

فقد يككف االعتداء عمدان اك شبو عمد كقد يككف خطأ ك كضعكا اركاف القتؿ العمد كمنيا نعرؼ ىؿ يستحؽ القصاص اك
غيره كاركانو ىي -1 :اف يككف القاتؿ عاقالن بالغان قاصدان لمقتؿ -2 ,اف يككف المقتكؿ آدميان كمعصكـ الدـ أم اف دمو غير

مباح -3 ,اف تككف االداة التي استعممت في القتؿ مما يقتؿ فييا غالبان-كىذه االركاف تشمؿ القتؿ العمد بالطرؽ المميتة
()27

كالغرؽ كالحرؽ كااللقاء مف مكاف عالي كالقاء حائط عميو كالخنؽ كحبس اإلنساف كمنع األكؿ كالشرب عنو

أم اف الذم

ال تتكفر فيو ىذه األركاف ال يعد عمدان كمسألة اخذ الثأر منو بالقتؿ يكصمنا الى ازىاؽ ركح بريئة كيمكف لو اخذ حقو
بالحمكؿ االخرل كالدية.

كما بيف الفقو السني القتؿ شبو العمد "ىك إف يقصد المكمؼ قتؿ إنساف معصكـ الدـ بما ال يقتؿ عادةن كأف يضربو
بعصا خفيفة أك حجر صغير أك لكزهي بيد اك سكط أك نحك ذلؾ ,فاذا كاف الضرب بعصا خفيفة أك حجر صغير ضربة أك
ضربتيف فمات مف ذلؾ الضرب فيك شبو عمد ىذا حسب مذىب أبي حنيفة كالشافعي كجماىير الفقياء كخالؼ في ذلؾ

مالؾ-كجماعة -ك فذىبكا إلى إف القتؿ اذا كاف بآلة ال يقصد بمثميا القتؿ غالبان كالعصا كالسكط كالمطمة كنحك ذلؾ فأنو
يعتبر عمدان كفيو القصاص اذ األصؿ عندىـ عدـ اعتبار اآللة في إزىاؽ الركح فكؿ ما أزىؽ الركح اكجب القصاص كقيؿ
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انو ال عمدا محضان ك ال خطأ محضا كاف لـ يكف عمدان محضان سقط ً
الق ىكد الف األصؿ حياتو كحقف الدماء فال تستباح إال
بأمر ٌبيف ككجبت الدية المغمظة ,كأخرج احمد كأبك داكد عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده إف النبي ص قاؿ(:عقؿ
شبو العمد مغمظ كعقؿ العمد كال يقتؿ صاحبو كذلؾ إف ً
ينزك الشيطاف بيف الناس فتككف الدماء في غير ضغينة كال حمؿ

سالح)( ,)28كما بينكا القتؿ الخطأ فعرفكه (ىك إف يفعؿ المكمؼ ما يباح لو كأف يرمي صيدان أك يقصد غرضان فيصيب
أنسانا معصكـ الدـ فيقتمو أك كأف يحفر بئ انر فيتردل بيا اك ينصب شبكة حيث ال يجكز فيعمؽ بيا رجؿ فيقتؿ كيمحؽ بالخطأ

القتؿ العمد الصادر مف غير مكمؼ كالصبي كالمجنكف)(.)29

-4الثأر في القانون الوضعي:

كفي ىذه الفقرة القانكنية نالحظ إف القتؿ أك األذل غير المقصكد ال يعد جريمة بؿ جناية "كممة جنائي أك جزائي أكسع

مدلكالن لمقتؿ غير العمد مف إجرامي ألنيا ال تقؼ عند حد القضايا المنطكية عمى اإلجراـ بؿ تتعداىا أيضا إلى ما ليس لو
صفة اإلجراـ كىي تجمع بيف مفيكميف احدىما منطمؽ يشمؿ العقكبات النقدية كالمقيدة كاألخر محصكر يقتصر عمى
الغرامة التي تفرضيا المحكمة المختصة عمى مف يرتكب خرقا لقانكف ,كال يشترط في ىذا الخرؽ أف يككف جريمة في حد

ذاتو( ،)30كما يعتبر القانكف الكضعي قتؿ كلي الدـ لمجاني غير المتعمد اك احد ذكيو قتالن مع سبؽ اإلصرار كالترصد.

-5األدلة التاريخية

كاف العرب يتكزعكف بيف البادية كالمدف البسيطة فكاف ىناؾ اختالؼ في مظاىر الحياة اليكمية لكف في مسألة الثأر

ال نرل اختالؼ كاضح "فإف القبيمة تتحمؿ كؿ جناية أك جريمة يرتكبيا أحد أبنائيا  ،كتحميو مف كؿ مف أراده بسكء  .بؿ
يككف أخذ الثأر مف غير الجاني إذا كاف مف قبيمتو كافيا كشافيا لممكتكريف  ،الذيف يريدكف شفاء ما في نفكسيـ  ،كادراؾ
أكتارىـ ,أما الحضر في جزيرة العرب  ،كىـ الذيف يسكنكف المدف  ،كيستقركف فييا  ،فإنيـ كاف كانكا في حياتيـ أرقى مف
العرب الرحؿ ،إ ال أف رقييـ ىذا لـ يجعؿ الفارؽ بينيما كبي ار فإننا نالحظ تشابيا كبي ار فيما بينيما في العقمية  ،كفي
()31

المفاىيـ  ،كفي العادات"

.

كقد تزداد المطالبة بالتكسع إذا كاف المجني عميو شريفان أك سيدان في قكمو فيتـ التركيز في القصاص عمى عدد القتمى

مقابؿ ىذا السيد مف عشيرة الجاني مع الجاني اما اذا كانت الدية فتككف كبيرة جدان كبعض القبائؿ كثي انر ما ييمؿ ىذه
المطالبة كيبسط حمايتو عمى القاتؿ كال يعير أكلياء المقتكؿ أم اىتماـ فال احتكاـ كال ديات فكانت تنشب الحركب التي

تكدم بأنفس الكثير مف األبرياء كفي رأينا اف الحالتيف ال تحقؽ العدالة فالظمـ في االكؿ قريب مف الظمـ في الثاني ككالىما
بعيدان عف االسالـ.

كلمعرب تقاليد مرتبطة بالثأر منيا ما ىك غريب كعقد لحية صاحب الثأر اك تمؾ التي يطمؽ عمييا البصيرة" كالبصيرة

في كالـ العرب الطريقة مف الدـ كمنو كيمكف تكضيح قكؿ الشاعر المذككر في معنى الثأر:
جاؤكا بصائرىـ عمى أكتافيـ

كبصيرتي يعدك بيا عتد كأم-الثأر-

يصؼ جده في طمب الثأر كتكاني غيره كفيسِّر ىذا البيت بطريقة الدـ إذ كانت عادة طالب الدـ عندىـ اف يجعؿ
طريقة مف دـ خمؼ ظيره يليعمـ بذلؾ انو لـ يدرؾ ثأره كأنو يطمبو كيظير فيو انو يريد بصيرة القمب أم قد اطرح ىؤالء
()32

بصائرىـ كراء ظيكرىـ

ربما المقصكد بطريقة الدـ ىذه كضع قطعة قماش فييا دـ عمى ظير كلي الدـ كانو عازـ عمى

اخذ ثأره ,كيركل "إف الميميؿ قتؿ كلدا  -لمحارث -اسمو بجير  ،فثأر الحارث ك نادل بالحرب ،كارتجؿ قصيدتو المشيكرة

قربا مربط َّ
النعامة مني ) أكثر مف خمسيف مرة  ،كالنعامة فرسو فجاؤكه بيا ،فجز ناصيتيا كقطع
التي كرر فييا قكلو ( ِّ

ذنبيا  -كىك أكؿ مف فعؿ ذلؾ مف العرب فاتخذ ذلؾ يسٌنة عند إرادة األخذ بالثأر  -كانتصرت -بكر عمى تغمب  ،كأسر
الميميؿ فجز ناصيتو كأطمقو ،كأقسـ أف ال يكؼ عف تغمب حتى تكممو االرض فييـ( )33كبمجيء اإلسالـ كاف لمثأر حصة
مف التعاليـ لما يمحقو مف ضرر عاـ كظمـ ألشخاص ك ً
صفكا بالقتمة كىـ غير قاصديف اك كقع الظمـ عمى أناس لـ يرتكبكا
ي
جريمة كجريمتيـ الكحيدة أنيـ أقارب المطمكب بالثأر ,فكاف اما القصاص مف الجاني القاصد القتؿ اك الدية العادلة كقد امر
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الرسكؿ(ص) بتقميد الخيؿ ام كضع شيء في أعناقيا أك كضع شيء تعمـ بو أنيا خيؿ كذا أك خيؿ فالف  ،أك خيؿ الجياد
()34

أك نحك ذلؾ’ كمعنى الحديث َّ
ضع القالدة في أعناؽ الخيؿ جائز ما عدا االكتار
أف ىك ٍ
كقيؿ أمر "بتعميؽ األجراس في رقاب الخيؿ كقد ركل أبك داكد كالنسائي مف حديث أبي كىب الحساني ( :اربطكا
الخيؿ كقمدكىا كال تقمدكىا األكتار )...كقد حمؿ النضر بف شميؿ األكتار في ىذا الحديث عمى معنى الثأر فقاؿ معناه ال
تطمبكا بيا ذحكؿ الجاىمية قاؿ القرطبي كىك تأكيؿ بعيد كقاؿ النككم ضعيؼ كالى نحك قكؿ النضر ,فقاؿ :المعنى ال تركبكا
الخيؿ في الفتف فاف مف ركبيا لـ يسمـ أف يتعمؽ بو كتر يطمب بو كالدليؿ عمى أف المراد باألكتار جمع الكتر بالتحريؾ ال

الكتر باإلسكاف ما ركاه أبك داكد أيضا مف حديث ركيفع بف ثابت رفعو :مف عقد لحيتو أك تقمد كت ار فاف محمدا برئ منو,

فإنو عند الركاة أجمع (.)35

كقد رفض رسكؿ اهلل (ص) مبدأ األخذ بالثأر الظالـ" كيمكف الجمع بأف المنفي ما كانكا يعتبركنو في الجاىمية مف

نصر الحميؼ كلك كاف ظالما كمف أخذ الثأر مف القبيمة بسبب قتؿ كاحدمنيا"(.)36

كالمقصكد بالكالـ اعاله ىك اف يعرؼ الطرفيف اف الخيؿ التي ال تحمؿ عالمة لراكبيا ثأر فمف يعنيو االمر يأخذ
حذره ,كاف التي تحمؿ اشارة تساعد-الحقان -ذكم المقتكؿ بالفتف اك الحركب ًم ٍف االقتصاص مف الشخص الذم يعنييـ مف

اإلشارة المكجكدة في خيمو كمف السؤاؿ لقريبيف مف مكاف الحدث كمنيا يتحققكف اف كاف قد قتؿ صاحبيـ غد انر اك قتاؿ
المعارؾ العادم الذم يككف اىكف مف قتؿ الغدر المخطط لو مسبقا فتييأت لمقاتؿ فرصة الغد رفي المعركة ,كاعالف

الرسكؿ(ص) البراءة اكبر دليؿ عمى اف ىناؾ ظمـ كاضح في أخذ الثأرات خاصة اذا تييأت االجكاء ألخذ الثأر كالمعارؾ
اك الفتف اك فاف كانكا حقان مسمميف تردعيـ ىذه البراءة.

كمف المتعارؼ عميو عند العرب قبؿ اإلسالـ كفي فتراتو األكلى كاف نياية األشير الحرـ كالمعركفة بميمة الفمتة

يتحينكف الفرصة لألخذ بالثأر خاصة إذا كاف الطرؼ الثاني قد أطمئف لبداية األشير الحرـ "الفمتة آخر ليمة مف األشير
()37

الحرـ فيختمفكف فييا أمف الحؿ ىي أـ مف الحرـ فيسارع المكتكر إلى درؾ الثأر فيكثر الفساد كتيسفؾ الدماء
(ص) يكـ مكتو بنياية األشير الحرـ (بالفمتة)"لكقكع الشر مف ارتداد العرب كتخمؼ األنصار عف الطاعة كمف منع الزكاة
()38

كالجرم عمى عادة العرب في أف ال يسكد القبيمة إال رجؿ منيا
شر ذلؾ(.)39

فشبو النبي

ككاف ينشأ عف أخذ الثأر الشر الكثير فكقى اهلل المسمميف
()40

كقيؿ "اف كلى الثأر محكـ في القصاص ,كالعفك أقرب لمتقكل"

كىذه العبارة ىي مختصر لكالـ الكثيريف مف

المطمكبيف بالثأر في التاريخ اإلسالمي التي كانكا يكصمكنيا لصاحب الثأر نث انر اك شع انر لمتأثير عميو كاغمبيا كاف شع انر لما
لو مف احتراـ كبير عند العرب كتكثيؽ طكيؿ المدل ,كاف كتب التاريخ حافمة بأحداث الثأر باختالؼ انكاعو فيناؾ ثأرات
اجتماعية عادية ذكرت الف احد الطرفيف بارز في قبيمتو لكف االغمب ثأرات ذات طابع سياسي خاصة اف ىذا النكع يذكر
الف االشخاص معركفيف فمف الطبيعي تذكر كيؼ كانت كفاتيـ كمف اخذ ثأرىـ ككيؼ قضكا قتالن فتذكرىـ كتب التاريخ

مستقميف اك ضمف االحداث المرتبطة بيـ.

كيذكر التاريخ ركايات الثأر المتكجية آلؿ البيت عمييـ السالـ "ففزعت العترة الطاىرة مف مكت الرسكؿ (ص)
كأشد كأقسى ما يككف الفزع فقد خافت مف انتفاض العرب الذيف كترىـ اإلسالـ عمييا فاف نزعة األخذ بالثأر متأصمة كذاتية
عند العرب كغيرىـ ،كقد كانت قمكبيـ مميئة بالحقد كالكراىية ألسرة النبي (ص) يتربصكف بيا الدكائر  ،كيبغكف ليا الغكائؿ

لالنتقاـ منيا ،ككانكا يركف إف عميا ىك الذم كترىا كأطاح برؤكس أبنائيا ،فيي تتطمع إليو لألخذ بثأرىا منو ،كقد أيقف –
اإلماـ-عمي كسائر أفراد أسرتو بذلؾ ،فقد باتكا ليمة كفاة النبي(ص) كىـ يتكسدكف األرؽ ،قد أحاطت بيـ اليكاجس،

كاآلالـ(.)41

كصي الرسكؿ (ص) أك سبطيو
كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة بعد كفاة الرسكؿ (ص) كمعركة الجمؿ ككاقعة كربالء فيؿ
ُّ
أك آؿ بيتو قىتىمكا عمدان؟ ككاف آؿ البيت عمييـ السالـ يفضمكف القصاص العادؿ فعندما قنتً ىؿ اإلماـ عمي (ع) أكصى اإلماـ
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بقي اإلماـ عميو
الحسف (ع) باف يككف القصاص إف مات ضربة كاحدة الف ابف ممجـ ضرب اإلماـ عمي ضربة كاحدة كاف ى
السالـ حيا فيك اكلى بالعفك اك القصاص كذكر الشيخ الطكسي "عف جعفر بف محمد (ع) أف عميا (ع) قاؿ في ابف ممجـ
بعد ما ضربو أطعمكه كاسقكه كأحسنكا إساره  ،فإف عشت فأنا كلي دمي أعفك إف شئت كاف شئت استقدت  ،كاف مت
()42

فقتمتمكه فال تمثمكا  ،فكاف ىذا منو عندنا تفضال كاحسانا"

كذكر العالمة الحمي" :أف عبد الرحمف بف ممجـ لعنو اهلل لما
()43

جرح عميا (ع) قاؿ البنو الحسف (ع) ":إف برئت رأيت رأيي  ،كاف مت فال تمثمكا بو "

ككانكا رغـ األذل يسألكف اهلل إف

يدرككا ثأرىـ عمى مف ظمميـ ,أم مقصك ار عميو -أم الظالـ -كال تجعمنا ممف تعدل في طمب ثأره فأخذ بو غير الجاني كما
()44

كاف معيكدا في الجاىمية فنرجع ظالميف بعد أف كنا مظمكميف

كما يمكف مالحظة إف الثأرات التي أخذىا محبي آؿ البيت كانت متكجية لمقتمة كاف أسرؼ بعضيـ في القصاص
فيك تصرؼ شخصي بعيد عف إرشادات األئمة عمييـ السالـ" .قاؿ عبد اهلل بف عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ يا رسكؿ اهلل

بمغني أنؾ تريد قتؿ أبي فإف كنت تريد ذلؾ فمرني بقتمو فكاهلل إف أمرتني بقتمو ألقتمنو كاني أخشى يا رسكؿ اهلل إف قتمو
أبر أبنائيا بأبيو فقاؿ لو رسكؿ
ت األنصار أني مف ِّ
غيرم أف ال أصبر عف طمب الثأر فأقتؿ مسمما فأدخؿ النار كقد ىعمً ًم ٍ
اهلل (ص)خي ار كدعا لو كقاؿ لو :بر أباؾ كال يرل منؾ إال خي اىر ,فمما كصؿ رسكؿ اهلل (ص)كالمسممكف إلى المدينة مف تمؾ
الغزاة كقؼ عبد اهلل بف عبد اهلل بف أبي سمكؿ ألبيو بالطريؽ كقاؿ كاهلل ال تدخؿ المدينة حتى يأذف لؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل
()45

عميو كسمـ بالدخكؿ فأذف رسكؿ اهلل (ص) بدخكلو

كبر الكالديف عمى امر المنع الصادر
كبيذا قدـ رسكؿ اهلل(ص)العفك ِّ

الذم يجعؿ مف االبف البار ابنان عاقان بنظر الناس كخمصو مف االحراج في تطبيؽ قكؿ الرسكؿ (ص) كمف الثأر لكالده اف

قىتىموي مسمـ ,فأف قىتىؿ المسمـ الذم قتؿ كالدهي خالؼ امر اهلل سبحانو كتعالى كاف تركو لـ تتركو القبائؿ كسيركنو متخاذؿ في
اخذ الثأر لكالده.
كيحدثنا التاريخ عف" الفتف الكبيرة التي كقعت بيف األحناؼ كالشكافع كىما غصناف مف شجرة كاحدة حيث يقكؿ :

كقد كقعت فتنة بيف الحنفية كالشافعية في نيسابكر ذىب تحت ىياجيا خمؽ كثير ،كأحرقت األسكاؽ كالمدارس ككثر القتؿ

في الشافعية ،فانتصركا بعد ذلؾ عمى الحنفية كأسرفكا في أخذ الثأر منيـ في سنة 554ىػ ،ككقعت حكادث كفتف مشابية
بيف الشافعية كالحنابمة ،كاضطرت السمطات إلى التدخؿ بالقكة لحسـ النزاع في سنة 716ىػ ،ككثر القتؿ كأحرقت المساكف
كاألسكاؽ في إصبياف ،ككقعت حكادث مشابية بيف أصحاب
ىذه المذاىب كأشياعيا في بغداد كدمشؽ  ،كذىب كؿ كاحد منيا إلى تكفير اآلخر ،فيذا يقكؿ مف لـ يكف حنبميا

فميس بمسمـ  ،كذاؾ يضرب الجيمة بالطرؼ اآلخر  ،فتقع منيـ المساءة عمى العمماء كالفضالء منيـ"( )46كالركايات كثيرة
جدان لكننا اكردناىا لالدلة كالمثاؿ ال لمحصر.

اما دكر عمماء الديف في تكضيح قضية الثأر عامة اتخذ بصكر شتى سكاء كاف سمبيان اـ ايجابيان مف خالؿ الرسائؿ

كالمؤلفات لتكضيح القصاص كالديات ,منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمي:

رسالة ( ذكب النضار في شرح أخذ الثأر ) لمعالمة التقي الشيخ جعفر بف أبي إبراىيـ محمد بف جعفر بف أبي البقاء

ىبة اهلل بف نما الحمي  -رحمو اهلل  -المتكفى سنة 645ىػ .
نجـ الديف جعفر بف نجيب الديف صاحب "مثير األحزاف" ك"أخذ الثأر".
"قرة العيف" في أخذ الثأر تأليؼ الشيخ عمي بف حسيف ابف الشيخ مكسى المركم بخط كاحد في تاريخ كاحد ...كالفراغ

مف قرة العيف سنة 1227ىػ ،كاف ممؾ السيد أحمد بف عمي الخطيب الخكئي صير السيد المرتضى الكشميرم كاشتراه السيد
محمد حسف الطالقاني ابف السيد عبد الرسكؿ الذم ىك أيضا صير السيد الكشميرم.
نكر االبصار في أخذ الثأر لمحمد النقكم (1307-1259ى1890-1843/ـ) محمد إبراىيـ بف محمد تقي بف حسيف
ابف دلدار عمي النقكم ،النصير آبادم  ،المكينكئي .فقيو كلد في الكينكء ،كبيا نشأ  ،كأخذ عف عممائيا .
(الصيحة العمكية بالثأر) لمسيد ميدم بف عمي البحراني المتكفى  1343كذا كصفو في فيرس تصانيفو كلعمو في اخذ الثأر.
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شرح النيج) البف أبي الحديد .أكلو[ :الحمد هلل قاصـ الجباريف كمبيد الظالميف  ]...مرتب عمى أربعة فصكؿ مع (أخذ
الثأر) في كتب الخكانسارم ىذا باالضافة الى الكثير مف المصادر كالمراجع كقد انفردت كتب التاريخ بسرد الكثير مف
احداث الثأر.
 -6متفرقات

()47

كاف الناس يخشكف قتؿ الحيات" كانما العظيـ أف يتركيا خشية الثأر ككاف ىذا أم ار مف أمكر الجاىمية"
تمت كلدهي فأعمميـ
بخبؿ كربما قى ٍ
"ككانكا يقكلكف إف الجف تطمب بثأر الجاف إذا قيتًؿ فربما قىتى ٍ
مت قاتًمو كربما أصابتوي ى
رسكؿ اهلل (ص)أف ىذا باطؿ كقاؿ مف صدؽ بيذا فقد كفر( )48ك"لقد كرد أف شخصا أساء آلخر في محضر رسكؿ اهلل

(ص) فثأر الغضب في قمبو كاشتعمت فيو ىكاجس الثأر  ،فقاؿ رسكؿ اهلل (ص) :إني ألعمـ كممة لك قاليا لذىب عنو
الغضب-غضب الثأر كاالنتقاـ : -أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ .فقاؿ الرجؿ  :أمجنكنا تراني ؟ فاستند رسكؿ اهلل (ص)
إلى القرآف كتال قكلو تعالى  :كاما ينزغنؾ مف الشيطاف نزغ فاستعذ باهلل  ,كىذه إشارة إلى أف ثكرة الغضب مف كسكاس

الشيطاف ( )49كقاؿ رسكؿ اهلل":كاف في بني إسرائيؿ القصاص كلـ تكف فييـ الدية ( )50كقيؿ نامكس مكسى " عيف بعيف كسف
بسف " كقد فيـ الييكد مف ذلؾ أف ىذا القانكف يبيح األخذ بالثأر  ،كلكف النامكس أعطى القاضي كحده حؽ استعماؿ ىذا
القانكف  .غير أف المسيح عمؿ بنامكس جديد ىك نامكس المحبة كالمغفرة كطكؿ األناة  ،فنادل بمحبة األعداء كألغى بيذا

القانكف الجديد النامكس القديـ " عيف بعيف كسف بسف "

()51

كقد قمنا باستبياف -نمكذج ( -)2حصمنا منو عمى نسب ال نعتبرىا دقيقة لكنيا معبرة عف الكاقع لذلؾ ال نذكر النسب
المئكية بؿ سنذكر(األغمب) لمخيارات المذككرة فيو :العمر :مف (/ )64(-)12التحصيؿ الدراسي :مف (ابتدائية-دكتكراه)/

المينة :مف (عاطؿ-أستاذ ).

كانت األغمبية (ضد الثأر)( ,سمعكا بحادثة ثأر)( ,القاتؿ حسب معمكماتيـ غير متعمد)(,تـ اخذ الثأر مف احد افراد
عائمتو)( ,اغمبيـ شاىد أك سمع بتصرفات ثأرية قبؿ االحتكاـ) (,كاالغمب يفضؿ حؿ مسألة الثأر بالدية المقبكلة شرعان كلـ
يكف ام صكت لحمكؿ العشائرية الحالية)( ,كاغمبيـ لـ يتضرركا شخصيان مف الثأر بؿ ناؿ الضرر اقاربيـ).

كذكرت في االستبياف الكثير مف القصص منياَّ :
أف القاتؿ ىح ىدث لـ يصؿ سف التكميؼ ككاف الثأر مكجيان ألخي
الحدث األكبر ك ً
اخذ دارىـ كالمزرعة كتيجيرىـ مف محافظتيـ ,حدثت مشاجرة أدت إلى كفاة احد الطرفيف فقاـ أىؿ المتكفى
بتيجير عائمة الجاني كغمؽ محالتيـ ككتبكا عمى بيكتيـ (نمكذج ,)5-4-3شخص سجف بسبب شخص آخر كعندما خرج
األكؿ قتؿ الثاني طعنان بالسكيف في كضح النيار كأماـ احد المراقد ثـ تكضأ كصمى كسمـ نفسو ,مشاجرة أدت إلى إصابة
شخص فقاـ أخ المصاب بالثأر ألخيو المصاب-حسب تعبيرىـ -فقتؿ الشخص المتسبب باإلصابة ,شخص قتؿ قاتؿ ابيو

كاثنيف مف أفراد أسروة كاحدة قريبة منو كامرأة  ....إما عف الضرر مف ىذه الممارسات فنذكر بعضيا :قطع األرزاؽ كفقداف
نساء كرجاالن بسبب التيديدات كالكتابات عمى الدكر فيناؾ مف تيدد بالقتؿ كحرؽ الدكر كخطؼ
األماف لكؿ أقارب الجاني
ن
األبناء كاغتصاب الممتمكات كترؾ مدنيـ كالكثير مف الشباب يصبحكف حبيسي البيكت الى اف تحؿ االزمة فمنيـ الطالب
كالمكظؼ المقيد بقكانيف الحضكر مما يؤدم الى فقداف كظيفتو احيانان ,كال ننسى اليتـ الذم يعيشو األبناء كىـ متأكديف اف

كالدىـ لـ يرتكب جرمان كلكنو ذىب ضحية ثأر سمبي.....كالقصص كثيرة كأكردناىا كإشارة لما يحدث في مجتمعاتنا
كالسككت عمى ىذه الممارسات يبعدنا عف ىدؼ أساسي لمديف اإلسالمي كىك الحفاظ عمى حياة اإلنساف المؤمف كحريتو

فمماذا نمجأ الى العنؼ كالفكضى كلدينا دستكر يكضح كؿ الحقكؽ كالكاجبات كاف ابيـ شيء كضحو لنا الرسكؿ(ص)كالعترة
كعمماء الديف فمـ يخمؽ اهلل سبحانو كتعالى االنساف قاتالن بؿ خمقو ليككف متعبدان شاك انر ال نعمو.
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نمكذج ()2
كرقة االستبياف لشرائح مختمفة مف المجتمع حكؿ ظاىرة الثأر السمبي أم االنتقاـ مف غير القاتؿ أك اإلفراط في االنتقاـ
,ضع عالمة(صح)عمى اإلجابة التي تناسبؾ:
التحصيؿ الدراسي( /

الجنس/

)  ,المينة( /

أنثى ( )

ذكر ( )

العمر (

)

)

األسئمة:
ما رأيؾ بالثأر

مع ( )

ىؿ سمعت بحادثة ثأر

نعـ ( )

كاف القاتؿ حسب معمكماتؾ
كاف الثأر مكجيان

ضد ( )

كال (

متعمد ( )

لمقاتؿ ( )

غير متعمد(

ألحد أفراد عائمتو ( )

ثأرية قبؿ االحتكاـ لمديف أك القانكف أك العرؼ
نعـ ( )

)
)

أقاربو ( )

صديقو ( ) شاىدت أك سمعت بتصرفات

كال ( )

اذكر ما شاىدتو أك سمعتو عف ىذه التصرفات:
.................................................................................................... ..................
..............................................................................................
تؤيد حؿ مسائؿ القتؿ عف طريؽ

الديف -الدية المقبكلة شرعان ( )

الطرؽ العشائرية ( )

القانكف ( )

ىؿ تضررت شخصيان مف الثأر السمبي دكف اف ترتكب جريمة
تكمـ

عف

نعـ ( )

اإلضرار

كال ( )
التي

لحقت

بؾ..................................................................................................................:

......................................................................................................................

...........................
نمكذج ( )3إغالؽ المحالت ألىؿ الجاني
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نمكذج ( )4كتابات منع البيع لبيت أىؿ الجاني

نمكذج ( )5كتابات منع البيع لبيت أىؿ الجاني

 -7االستنتاجات

 -1الديف اإلسالمي ىك اقرب إلى العفك كالتسامح فنرل انو فضؿ العفك كاف لـ يكف مستساغان لمبعض كفتح باب الدية

التي تناسب الضرر ,كاف اراد كلي الدـ القصاص ال يحؽ لو اخذ الثأر اال بمكافقة الحاكـ الشرعي ,كما نالحظ إف
ىناؾ شبو اتفاؽ بيف كؿ مذاىب الديف اإلسالمي في اعطاء األكلكية لحقف الدماء كمنو جاء اتفاؽ عمى تقسيـ القتؿ
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إلى ثالثة أنكاع لمعرفة مف يستحؽ القصاص كمف يستحؽ الدية كمف ال يستحؽ حتى الدية كىذا ضركرم ال حقاؽ

الحؽ كردع المتجاكز عمدان عمى اركاح الناس.

 -2ال قانكف الكضعي قريب مف عدالة اإلسالـ فال قصاص لمقتؿ غير المتعمد إذا أثبتت األدلة ذلؾ فال عقكبة غير الحؽ
العاـ كال يدرج القتؿ الغير عمد كالغير مخطط لو ضمف باب الجرائـ بؿ يدرج ضمف الجنايات ,اما كلي الدـ اف قتؿ
القاتؿ جانيان اـ مجرمان سيككف قتالن مع سبؽ االصرار كالترصد.

 -3نالحظ بأف القانكف العرفي بعيدان عف الديف اإلسالمي فيغمب عميو طابع االنتقاـ أكثر مف طابع التسامح كاألدلة ما
أكردناه مف ركايات تاريخية أك أدلة مف كاقعنا الحالي الذم استغمت بعض العشائر ىذه األحداث لتحصؿ عمى

مكاسب مادية أك معنكية متناسيف إف مع ىذه المصالح يتحقؽ ظمـ أناس ال ذنب ليـ سكل أنيـ أقرباء الجاني كال
نيمؿ الجيكد الجيدة لبعض الرمكز العشائرية التي ترغب بحؿ ىذه القضايا حسب الشرع إال أف السمبي ىك األغمب.

 -4خمؽ طرؽ غريبة لتبياف أف صاحبيا طالب ثأر مثؿ كضع الدـ خمؼ ظيكرىـ بمعنى أنيـ عازميف عمى أخذ الثأر أك
جز ناصية خيؿ صاحب الثأر ىذا سابقان إما أالف فالطرؽ تغيرت كغالبان ما تسبؽ الحكـ القضائي أك العرفي منيا
تيجير عائمة الجاني كقطع أرزاقيـ كالكتابات التي تمنع بيع دكرىـ كحرؽ الدكر ككصؿ األمر إلى إف يسكف صاحب

الثأر في بيت ذكم الجاني فكيؼ يككف صاحب حؽ إذا كاف كمو حراـ – أكمو كشربو كعبادتو -الف الدار بيذه الحالة
يعد مغصكب ,كما تدؿ ىذه الممارسات عمى ضعؼ السمطة المحمية كالقانكف لممنطقة التي تحدث فييا مثؿ ىذه
الخركقات.

 -8التوصيات

-1اخذ الحكزة عمى عاتقيا تكعية المجتمع كبياف أف ىذه الظاىرة التي ال تمت لإلسالـ بصمة كال ينطبؽ عمييا مبدأ
القصاص خاصة إذا كاف القاتؿ غير متعمدان أك أف يككف الثأر مكجيان إلى أشخاص قريبيف مف القاتؿ كبرأم الباحث إف
الدينية.
صالة الجمعة كالمنبر الحسيني أكثر كسيمة دينية تسيـ في تكعية المجتمع مف الناحية
ٌ

-2تكضيح القانكف الكضعي الخاص بقتؿ نفس لـ يقصد صاحبيا القتؿ أك لـ يقتؿ اصالن لكنو أصبح ضحية الثأر السمبي

 -3تكمؿ الجامعة دكر الحكزة كالقضاء بتثقيؼ المجتمع لمتخمص مف ىذه الظاىرة مف خالؿ محكريف األكؿ االستفادة مف
التنكع االجتماعي لطمبة الجامعات كمف تكعية الطالب يتحقؽ تكعية األسرة كالعشيرة ,كما اف تكعية الشاب تخدمنا في
كبح جماحو اف تعرض لنفس المكقؼ فينقذ مف السقكط في ىاكية الثأرات التي تقضي عمى مستقبمو بؿ حتى حياتو ,إما
المحكر الثاني مف خالؿ عقد المقاءات كيتـ دعكة رمكز العشائر كفئات مف المجتمع كمؤسسات المجتمع المدني
باإلضافة إلى استضافة األساتذة كالقضاة كرجاؿ الديف إلعطاء التثقيؼ الالزـ كؿ حسب اختصاصو لمقضاء عمى ىذه

الظاىرة كنبذىا.
الهوامـــــــــــش

( )1بف قكلكيو :جعفر بف محمد ,كامؿ الزيارات,ص358؛احمد فتح اهلل ,معجـ الفقو الجعفرم,ص335؛ مركز المعجـ
الفقيي ,المصطمحات,ص,2054
( )2الشريؼ الرضي ,المجازات النبكية,ص337
( )3بحر العمكـ ,الفكائد الرجالية,ج,4ص29

( )4السيد البركجردم ,جامع أحاديث الشيعة,ج,26ص240
( )5الشريؼ الرضي ,ـ.ف,ص257
( )6الشيخ المحمكدم ,نيج السعادة,ج,2ص474
( )7الحر العاممي ,كسائؿ الشيعة,ج,14ص492
( )8الطكسي ,تيذيب االحكاـ,ج,6ص359
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( )9إبراىيـ بف محمد الثقفي,الغارات,ج,2ص807

( )10ابف ابي الحديد ,شرح نيج البالغة’ج,5ص212
( )11الشيخ المحمكدم,ـ.ف,ج,2ص474
( )12القرطبي,تفسيرالقرطبي,ج,10ص 293؛ الشككاني,فتح القدير  ,ج ,3ص244
( )13االحمدم الميانحي ,مكاتيب الرسكؿ,ج,3ص40

( )14األندلسي ابف حياف ,تفسير المحيط,ج,6ص57؛النحاس,معاني القرآف,ج,4ص175
( )15األندلسي,ـ.ف,ج,6ص 57؛النحاس,ـ.ف,ج,4ص175
( )16السيد سابؽ ,فقو السنة,مج,3ص10
( )17ابف األشعث السجستاني ,سنف أبي داكد,ج,2ص333
( )18السيد سابؽ,ـ.ف,مج,3ص6
( )19سابؽ,ـ.ف’مج,3ص7
( )20السجستاني,ـ.ف,ج,2ص66
( )21السجستاني,ـ.ف,ج,2ص365؛ابف حجر العسقالني ,فتح البارم,ج,1ص419
( )22السجستاني,ـ.ف,ج,2ص366
( )23السجستاني,ـ.ف,ج,2ص368
( )24السجستاني,ـ,ف,ج,2ص376
( )25انظر :محمد حسف النجفي ت1266ىػ ,جكاىر الكالـ-القصاص كالديات,-مؤسسة المرتضى العالمية ,دار المؤرخ
العربي ,بيركت –لبناف.1992 ,

( )26السيد محمد محمد صادؽ الصدر-حكار فتكائي,-فقو العشائر,ص39
( )27السيد سابؽ ,ـ.ف ,مج  ,3ص12
( )28السيد سابؽ ,ـ.ف ,مج ,3ص13
( )29السيد سابؽ ,ـ,ف,مج ,3ص14
( )30حارث سميماف الفاركقي ,المعجـ القانكني ,ج ؽ ,2ص518

( )31السيد جعفر مرتضى ,الصحيح مف سيرة النبي األعظـ ,ج ,2ص17
( )32ابف عطية األندلسي ,المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ,ج,5ص85-84
( )33خير الديف الزر كمي  ,األعالـ ,ج ,2ص156
( )34الشريؼ الرضي,ـ.ف,ص257

( )35ابف حجر العسقالني ,فتح البارم ,ج ,6ص99
()36ابف حجر العسقالني,ـ.ف,ج,10ص419
( )37جار اهلل الزمخشرم ,الفايؽ في غريب الحديث ,ج  ,3ص 50؛ ابف أبي الحديد ,,ـ.ف ,ج,2ص؛ مكلى محمد صالح
المازندراني ,شرح أصكؿ الكافي,ج,12ص378

( )38الييثمي مجمع الزكائد ,ج ,6ص5

( )39ابف حجر العسقالني ,ـ.ف ,ج ,12ص132
( )40القاضي التنكخي ,الفرج بعد الشدة,ج,2ص252
( )41الشيخ باقر شريؼ القريشي ,حياة اإلماـ الحسيف(ع),ص225-224
( )42الشيخ الطكسي,المبسكط,ج,7ص286
115

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

( )43العالمة الحمي ,تذكرة الفقياء ,ج ,9ص406
( )44المباركيكرم ,تحفة االحكذم ,ص334
( )45ابف عبد البر ,الدرر ,ص190
( )46الشيخ جعفر السبحاني ,رسائؿ كمقاالت ,ص436
( )47ابف قتيبة ,تأكيؿ مختمؼ الحديث ,ص13

( )48ابف قتيبة ,ـ.ف ,ص113؛ الطبراني  ,المعجـ األكسط ,ج ,2ص325
( )49ناصر مكارـ الشيرازم ,االمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ,ج ,15ص141
( )50السيد سابؽ ,ـ.ف ,مج ,3ص9
) )51مجمع الكنائس الشرقية ,قامكس الكتاب المقدس ,ص489
قائمة المصادر والمراجع
القران الكريم

( )1االندلسي ابف حياف ت()745ىػ ,تفسير المحيط ,تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد  -الشيخ عمي محمد
معكض ،شارؾ في التحقيؽ ( )1د .زكريا عبد المجيد النكقي  )2د .أحمد النجكلي الجمؿ ,ط,1دار الكتب العممية-
بيركت2001 ,ـ.

( )2االندلسي ابف عطية ت()546ىػ ,المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ,تحقيؽ :عبد السالـ عبد الشافي ,ط,1دار
الكتب-لبناف1993,ـ
( )3ابف االشعت السجستاني ت()275ىػ ,سنف ابي داكد ,تحقيؽ كتعميؽ :سعيد محمد المحاـ ,دار الفكر لمطباعة كالتكزيع,
طبعة جديدة منقحة كمفيرسة ,أخرجو كراجعو ككضع فيارسو :مكتب الدراسات كالبحكث في دار الفكر1990 ,ـ.

( )4االحمدم الميانحي ,مكاتيب الرسكؿ ,مصححة كمنقحة كمزيدة ,دار الحديث-طيراف1419 ,ـ
( )5احمد فتح اهلل ,معجـ الفاظ الفقو الجعفرم ,مطابع المدكخؿ  -الدماـ1995 ,ـ.

( )6إبراىيـ بف محمد الثقفي ت()283ىػ ,الغارات ,تحقيؽ :السيد جالؿ الديف الحسيني األرمكم المحدث ,طبع عمى طريقة
أكفست في مطابع بيمف .طيراف
( )7بحر العمكـ ,الفكائد الرجالية ,تحقيؽ كتعميؽ :محمد صادؽ بحر العمكـ ,حسيف بحر العمكـ ,مكتبة الصادؽ-طيراف,
1363ش.

( )8حارث سميماف الفاركقي ,المعجـ القانكني ,ج ؽ ,2ص,518ط, 3منقحة كمزيدة ,بيركت1991 ,
( )9الحر العاممي ت()1104ىػ,كسائؿ الشيعة,ط ,2مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث ,مؤسسة آؿ البيت عمييـ
السالـ إلحياء التراث بقـ1414,ىػ.

( )10الحمي ت()726ىػ ,تذكرة الفقياء (ط.ج) ,مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث-قـ1425 ,
( )11جعفر بف محمد بف قكلكيو ت()367ىػ ,كامؿ الزيارات,ص ,358مؤسسة النشر االسالمي1417 ,ىػ.
( )12السيد جعفر مرتضى ,الصحيح مف سيرة النبي االعظـ ص,ط ,4دار السيرة  -بيركت .
( )13جار اهلل الزمخشرم ت()538ىػ ,الفايؽ في غريب الحديث ,كضع حكاشيو :ابراىيـ شمس الديف ,دار الكتب العممية-
بيركت1996 ,ـ

( )14ابف ابي الحديد ت(656ىػ) ,شرح نيج البالغة ,تحقيؽ :محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ,مؤسسة اسماعيمياف لمطباعة
كالنشر كالتكزيع.
( )15ابف حجر العسقالني :ابف حجر ت()852ىػ ,فتح البارم ,ط ,2دار المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت.
( )16الزركمي :خير الديف ,االعالـ ,ط ,1980 ,5دار العمـ  ,بيركت.
115

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

( )17السبحاني ,رسائؿ كمقاالت ,مؤسسة اإلماـ الصادؽ (ع)  -قـ

( )18السيد سابؽ :محمد ,فقو السنة ,ط ,11دار الفتح لإلعالـ العربي1994 ,ـ.

( )19الشككاني ت()1255ىػ ,فتح القدير  ,دار الجيؿ  -بيركت  -لبناف 1973 ,ـ.
( )20الشريؼ الرضي ت()406ىػ ,المجازات النبكية ,تحقيؽ كشرح :طو محمد الزيتي ,منشكرات مكتبة بصيرتي – قـ.
( )21الطكسي ت()460ىػ ,تيذيب االحكاـ ,تحقيؽ كتعميؽ  :السيد حسف المكسكم الخرساف ,ط ,4طيراف1365,
( )22ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ,المبسكط,ت صحيح كتعميؽ  :محمد الباقر البيبكدم ,المكتبة المرتضكية إلحياء آثار الجعفرية.

( )23الطبراني ت()360ىػ ,المعجـ االكسط ,قسـ التحقيؽ بدار الحرميف ,دار الحرميف لمطباعة كالنشر كالتكزيع 1995,ـ.
( )24ابف عبد البر ت()463ىػ ,الدرر في اختصار المغازم كالسير.
( )25القرطبي ت()671ىػ ,تفسير القرطبي ,تصحيح  :أحمد عبد العميـ البردكني  ,دار إحياء التراث-لبناف1985 ,ـ.

( )26القاضي التنكخي ت()384ىػ ,الفرج بعد الشدة ,منشكرات الشريؼ الرضي – قـ-األصؿ مأخكذ عف نسخة مخطكطة
محفكظة بدار الكتب المصرية  /دار الطباعة المحمدية بالقاىرة.
( )27ابف قتيبة ت()276ىػ ,تأكيؿ مختمؼ الحديث ,دار الكتب العممية  -بيركت.
( )28محمد محمد صادؽ الصدر-حكار فتكائي مع المرجع ,-فقو العشائر ,مكتب السيد الشييد ,النجؼ1429,ق.
( )29الشيخ المحمكدم ,نيج السعادة ,مطبعة النعماف -النجؼ1968 ,ـ.

( )30مكلى محمد صالح المازندراني ,شرح اصكؿ الكافي ,تحقيؽ كتعميؽ :المير از ابك الشعراني ,ضبط كتصحيح :عمي
الشعراني ,ضبط كتصحيح :عمي عاشكر ,دار احياء التراث-لبناف2000 ,ـ
( )31مركز المعجـ الفقيي ,مصطمحات كمفردات فقيية.
( )32المباركيكرم ,تحفة االحكذم ,دار الكتب العممية  -بيركت1990 ,ـ.

( )33مجمع الكنائس الشرقية ,قامكس الكتاب المقدس ,ط,1981 ,6مكتبة المشغؿ-بيركت بيركت بإشراؼ رابطة الكنائس
اإلنجيمية في الشرؽ األكسط
( )34النحاس ت()338ىػ ,معاني القرآف ,تحقيؽ :الشيخ محمد عمي الصابكني ,جامعة أـ القرل  -المممكة العربية
السعكدية1409 ,ىػ
( )35ناصر مكارـ الشيرازم ,االمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ,مصادر التفسير عند الشيعة
( )36الييثمي ت()807ىػ ,مجمع الزكائد ,دار الكتاب العربي  -بيركت1987,ـ
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