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 امللخص
الحرام والتجاوز على حق من حقوق العباد وقد  ان االعتداء على النفس او ما دون النفس البشرية بمعنى الظلم ومجاوزة الحد والوقوع في 

الشارع من عدم العقوبة والتطاول على االخرين ولكي ال يتجرأ احد على حق من حقوق العباد فاقتضت دراسة البحث عن دية) االبق ( وهو  
ين ما له من حق وما عليه من  العبد الهارب من سيده ولو هذه اللفظه غريبة عن بعض الناس وغير متداوله في العصر الحاضر  ولكي نب

 Summary                                                                                                                               . واجب اذا وقع بالقتل

 The assault on the self or below the human soul in the sense of injustice and exceeding the limit and 

falling in the forbidden and transgression on the right of the slaves has the street of non-punishment and 

infringement on others and in order not to dare the right of the slaves of the rights necessitated the study of 

search for blood money  From his master, even this word strange about some people and non - current in 

the present age and to show what has of the right and the duty if the killing 

 املقدمة
سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

ن  له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.أما بعد:فإن من أعظم نعم هللا عز وجل على هذه األمة أ 
ان  تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن باهلل.أنزل إليها خير كتبه، وأرسل إليها أفضل خلقه، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، 

نتصفح  االعتداء على النفس أو ما دون النفس البشرية بمعنى الظلم ومجاوزة الحد والوقوع في الحرام أي تجاوز على حق من حقوق العباد، وحينما 
نسان يعتدي على النفس او ما دون النفس ال بد ان يعاقب  القران الكريم نجد الشارع يحذر من عدم العقوبة والتطاول على االخرين بل جعل لكل ا 

ا  بالعقاب الشرعي الذي شرعه هللا سبحانه وتعالى والقانون. لكي ال يتجرأ أحد على حق من حقوق العباد وهذه الحالة موجودة وخاصة في وقتن 
، وقد اقتضت خطة البحث ان تكون اإلباقر حول دية وكالمنا يدو  الحاضر من ضرب واعتداء حتى يصل الى القتل أحيانا، واخذ حقوق العباد. 

المبحث الثاني: مشروعية الدية،  أوال: تعريف الدية لغة واصطالحا.ثانيا: الحكومة.المبحث األول: تعريف الدية وحكومة العدل.كاالتي: 
واالجماع. المطلب الثاني: شروط وجوب المطلب األول: مشروعية الدية في الكتاب والسنة المطهرة وشروط وجوبها، ونوع الدية ومقدارها.
 المبحث الثالث : تعريف اإلباق لغة واصطالحا وصفة االباق والحكم التكليفي وبم يتحقق االباق.الدية.المطلب الثالث: نوع الدية ومقدارها.

المبحث الرابع: اخذ االبق وصفة ق .المطلب األول : تعريف اإلباق لغة واصطالحا .الثاني : صفة اإلباق والحكم التكليفي لإلباق وبم يتحق
المبحث الخامس : دية اإلبق لمن تكون ومتى يجوز بيع  يد االخذ لالبق واالنفاق على االبق اثناء إباقه وضمان ما يتلفه االبق

غير مالكه وآخذه االبق.المبحث السادس : عتق االبق قبل رده ورد االبق والُجعل فيه .المبحث السابع : تصرفات االبق وإباق العبد من 
المبحث التاسع : زكاة الفطر عن  .المبحث الثامن: نكاح زوجة االبق واباق العبد من الغنيمة قبل القسمة وادعاء ملكية االبق ومتى تثبت

 العبد االبق 
 تعريف الدية واحلكومة املبحث األول

َية لغة: ودى القاتل : أوال: تعريف الدية لغة واصطالحا القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس وفاؤها محذوفة والهاء  الد ِّ
عوض واألصل ودية مثل وعدة، وفي األمر )د( القتيل بدال مكسورة ال غير فإن وقفت قلت ده ثم سمي ذلك المال دية تسمية بالمصدر  

خذ الدية ولم يثأر بقتيله وودى الشيء إذا سال ومنه اشتقاق الوادي والجمع ديات مثل هبة وهبات وعدة وعدات واتدى الولي على افتعل إذا أ
والدية: مصدر ودى يدي، كما في "وعد، يعد، عدة" يقال: ودى القاتل  (1)وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذا للسيل والجمع أودية

 (2)فوع: "دية" تسمية للمفعول بالمصدر، كالخلق بمعنى المخلوق المقتول، إذا أعطى ولي الدم المال الذي هو بدل النفس، ويقال للمال المد
والدية مصدر ودى القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر، ولذا جمعت وهي 

 .(3)دي ; ألن الماء يدي فيه أي يجري مثل عدة في حذف الفاء قال الشمني: وأصل هذا اللفظ يدل على الجري، ومنه الوا 
اسم للضمان المالي الذي يجب بالجناية على اآلدمي أو على طرف منه، وقد سمي هذا الضمان بالدية؛ ألنها تؤدي عادة   الدية اصطالحا:

ني عليه أو لوليه بسبب الجناية،  والدية: هي المال المؤدَّى للمج(4)إلى المجني عليه أو وليه، وقلما يرجى فيها العفو لعظم حرمة اآلدمي 
والدية ايضا: هي المال الذي .(5)وتسمى أيضًا )الَعْقل(؛ ألن القاتل كان يجمع الدية من اإلبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها إليهم 

. واشتقاق الدية من التأدية؛  ( 6)  م المنافع يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم األعضاء أم الجروح أ 
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نََّها ُتَؤدَّى َعاألنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.  ْنُه، ُسم َِّي بَِّذلَِّك، ألِّ  اآْلَدمِّي ِّ َأْو َطَرٍف مِّ
ُب بُِّمَقاَبَلةِّ ٍر( َيجِّ َدًة َوَقلََّما وهي اْسٌم لَِّضَماٍن )ُمَقدَّ

 اآْلَدمِّي ِّ 
َظمِّ ُحْرَمةِّ ْن ُفَقَهاءِّ ا (7)َيْجرِّي فِّيَها اْلَعْفُو، لِّعِّ َيةِّ: إِّنَّ َما َوَجَب فِّي َقْطعِّ اْلَيدِّ  ،َوَهَذا َما ُيَؤي ُِّدُه اْلَعَدوِّيُّ مِّ ْلَمالِّكِّيَّةِّ َحْيُث َقال َبْعَد َتْعرِّيفِّ الد ِّ

مْ  َيٌة َحقِّيَقًة، إِّْذ َقْد َوَقَع التَّْعبِّيُر بِّهِّ فِّي َكاَلمِّهِّ َيةِّ  (8)َمَثاًل ُيَقال َلُه دِّ يَُّة َواْلَحَنابَِّلُة َفَعمَُّموا َتْعرِّيَف الد ِّ افِّعِّ َناَيةِّ َعَلى  . َأمَّا الشَّ ُب فِّي اْلجِّ  لَِّيْشَمل َما َيجِّ
َناَيةِّ َعَلى اْلُحر ِّ فِّي َنْفسٍ  ُب بِّاْلجِّ َي اْلَمال اْلَواجِّ يَُّة: )هِّ افِّعِّ . َقال الشَّ .َوَقال اْلَحَنابَِّلُة: )إِّنََّها اْلَمال  (9) َأْو فِّيَما ُدوَنَها( النَّْفسِّ َوَعَلى َما ُدوَن النَّْفسِّ

َناَيٍة( اْلُمَؤدَّى إِّلَ  ى َمْجنِّيٍ  َعَلْيهِّ، َأْو َولِّي ِّهِّ، َأْو َوارِّثِّهِّ بَِّسَببِّ جِّ
 .ومن أسماء الدية:  (10)

َيٌة ُمَسلََّمٌة إَِّلى أَْهلِّهِّ(  .1  .(11)الدية، ومن ذلك قوله تعالى: )َفدِّ
العقل، ومن ذلك حديث: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسللم: )أال إنكلم يلا معشلر خزاعلة قتللتم هلذا القتيلل ملن هلذيل، و نلي عاقلله، فملن  .2

 .(12)قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا( 
: بين : )أال إنكم معشَر ُخزاَعَة قتلُتم هذا القتيَل من ُهَذيٍل، و ن ِّي عاقُِّلُه، فمن ُقتِّل لُه بعَد مقالتي هذه قتيٌل، فأهُلُه بيَن  قال رسوُل هللا  َيَرَتينِّ خِّ

 .(13) أن يأُخذوا الَعْقَل، أو َيقُتُلوا(
، فلاألر  أعلم منهلا. وأن يقلدر المجنلي (14) ملن األر  هلي ملا يجلب فلي جنايلة لليس فيهلا مقلدار معلين ملن الملال. وهلي نلوع ثانيا: الحكومة:

وجلد  عليه عبدا خاليا من الجناية وتحدد قيمته، ثم يقدر عبدا به الجناية قد برئت وتحدد قيمته. ويعطي نسبة الفلرق بلين القيمتلين ملن ديتله إن
 .(15)فرق و ال فال شيء له 

 ومقدارهااالمجاع وشروط وجوبها ونوع الديةالنبوية ومشروعية الدية من الكتاب والسنه  املبحث الثاني
 مشروعية الدية :املطلب األول

 مشروعية الدية في القرآن والسنة واالجماع.

لََّمٌة إِّللَى أَْهللِّهِّ إِّالَّ َأْن  :القران الكريم ٌة ُمسلَ يلَ ٍة َودِّ نلَ ٍة ُمْؤمِّ ًأ َفَتْحرِّيلُر َرَقبلَ ا َخطلَ نلً َل ُمْؤمِّ ُقوا( قوله تعالى )َوَمْن َقتلَ دَّ . وهلذه اآليلة وان كانلت فلي (16)َيصلَّ
اهُ  َل َأخلَ ٍن َأْن َيْقتلُ ْؤمِّ ٍه القتل الخطأ، اال ان العلماء اجمعوا على وجوب الدية في القتل العمد، في حاالت سقوط القصلا،، للْيَس لِّملُ َن بَِّوجلْ ْؤمِّ  اْلملُ

، َعْن اْبنِّ َمسْ  يَحْينِّ حِّ َن اْلُوُجوهِّ، َكَما َثَبَت فِّي الصَّ َقاَل: )ال يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا،  ُعوٍد َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّّ مِّ
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم .(18) (17)إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة(  ًنا ُمَتَعم ِّ وقوله تعالى: )َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤمِّ

يًما(  َب َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِّ  .(19)َخالًِّدا فِّيَها َوَغضِّ
مؤمنلا قلتال علن  (20)وكلان فلي كتابله )إن ملن اعتلب كتلب اللى اهلل الليمن كتابلا فيله الفلرائض والسلنن واللديات،   ان رسلول هللا السنة النبوية

)وملن قتلل لله قتيلل فأهلله بلين خيلرتين إملا أن  .وقولله (21)بينة فهو قود إال أن يرضى أولياء المقتول. و ن في النفس الدية مائلة ملن اإلبلل( 
 .(22)يودى أو يقتل( 

خلالف فلي مشلروعيتها، فاتفلاق العلملاء و أهلل العللم عللى وجلوب الديلة، فقد اجتمع اهل العلم عللى وجلوب الديلة فلي الجمللة، فإنله ال  اإلجماع
 .(23)والحكمة من مشروعيتها، فهي حفظ األرواح، وحقن دماء األبرياء، والزجر، والردع عن االستهانة باألنفس 

 شروط وجوب الدية : املطلب الثاني
ْصَمةِّ، َفَأمَّا(24) أَحُدُهَما: اْلِعْصَمةُ  ي لَِّفْقدِّ اْلعِّ َيَة فِّي َقْتلِّ اْلَحْربِّي ِّ َواْلَباغِّ وبِّ  ، َوُهَو َأْن َيُكوَن اْلَمْقُتوُل َمْعُصوًما َفاَل دِّ َرائِّ ِّ ُوجلُ ْن شلَ ْيَس ملِّ اَلُم َفللَ سلْ اإْلِّ

ُب الد ِّ  ، َفَتجللِّ بِّ اْلَمْقتلُلولِّ ْن َجانللِّ لِّ َواَل مللِّ بِّ اْلَقاتللِّ ْن َجانللِّ ةِّ اَل مللِّ يللَ ُل، الد ِّ َذلَِّك اْلَعقللْ َتْأَمًنا، كللَ ا ُمسللْ ا َأْو َحْربِّيللي يللي م ِّ لًِّما َأْو ذِّ ُل َأْو اْلَمْقتلُلوُل ُمسللْ اَن اْلَقاتللِّ َواٌء كللَ ُة سللَ يللَ
، َواأْلَْصُل فِّيهِّ َقْوُلُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى  ، َواْلَمْجُنونِّ بِّي ِّ َيُة فِّي َمالِّ الصَّ َب الد ِّ لََّمٌة  )َوَمنْ َواْلُبُلوُغ َحتَّى َتجِّ ٌة ُمسلَ يلَ ٍة َودِّ نلَ ًنا َخَطًأ َفَتْحرِّيُر َرَقَبٍة ُمْؤمِّ َقَتَل ُمْؤمِّ

ُقوا(  دَّ الَ (26) (25)إَلى أَْهلِّهِّ إالَّ َأْن َيصَّ اَرَك َوَتعلَ هِّ َتبلَ ُة لَِّقْوللِّ يلَ ُب الد ِّ َتْأَمًنا َتجلِّ ييا َأْو َحْربِّييا ُمسلْ م ِّ اَلَف فِّي َأنَُّه إَذا َقَتَل ذِّ َنُكْم ى )وَ .َ اَل خِّ ْوٍم َبيلْ ْن قلَ اَن ملِّ  ِّْن كلَ
َيٌة ُمَسلََّمٌة إَلى أَْهلِّهِّ(  يَثاٌق َفدِّ  .(27)َوَبْيَنُهْم مِّ

، وهو أن يكون المقتول متقوما، وعلى هذا يبنى أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب فلم يهلاجر إلينلا فقتلله مسللم أو ذملي خطلأ والثاني: التقوم
َل أنه ال تجب الدية عنلد الحنييلة ْن َقتلَ ، وقلال الجمهلور تجلب الديلة، الن التنقلوم عنلدهم باإلسلالم، وهلذا مسللم قتلل خطلأ، وهللا تعلالى يقلول )َوملَ

َيٌة ُمَسلََّمٌة إَِّلى أَْهلِّهِّ(  َنٍة َودِّ ًنا َخَطًأ َفَتْحرِّيُر َرَقَبٍة ُمْؤمِّ يُّ َعلَ (28)ُمْؤمِّ وَن اْلَمْجنلِّ َيةِّ َأْن َيكلُ َذا .ُيْشَتَرُط لُِّوُجوبِّ الد ِّ مِّ، َوهلَ وَن اللدَّ مِّ، َأْي َمصلُ وَم اللدَّ هِّ َمْعصلُ يلْ
ا َأْو قَِّصاًص  قَّ اْلَقْتل َحدي مِّ، َكَأْن َكاَن َحْربِّييا، َأْو ُمْسَتحِّ ، إَِّذا َكاَن ُمْهَدَر الدَّ الَ بِّات َِّفاقِّ اْلُفَقَهاءِّ ا اإْلسلْ َمةِّ. َوَأملَّ َيُة بَِّقْتلِّهِّ لَِّفْقدِّ اْلعِّصلْ ُب الد ِّ ْيَس ا َفاَل َتجِّ ُم َفللَ
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انَ  َواٌء َأكللَ ُة سلَ يلَ ُب الد ِّ بِّ اْلَمْقتُلول، َفَتجللِّ ْن َجانللِّ ل َواَل ملِّ بِّ اْلَقاتلِّ ْن َجانللِّ ةِّ اَل ملِّ يلَ وبِّ الد ِّ َرائِّ ِّ ُوجللُ ْن شلَ َتْأَمًنا، ملِّ ا، َأْم ُمسللْ يلي م ِّ لًِّما، َأْم ذِّ ل َأوِّ اْلَمْقتُلول ُمسللْ  اْلَقاتلِّ
بِّي ِّ َواْلَمْجنلُونِّ َوَذللِّ َوَكَذلَِّك اَل ُيْشَتَرُط اْلَعْقل َواْلبُ  ال الصلَّ ُب فِّي ملَ بِّي ِّ َواْلَمْجُنونِّ ات َِّفاًقا، َكَما َتجِّ َيُة بَِّقْتل الصَّ ُب الد ِّ الِّي  ُلوُغ، َفَتجِّ َماٌن ملَ َة ضلَ يلَ نَّ الد ِّ َك ألِّ

َما  ُب فِّي َحق ِّهِّ ْنَد اْلَحَنيِّيَّةِّ َأْن َيكُ (29)َفَتجِّ َيةِّ عِّ َلَم .َوُيْشَتَرُط لُِّوُجوبِّ الد ِّ : َوَعَلى َهَذا َفإِّنَّ اْلَحْربلِّيَّ إَِّذا َأسلْ وَن اْلَمْجنِّيُّ َعَلْيهِّ بَِّدارِّ اإْلْساَلمِّ، َقال اْلَكاَسانِّيُّ
َحابِّ  َد َأصللْ نللْ ُة عِّ يللَ ُب الد ِّ ًأ اَل َتجللِّ ي  َخطللَ ملل ِّ لٌِّم َأْو ذِّ ُه ُمسللْ ا َفَقَتلللَ ْر إَِّلْينللَ اجِّ ْم ُيهللَ ْربِّ َفلللَ ي َدارِّ اْلحللَ َرْوَن َأنَّ َنا. َواَل يَ فللِّ ْرَط َفيللَ َذا الشللَّ اءِّ هللَ وُر اْلُفَقهللَ َترُِّط ُجْمهللُ شللْ

، َفَيْدُخل فِّيَها اْلُمْسلُِّم   ْصَمَة َتْحُصل بِّاإْلْساَلمِّ َأوِّ اأْلَمانِّ ، َواْلُمْسَتْأَمُن، َواْلَمْعُقوُد َمَعُهمْ  -َوَلْو َكاَن فِّي َدارِّ اْلَحْربِّ   -اْلعِّ م ِّيُّ   َعْقدُ َكَما َيْدُخل فِّيَها الذ ِّ
.والتقوم عند الحنيية بدار اإلسالم، وهذا ليس من أهل دار اإلسالم، وهللا تعالى يقول: )فإن كان من قوم علدو لكلم، وهلو (30)اْلُمَواَدَعةِّ، َواْلُهْدَنةِّ 

فقد أوجب هللا جزاء قتله: الكفارة فق  وهي عتق الرقبة، فال يكون داخاًل تحلت صلدر اآليلة، وهلي التلي احلت   (31)مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة( 
 . (32)مؤمن دينًا، ال دارًا، وهو في دار الحرب مكثر سواد الكفار، ومن كثَّر سواد قوم فهو منهم، على لسان رسول هللا  بها الجمهور؛ ألنه

وأمللا االتصللاف بصللفة «اإلسللالمن فللليس مللن شللرائ  وجللوب الديللة، ال بالنسللبة لقاتللل، وال بالنسللبة للمقتللول، فتجللب الديللة سللواء أكللان القاتللل أو  
 .(33)ذميًا أم حربيًا مستأمنًا  المقتول مسلمًا أم

 نوع الدية ومقدارها :املطلب الثالث
اختلللا الفقهللاء علللى آراء فللي تحديللد نللوع الديللة:رأي أبللي حنيفللة ومالللك، والشللافعي: إن الديللة تجللب فللي واحللد مللن ثالثللة أنللواع: اإلبللل، والللذهب، 

عملرو بلن حلزم فلي اللديات: «و ن فلي اللنفس الديلة، مئلة ملن اإلبللن، وأن .ودلليلهم ملا ثبلت فلي كتلاب (34) والفضة. ويجزئ دفعها من أي نلوع
. ورأي أبي حنيفة هو الصحيح في مذهبه.رأي الصاحبين (35) عمر فرض على أهل الذهب في الدية ألا دينار ومن الورِّق عشرة آالف درهم

لبقر، والغنم، والُحلل. والخمسلة األوللى هلي أصلول الديلة وأحمد: إن الدية تجب من ستة أجناس، وهي اإلبل أصل الدية، والذهب، والفضة، وا
عند الحنابلة، وأما الحلل فليست أصاًل عندهم؛ ألنها تختلا وال تنضب . وروي عن أحمد: أنهلا أصلل، وقلدرها مئتلا حللة ملن حللل الليمن، كلل 

قبوله، سواء أكان الجاني من أهل ذلك النوع، أم ال؛ ألنها ،وأي شيء أحضره الملزم بالدية، لزم ولي القتيل (36)حلة ُبْردان: إزار ورداء جديدان  
أصول في قضاء الواجب، يجزئ واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصلال الكفارة.ودليلل هلذا اللرأي: أن عملر قلام خطيبلًا فقلال: 

م على أهل الذهب أللا دينلار، وعللى أهلل اللور  ق اثنلي عشلر ألفلًا، وعللى أهلل البقلر مئتلي بقلرة، وعللى )أال إن اإلبل قد غلت، قال الراوي، فقوَّ
فلي الديلة  . وأخلرج أبلو داود مثلله علن جلابر بلن عبلد هللا أنله قلال: «فلرض رسلول هللا (37)أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة(

فلي الديلة هلو مائلة ملن اإلبلل إن وجلدت، وعللى : إن الواجلب األصللي (39) .رأي الشلافعي فلي مذهبله(38) على أهل اإلبل مئة ملن اإلبلل...ال 
القاتل تسليمها للولي سليمة من العيوب، فإن عدمت حسًا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيله منه، أو عدمت شرعًا بأن وجلدت فيله بلأكثر 

بدل متلا، فيرجع إلى قيمتهلا عنلد فقلد  ، وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت؛ ألنها(40) من ثمن مثلها، فالواجب قيمة اإلبل، بنقد البلد الغالب
ثمان مئلة دينلار،  األصل. ودليله الحديث السابق وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد الرسول 

قلال: فقلوم عللى أهلل اللذهب ، فقام عمر خطيبًا، فقال: )أال إن اإلبل قد غللت، فأو ثمانية آالف درهم، كان ذلك كذلك، حتى استخلا عمر 
 (41)ألا دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألا درهم، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة( 

.وأملا مقلدار الديلة فيتضلح ملن األحاديلث السلابقة، (42) ويؤكده من المعقول أن ما ضمن بنوع من الملال وتعلذر، وجبلت قيمتله، كلذوات األمثلال
 . (43)ديته اثني عشر ألفًا  ولم يختلا الفقهاء في المقادير إال في دراهم الفضة )أي الَورِّق(. وأن رجاًل من بني عدي قتل، فجعل النبي 

درهم عند الحنيية، واثنا عشر ألا درهلم عنلد ، ومن الفضة عشرة آالف (44)وعلى هذا: الواجب من اإلبل مئة، ومن الذهب ألا دينار ذهبي 
 الجمهور، ومن البقر مئتا بقرة، ومن الغنم ألفان، ومن الحلل، أي الثياب مئتا حلة: إزار ورداء.

 تعريف اإلباق لغة واصطالحا، وصفة اإلباق، ومب يتحقق اإلباق الثالثاملبحث 
 املطلب األول : تعريف اإلباق

، واإلباق خا، باإلنسان سواء أكلان (45)مها ، أبقا و باقا ، بمعنى الهربيأبق ويأبق ، بكسر الباء وض -الباء  بفتح -مصدر أبق العبد  :لغة
عبدا أم حرا. االصطالح : انطالق العبد تمردا ممن هو في يده من غير خوف وال كد فلي العملل . فلإن للم يكلن كلذلك فهلو إملا هلارب ، و ملا 

 . (46)لكن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ اآلبق على من ذهب مختييا مطلقا لسبب أو غيره  ضال و ما فار
 املطلب الثاني: صفة اإلباق واحلكم التكليفي ، ومب يتحقق
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 ، ووردت في النهي عنله علدة أحاديلث(47)اإلباق محرم شرعا باالتفاق ، وهو عيب في العبد ، وقد عده ابن حجر الهيتمي والذهبي من الكبائر
 : منها ما روى جرير بن عبد هللا البجلي عن رسول هللا صلى هللا عليله وسللم قلال : أيملا عبلد أبلق ملن مواليله فقلد كفلر حتلى يرجلع إلليهم وفلي

قلا . اللذي يفهلم ملن عبلارات الفقهلاء أنله يشلترط البللوغ والعقلل فلي العبلد إذا هلرب لليمكن اعتبلاره آب (48)رواية أيما عبد أبق فقد برئلت منله الذملة
 . (49)فال يكون آبقا ، ويسمى ضاال ، أو لقطة -وهو غير العاقل البالغ  -بالمعنى المتقدم ، أما من لم يعقل معنى اإلباق 

 اخذ اإلباق ، وصفة يد االخذ لآلبق، واالنفاق على اإلبق اثناء إباقه ، وضمان ما يتلفه اإلبق الرابعاملبحث 
اخذ اإلبق: يرى الحنيية والمالكية أنه يجب أخذ اآلبق إن خشي ضياعه وغلب على ظنه تلفله عللى ملواله إن للم يأخلذه ، ملع قلدرة تاملة  أوال :

. أما إذا لم يخش ضياعه وقوي على أخذه فذلك مندوب عند الحنيية ، إال أن المالكية قالوا : يندب لمن (50)عليه . ويحرم عندهم أخذه لنفسه 
ا وعرف ربه ، أن يأخذه ؛ ألنه من باب حفظ األموال ، إذا لم يخش ضياعه . أما إذا كان ال يعرف ربه فإنله يكلره لله أخلذه الحتياجله وجد آبق

: أخذ اآلبلق جلائز؛ . وعند الحنابلة(52)غير جائز ، ويجوز بإذنه -المالك بدون رضا  -: أخذ اآلبق افعية.وعند الش(51)إلى اإلنشاد والتعريف 
 .(53) يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد، بخالف الضوال التي تحتفظ بنفسهاألنه ال
صفة يد االخذ لإلبق: لذي يفهم من عبارات الفقهاء أن اآلبق يعتبر أمانة بيد آخذه حتى يرده إلى صاحبه ، وال يضلمنه إال بالتعلدي أو  ثانيا:

 .(54)التفري  ، وأنه إذا لم يجد سيده دفعه إلى اإلمام أو نائبه 
آلبلق إذا أنفلق عليله بلدون إذن الحلاكم يكلون متبرعلا ، فلال يرجلع عللى االنفاق على اإلبق اثناء إباقه : يرى الحنيية والشلافعية أن آخلذ ا ثالثا :

. وقلال الشلافعية : (56).ويشترط في اإلذن عند الحنيية أن يقول : على أن ترجلع بملا أنفقلت عليله (55)فإن كان بإذنه فله الرجوع سيده بما أنفق
. ويلرى الحنابللة : أنله (58) .ويرى المالكيلة : أن نفقلة اآلبلق فلي رقبتله ، ال فلي ذمله سليده (57) إن لم يجد الحاكم أشهد أنه أنفق ليرجع بما أنفق

 . (59) إذا أنفق عليه آخذه ليرده على سيده ، فإن نفقته تكون على سيده يأخذها منه عند رده
اإلباق ؛ ألنه في حال اإلبلاق ال يلزال فلي مللك  ضمان ما يتلفه اإلبق : اتفق الفقهاء على أن جناية العبد اآلبق على شيء كجنايته قبل رابعا:

سلليده ، وجنايتلله إمللا أن تكللون إتالفللا لللنفس ، أو لجللزء مللن آدمللي ، و مللا أن تكللون إتالفللا لمللال ، فللإن قتللل نفسللا عمللدا بغيللر حللق وجللب عليلله 
ليله ، فإملا أن يلدفع بله إللى أوليلاء القصا، ، إال إذا رضي ولي الدم بالعفو عن العبد وتصالح على مال ، فيكلون الواجلب الملال المصلالح ع

 .(60)الدم أو يفديه سيده 
 دية اإلبق ملن تكون ، ومتى جيوز بيع اإلبق ، وهل اعتبار اإلباق عيبا يف العبد اخلامساملبحث 

أو أتللا ملن بدنله ملا دية اإلبق لمن تكون : اتفق الفقهاء عللى أن اآلبلق ال يلزال مملوكلا لسليده ، فلإذا قتلل عللى وجله يسلتوجب الديلة ،  أوال :
 . (62) ، فديته وأر  الجناية عليه لسيده (61)يستوجب األر 

للمالك بيع عبده اآلبق إذا قدر على تسليمه للمشتري ، كما يجوز للقاضي بيع اآلبلق إذا دفلع  -اتفاقا  -متى يجوز بيع اإلبق : يجوز  ثانيا :
إليه ورأى المصلحة في بيعه بعد أن يحبسه ، على خلالف فلي ملدة حبسله بلين الملذاهب. ولليس آلخلذ اآلبلق أن يبيعله ألنله لليس ملكلا لله عنلد 

 .(63) بيع الفضولي وألن المالك مجهول عند من يقول بصحة بيعه من يقول بمنع
 عتق اإلباق قبل رده ، ورد اإلبق واجلعل فيه السادساملبحث 

 : عتق اإلباق قبل رده : أجمع الفقهاء على أن مولى العبد اآلبق لو أعتقه حال إباقه  أوال
 .(64) وقبل تسلمه من آخذه نفذ عتقه

رد اإلبق والجعل فيه : يؤخذ من تعريف الجعل عند الفقهاء أنه مقدار من المال يستحقه من رد آبقا أو ضالة نظيلر قيامله بهلذا العملل  ثانيا :
االتفلاق ، واختلفوا في مقدار الجعل : فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن مقدار الجعل المستحق لراد اآلبق هو ما سماه الجاعل ، أو ملا تلم 

.غير أن الحنابلة قالوا : إن كان المسمى أقل مما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما ، فلراد اآلبق (65)  ليه بين اآلذن بالعمل والعاملع
 .(66)ما قدره الشارع ، على أحد قولين ، والقول اآلخر أنه يؤخذ بالمسمى بالغا ما بلغ ، وفي ذلك تفصيل وخالف أصبح مما ال حاجة إليه 

جعل هو ما قدره الشارع وهو أربعون درهما ، إذا كلان ملن مسلافة قصلر فلأكثر ، للورود أثلر علن ابلن مسلعود ويرى الحنيية أن أقصى مقدار ال
 .(67)بذلك التقدير 

 تصرفات اآلبق ، وإباق العبد من غري مالكه وآخذه السابعاملبحث 
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أن يكلون لهلا اتصلال بالملال وحقلوق الغيلر ،  تصرفات اآلبق: تصرفات اآلبلق إملا أن تكلون مملا تنفلذ عليله فلي الحلال ، كلالطالق ، و ملا أوال:
ار والهبلة كالزواج واإلقرار والهبة .فالتي تنفذ عليه في الحال صحيحة نافذة . وأما تصرفاته التي تترتب عليها التزاملات ماليلة ، كالنكلاح واإلقلر 

 . (68). . إل  ، فإنها تقع موقوفة على إذن السيد ، سواء كانت قولية أم فعلية 
إبللاق العبللد مللن غيللر مالكلله وآخللذه : اتفللق الفقهللاء علللى أنلله إذا أبللق العبللد مللن المسللتعير أو المسللتأجر أو الوصللي فإنلله ال يضللمن إال  ثانيااا :

. ولو أبق العبد من غاصبه فإن الغاصب يكلون ضلامنا ، لتعديله ، فيلزمله قيملة (69)بالتعدي أو التفري  ؛ ألن يد كل واحد من هؤالء يد أمانة 
بلد يللوم غصللبه . أمللا إن أبلق مللن مرتهنلله ، فللإن كلان بتعللد أو تفللري  فهللو مضلمون عليلله إجماعللا ، و ن كللان بغيلر تعللد وال تفللري  فللالجمهور الع

 . (70)على أنه غير مضمون ؛ ألن الرهن أمانة في يد المرتهن ، خالفا للحنيية ، فهو مضمون عندهم باألقل من قيمته ومن الدين 
 وجة اآلبق، واباق العبد من الغنيمة قبل القسمة، ادعاء ملكية االبق ومتى تثبتنكاح ز الثامناملبحث 

نكاح زوجة اإلبق : اتفق الفقهاء على أن زوجة العبد اآلبق ال يصح زواجها حتى يتحقلق موتله أو طالقله أو يحكلم بتطليقهلا منله للغيبلة  أوال :
 . (71)أو لعدم اإلنفاق 

ل القسمة : من األصلول العاملة المتفلق عليهلا بلين الفقهلاء أن الغنيملة قبلل القسلمة أملوال عاملة للمسللمين ، وال اباق العبد من الغنيمة قب ثانيا:
تدخل في ملكية الغانمين إال بعد القسمة . وعلى هذا فلو أبلق عبلد ملن الغنيملة قبلل القسلمة فإنله يطللب فلي مظانله ويبحلث عنله ، ويعللن علن 

 . (72)و من الغنيمة نفسها . فإذا عاد اآلبق تجرى عليه القسمة كباقي األموال جعل لمن يرده يصرف من بيت المال أ
ادعاء ملكية االبق ومتى تثبلت : إذا جلاء ملن يلدعي ملكيلة اآلبلق فلال يخللو الحلال : إملا أن يكلون اآلبلق تحلت يلد القاضلي أو تحلت يلد  ثالثا:

ملتقطلله وآخللذه .فللإن كللان تحللت يللد القاضللي ، فللإن الفقهللاء يللرون أن القاضللي ال يسلللمه لمدعيلله إال ببينللة قاطعللة تصللا العبللد وتقللرر أنلله عبللد 
. وزاد أبلللو يوسلللا ملللن الحنييلللة  (73)للللم يبعللله ، أو ال يعللللم أنللله باعللله أو وهبللله . فلللإن تحقلللق ذللللك سللللمه القاضلللي لمدعيللله لمدعيللله وللللم يهبللله و 

.ويللرى المالكيللة أنلله يدفعلله إليلله (74) أمللا إذا كللان اآلبللق فللي يللد ملتقطلله ، فيللرى الحنييللة أنلله ال يدفعلله إلللى مدعيلله إال بللأمر القاضللي اسللتحالفه .
الشافعية والحنابللة جلواز أن يدفعله إللى مدعيله ببينلة يقيمهلا الملدعي ، أو اعتلراف العبلد أنله سليده ، لكلن األحلوط أال  .ويرى  (75) بشاهد ويمين

 . (76)يدفعه إال بأمر الحاكم 
 كاة الفطر عن العبد االبق التاسعاملبحث 

 .(78) . وهو مذهب عطاء والثوري  (77)الفطر عن عبده اآلبقزكاة الفطر عن العبد االبق : يرى الحنيية أنه ال يجب على السيد أن يدفع زكاة 
. وأوجبهلا (79)ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب عن العبد اآلبق ، على تفصليل عنلدهم فلي ذللك ، موطنله صلدقة الفطلر 

 .(80)كذلك أبو ثور وابن المنذر ، والزهري إذا علم مكانه ، واألوزاعي إن كان في دار اإلسالم 
 اخلامتة

ل هللا صلى هللا عليه وسلم وأشلهد أن ال إلله إال هللا وحلده ال شلريك لله، وأشلهد أن محملًدا عبلده ورسلوله، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسو 
 أن الحرية قيمة في ذاتها حيث تجلت تلك القيمة في حرية االعتقاد، والعبلادة، واللرأي، والتعلليم، والتمللك، واالنتقلالالكريم وبعد:فقد قرر القرآن 

ُر النَّبليُّ (81)(الَعْبُد َلْم ُتْقَبْل له َصالةٌ إذا أَبَق  .) ن أعظلمِّ الُقربلات، وفلي هلذا الحلديثِّ ُيْخبلِّ ه فلي طاعلةِّ هللاِّ تعلالى ملِّ ه "إذا  .طاعلُة الَعبلدِّ لسلي ِّدِّ أنلَّ
ي ِّ  َد ممللوٌك لِّسللَ الٌة"، وذلللك أنَّ الَعبللْ ْل للله صلَ ن َمَوالِّيلهِّ، "لللم ُتْقبلَ َرَب مللِّ ُد"، أي: إذا هلَ َق الَعبللْ ه َأبلَ َت علللى سللي ِّدِّ ْد فلوَّ َرَب َفقللَ هِّ؛ فللإذا هلَ هِّ َوَمَنافِّعلِّ هِّ، فلي َذاتللِّ دِّ

الةِّ  ، َفَيْكُفُر وال ُتْقَبُل له َصاَلٌة وال غيُرها، َوَنبََّه بالصَّ ل ِّ لِّإْلَِّباقِّ َها وَفْضلَِّها. َوقِّيَل: بلل ذلك؛ قيل: الحديُث محموٌل على اْلُمْسَتحِّ َظمِّ على غيرِّها؛ لِّعِّ
ل ِّ الحللديُث َيشللْ  قِّ غيللرِّ الُمسللتحِّ الُة اآلبللِّ ةِّ، فصللَ حَّ لِّ عللدُم الصلل ِّ َدمِّ َقبللولِّ الَعمللَ ْن عللَ َزُم مللِّ ا، وال َيلللْ ل ِّ أيضللً َتحِّ َر اْلُمسللْ صللحيحٌة إذا كانللْت كاملللَة َمُل َغيللْ

، ولكنَّهللا غيللُر مقبولللٍة؛ وذلللك القترانِّهللا بمعصلليٍة كمللا َدلَّ علللى ذلللك هللذا الحللديُث، وال َتنللَ  روطِّ واألركللانِّ َر عللدمِّ الَقبللولِّ الشللُّ اُقَض فللي ذلللك؛ فللإنَّ َأثللَ
، وأنَّه ال ُيعاَقُب ُعُقوَبَة تارِّكِّ الصَّ  ةِّ َيظهُر في ُسُقوطِّ القضاءِّ حَّ ، َوَأَثَر الص ِّ لعبد األبق يعني العبد الهارب فا الةِّ .َيظهُر في ُسُقوطِّ الثَّوابِّ واأَلْجرِّ

عللده ابللن حجللر  الفقلله مجللرم ومحللرم شللرعا وعقللال، فلليحريللة االنسللانية، وهللذا اإلبللاق مللن سلليده، الفللار مللن حجلليم العبوديللة، الباحللث عللن نسلليم ال
عللى أن اإلبلاق فلي العبلد واألملة عيلب يلرد بله المبيلع، وترتلب عللى ذللك تقنلين قيلود  اءالهيثمي والذهبي وغيرهما من الكبائر، لذلك اتفلق الفقهل 

عللى أن العبلد إذا أبلق ملن المسلتعير أو  اءواتفلق الفقهل  ، تصح إال بلإذن سليده على تصرفات العبد في بيعه ونكاحه و قراره وهبته حيث أنها ال
يبللدو أن العبللد اآلبللق قللد وقللع فللي شللراك . المسللتأجر أو الوصللي فإنلله ال يضللمن إال بالتعللدي أو التفللري ، ألن يللد كللل واحللد مللن هللؤالء يللد أمانللة

لتقريللر الحقللوق الشللرعية واألحكللام التكليييللة التللي تضلليق عليلله منافللذ الحريللة، وتسللد  الللذي ال يعللوزه إيجللاد اسللانيد منسللوبة لرسللول هللا  الفقهللي
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في الخروج عن طاعة سليدة فلليعلم بلأن هللا سلبحانه ال يقبلل صلالته وال طاعتله وال  أنه إذا فكر العبدو عليه مسام جلده، وتلغي إنسانيته جملة، 
وغيلره ملن حلديث جلابر علن رسلول هللا أنله قلال: ثالثلة ال تقبلل لهلم صلالة ، وال  حسناته حتى يرجلع إللى بيلت طاعلة سليده، فقلد أخلرج البيهقلي

 .(82)ترفع لهم إلى السماء حسنة؛ العبد اآلبق حتى يرجع، والمرأة الساخ  عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو
 املصادر

 هل( دار 711اري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: لسان العرب محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنص .1
ْصني ،الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار .2  المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي  محمد بن علي بن محمد الحِّ
 .دار الفكر بيروت، تحقيق محمد عليش ، محمد عرفه الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .3
 هو شرح متن منهاج الطالبين للنووي ، هل(977محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )المتوفى : ، معرفة ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى .4
 .بيروت ،دار الندوة الجديدةهل(، 748)ت محمد بن عثمان الذهبي  ،الكبائر .5
 .موقع اإلسالم، هل(974شهاب الدين أحمد بن محمد، ابن حجر الهيتمي )المتوفى : ، الزواجر عن اقتراف الكبائر .6
 .موقع اإلسالم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، صحيح مسلم  .7
 م.1917، اديان. علوم الدين، محمد بن الحسين األنقروي ،  الفتاوي االنقرويه في مذهب االمام ابي حنيفه .8
 .موقع اإلسالم،  هل(977ني )المتوفى : محمد بن أحمد الخطيب الشربي،  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .9
 مصطفى ، هل( تحقيق: هالل مصيلحي1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة )، كشاف القناع عن متن اإلقناع  .10
 .كتب الشروح خزانة الفقه المالكي، صالح عبد السميع اآلبي األزهري  ،جواهر اإلكليل شرح مختصر الشي  خليل .11
  ،: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، تحقيقهل(972تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ) ،اإلراداتمنتهى  .12
عبلللد اللللرحمن بلللن محملللد بلللن سلللليمان الملللدعو بشللليخي زادهت يعلللرف بلللداماد أفنلللدي )المتلللوفى:  ،مجملللع األنهلللر فلللي شلللرح ملتقلللى األبحلللر .13

 .يدار إحياء التراث العرب ،هل(1078
 المكتب  ،تحقيق زهير الشاويش ،هل(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ،روضة الطالبين وعمدة المفتين .14
عبللد هللا بللن أحمللد بللن محمللد بللن قدامللة المقدسللي أبللو محمللد; عبللد الللرحمن بللن محمللد بللن أحمللد بللن قدامللة  ،المغنللي ويليلله الشللرح الكبيللر .15

 .مطبعة المنار ومكتبتها ،محمد رشيد رضا، تحقيق المقدسي شمس الدين أبو الفرج
ْلبِّي ِّ  .16  743زيلعلي الحنفلي )المتللوفى : عثملان بللن عللي بلن محجلن البلارعي ، فخلر اللدين ال ،تبيلين الحقلائق شلرح كنلز اللدقائق وحاشلية الشل ِّ
ْلبِّيُّ )المتوفى :  ،هل(  المطبعة الكبرى ، هل( 1021الحاشية : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الش ِّ
 سوقي المالكي محمد بن أحمد بن عرفة الد ،اشية الدسوقي على الشرح الكبيرح للشي  أحمد الدردير على مختصر خليل ،الشرح الكبير .17
للل(744شلللمس اللللدين محملللد بلللن أحملللد بلللن عبلللد الهلللادي الحنبللللي )المتلللوفى :  ،المحلللرر فلللي الحلللديث .18 د. يوسلللا عبلللد اللللرحمن ، تحقيلللق هل

 .لبنان ،بيروت، دار المعرفة ،المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي
اعتنى به: أبو الفضلل اللدمياطي، أحملد بلن  ،هل( 772إلسنوي )المتوفى: جمال الدين عبد الرحيم ا ،لمهمات في شرح الروضة والرافعيا .19
 .لبنان، بيروت، دار ابن حزم ة،المملكة المغربي، الدار البيضاء، مركز التراث الثقافي المغربي ،علي
 .بيروت ،دار المعرفة ،هل(483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:  ،المبسوط .20
 وَعلِّي   -هل( 1004شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى :  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .21
موفلق اللدين عبلد هللا بلن أحملد بلن محملد بلن قداملة الجملاعيلي المقدسلي ثلم  أبلو محملد ،المغني في فقله اإلملام أحملد بلن حنبلل الشليباني .22

 .بيروت –دار الفكر  ،هل(620الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 (.م1991 -هل 1411) دار الفكر ،الشي  نظام وجماعة من علماء الهند ،لفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمانا .23
 .م 1997 ،بيروت، دار الفكر ،النووي ، المجموع .24
رح َدلِّيللُل الطَّالللِّب .25 ُل المللَ رِّب بشللَ ْيَباني )المتللوفى:  ،َنيللْ عبللد القللادر بللن عمللر بللن عبللد القللادر ابللن عمللر بللن أبللي تغلللب بللن سللالم التغلبللي الشللَّ

 .ة الفالح، الكويتمكتب، -رحمه هللا  -الدكتور محمد ُسليمان عبد هللا األشقر ، تحقيق هل(1135
 دمشق، ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ،هل(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  ،فتح القدير .26
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المعلروف بحاشلية الصلاوي عللى الشلرح الصلغير )الشلرح الصلغير هلو شلرح الشلي   ،لغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام ماللك .27
َمامِّ َمالٍِّك(الدردير   ،أحمد بن محمد الصاوي الملالكي صلححه: لجنلة برئاسلة الشلي  أحملد سلعد عللي ،لكتابه المسمى أقرب المسالك لَِّمْذَهبِّ اإْلِّ

 (.م1952 -هل 1372) مكتبة مصطفى البابي الحلبي
عبلد اللرحمن بلن عبلد هللا بلن أحملد البعللي الخللوتي الحنبللي )المتلوفى:  ،كشا المخدرات والريلاض المزهلرات لشلرح أخصلر المختصلرات .28

 .بيروت ،لبنان –دار البشائر اإلسالمية  ،قابله بأصله وثالثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي، تحقيق هل(1192
ي المقدسلي، ثلم الصلالحي، شلرف موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاو  ،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل .29

 .لبنان –بيروت  ،دار المعرفة ،عبد اللطيف محمد موسى السبكي، تحقيق هل(968الدين، أبو النجا )المتوفى: 
 دار  ،هل(1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  ،رد المحتار على الدر المختار .30
 «حاشية ابن عابدينن عليه،  -مفصوال بفاصل  -للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمرتاشي بأعلى الصفحة يليه  ،الدر المختار .31
ومعله الحاشلية الجليللة  ،جامع الفصولينت لإلمام المحقق والهمام المدقق الشلي  محملود بلن إسلماعيل الشلهير بلإبن قاضلي سلماوه الحنفلي .32

 مصر  وعلي الهامش الكتاب المسمي جامع الصغار. ويليه الكتاب المسمي آداب األوصيا ،ريةالمسماه، بالآللئ الدرية في الفوائد الخي
ل(683عبد هللا بن محملود بلن ملودود الموصللي البللدحي، مجلد اللدين أبلو الفضلل الحنفلي )المتلوفى:  ،االختيار لتعليل المختار .33 عليهلا  ،هل

 وصورتها دار الكتب ، القاهرة ،مطبعة الحلبي ،بكلية أصول الدين سابقا( تعليقات: الشي  محمود أبو دقيقة )من علماء الحنيية ومدرس
 .المطبعة الخيرية ،هل(800أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِّيدِّي  اليمني الحنفي )المتوفى:  ،الجوهرة النيرة .34
 .بيروت –دار الفكر  ،ن الجمللشي  اإلسالم زكريا األنصاري العالمة الشي  سليما، حاشية الجمل على المنه  .35
لل 1421) ،دار الفكللر للطباعللة والنشللر ،ابللن عابللدين ،شللرح تنللوير األبصللار فقلله أبللو حنيفللة-حاشللية رد المختللار علللى الللدر المختللار .36  -هل

 بيروت.(، م2000
 اهلوامش

 
 .2/654المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  (1)
 1/336الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون ،حسن علي الشاذلي.  (2)
 .6/2278مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (3)
 .6/2278مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (4)
 .1/354هل 1424الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة مجموعة من المؤلفين مجمع الملك فهد لطباعة المصحا الشريف:  (5)
 .2/7الكريم بن محمد الالحم،  المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدودن عبد (6)
 .5/35، واالختيار 205، 9/204تكملة فتح القدير  (7)
 .238، 3/237كفاية الطالب مع حاشية العدوي  (8)
 .4/53، ومغني المحتاج 7/298نهاية المحتاج  (9)
 .6/5، وكشاف القناع 6/75مطالب أولي النهى  (10)
 .92سورة النساء اية  (11)
 . حديث صحيح.4/172داود سنن أبي  (12)
 . اسناده صحيح.7/547سنن أبي داود  (13)
 432، 2االر : هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس، وهو الدية. مفتاح الكرامة،  (14)
 . 2/153المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدودن عبد الكريم بن محمد الالحم،(15)
 .92سورة النساء اية  (16)
 .3/1302، صحيح مسلم 4/333صحيح البخاري  (17)
 .2/373تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، (18)
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 .93سورة النساء اية  (19)
،فملن قتلل مؤمنلا كلذلكوقامت عليله من اعتب : هو القتل بغير سبب موجب، وأصله من اعتلب  الناقلة: اذا ذبحهلا ملن غيلر ملرض وال داء  (20)

 .7/613البينة بالقتل وجب عليه القود اال ان يرضى اولياء المقتول بالدية او يقع منهم العفو، الفقه االسالمي وادلته 
 .16/303البيهقي  السنن الكبير، (21)
 . اسناده صحيح.7/547سنن أبي داود  (22)
 .277/ 11، موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي 435/ 1الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة،  (23)
 العصمة: وهو ان يكون المقتول معصوما، أي مصون الدم، فال دية بقتل الحربي والباغي لفقد العصمة. (24)
 .93سورة النساء اية  (25)
 .16/345بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  (26)
 .92سورة النساء اية  (27)
 .92سورة النساء اية  (28)
 .6/231، التاج واإلكليل 7/253البدائع للكاساني  (29)
 .6/231، التاج واإلكليل 7/253البدائع للكاساني  (30)
 .92سوزة النساء آية  (31)
، هلذا حلديث رواه أبلو يعللى فلي مسلنده ملن حلديث عبلد هللا بلن مسلعود بلفلظ: «ملن كثلَّر سلواد 2/267الدراية في تخري  أحاديلث الهدايلة  (32)

 (.346/4هو منهم، ومن رضي عمل قوم، كان شريك من عمل بهن )نصب الراية: قوم، ف
 .7/615الفِّْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه  (33)
 ، 401/2، بداية المجتهد: 266/4، الشرح الكبير: 153/3، اللباب: 406/5، الدر المختار: 302/8،فح القدير: 253/7البدائع:  (34)
 (.361/4رواه البيهقي من طريق الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر...ال  )نصب الراية:  (35)
 .16/6، كشاف القناع: 761-759/7المغني:  (36)
، رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه البيقهي وابلن أبلي شليبة 648/ 12بذل المجهود في حل سنن أبي داود  (37)

 (.362/4في مصنفه عن عبيدة السلماني، لكن جاء في هذه الرواية «وعلى أهل الحلل مئة حلةن )نصب الراية: 
 .4/363نصب الراية:  ،648/ 12بذل المجهود في حل سنن أبي داود  (38)
 195/2، المهذب: 56/4مغني المحتاج:  (39)
 المراد بالبلد: هو المحل الذي يجب التحصيل منه لو كانت موجودة فيه. (40)
 .648/ 12بذل المجهود في حل سنن أبي داود  (41)
 )جوز أو بيض( والذرعيات )كالقما (. المثليات: هي المكيالت )حنطة أو شعير( والموزونات )قطن أو حديد( والعدديات المتقاربة (42)
 رواه أصحاب السنن األربعة، عن ابن عباس. (43)
 غم وهو المثقال العجمي. 4،80الدينار: هو المثقال من الذهب، ويساوي  (44)
 .13/156لسان العرب ) أبق (،  (45)
 .13/  2المحتاج ، مغني  127/  4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  325/  3( رد المحتار 46)
 . 83/  2( ، الزواجر البن حجر  57( الكبائر للذهبي ) الكبيرة 47)
 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( . 83/  1( حديث : " أيما عبد أبق . . . " رواه مسلم بروايتيه عن جرير ) صحيح مسلم 48)
 ، كشاف. 429/  2، مغني المحتاج شرح المنهاج  127 / 4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  204/  1( الفتاوى األنقروية 49)
 .127/  4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  325/  3، رد المحتار  434/  4( فتح القدير 50)
 .127/  4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  325/  3، رد المحتار  434/  4( فتح القدير 51)
 . 410/  2( مغني المحتاج شرح المنهاج 52)
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 . 421/  2( كشاف القناع 53)
 .552/  1، منتهى اإلرادات  410/  2، مغني المحتاج  220/  2، جواهر اإلكليل  203/  1( الفتاوى األنقروية 54)
 .434/  2، ومغني المحتاج  434/  1( مجمع األنهر 55)
 .434/  1( مجمع األنهر 56)
 . 444/  2( شرح روض الطالبين 57)
 .127/  4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  317/  9شرح الكبير ( المغني مع ال58)
 .317/  9( المغني مع الشرح الكبير 59)
 . 45،  13/  4، شرح الروض 125/  2، المحرر 241/  4، الشرح الكبير للدردير  154/  6( تبيين الحقائق 60)
 لق على بدل النفس ، وهو الدية .( االر : هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ، وقد يط61)
 ،.328/  7، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج  128/  4، الدسوقي على الشرح الكبير  23/  11( المبسوط للسرخسي 62)
 . 99/  1، نيل الم رب 273/  9، المجموع  11/  3، حاشية الدسوقي 299/  2( الفتاوى الهندية 63)
 238/  12، والمغني البن قدامة 13/  2، ومغني المحتاج  127/  4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، و  438/  4( فتح القدير 64)
 ط . 305، كشا المخدرات ،  69/  4، واألم  83/  4( الشرح الصغير 65)
 . 394/  2( اإلقناع ألبي النجا المقدسي 66)
 . 326/  3الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  (67)
 . 133/  6، والمغني  279/  3، ومغني المحتاج  543/  2، والشرح الصغير  353/  1الفتاوى الهندية ( 68)
 . 128/  4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 156/  2( جامع الفصولين 69)
 ، اإلقناع. 276/  2اج ، المغني شرح المنه64/  2، االختيار  128/  4، الدسوقي على الشرح الكبير  162/  2جامع الفصولين  (70)
 /  9، والمغني  457/  4، حاشية الجمل على شرح المنه   479/  2، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 465/  1( الجوهرة النيرة 71)
 .6/  10 ( المغني72)
 . 357/  6، المغني  67/  4، واألم  127/  4، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي  435،  434/  4( فتح القدير 73)
 203/  1الفتاوي األنقروية  (74)
 .128/  4( الدسوقي 75)
 .357/  6، والمغني  67/  4( األم 76)
 .75/  2( حاشية ابن عابدين 77)
 .672/  2( المغني 78)
 .672/  2، والمغني  113/  6، والمجموع  507/  1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (79)
 .672/  2المغني  (80)
 . 1/83مسلم صحيح  (81)
 .حبانوالمهذب للذهبي، وصحيح ابن ؛ والعلل ألبي حاتم الرازي ؛ السنن الكبرى للبيهقي (82)


