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 : الممخص
تقتضي اآليات القرآنية . تساوي القصاص بين المسمم وغير المسمم ، ومن ثم ال يكون التماثل في 

إجراء الدين شرطًا لممساواة فيو .  إال أن مشيور فقياء الشيعة يخالفون ىذا الرأي ، ويشرطون في 
نفاذه اإلسالم ، ويختمف رأي المشيور بين قتل المسمم لغيره ، وقتل غيره لو ؛ لذا نحاول  القصاص وا 

 بحث الصورتين معًا ، كل واحدة منيما عمى حدة . 
  –الصورة األولى : قتل المسمم لغير المسمم    

 ( التساوي  ،القصاص ،عمم الفق)الكممات المفتاحية :

The theory of inequality in retribution between 

a Muslim and a non-Muslim 

Hamzah  Nafawah  Shskib 

Imam Al-Kadhim College, peace be upon him. Basra divisions 

Abstract : 

require. Retribution is equal between a Muslim and a non-Muslim, and 

therefore similarity in religion is not a condition for equality in it. However, 

the well-known Shi’a jurists disagree with this view, and they stipulate that 

retribution is to be carried out and enforced by Islam. So we try to search the 

two images together, each one separately.The first picture: The killing of a 

Muslim by a non-Muslim. 
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 .لمقاتل تمهيد : صورتا القصاص 
نما  الصورة االولى : المشيور بين الفقياء أن المسمم لو قتل غير المسمم فال يقاد بو ، وا 

ال يقتل مسمم » عميو فقط دفع دية غير المسمم ألسرتو ، يقول صاحب الجواىر : 
بكافر مع عدم االعتياد ، ذميًا كان أو مستأمنًا أو حربيًا ، بال خالف معتد بو أجده فيو 

 (ٔ) «بيننا ، بل اإلجماع بقسميو عميو 
ىـ ( في كتاب المقنع ،  ۱۸۳والمخالف الشيعي الوحيد ىنا ىو الشيخ الصدوق )      

ذا قطع المسمم يد المعاىد خير أولياء المعاىد ، فإن » إذ يقول :  أخذوا دية يده  شاءواوا 
ن  ذا قتمو المسمم صنع  شاءوا، وا  قطعوا يد المسمم ، وأدوا إليو فضل ما بين الديتين ، وا 
 (ٕ« )كذلك
ويذىب الشيخ الصدوق في كتاب من ال يحضره الفقيو إلى قتل المسمم الذي يقتل      

نما من جية مخالفتو إلمام  كافرًا ذميًا ، إال أن ذلك ليس من باب القصاص ، وا 
وعمى من خالف » المسممين في المعاىدات التي أمضاىا ، يقول في ىذا اإلطار : 

لقتل ؛ لخالفو عمى إمام المسممين ، ال لحرمة الذمي اإلمام في قتل واحد منيم متعمدًا ا
(»ٖ) 

بقتل المسمم المعتاد قتل الكافر  -وىكذا يفتي فريق من الفقياء ـ كابن الجنيد والحمبي 
 بحيث تكرر منو الفعل ، لكن ال من باب القصاص ، بل بعنوان العقوبة . 

في كتاب من ال  من ىنا ، ال يصح عد رأي ىذين الفقييين ، وكذا رأي الصدوق
يحضره الفقيو ، رأيًا مخالفًا لمقول المشيور ، فالمخالفة الوحيدة إنما صدرت من 

 .  الصدوق في كتاب المقنع
 المطمب األول : أدلة النظرية المشهورة   :   
 إلى القرآن ، والسنة ، واإلجماع .   إلثبات ما ذىبوا إليو   استند مشيور الفقياء    
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واآلية الوحيدة التي استدل بيا ىنا ىي : ) ولن  :الدليل األول : النص القرآني     
( ؛ فقد وقع االستدالل بيا  ٔٗٔيجعل اهلل لمكافرين عمى المؤمنين سبياًل﴾ ) النساء : 

يبين  -لممرة األولى من جانب الشيخ الطوسي في كتاب الخالف ، حيث كتب 
باآلية النيي ال الخبر ، ألنو لو كان المراد الخبر لكان  والمراد» ما يمي :  -االستدالل 

 (ٗ«)كذبًا 
  لما ىو آت :إال أننا نرى أنو ال يمكن االستدالل بيذه اآلية ، وذلك    

 إذا كان ىذا ىو معنى اآلية ، فال بد  من عدم إجراء حد السرقة وسائر .ٔ
مسمم فال يقام عميو الحدود والتعزيرات عمى المسممين ، أي أنو لو سرق مسمم غير 

المسمم ضامنًا بالضمان القيري أو الجعمي بما  نعدال عمينا أن الحد وىكذا يمزم
 يعود نفعو لغير المسمم 

ال يعد في نظر العرف  حقوقيمإن تشريع القانون بغية حصول الناس عمى  .ٕ
 والعقالء سمطة أو سيطرة . 

حقوقيا نحو من السمطة والسيطرة ، إذا سممنا أن جعل القوانين لتحصيل الناس  .ٖ
فعمينا أن نقر بأن اآلية المذكورة قد نفت ىذا النوع من السمطة عن الكافر ، إال 
أن الكافر في المصطمح القرآني أخص من غير المسمم ، بمعنى أن القرآن ال 
يرى كل شخص غير مسمم كافرًا ، إنما خصوص العالم بالحقيقة ، المعرض 

ا ، وىؤالء ال يشكمون من مجموع غير المسممين سوى فئة عنيا ، الجاحد لي
 قميمة .

وعميو ، فال يمكن الحكم بعدم تساوي القصاص بين المسمم ومطمق من ال    
يصنف مسممًا ، نعم ،  يكون ىذا الحرمان القانوني في حق ىذا الكافر نوعًا من 

وأن اهلل » أىل الممل :  العقوبة لو والجزاء ، يقول الشيخ الصدوق في بداية باب ميراث



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
846 

وجل إنما حرم عمى الكفار الميراث ؛ عقوبة ليم بكفرىم ، كما حرمو عمى القاتل  عز
 (٘«)عقوبة لقتمو 

وبعيدًا عن ذلك ، يمزم عمى تقدير القول بعدم تساوي الكافر والمسمم في القصاص     
ن ىناك سمطة لمكافر انتفاء ىذا التساوي عندما يكون وارث المقتول مسممًا ، إذ ال تكو 

 عمى المسمم ، والحال أن أحدًا لم يفت بذلك . 
وتخطيًا لتمام ما تقدم ، نرى أن ىذه اآلية تماثل قاعدتي : ال ضرر ، وال حرج  .ٗ

، في نفييا السمطة والسبيل من جانب اهلل تعالى ، أي أن تمك السمطة الناتجة 
ى المسممين ، وعميو ، فإذا عن التشريعات والقوانين اإلليية لم تجعل لمكافر عم

ال « ال ضرر » أقدم مسمم عمى أمر ، كاإلقدام عمى الضرر ، فإن قاعدة 
إذا أقدم عمى قتل غير المسمم ، فإنو يكون قد منح  وكذلكتكون شاممة لو ، 

اآلخرين سمطة عمى نفسو ، ال أن اهلل منحيم إياىا بتشريعو ، حتى يكون ىذا 
 ية الكريمة . العطاء اإلليي منتفيًا باآل
خمس روايات منقولة في المصادر  عد الشييد الثاني  :الدليل الثاني : السنة الشريفة 

(ٙ) 
 ( .ٚ، فيما اعتبرىا صاحب الجواىر مستفيضة أو متواترة )  

 والروايات الخمس ىي :    
)ع( عن  ہالل سألت أبا عبد» صحيحة إسماعيل بن الفضل الياشمي ، قال :  .ٔ

دماء المجوس والييود والنصارى ىل عمييم وعمى من قتميم شيء ، إذا غشوا 
المسممين وأظيروا العداوة ليم ؟ قال : ال ، إال أن يكون متعودًا لقتميم ، قال : 
وسألتو عن المسمم ىل يقتل بأىل الذمة وأىل الكتاب إذا قتميم ؟ قال : ال ، إال أن 

 (ٛ«)صاغر» تميم ، فيقتل وىو يكون معتادًا لذلك ال يدع ق
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سألت أبا عبداهلل )ع( عن المسمم ىل يقتل » وعن إسماعيل بن الفضل ، قال :  .ٕ
 (ٜ«)بأىل الذمة ؟ قال : ال ، إال أن يكون متعودًا لقتميم ، فيقتل وىو صاغر

قمت لو : » وعن إسماعيل بن الفضل الياشمي ، عن أبي عبداهلل )ع( ، قال :  .ٖ
ن أىل الذمة ، قال : ال يقتل بو ، إال أن يكون متعودًا رجل قتل رجاًل م

 (ٓٔ«)لمقتل
وذكر نص الحديث األول (صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا )ع .ٗ

 ( ۳۳بعينو )
ال يقاد مسمم بذمي في القتل ، » صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر  )ع( :  .٘

قدر دية الذمي ثمانمائة يؤخذ من المسمم جنايتو لمذمي عمى و وال في الجراحات 
 (ٕٔ« )درىم 

والذي يبدو أن االستدالل بيذه الروايات الخمس عمى رأي المشيور ليس محكمًا ؛      
 وذلك : 

أواًل : إن األحاديث األربعة األولى ال ترتبط بقصاص المسمم أمام غيره ، إنما بعقوبة    
مو إنما جاء من باب معاقبتو المسمم الذي اعتاد قتل غير المسممين ، فالحكم ىنا بقت

» والشاىد عمى ذلك ، إضافة إلى تعبير  . ومجازاتو ال من باب القصاص أو القود
المكرر في األحاديث األربعة ، عدم استخدام تعابير القصاص والقود وما « متعودًا 

شابييما في جممة ىذه األحاديث ، إذ لو كان الحكم في سياق موضوع القصاص لكان 
 كما ىي الحال في سائر روايات القصاص ـ من استخدام ىذه التعابير وأمثاليا .  -البد 
يوجد أي إشارة في الروايات  عدموالشاىد اآلخر الذي يمكنو دعم ىذا االستنتاج     

األربع إطالقًا إلى مطالبة أولياء الدم بالقصاص ، وأي أسرة من أسر المقتولين يمزميا 
المطالبة بو ، جميعيا أو األخيرة ؟ كما أن الروايات األربع لم تتحدث عن رد تفاوت 
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ى عدم الدية ، وأنو إلى أي أسرة يرجع ؟ إن عدم إثارة ىذه الموضوعات شاىد دال عم
ال لزم تورطيا في إبيام شديد من ىذه  ارتباط ىذه األحاديث بباب القصاص ، وا 

وعميو ، فيذه الروايات األربع ظاىرة في الحد والعقوبة ، ال القصاص والقود ، . الجيات
ذا ما شكك شخص ما في ظيور ىذه  ومن ثم ال يمكن جعميا مستندًا لمحكم ىنا ، وا 

أقل من وجود احتمال حقيقي جاد ، ومعو ال يمكن االعتماد الروايات فيما قمناه ، فال 
عمييا في الحكم بالقصاص ؛ النتفاء ظيورىا فيو مع وجود احتمال بيذه القوة ىنا . 

ل المشيور ، وىو الحديث قو وعميو ، فال يوجد في الحقيقة سوى حديث واحد لم
 . الخامس

الروايات جممة روايات أخرى تجوز  ثانيًا : وبعيدًا عن اإليراد األول ، تعارض ىذه   
 قصاص المسمم بغير المسمم مثل : 

إذا قتل المسمم ييوديًا أو » صحيحة ابن مسكان ، عن أبي عبداهلل )ع( ، قال :  .ٔ
 (ٖٔ« )نصرانيًا أو مجوسيًا ، فأرادوا أن يقيدوا ، ردوا فضل دية المسمم وأقادوه 

إذا قتل المسمم النصراني ، فأراد » ، قال : وعن أبي بصير ، عن أبي عبداهلل )ع(  .ٕ
 (  ٗٔ« ) أىل النصراني أن يقتموه ، قتموه ، وأدوا فضل ما بين الديتين 

في رجل قتل رجال من أىل الذمة ، » )ع( :  اهلل موثقة سماعة ، عن أبي عبد .ٖ
فقال : ىذا حديث شديد ال يحتممو الناس ، ولكن يعطي الذمي دية المسمم ، ثم 

 (٘ٔ« )و المسمم يقتل ب
والظاىر أن مقصود اإلمام من شدة األمر بحيث ال يحتمميا الناس ، أن المسممين 
يظنون عدم قصاص المسمم بغيره ؛ نظرًا ألفضمية اإلسالم وعظمتو ، بينما يجيب 
اإلمام )ع( بالقصاص ، غايتو أنو يمزم دفع تفاوت الدية إلى عائمة المسمم الجاني قبل 

 قصاصو . 
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كانت روايات الباب معارضة لروايات أخرى ، لزم ترجيح الروايات الثالث وحيث 
في المحصمة  -األخيرة ؛ انطالقًا من موافقتيا آليات القصاص ، فتكون ىذه األحاديث 

وقد أعمل صاحب الجواىر الترجيح بين ىذه  النيائية ـ أساسًا لالستنتاج الفقيي ىنا .
إن ىذه الروايات الثالث األخيرة تخالف آية نفي  الروايات بطريقة أخرى ، إنو يقول :

 -وكما مر سابقًا  -( ، اال أنو ٙٔالسبيل ، ومن ثم يمزم ترجيح تمك الروايات عمييا )
ال تممك آية نفي السبيل داللة فيما نحن فيو ، وىذا معناه فقدان مخالفتيا لممعنى ، ومن 

 ثم ال تكون سببًا لمرجحان . 
في معارضة الروايات الثالث وترجيحيا يقع عمى حسب رأي والمطمب الذي بيناه 

ال فإن ىذه الروايات تخالف ىي أيضًا النص  المشيور في باب دية المسمم وغيره ، وا 
القرآني ؛ طبقًا لما مر معنا في المحور األول من أن اآليات القرآنية ال ترى الدين 

ينبغي طرحيا أيضًا .  ومن شرطًا في القصاص ، ومعنى ذلك أن ىذه الروايات عينيا 
بين مجموع الروايات المنقولة ، أي الروايات الخمس األولى والروايات الثالث الالحقة 
ليس ىناك من رواية تامة سندًا ومتنًا موافقة لمقرآن الكريم عدا صحيحة محمد بن قيس 
.  ، وىي التي تدل عمى أن قصاص المسمم وغيره يقع دون حاجة إلى دفع فاضل الدية 

وبعبارة أخرى ، أربع روايات من مجموع الروايات الثماني التي مرت معنا ، تتعمق 
بالعقوبة والحد ، وىي التي تدل عمى حالة اعتياد المسمم قتل غير المسممين ، فيما 
تخالف ثالث أخرى القرآن الكريم من حيث داللتيا عمى تفاوت المسمم وغيره في 

رواية واحدة تامة سندًا ومتنًا وىي   تبقى إالفالالقصاص ، ومن ثم ال تكون حجة 
 يم.الكر  صحيحة محمد بن قيس ولكنيا غير موافقة لمقرآن
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لألسباب تام  وىو غيراإلجماع ثالث أدلة المشيور  :الدليل الثالث : اإلجماع     
 :   التالية:

أواًل : يخالف الشيخ الصدوق المشيور في كتاب المقنع ، مما بإمكانو أن يحدث    
 .خماًل في اإلجماع 

ثانيًا : ال مجال لالستدالل باإلجماع مع وجود اآليات والروايات القرآنية والحديثية )     
ٔٚ  ) 
  .الصورة الثانية : قتل غير المسمم لممسمم   
ذىب مشيور الفقياء إلى أن الكافر الذمي إذا قتل ـ عمدًا ـ إنسانًا مسممًا كان ىو    

وأموالو تحت تصرف أولياء المسمم المقتول ، فيتخيرون بين قتمو أو استرقاقو وجعمو 
عمى المشيور بين األصحاب نقاًل وتحصياًل ، » عبدًا ليم ، يقول صاحب الجواىر : 

  لمشييد الثاني  والروضة  البن إدريس  والسرائر  ى لممرتض  بل في االنتصار 
وقد اعتمد المشيور في قوليم ىذا عمى دليمين  ( ۳۸« ) وظاىر النكت اإلجماع عميو 

اثنين : أحدىما السنة الشريفة ، وثانييما اإلجماع ، ونحاول ىنا تحميل ىذين الدليمين 
 ؟ ودراستيما

المجال سوى حديثان اثنان : أحدىما صحيحة  لم ينقل في ىذا:الدليل األول : السنة  
 ضريس ، وثانييما صحيحة عبداهلل بن سنان ، وىذا نص الخبرين : 

في نصراني قتل مسممًا ، فمما أخذ أسمم » صحيحة ضريس عن أبي جعفر )ع( :  .ٔ
ن لم يسمم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن   شاءوا، قال : أقتمو بو . قيل : وا 

ن قتموا ،  ن  شاءواوا  ن كان معو مال ، قال : دفع  شاءواعفوا ، وا  استرقوا ، قيل : وا 
 (  ٜٔ«) إلى أولياء المقتول ىو ومالو
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في نصراني قتل مسممًا ، فمما أخذ  ( :صحيحة عبداهلل بن سنان ، عن الصادق )ع .ٕ
ومالو أسمم ، قال : أقتمو ، قيل : فإن لم يسمم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ىو 

(ٕٓ . ) 
 إال أن االستدالل بياتين الروايتين مشكل وذلك : 

أواًل : تخالف الروايتان القواعد المسممة شرعًا وعقالئيًا في باب القصاص ، كما     
تخالف احترام مال اآلخرين ، وحيث كانت حجية خبر الواحد من باب السيرة العقالئية 

 لنوع . ، فال يشمل دليل الحجية موردًا من ىذا ا
ثانيًا : إن السؤال في الروايتين معًا يدور حول نصراني قتل مسممًا ، إال أن جية    

سؤال غير محددة ، ومع األخذ بعين االعتبار وجود مثل ىذا اإلبيام يمكن أن يكون 
جواب خاصًا بذلك المورد ، فتكون الرواية قضية شخصية ال يمكن تعميم حكميا ، 

 يذين الحديثين وال عموم . وبذلك ال يبقى إطالق ل
بد من تخصيص  ثالثًا : مورد السؤال في الحديثين معًا الييودي ، ووفقًا لذلك ال    

تقتضيو ظواىر الحديثين ، أو تعميم الحكم لمطمق غير مسمم ،  كماحكم بالييودي ، 
 . ءمات الفقياموىذا معناه أنو ال دليل عمى اختصاص الحكم بالذمي كما ىو الوارد في ك

وبمالحظة االنتقادات المذكورة عمى الروايتين ، ال يمكن األخذ برأي المشيور ، فيكون 
                                      أكثر انسجامًا مع االحتياط .  والعقالئيةالعمل بالقواعد الشرعية 

الدليل الثاني الذي ذكروه داعمًا ليذا الرأي ىو اإلجماع ، لكن ال يمكن االعتماد و     
 :  لألسباب اآلتيةعميو ىنا 

أواًل : إنو إجماع منقول غير محصل ، يخالفو الشيخ الصدوق ، كما ينقل ذلك    
 (ٕٔالمحقق األردبيمي )
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يمكنو أن يكون دلياًل  ثانيًا : إنو إجماع مدركي مع وجود ىاتين الروايتين ؛ فال   
 مستقاًل لمحكم ىنا
 نظرية عدم التكافؤ في القصاص بين الرجل والمرأة . المطمب الثالث :

ال شبية في الفقو اإلسالمي في قصاص الرجل بقتل الرجل، والمرأة بقتل المرأة، وكذا 
مشيور المرأة في مقابل الرجل، أّما فيما يتعّمق بقصاص الرجل بالمرأة، فقد ذىب 

الفقياء إلى عدم إمكانية ذلك، إاّل إذا دفع أولياء المرأة المقتولة نصف دية اإلنسان إلى 
الرجل. والمستفاد من ىذه النظرية  ما ادعاه صاحب الجواىر ىو اإلجماع المحّصل 

كشف »(، كما صّرح باإلجماع نفسو الفاضل اليندي في  ٕٕوالمنقول عمى ىذا الرأي) 
ُيقتل الحّر بالحّرة إذا رّد «: »الخالف»يذكر الشيخ الطوسي في .و  ( ٖٕ«) المثام

أولياؤىا فاضل الدية، وىو خمسة آالف درىم، وبو قال عطاء، إاّل أنو قال: ستة آالف 
درىم، وروي ذلك عن الحسن البصري، ورواه عن عمي )ع(.  ودليُمنا: إجماع الفرقة 

«) ألُنَثى>، فدّل عمى أن الذكر ال ُيقتل باألنثىوأخبارىم، وأيضًا قولو تعالى: <َواألُنَثى ِبا
ومّما انفردت بو اإلمامية : أّن الرجل «: »االنتصار»(.ويقول السيد المرتضى في  ٕٗ

إذا قتل المرأة عمدًا، واختار أولياؤىا الدية، كان عمى القاتل أن يؤّدييا إلييم، وىي 
جل بيا، كان ليم ذلك عمى أن نصف دية الرجل، فإن اختار األولياء القود، وقتل الر 

يؤّدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، وال يجوز ليم أن يقتموه إاّل عمى ىذا 
الشرط، وخالف باقي الفقياء في ذلك، ولم يوجبوا عمى من قتل الرجل بالمرأة شيئًا من 

ال تساوي  الدية. ودليُمنا عمى صّحة ما ذىبنا إليو: اإلجماع المترّدد، وألن نفس المرأة
بالناقصة أن نفس الرجل، بل ىي عمى النصف منيا، فيجب إذا أخذت النفس الكاممة 

 تجاه :ومن الروايات الداعمة ليذا اال(ٕ٘)«يرّد فضل ما بينيما
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ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عمي بن  ٔ
سمعت أبا »بن سنان، قال: إبراىيم، عن أبيو جميعًا، عن ابن محبوب، عن عبداهلل 

عبداهلل% يقول: في رجٍل قتل امرأتو متعّمدًا، قال: إن شاء أىُميا أن يقتموه قتموه، ويؤّدوا 
ن                                                                                   (ٕٙ«  )أخذوا نصف الدية خمسة آالف درىم شاءواإلى أىمو نصف الدية، وا 

ـ وعن عمّي بن إبراىيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبداهلل بن مسكان،  ٕ
ذا قتل الرجل المرأة، فإن »عن أبي عبداهلل% قال:  إذا قتمت المرأة رجاًل ُقتمت بو، وا 

ن لم يفعموا قبموا الدية،  أرادوا القود أّدوا فضل دية الرجل )عمى دية المرأة( وأقادوه بيا، وا 
 (. ٕٚ«)أة كاممًة، ودية المرأة نصف دية الرجلدية المر 

ـ وعنو، عن أبيو، عن ابن أبي عمير، عن حّماد، عن الحمبي، عن أبي عبداهلل قال:  ٖ
في الرجل يقتل المرأة متعّمدًا، فأراد أىل المرأة أن يقتموه، قال: ذاك ليم إذا أّدوا إلى »

ن قبموا الدية فميم نصف دية الر  ن قتمت المرأة الرجل، ُقتمت أىمو نصف الدية، وا  جل، وا 
 (. ٕٛ«) بو، ليس ليم إاّل نفسيا

 ولتسميط الضوء اكثر عمى الروايات البد من بيان ما يمي :

 ـ مخالفة الكتاب والسّنة والعقل ٔ

أىّم المالحظات الناقدة ليذه األخبار مخالفتيا لمكتاب والسّنة والعقل، واألىّم من بينيا 
ا، نتحّدث عن موارد مخالفة كّل واحد من الثالثة، بادئين بمخالفة مخالفة الكتاب؛ من ىن

 الكتاب العزيز:
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أ ـ مخالفة القرآن: تدّل الروايات الكثيرة في المصادر الحديثية الشيعّية والسّنية، وعددىا 
يتجاوز األربعين رواية، عمى عدم حجّية أّي رواية تخالف القرآن أو ال تنسجم معو، 

يكال عمميا إلى أىميا.ومن ثم يمزم تنح  يتيا جانبًا، وا 

ىـ( أّن ىذه الروايات قد بمغت في تعدادىا حّد التواتر، ٕٔٛٔويرى الشيخ األنصاري )
واألخبار الواردة في طرح المخاِلفة لمكتاب والسّنة، ولو مع عدم المعارض، »يقول: 
 (. ٜٕ«) متواترة

 :ونكتفي ىنا ـ لذلك ـ بنقل ثالث من ىذه الروايات ىي

خطب النبي  بمنى، فقال: أييا »ـ صحيحة ىشام بن الحكم عن اإلمام الصادق%:  ٔ
الناس! ما جاءكم عّني يوافق كتاب اهلل فأنا قمتو، وما جاءكم يخالف كتاب اهلل فمم 

 (. ٖٔ(، وقد ذكرت ىذه الرواية بسنٍد آخر أيضًا)  ٖٓ«) أقمو

في حّجة ٕأكثم، عن رسول اهللـ ينقل اإلمام الجواد%، في مناظرتو مع يحيى بن  ٕ
قد كثرت عمّي الكذابة وستكثر، فمن كذب عمي متعمدًا فميتبوأ مقعده من »الوداع: 

النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه عمى كتاب اهلل وسّنتي، فما وافق كتاب اهلل وسّنتي 
رواية (، وقد نقمت ىذه ال ٕٖ«) فخذوا بو، وما خالف كتاب اهلل وسّنتي فال تأخذوا بو

                                               (. ٖٖبسند آخر أيضًا) 

إّن عمى كّل حق »ـ موثقة السكوني عن اإلمام الصادق، عن أمير المؤمنين أّنو قال:  ٖ
«) حقيقة، وعمى كّل صواب نورًا، فما وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدعوه

 (ٖ٘يا حال ما سبقيا من أنيا نقمت أيضًا بأسانيد أخرى)( وىذه الرواية حالٖٗ
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إن مّدعانا أن روايات عدم التساوي في القصاص بين الرجل والمرأة مخالفة لمقرآن 
الكريم، فال بد من تنحيتيا، وتتجّمى ىذه المخالفة مع ثالث طوائف من اآليات القرآنية، 

 نبّينيا كما يمي:

عمى أن كالم اهلل وأحكامو قائمان عمى العدالة والحقيقة،  الطائفة األولى: اآليات الداّلة
وأنو ال يرضى الظمم واإلجحاف بحّق عباده، ال تكوينًا وال تشريعًا، مثل: <َوَتمَّْت َكِمَمُت 

(، َوَما ٚ٘(، ِ<ِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّمِو َيُقصُّ اْلَحقَّ )األنعام: َ٘ٔٔربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل)األنعام: 
، وق: ٓٔ، والحج: ٔ٘، واألنفال: ٕٛٔ، وآل عمران: َٙٗك ِبَظالم لِّْمَعِبيِد)فّصمت: َربُّ 

(، إنَّ اهلل ٗٗ(، إنَّ اهلل اَل َيْظِمُم النَّاَس َشْيًئا َولَـِكنَّ النَّاَس َأنُفَسُيْم َيْظِمُموَن> )يونس: ٜٕ
ن َتُك َحَسَنةً  َوَما اهلل ُيِريُد ُظْمًما لِّْمِعَباِد)غافر:  (،ٓٗالنساء: …)اَل َيْظِمُم ِمْثَقاَل َذرَّة َواِ 

 (.ٓٗٔ، ٚ٘(، <َواهلل اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن )آل عمران: ٔٗ

إّن ىذه اآليات تنفي الظمم والجور عن اهلل تعالى، وتنّزىو عنيما، ىذا من جية، ومن 
جبار  أولياء جية أخرى يرى الناس أّن وضع تمييٍز في القصاص بين الرجل والمرأة، وا 

المرأة عمى دفع نصف الدية ظمٌم، بعيد عن الحقيقة والعدالة، ذلك أّن النساء يساوين 
الرجل في اليوية اإلنسانية وفي الحقوق االجتماعية واالقتصادية، والعقل يشيد عمى 
ىذا التساوي، كما يؤّيده الكتاب والسّنة.يقول اهلل تعالى في كتابو عن الرجل والمرأة: <َيا 

ا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مِّن نَّْفس َواِحَدة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َأيُّيَ 
(، فقد تحّدثت ىذه اآلية عن التقوى هلل بوصفو ربًا ومدّبرًا َٔكِثيًرا َوِنَساء> )النساء: 

مر بالتقوى مطمقًا مثل: <اتَُّقوْا> )البقرة: ومربيًا لمناس، خالفًا آليات أخرى جاء فييا األ
ٖٔٓ ،ٕٕٔ. ) 
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والذي يبدو أن ىذه النسبة واإلضافة <َربَُّكُم> تريد إيصال فكرة ما، وىي أّن الناس 
متساوون في حقيقة اإلنسانية، وأنو ليس ثّمة فرق أبدًا بين الرجل والمرأة، والكبير 

بالتقوى والورع، وعدم ظمم بعِضكم  اآلخر، والصغير، والقادر والعاجز، وبعد ذلك تأمر 
مساحة ىذه التقوى  الرجل لممرأة، الكبير لمصغير، القادر لمعاجز، المولى لمعبد، كما أن

                صادية، والسياسية، والقانونية .                                                                  واسعة أيضًا تستوعب تمام الميادين االقت

وعميو، يغدو البشر مأمورين ـ بيذه اآلية ـ بتجّنب كل ما يعّده العرف والعقالء ظممًا، 
 واهلل أولى وأليق أن ال يفعل ذلك.

وبناًء عمى ما تقّدم، تكون اآلية دالًة عمى تساوي الناس، ونفي أشكال التمييز في 
 ل التشكيك.األحكام والقوانين بينيم، داللًة واضحًة ال تقب

وثّمة آيات أخرى عديدة أيضًا تدّل عمى ىذا التساوي مثل: <ِانَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكر َوُأنَثى 
(، و<ثُمَّ َٖٔوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهلل َأْتَقاُكْم> )الحجرات: 

 (.ٗٔاَرَك اهلل َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن> )المؤمنون: َأنَشْأَناُه َخْمًقا آَخَر َفتَبَ 

الطائفة الثانية: من اآليات القرآنية التي تعارضيا روايات التمييز في القصاص بين 
الرجل والمرأة ىي قولو تعالى :<َوَكتَْبَنا َعَمْيِيْم ِفيَيا َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن 

 (.٘ٗنِف َواألُُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص> )المائدة: َواألَنَف ِباألَ 

تدّل ىذه اآلية ـ بصراحة ـ أن ال تفاوت في أرواح الناس، فدُم أحدىم ليس بأشّد لونًا من 
اآلخر، ومعنى ذلك أننا لو رأينا ىذا التمييز في الدم في روايٍة من الروايات فال بد من 

 و جانبًا.طرح
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طالقيا، يواجو جممًة من االنتقادات المذكورة، التي نحاول  إاّل أن التمّسك بيذه اآلية وا 
 ىنا استحضارىا، ثم نقدىا، وىي:

االنتقاد األّول: إّن ىذه اآلية بصدد تشريع مبدأ القصاص، فميس ليا إطالق من ناحية 
ل أن يكون شرحًا وتوضيحًا كيفية إجرائو وتطبيقو، من ىنا، فما ذكرتو الروايات يحتم

 ليذا المبدأ العام، دون أن يعني مغايرًة لو أو منافاة.

 وفي الجواب عن ىذا االنتقاد يقال:

أواًل: إّن القاعدة األولية في تمام آيات القرآن ىي اإلطالق والتبيين، ذلك أنو وصف 
 (.ٖٓٔمُِّبيٌن> )النحل: (، <ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ٜٛنفسو بـ ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْي )النحل: 

ثانيًا: إن تعداد مصاديق القصاص في األعضاء من قبيل العين، واألنف، واألذن، 
>، ثم بيان القاعدة  والسن <اْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواألَنَف ِباألَنِف َواأُلُذَن ِباألُُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ

َصاٌص> شاىد صارخ عمى وجود الكمية العاّمة في قصاص الجراحات: <َواْلُجُروَح قِ 
 اإلطالق في اآلية، وكونيا في مقام تشريعو وتقنينو.

ثالثًا: لقد فيم فقياء ومحّدثون كبار ـ مثل الشيخ الطوسي ـ من ىذه اآلية اإلطالق 
اب تيذيب األحكام وعقب نقمو رواية أبي مريم األنصاري عن أبي والشمولية؛ ففي كت

 (ٖٙ«) في امرأٍة قتمت رجاًل، قال: تقتل ويؤّدي ولييا بقية الدم»جعفر: 

ن »يكتب الشيخ الطوسي:   ىذه الرواية شاذة، ما رواىا غير أبي مريم األنصاري، وا 
يا، ولظاىر القرآن، قال تكّررت في الكتب في مواضع، وىي مع ىذا مخالفة لألخبار كمّ 

اهلل تعالى: <َوَكتَْبَنا َعَمْيِيْم ِفيَيا َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن>، فحكم أن النفس 
 ( ٖٚ« )بالنفس ولم يذكر معيا شي آخر
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وبيذه الفقرة ُيعمم أن الشيخ الطوسي يرى اآلية في مقام البيان، ويقّر بأن ليا إطالقًا 
 اًل، وىو ـ لذلك ـ يطرح الرواية بوصفيا مخالفًة لمقرآن الكريم.وشمو 

االنتقاد الثاني: ذكر بعُضيم أن ىذه اآلية تحكي عن تمك األحكام التي تتعّمق في 
التوراة ببني إسرائيل، وعالوًة عمى ذلك فقد نسخت بقولو تعالى: <َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا 

ُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواألُنَثى ِباألُنَثى> )البقرة: ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصا
ٔٚٛ.) 

وقد ُصّرح بيذا األمر أيضًا في بعض الروايات الشيعية؛ فعن عمي بن إبراىيم في 
ْفَس ِبالنَّْفِس تفسير قولو تعالى: <َوَكتَْبَنا َعَمْيِيْم ِفيَيا> قال: يعني في التوراة، <َأنَّ النَّ 

َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواألَنَف ِباألَنِف َواألُُذَن ِباألُُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص>، فيي 
منسوخة بقولو: <ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواألُنَثى 

 (.ٖٛ«)ى>، وقوُلو: <َواْلُجُروَح ِقَصاٌص> لم تنسخِباألُنثَ 

 نتائج البحث .
وحصيمة الكالم في باب القصاص عدم اشتراط التساوي  في القصاص ، في الشريعة 
 -اإلسالمية . و تدل اآليات القرآنية وتقتضي احترام نفس اإلنسان ، فكل من يقدم 

عمدًا ـ عمى قتل اآلخر يحق ألولياء المقتول إجراء القصاص عميو ، دون دفع فاضل    
 الدية . 

دة في المسألة فيي أعجز من أن تقع مرجعًا لإلفتاء أو إبداء أما الروايات الوار     
الرأي الفقيي ؛ نظرًا لمخالفتيا القرآن الكريم ، إضافة إلى جممة من اإليرادات المسجمة 

 عمييا عمى صعيد فقو الحديث .
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 الهوامش المصادر
طيران محمد حسن النجفي ، جواىر الكالم. طبع ونشر دار الكتب االسالمية،  -ٔ
 ىـ .ٜٖٓٔ،

ٕٗ  /ٔ٘ٓ. 
ـ محمد بن بابويو القمي الصدوق ، المقنع ، نشر مكتبة الصدوق ،طيران ، ب ت . ٕ

ٖ٘ٗ  . 
محمد بن بابويو القمي الصدوق ، من ال يحضره الفقيو ، نشر مكتبة الصدوق  -ٖ

 .  ٕٜ/ٗ،طيران ، ب ت . 
ىـ ٖٚٚٔعة رنكين ، محمد بن الحسن الطوسي ، الخالف ، الطبعة الثانية ، مطب -ٗ
 .٘/ٔٗ٘ . 
 .  ٖٕٗ/  ٗمن ال يحضره الفقيو  -٘
ين الدين العاممي الشييد الثاني ، مسالك األفيام ، الطبعة االولى ، تحقيق ونشر  -ٙ

 . ٕٗٔ/٘ٔىـ . ٖٔٗٔمؤسسة المعارف االسالمية ، قم ايران 
 .  ٓ٘ٔ/  ٕٗجواىر الكالم  -ٚ
شيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، تحقيق محمد بن الحسن العاممي ، وسائل ال -ٛ

 .  ۳۰۱/ ٜٕىـ .  ٗٔٗٔمؤسسة أىل البيت إلحياء التراث ، الطبعة الثانية ، قم ، 
 .  ٙ، ح  ٚٗ، ب  ۳۰۱المصدر نفسو :  -ٜ

 .  المصدر نفسو ،  -ٓٔ
 .  ۳، ح  ٚٗ، ب  ۳۰۱المصدر نفسو :  - ٔٔ
 .  ٘، ح  ٚٗ، ب  ۳۰۸المصدر نفسو :  -ٕٔ
 .  ٕ، ح  ٚٗ، ب  ۳۰۱صدر نفسو : ـ الم ٖٔ
 .  ٗ، ح  ٚٗ، ب  ۳۰۸المصدر نفسو :  - ٗٔ
 .  ۱المصدر نفسو ، ح  - ٘ٔ
 .  ٓ٘ٔ/  ٕٗجواىر الكالم  -ٙٔ
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 ۰۱۰لمزيد من االطالع يراجع : صانعي ، فقو الثقمين ) كتاب القصاص ( :  - ٚٔ
- ٕٗٚ  . 

 .  ٙ٘ٔ/  ٕٗجواىر الكالم  -ٛٔ
 .  ،   ۳۳۰/  ٕٔـ وسائل الشيعة  ٜٔ
ـ محمد بن الحسن الطوسي ، تيذيب األحكام ، تحقيق وتعميق حسن الموسوي  ٕٓ

 . ٜٓٔ/ٓٔىـ . ٕٔٗٔالخرسان ، نشر دار الكتب االسالمية ، طيران ، 
 ٔٓ  /۳۱۰  .   ، 

، مجمع الفائدة والبرىان . نشر دار الكتب االسالمية ، طيران ،  ـ أحمد األردبيمي ٕٔ
 .ٖٓ/ٗٔىـ . ٜٖٓٔ

 .ٕٛ: ٕٗـــ النجفي، جواىر الكالم  ٕٕ

 )رحمي(. ٚ، سطر ٙٗٗ: ٕـــ الفاضل اليندي، كشف المثام  ٖٕ

 .ٔ، مسألة ٘ٗٔ: ٘ـــ الطوسي، الخالف ٕٗ

  .ٜٖ٘ـــ المرتضى، االنتصار: ٕ٘

 .ٔ، حٖٖ، باب ٓٛ: ٜٕيعة ـــ وسائل الش ٕٙ

 .ٖ، حٔٛـــ المصدر نفسو:  ٕٚ

 .ٖـــ المصدر نفسو، ح ٕٛ

 .ٕ٘ٗ: ٕٗـــ فرائد األصول، مجموعة آثار الشيخ األنصاري  ٜٕ

 .٘ٔ، حٔٔٔ: ٕٚـــ وسائل الشيعة  ٖٓ

 .ٕٕ٘: ٕـــ بحار األنوار  ٖٔ

 .ٖٓٔ، حٕٕٔـــ البرقي، المحاسن:  ٕٖ
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 .ٜٕٕ: ٕـــ بحار األنوار  ٖٖ

 .ٕٗ، ٕٕٚ، ٘ٙٔ، صٕـ المصدر نفسو، حٖٗ

 .ٓٔ، حٓٔٔ: ٕٚـ وسائل الشيعة ٖ٘

 .ٚٔٚ، حٖٛٔ: ٓٔـ الطوسي، تيذيب األحكام ٖٙ

 ـ المصدر نفسو.ٖٚ

، ٚٔ، بٚٛٔ: ٖٔ؛ والبروجردي، جامع أحاديث الشيعة ٜٙٔ: ٔـ تفسير القمي ٖٛ
 .ٕٓح

 


