
  
  لــــــارة القتـــــــفـك

  ) حقيقتها وأحكامها دراسة فقهية مقارنة ( 
  

Kאא 
 Jאא 

אאאא–אאא 
 

 )ملخص البحث (
ىل خاتم األنبياء واملرسلني وعىل آلـه وصـحبه احلمد هللا رب العاملني , والصالة والسالم ع

 :أمجعني أما بعد 
 )حقيقتها وأحكامها دراسة فقهية مقارنة ( فإن موضوع هذا البحث هو كفارة القتل 

 .وينقسم هذا البحث إىل مقدمة , وثامنية مباحث , وخامتة 
, ومـنهج فقد اشتملت عـىل االفتتاحيـة , وأمهيـة البحـث , وخطـة البحـث  : أما املقدمة

 .البحث 
 : فهي كام ييل وأما املباحث الثامنية

 : حقيقة كفارة القتل , وفيه مطالب  : املبحث األول 
 . التعريف بكفارة القتل : املطلب األول 
 . األدلة عىل مرشوعية كفارة القتل : املطلب الثاين 

 :نوع القتل املوجب للكفارة , وفيه فرعان : املطلب الثالث 
 .القتل اخلطأ وشبه العمد : ول الفرع األ
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 .القتل العمد : الفرع الثاين 
 .خصال كفارة القتل : املطلب الرابع 

 .مقاصد كفارة القتل : املطلب اخلامس 
 .ًكفارة قتل اجلنني إذا سقط ميتا نتيجة رضبة عىل بطن أمه  : املبحث الثاين
 .كفارة القاتل بسبب  : املبحث الثالث
 .ارة قتل العبد كف : املبحث الرابع

 .الكفارة بقتل الكافر املعصوم  : املبحث اخلامس
ًالكفارة إذا كان القاتل صبيا أو جمنونا أو كافرا  : املبحث السادس ً ً. 
 .كفارة من قتل نفسه خطأ  : املبحث السابع
 .الكفارة إذا اشرتك مجاعة يف قتل نفس  : املبحث الثامن
 .النتائج التي تضمنها موضوع البحث فقد خلصت فيها أهم  : وأما اخلامتة

فهو دراسة مباحث هذا البحـث دراسـة  : وأما املنهج الذي اتبعته يف موضوع هذا البحث
. ًفقهية موازنة بني أقوال األئمة األربعة , ثم أرجح ما أراه راجحا مع بيان سبب الرتجيح 

 .عات كام اشتمل هذا البحث عىل فهرس للمصادر واملراجع , وفهرس للموضو
 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات , وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

*  *  * 
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  ةــــاملقــدم
 ةــاالفتتاحي

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه , ونستغفره ونستهديه , ونتوب إليه , ونعوذ باهللا [ 
مضل له , ومن يضلل فال هـادي من رشور أنفسنا , ومن سيئات أعاملنا , من هيده اهللا فال 

ًله وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له , وأشهد أن حممدا عبده ورسـوله صـىل اهللا 
 .)١(]عليه و عىل آله وصحبه وسلم 

 :أما بعد 
ًفإن علم الرشيعة اإلسالمية من أجل العلـوم وأعظمهـا , وأكثرهـا نفعـا للفـرد 

مـن يـرد  : [ قال تصه اهللا تعاىل , وهداه إىل اخلري واألمة , ولذلك من درج فيه ; فقد اخ
 .)٢ (]ًاهللا به خريا يفقهه يف الدين 

   : فقال جل شأنهوقد حض اهللا تعاىل عباده املؤمنني عىل الفقه والتفقه يف الدين , 
} $ tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#ρ ãÏΨuŠ Ï9 Zπ©ù !$ Ÿ2 4 Ÿωöθn= sù txtΡ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 7πs% öÏù öΝåκ÷] ÏiΒ ×πxÍ← !$ sÛ 

(#θßγ¤)xtGuŠ Ïj9 ’Îû Ç⎯ƒÏe$! $# (#ρâ‘ É‹ΨãŠ Ï9 uρ óΟßγtΒ öθs% # sŒÎ) (# þθãè y_u‘ öΝÍκö s9 Î) óΟßγ̄= yè s9 šχρ â‘ x‹øt s† {)٣( .  
وملا كان من طبيعة هذه احلياة الدنيا أن يتعايش فيها الناس بعـضهم مـع بعـض , 

ذه األرض , ومن هـذه الفوائـد عامرهتـا وكان هلذا التعايش فوائده التي أرادها اهللا تعاىل هل
إال أن هذا التعايش قد ينتج عنه بعض السلبيات , وأبرز هذه الـسلبيات تعـدي بعـضهم 
عىل بعض بشكل ال يمكن معـه الـضبط مهـام حـاول البـرش بـام أعطـاهم اهللا تعـاىل مـن 

 وملـا ترشيعات وطاقات وعقول , ومن هذه التعديات التي ال يمكن التحرز منها القتـل ,
كان قتل النفس املعصومة يتعلق به حقان حق البرش وحـق اهللا تعـاىل ; فقـد جعـل املـوىل 

 .سبحانه وتعاىل كفارة القتل متعلق حقه 
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   ومن هنا جاء اهتاممي بموضوع كفارة القتل باعتبارها قضية مـن قـضايا الفقـه 
عـانني اهللا عليـه مـن اإلسالمي والتي ذكرها فقهاء املسلمني يف كتبهم , فجمعت فيها ما أ

 .املسائل املرتبطة هبذا املوضوع 
 :أمهية البحث 

 :ترجع أمهية هذا البحث للنقاط التالية 
 عظم هذه النفس البرشية عند اهللا تعاىل , األمـر الـذي ال يغطيـه يف بعـض األحـوال −١

 . الدية إلرضاء أهل املقتول ; بل ال بد من إرضاء املوىل هبذه الكفارة 
 البرش بأن التعدي عىل النفس البرشية املعصومة بغري حق أمر يتعد كونـه حـق  تنبيه−٢

لويل الدم فيتنازل عنه إىل أمر يغضب اهللا تعاىل ألن الكفارة ال تسقط حتى بالــعفو 
 .ًجمانا 

 رمحة اهللا تعاىل بعباده بأن يرس هلم ما يدرأ عنهم غضبه يف الدنيا واآلخرة حيـث دهلـم −٣
 ومنها الكفارات لتسرت ذنـوهبم وتغطـي زللهـم وأخطـاءهم يف عىل بعض األعامل

 .الدنيا حتى يلقوا اهللا يوم القيامة وقد غفر هلم ما صدر منهم يف الدنيا 
 خطة البحث

 :اشتمل هذا البحث عىل مقدمة , وثامنية مباحث , وخامتة كام ييل 
 . , ومنهج البحث فقد ذكرت فيها االفتتاحية , وأمهية البحث , وخطة البحث : املقدمة

 :أما املباحث الثامنية فهي كام ييل 
 : حقيقة كفارة القتل , وفيه مطالب : املبحث األول 
 . التعريف بكفارة القتل : املطلب األول 
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 . األدلة عىل مرشوعية كفارة القتل : املطلب الثاين 
 :نوع القتل املوجب للكفارة , وفيه فرعان : املطلب الثالث 

 .القتل اخلطأ وشبه العمد : ل الفرع األو
 .القتل العمد : الفرع الثاين 

 .خصال كفارة القتل : املطلب الرابع 
 .مقاصد كفارة القتل : املطلب اخلامس 

 .ًكفارة قتل اجلنني إذا سقط ميتا نتيجة رضبة عىل بطن أمه : املبحث الثاين 
 .كفارة القاتل بسبب : املبحث الثالث 
 .رة قتل العبد كفا: املبحث الرابع 

 .الكفارة بقتل الكافر املعصوم : املبحث اخلامس 
ًالكفارة إذا كان القاتل صبيا أو جمنونا أو كافرا : املبحث السادس  ً ً. 

 .كفارة من قتل نفسه خطأ : املبحث السابع 
 .الكفارة إذا اشرتك مجاعة يف قتل نفس :  املبحث الثامن 

 .تائج التي توصلت إليها يف هذا البحث فذكرت فيها أهم الن: وأما اخلامتة 
 : وأما منهجي يف البحث فقد اتبعت فيه اخلطوات التالية 

ً عـزوت آيات القرآن الكريم مبينا اسم الـسورة و رقـم اآليـة , مـع كتابتهـا بالرسـم −١
 .العثامين 

 خرجت األحاديث النبوية , واآلثار الـواردة , فـإن كـان احلـديث يف الـصحيحني أو −٢
دمها فإين أكتفي بذلك , وإال أخرجه من كتب السنة األخر , مع بيـان درجتـه أح

ًمن حيث الصحة والضعف , معتمدا يف ذلك عىل ما قاله العلمـاء , أما اآلثار فـإين 
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 .أخرجها من الكتب املعتمدة يف ذلك 
 . علقت عىل املسائل الواردة عند احلاجة إىل ذلك −٣ 
 −األدلة العقلية , واالعرتاضات , والردود, وسبب اخلـالف  وثقت أقوال العلامء , و−٤ 

ــد  ــصادرها −إن وج ــالرجوع إىل م ــك ب ــول , وذل ــت النق ــك , ووثق ــو ذل  ونح
 .تخصصةامل

 إذا ذكرت روايتني أو قولني أو وجهني أو أكثر يف املسألة يف املذاهب الفقهية فإين أشري −٥
 .اب املذهب يف الـحاشية إىل الصحيح منها , واملعتمد عند أصح

 . عرفت باأللفاظ , والكلامت الغريبة , واملصطلحات , وأسامء األماكن −٦
 ترمجت ترمجة موجزة لألعالم الوارد ذكرهم , ما عـدا اخللفـاء الراشـدين , واألئمـة −٧

 .األربعة 
 .ً ـ وضعت فهرسا للمصادر , واملراجع , واملوضوعات٨

  حقيقة كفارة القتل : املبحث األول 
  التعريف بكفارة القتل: ب األول املطل

 :تعريف كفارة القتل باعتبار جزئيها  : ًأوال
 : الكفارة لغة 

, اء , أصل صحيح يدل عىل معنى واحدالكاف , والفاء , والر: )٤(قال ابن فارس
ًقد كفر درعه , وسمي الكـافر كـافرا: يقال ملن غطى درعه بثوبه . السرت والتغطية : وهو  َ َ :

 .)٥(عم املوىل عز وجلألنه يسرت ن
كل ما يسرت الذنب ويذهبه , ثـم اسـتعملت فـيام وجـد فيـه  : ًالكفارة اصطالحا
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 .)٦(ٌصورة خمالفة أو انتهاك , وإن مل يكن فيه إثم كالقاتل خطأ
 : والقتل لغة 

فعـل : القاف , والتاء , والالم , أصل صـحيح يـدل عـىل إذالل وإماتـة , وهـو 
قتل , وإذا اعترب بفوات احلياة : إذا اعترب بفعل املتويل له يقال حيصل به إزهاق الروح لكن 

 .)٧(موت: يقال 
 :ًوالقتل اصطالحا 

 .)٨(ًالتعدي عىل البدن بام يوجب قصاصا , أو دية , أو كفارة
ًتعريف كفارة القتل باعتبارها مركبا إضافيا  : ًثانيا ً: 

عـىل اإلنـسان , ملخالفـة  )٩(ما أوجبه الشارع سبحانه وتعاىل من خصال الكفارة
 .)١٠(تقع منه تتعلق بقتله معصوم الدم
  .األدلة على مشروعية كفارة القتل : املطلب الثاني 

 .األصل يف مرشوعية كفارة القتل الكتاب , والسنة 
$ {:فقوله تعاىلفأما الكتاب ,  tΒ uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ ÷σßϑÏ9 β r& Ÿ≅ çF ø)tƒ $ ·Ζ ÏΒ ÷σãΒ ωÎ) $ \↔ sÜ yz 4 ⎯ tΒ uρ Ÿ≅ tF s% 

$ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜ yz ãƒÌóstGsù 7πt7 s% u‘ 7πoΨÏΒ ÷σ•Β ×πtƒÏŠuρ îπyϑ̄= |¡•Β #’ n<Î) ÿ⎯ Ï&Î#÷δr& HωÎ) β r& (#θè% £‰¢Á tƒ 4 β Î* sù šχ% x. ⎯ ÏΒ BΘöθs% 
5iρ ß‰tã öΝä3 ©9 uθèδuρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ ãƒÌóstGsù 7πt6s% u‘ 7πoΨÏΒ ÷σ•Β ( β Î)uρ šχ% Ÿ2 ⎯ ÏΒ ¤Θöθs% öΝà6oΨ÷t/ ΟßγoΨ÷t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ 

×πtƒÏ‰sù îπyϑ̄= |¡•Β #’ n<Î) ⎯ Ï&Î#÷δr& ãƒÌøt rBuρ 7πt6s% u‘ 7πoΨÏΒ ÷σ•Β ( ⎯ yϑsù öΝ©9 ô‰Éftƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù È⎦ ø⎪ tôγx© È⎦ ÷⎫ yè Î/$ tF tF ãΒ Zπt/ öθs? z⎯ ÏiΒ «!$# 3 
šχ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å6ym {)١١( .  

 :وأما السنة 
يف صاحب لنا قد اسـتوجب  النبي أتينا :[ , قال )١٢(فحديث واثلة بن األسقع

ًأعتقـوا عنه رقبة , يعتـق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من  : النار بالقتل , فقـال النبي 
 .)١٤)(١٣ (]النار 
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  نوع القتل املوجب للكفارة : املطلب الثالث 
 :وفيه فرعان 

 .قتل اخلطأ وشبه العمد ال: الفرع األول 
 .أمجع الفقهاء عىل أن الكفارة واجبة عىل من قتل معصوم الدم خطأ 

 .)١٦(وأمجعوا عىل أن عىل القاتل خطأ الكفارة: )١٥(قال ابن املنذر
 .)١٨(واتفقوا عىل أن املسلم العاقل البالغ قاتل املسلم خطأ الكفارة: )١٧(وقال ابن حزم
 .)٢٠(العلم عىل أن عىل القاتل خطأ كفارةوأمجع أهل : )١٩(وقال ابن قدامة

 .)٢١(وكذلك اتفق أهل العلم عىل وجوب الكفارة يف القتل شبه العمد
 .القتل العمد : الفرع الثاين 

 :اختلف الفقهاء يف وجوب الكفارة يف القتل العمد عىل قولني 
 .ال جتب الكفارة يف القتل العمد  : القول األول

, )٢٤(, وروايــة عــن اإلمــام أمحــد  )٢٣(واملالكيــة, )٢٢(فوذهــب إىل هــذا القــول األحنــا
 .)٢٦(, وأبو ثور)٢٥(والثوري

 .جتب الكفارة يف القتل العمد  : القول الثاين
 .)٢٩(, وبه قال الزهري)٢٨(, ورواية عن اإلمام أمحد)٢٧(وذهب إىل هذا القول الشافعية

 :أدلة القولني 
 : أدلة القول األول −١

 .الكتاب , والسنة , واملعقول استدل أصحاب القول األول ب
 : فأما الكتاب −أ
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⎯ {:فقوله تعاىل  tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β {)٣٠(. 
 :وجه االستدالل 

دلت اآلية عىل وجوب الكفارة يف القتل اخلطأ , ومل تذكر ذلك يف القتل العمد ; فدل عـىل 
 .)٣١( الكفارةأن العمد بخالف اخلطأ يف وجوب

 : وأما السنة , فمن وجهني −ب
 ًقتل رجال , فأوجب النبي  )٣٢(أن احلارث بن سويد بن الصامت :[ ما روي : األول

 .)٣٣ (]عليه القود , ومل يوجب كفارة 
 , فودامهـا قتل رجلني يف عهد النبـي  )٣٤(أن عمرو بن أمية الضمري :[ ما روي : الثاين
 .)٣٥ (] , ومل يوجب كفارة النبي 

 :وجه االستدالل من احلديثني 
 . الكفارة هبذا القتل دل احلديثان بوضوح عىل عدم إجياب النبي 

 : وأما املعقول فمن وجهني −ج
 .)٣٦(إن القتل العمد فعل يوجب القتل ; فال يوجب كفارة كقتل الزاين املحصن : األول
ً عمـدا أعظـم مـن أن تكفـره إن الكفـارة لتغطيـة الـذنب واملـأثم , وقتـل املـؤمن : الثاين

 .)٣٧(الكفارة
 : أدلة القول الثاين −٢

 .استدل أصحاب القول الثاين بالكتاب , والسنة , واملعقول 
 : فأما الكتاب −أ

⎯ { :فقوله تعاىل tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β {)٣٨(. 
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 :وجه االستدالل 
 ة يف القتل اخلطأ , فإذا وجبت فيه فألن جتب يف القتل دلت اآلية عىل وجوب الكفار

 .)٣٩(العمد أوىل
 : وأما السنة −ب

يف صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ,  النبي أتينا :[ فحديث واثلة بن األسقع , قال 
 .)٤٠ (]ًأعتقـوا عنه رقبة يعتـق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار  : فقـال النبي 
 :تدالل وجه االس

دل احلديث عىل أن القتل قتل عمد ; ألنه هو الذي يستوجب النار فاعله , وبنى عىل ذلك 
 .)٤١(وجوب عتق الرقبة , وبناء عىل ذلك جتب الكفارة يف القتل العمد

 : وأما املعقول −ج
 .)٤٢(إن الكفارة وجبت يف قتل اخلطأ مع عدم املأثم ; فألن جتب يف العمد أوىل: فهو 

 :املناقشة 
 :نوقشت أدلة القول الثاين بام ييل 

 نوقش ما استدلوا به من الكتاب بأن اآلية دلت عىل وجوب الكفارة يف القتـل اخلطـأ , −أ
 .)٤٣(والكفارة من املقدرات ; فال جيوز إثباهتا يف القتل العمد بالقياس

 : نوقش ما استدلوا به من السنة بأمرين −ب
 . )٤٤(ذا احلديث إن بعض العلامء ذهب إىل تضعيف ه−١
ً وعىل افرتاض صحته , فيحتمل أنه كان القتـل خطـأ وسـامه واثلـة موجبـا أي فـوت −٢

ًالنفس بالقتل , وحيتمل أنه كان شبه عمـد , وحيتمـل أنـه أمـرهم باإلعتـاق تربعـا , 
 .)٤٥(ولذلك أمر غري القاتل باإلعتاق
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 : نوقش ما استدلوا به من املعقول −ج
 اخلطأ لتمحو إثمه لكونه ال خيلو من تفـريط , فـال يلـزم مـن بأنه ال يصح ألهنا وجبت يف

 .)٤٦(ذلك إجياهبا يف موضع عظم اإلثم فيه بحيث ال يرتفع هبا
 :الرأي الراجح 

ًوالذي أراه راجحا ما ذهب إليه أصحاب القول األول , وهو أنه ال جتب الكفارة يف القتل 
 :العمد , وذلك ملا ييل 

 .لوا هبا , وسالمتها من املعارضة  لقوة أدلتهم التي استد−١
 . ألن أدلة القول الثاين اعرتض عليها , فال يصلح االحتجاج هبا −٢
 ألن نص اآلية ورد يف القتل اخلطأ ورتب عليه الكفارة , ثم جاءت اآلية التـي بعـدها −٣

لتبني حكم القتل العمد , وما يرتتب عليـه مـن اجلـزاء , ومل يكـن مـن ذلـك اجلـزاء 
  . الكفارة

  .خصال كفارة القتل : املطلب الرابع 
 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني 

فـإن مل جيـد فـصيام شـهرين إن خصال كفـارة القتـل عتـق رقبـة مؤمنـة , : القول األول 
 .متتابعني

, وروايـة عـن )٥٠)(٤٩(, وقول للـشافعية)٤٨(, واملالكية)٤٧(وذهب إىل هذا القول األحناف
 . )٥١(اإلمام أمحد

إن خصال كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة , فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني, : القول الثاين 
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 .ًفإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا 
 . )٥٣(واإلمام أمحد يف الرواية الثانية)٥٢(وهذا ما ذهب إليه الشافعية يف القول اآلخر

 :أدلة القولني 
 :  أدلة القول األول −١

 : األول بالكتاب استدل أصحاب القول
tΒ⎯ {:قوله تعاىل : وهو  uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ¯= |¡•Β #’ n< Î) ÿ⎯Ï& Î#÷δ r&{ 

yϑ⎯ {:إىل قوله تعاىل  sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È⎦ ø⎪ tôγ x© È⎦ ÷⎫yè Î/$ tFtFãΒ {)٥٤( . 
 :وجه االستدالل 

ن كفارة القتل عتق رقبة , فمن مل جيد , فصيــام شهرين دلت اآلية بوضوح عىل أ
 . )٥٥(, ومل تضف اآلية أي أمر آخر بعد هاتني اخلصلتنيمتتابعني

 : أدلة القول الثاين −٢
 :استدل أصحاب القول الثاين باملعقول 

إن اهللا تعاىل ذكر اإلطعام يف كفارة الظهار , ومل يذكره يف كفارة القتـل , فوجـب أن : وهو 
يف الظهـار , كـام قيـد اهللا الرقبـة يف القتـل  )٥٧(يف القتل عىل املقيـد )٥٦(مل املطلقحي

 . )٥٨(باإليامن وأطلقها يف الظهار , فحمل مطلق الظهار عىل مقيد القتل
 : املناقشة 

 :نوقش دليل القول الثاين من املعقول 
إال أنه قيـده يف موضـع ًبأن املطلق إنام حيمل عىل املقيد إذا كان احلكم مذكورا يف موضعني 

كام ذكـر اهللا تعـاىل الرقبـة يف كفـارة القتـل مقيـدة . بصفة وأطلقه يف املوضع اآلخر 
باإليامن وذكرها يف الظهار مطلقة فحمل مطلق الظهـار عـىل مقيـد القتـل , وهاهنـا 
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اإلطعام مل يذكره يف املوضعني وإنام ذكره يف الظهار , فلم جيز نقل حكمـه إىل كفـارة 
 . )٥٩(كام مل جيز نقل حكم مسح الرأس وغسل الرجلني إىل التيممالقتل 

 : الرأي الراجح 
ًوالذي أراه راجحا ما ذهب إليه أصحاب القول األول , وهو أن خصال كفارة القتل عتق 

 :رقبة , فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ملا ييل 
 العتق , فمن مل جيد فصيام  إن دليلهم من الكتاب واضح يف أن الواجب يف كفارة القتل−١

 .شهرين متتابعني 
ــالتوقيف−٢ ــه نــص , واملقــادير تعــرف ب ــرد في ال )٦٠( إن اإلطعــام يف كفــارة القتــل مل ي

 . )٦١(القياس
 . إن دليل القول الثاين اعرتض عليه , فال تقوم به حجة −٣

  مقاصد كفارة القتل :املطلب اخلامس 
 النفس البرشية ; فقد حرم املوىل عـز ملا كان من مقاصد الرشيعة اإلسالمية حفظ

وجل قتل النفس املعصومة أو االعتداء عليها بغري حق , ولـذلك جعـل اهللا تعـاىل عقوبـة 
قتل النفس من أفظع العقوبات , وجعل القضاء هبا من أعظم املظامل فيام يرجع إىل العباد , 

قال رسـول : قال  )٦٢(فعن ابن مسعود. وجعل احلساب عليها أول القضاء يوم القيامة 
 . )٦٣ (]أول ما يقىض بني الناس يوم القيامة يف الدماء  :[ اهللا 

وقتل النفس من املوبقات املهلكات , ومن أكرب الكبـائر ; فقـد رو أبـو هريـرة 
)٦٤(  رسول اهللا أن اجتنبوا السبع املوبقات:[  قال)ّوما هـن ? : قيل يا رسول اهللا : )٦٥

سحر , وقتل النفس التي حرم اهللا إال بـاحلق , وأكـل مـال اليتـيم , الرشك باهللا , وال: قال 
 .)٦٦ (]وأكل الربا , والتويل يوم الزحف , وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات 
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واعترب الشارع أن املسلم ال يزال يف سعة منـرشح الـصدر , فـإذا أراق دم امـرئ 
ًمسلم صار منحرصا ضيقا ملا أوعد اهللا عليه مامل يوعد  عن ابـن عمـر ريض اهللا . عىل غريه ً

ًلن يزال املؤمن يف فسحة من دينـه مـا مل يـصب دمـا  : [ رسول اهللا  قال: قال  )٦٧(عنهام
إن من ورطات األمور التي ال خمرج ملـن :[ وقال ابن عمر ريض اهللا عنهام  ، )٦٨ (]ًحراما 

 .)٦٩ (]أوقع نفسه فيها , سفك الدم احلرام بغري حله 
االعتداء من بني آدم أمـر وارد , وكـان مـن أفعـال اإلنـسان قتـل ولكن ملا كان 

وقد اختلف العلامء يف . اآلدمي املعصوم الدم ; فقد أوجب اهللا تعاىل لذلك الفعل الكفارة 
َحكم هذه الكفارة ومن ذلك قوهلم  ِ: 

ًإهنا وجبت متحيصا وطهورا لذنب القاتـل , وذنبـه تـرك االحتيـاط , والـتحفظ  ً
ًيديه امرؤ حمقون الدم , فإذا علـم اإلنـسان أن وراءه كفـارة ازداد حرصـا حتى هلك عىل 

ًويقظة , كام أن يف إلزام اإلنسان هبذه الكفارة أمرا آخر وهو منع التعـدي عـىل اآلخـرين ; 
ألنه إذا علم أن تعديه ربام يؤدي إىل قتل أخيه , ويلزم من ذلك الكفـارة امتنـع مـن ذلـك 

 .وكف عنه 
ًدال من تعطيل حق اهللا تعاىل يف نفس القتيـل , فإنـه كـان لـه يف أوجبت ب: وقيل 

نفسه حق وهو التنعم باحلياة , والترصف فيام أحل له ترصف األحياء , وكـان هللا سـبحانه 
ًفيه حق , وهو أنه كان عبدا من عباده جيب له من اسم العبودية صغريا كان أو كبـريا حـرا  ً ً ً

ًكان أو عبدا مسلام كان أو ذميا  ما يتميز به عن البهـائم والـدواب , ويرجتـى مـع ذلـك أن ًً
يكون من نسل من يعبد اهللا ويطيعه , فلم خيل قاتله من أن يكون فوت منـه االسـم الـذي 

 . )٧٠(ذكر , واملعنى الذي وصف ; فلذلك ضمن الكفارة
ًوبناء عىل هذه الكفارة تكون الرشيعة اإلسالمية قد وضعت تـرشيعات حكيمـة 

 أنفس الناس , ورتبت عىل القتـل بعـض العقوبـات التـي جتعـل اإلنـسان للمحافظة عىل
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يراعي يف ترصفاته وأفعاله احلكمة واليقظة , ويرتفع عن التساهل وعدم احليطة , حتـى ال 
يؤدي إمهاله إىل إتالف نفوس الناس , وهبذا الترشيع احلكيم حـافظ الـرشع عـىل نفـوس 

 . )٧١(الناس
  ًاجلنني إذا سقط ميتا كفارة قتل : املبحث الثاني 

   )٧٣(على بطن أمه )٧٢(نتيجة ضربة
 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال 

 .ال جتب الكفارة يف مثل هذا احلال  : القول األول
 .)٧٤(وذهب إىل ذلك األحناف

 .تستحب الكفارة  : القول الثاين
 .)٧٥(وذهب إىل هذا القول املالكية

 .كفارة جتب ال : القول الثالث
ـــاب  ــن اخلط ـــر ب ـــول عمــ ـــذا القـ ـــب إىل هـ ـــري)٧٦(وذهــ , )٧٨)(٧٧(, والــزه

, )٨٦)(٨٥( ,واحلكـــم)٨٤)(٨٣(وعطـــــاء ، )٨٢)(٨١(, والــحـــسن)٨٠)(٧٩(والنـــــخعي
  . )٩٠)(٨٩(, وإسحاق)٨٨(, واحلنابلة)٨٧(والشافعية

 :سبب اخلالف 
 وجوب الكفارة يف مثل سبب اخلالف بني الفقهاء يف هذه املسألة يظهر يف أن من قال بعدم

هذا احلال , ألنه غلب عليه حكـم العمـد والكفـارة ال جتـب عنـده بالعمـد , ومـن قـال 
ًباستحباهبا رأ أن الكفارة ال جتب عنده يف العمد وجتـب يف اخلطـأ , وكـان هـذا مـرتددا 
عنده بني العمد واخلطأ فاستحسن فيه الكفارة ومل يوجبها , ومن قال بوجوهبا فـذلك ألن 
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 . )٩١(لكفارة واجبة عنده يف العمد واخلطأا
 :أدلة األقوال 

 : أدلة القول األول −١
 .استدل أصحاب القول األول بالكتاب , والسنة , واملعقول 

 :  فأما الكتاب −أ
tΒ⎯{: اىلـــفقوله تع uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7πt7s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β { , اىلــه تعـــإىل قول:  } 

β Î) šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷ t/ Οßγ oΨ ÷t/uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰sù îπ yϑ ¯= |¡•Β #’n< Î) ⎯Ï& Î#÷δ r& ãƒ Ìøt rBuρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β 
( ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È⎦ ø⎪ tôγ x© È⎦ ÷⎫yè Î/$ tFtFãΒ Zπt/öθ s? z⎯ÏiΒ «!$# 3 {)٩٢( . 

 :وجه االستدالل 
ة , ثم قتلت خطأ , واجلنني ال تعـرف حياتـه , وكـذا إن اآلية حددت كفارة قتل نـفس حي

 . )٩٣(إيامنه وكفره , وبالتايل فال كفارة فيه يف هذه احلال
 . وأما السنة −ب
سـقط )٩٤( يف جنني امرأة من بني حليانرسول اهللا قىض :[  أنه قال  أبو هريرةروما 

 . )٩٦ (] عبد أو أمة )٩٥(ًميتا بغرة
 :وجه االستدالل 

 قىض بالغرة , ومل يذكر الكفارة مع أن احلال حال احلاجة إىل بيان , ولو كانـت إن النبي 
 .)٩٧(َّواجبة لبينها

 : وأما املعقول فهو −ج
إن الكفارة فيها معنى العقوبة , وقد عرفت يف النفوس احلية , فال تتعداها إىل اجلنني لعدم 
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 .)٩٨( نوجب الكفارةمعرفة حياته , وهلذا مل نوجب كل البدل ; فأوجبنا الغرة ومل
 : دليل القول الثاين −٢

 :استدل أصحاب القول الثاين باملعقول 
ِّإن هذا القتل ملا كان مرتددا بني العمد واخلطأ اسـتحب للقاتـل أن يكفـر عـن هـذا : وهو ً
 .)٩٩(القتل

 : أدلة القول الثالث −٣
 .استدل أصحاب القول الثالث بالكتاب , واألثر , واملعقول 

 :لكتاب  فأما ا−أ
tΒ⎯ { :فقوله تعاىل uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $\↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ { ,إىل قوله تعاىل: } β Î)uρ šχ% Ÿ2 

⎯ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ÷ t/ Οßγ oΨ ÷ t/uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰sù îπyϑ ¯= |¡•Β #’ n< Î) ⎯Ï& Î#÷δ r& ãƒ Ìøt rBuρ 7πt6 s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β {)١٠٠(. 
 :وجه االستدالل 

لت عىل أن هذا اجلنني إن كان من مؤمنني , أو أحد أبويه , فهو حمكـوم بإيامنـه    إن اآلية د
ًتبعا ألبويه , وإن كان من أهل الذمة , فهـو مـن قـوم بيننـا وبيـنهم ميثـاق وبالتـايل فهـو 

 .)١٠١(مشمول بحكم هذه اآلية
 : وأما األثر −ب

 عتق عمـر  صاح بـامرأة فأسـقطت فـأ{: أنه  ابــــ عن عمر بن اخلطرويفهو ما 
 .)١٠٢(}غرة 

 :وجه االستدالل 
 دل هذا األثر بوضوح عىل أن قتل اجلنني يوجب الكفارة , كام ظهر ذلك من فعل عمر 

 .يف عتقه للرقبة كفارة عام صدر عنه 
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 : وأما املعقول −ج
 .)١٠٣(إنه آدمي حمقون الدم حلرمته ; فضمن بالكفارة كغريه: فهو

 :املناقشة 
 :ألول بام ييل  نوقشت أدلة القول ا−١
:  كقولـه نوقش ما استدلوا به من الكتاب بأن ترك ذكر الكفارة ال يمنع وجوهبـا ,    −أ

 قىض بدية الــمقتول عـىل , وألن الـنبي )١٠٤ (]يف النفس الـمؤمنة مائة من اإلبل [
, ومل يذكر الكفارة وهي واجبه وكذا هاهنا , وإنام كـان كـذلك )١٠٦(القاتل)١٠٥(عاقلة

 .)١٠٧(غنت عن ذكر الكفارة يف موضع آخر فاكتفي هباألن اآلية أ
 .)١٠٨( نوقش دليلهم من السنة بام نوقش به دليلهم من الكتاب−ب
 :  مناقشة دليلهم من املعقول −ج

يمكن مناقشة دليلهم من املعقول بأن النصوص الثابتة من السنة النبوية قد ذكرت الديـة , 
, وال لك فإن هذا املعقول قياس مع الـنص ذ, وبناء عىل)١٠٩(ومل تذكر الكفارة مع وجوهبا

 .قياس مع النص 
 : مناقشة دليل القول الثاين −٢

ًيمكن مناقشة دليل القول الثاين من املعقول بأن هذا القتـل وإن كـان مـرتددا بـني العمـد 
واخلطأ إال أن الدية ملا كانت واجبة يف دية العمد واخلطأ فإن الكفـارة جتـب معهـا , وإن مل 

, والتـي )١١٠(جوب الكفارة مع وجوب الدية , كام يف النصوص الثابتة مـن الـسنةيذكر و
 .ذكرها أصحاب القول األول 
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 :الرأي الراجح 
ًوالذي أراه راجحا هو قول الرأي الثالث القائل بوجوب الكفارة يف مثل هذه الصورة ملـا 

 :ييل 
ن التقييـد بـاجلنني  ألن دليلهم من الكتاب هو أرصح يف وجوب الكفارة بعمومه , دو−١

 .أو غريه 
 ألن السنة النبوية ذكرت بالفعل الدية يف عدة مواضع , ومل تذكر الكفارة مع أن واقـع −٢

 .احلال يدل عىل وجوب الكفارة 
 . ألن أدلة القول األول والثاين مل تسلم من املعارضة −٣

   )١١١(كفارة القاتل بسبب: املبحث الثالث 
 :ألة عىل قولني اختلف الفقهاء يف هذه املس

 .ال جتب الكفارة عىل القاتل بسبب  : القول األول
 .)١١٢(وذهب إىل هذا القول األحناف

 .جتب الكفارة عىل القاتل بسبب  : القول الثاين
 .)١١٥(, واحلنابلة)١١٤(, والشافعية)١١٣(وذهب إىل هذا القول املالكية

 :أدلة القولني 
 : أدلة القول األول −١

 :ول باملعقول استدل أصحاب القول األ
إن دية القتل اخلطأ ملا كانت عىل العاقلة وليست عىل القاتل , فال جتب الكفارة عـىل : وهو

القاتل بالتسبب كام يف دية القتل اخلطأ ; بل هنا أوىل يف عدم وجوب الكفارة لعـدم القتـل 
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 .)١١٦(منه مبارشة
 : أدلة القول الثاين −٢

 .املعقول استدل أصحاب القول الثاين بالكتاب , و
 : فأما الكتاب −أ

⎯ { :فقوله تعاىل tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $\↔ sÜyz ãƒÌóstGsù 7π t7s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β {)١١٧( . 
 :وجه االستدالل 

 .)١١٨(إن اآلية عامة , ومل تفرق يف وجوب الكفارة بني القتل باملبارشة , أو القتل بسبب
 : وأما املعقول فمن وجهني −ب

 .)١١٩(ن به دية النفس فوجب أن يضمن به الكفارة كاملبارشةإنه قتل يضم : األول
إن كل من عقل عنه دية النفس املؤمنة وجب أن تلزمـه الكفـارة , أصـله إذا رمـى  : الثاين

ًصيدا بسهم فأصاب إنسانا ً )١٢٠(. 
 :املناقشة 

 :)١٢١(نوقش دليل القول األول من املعقول من وجهني
 ونيابـة , والكفـارة ال يـدخلها التحمـل وال النيابـة , ًإن العاقلة تلتزم الدية حتمال : األول

 .ولذلك حتملت العاقلة دية اخلطأ , ومل تتحمل كفارته 
إن الشهود يلزمهم الكفارة سواء قالوا أخطأنا أو تعمدنا , وهذا يدل عىل أن القتل  : الثاين

 .بالسبب جتب به الكفارة بكل حال , وال يعترب فيه اخلطأ والعمد 
 :لراجح الرأي ا

 :ًوالذي أراه راجحا من القولني ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين ملا ييل 
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 لقوة أدلتهم التي استدلوا هبا , ال سيام اآلية الكريمة فإهنا عامة يف القتل اخلطأ , و دون −١
 .تفريق بني القتل باملبارشة والقتل بالتسبب 

ل اعـرتض عليـه , فـال يـصلح  إن من استدل به أصـحاب القـول األول مـن املعقـو−٢
 .لالحتجاج به 

  كفارة قتل العبد: املبحث الرابع 
 .اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني 

 .جتب الكفارة بقتل العبد  : القول األول
 .)١٢٤(, واحلنابلة)١٢٣(, والشافعية)١٢٢(وذهب إىل هذا القول األحناف

 .الجتب الكفارة بقتل العبد  : القول الثاين
 .)١٢٥(إىل هذا القول املالكيةوذهب 

 :أدلة القولني 
 . أدلة القول األول −١

 .استدل أصحاب القول األول بالكتاب , واملعقول 
 : فأما الكتاب −أ

⎯ { :فقوله تعاىل tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $\↔ sÜyz ãƒÌóstGsù 7π t7s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β {)١٢٦(. 
 :وجه االستدالل 

فارة لكل مؤمن يف القتل اخلطأ بدون فـرق بـني احلـر دلت اآلية بعمومها عىل وجوب الك
 .)١٢٧(والعبد

 : وأما املعقول فمن وجهني −ب



    ٢٥٦          ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

إن العبــد آدمــي جيــري القــصاص بينــه وبــني نظــريه ; فوجبــت الكفــارة بقتلــه  : األول
 .)١٢٨(كاحلر
 . )١٢٩(إنه مؤمن فأشبه احلر : الثاين
 : دليل القول الثاين −٢

 :ول , وهو استدل أصحاب القول الثاين باملعق
 .)١٣٠(إن العبد مال متقوم , فلم جتب بإتالفه كفارة كالبهائم

 :املناقشة 
 :)١٣١(نوقش دليل القول الثاين من املعقول بأن العبد يفارق البهيمة من وجهني

 إن العبد جيري القصاص بينه وبني نظريه , وهذا بخالف البهيمة التي جيـب يف حـال −١
 .قصاص اجلناية عليها القيمة فقط ال ال

 إن العبد إنسان مؤمن , وهو يشابه احلر يف ذلك , وهذا بخالف البهيمة التي ال يصح −٢
 .وصفها بكفر أو إيامن 

 :الرأي الراجح 
ًوالذي أراه راجحا هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائل بوجوب الكفارة يف قتل 

 :العبد ملا ييل 
 .عارضة  إن دليل القول الثاين مل يسلم من امل−١
 إن اآلية التي استدل هبا أصـحاب القـول األول عامـة , ومل ختـصص الكفـارة بقتـل −٢

ًاملؤمن حرا كان أو عبدا  ً. 
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   )١٣٢(الكفارة بقتل الكافر املعصوم: املبحث اخلامس 

 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني
 .جتب الكفارة بقتل الكافر : القول األول 

, )١٣٥(, والنخعـي)١٣٤(ريض اهللا عـنهام , والـشعبي)١٣٣(ل ابن عبـاسوذهب إىل هذا القو
 .)١٣٨(, واحلنابلة)١٣٧(, والشافعية)١٣٦(واألحناف
 .ال جتب الكفارة بقتل الكافر  : القول الثاين

 .)١٤٠(, واحلسن البرصي)١٣٩(وذهب إىل هذا القول املالكية
 :أدلة القولني 

 : أدلة القول األول −١
 .ب , واملعقول استدل أصحاب القول األول بالكتا

 : فأما الكتاب −أ
ـــه تعـــاىل (βÎ { :فقول uρ šχ% Ÿ2 ⎯ ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6 oΨ ÷ t/ ΟßγoΨ ÷ t/ uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒÏ‰ sù îπ yϑ̄=|¡ •Β #’n<Î) 

⎯Ï&Î# ÷δ r& ãƒÌøtrB uρ 7π t6s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β {)١٤١(. 
 :وجه االستدالل 

ثـاق كالـذمي دلت اآلية بعمومها عـىل وجـوب الكفـارة بقتـل كـل كـافر بيننـا وبينـه مي
 .)١٤٢(واملعاهد

 : وأما املعقول −ب
 .)١٤٣(إنه آدمي مضمون بالدية بقتله ; فوجب أن يضمن بالكفارة بقتله كاملسلم: فهو 
 : أدلة القول الثاين −٢

 .استدل أصحاب القول الثاين بالكتاب , واملعقول 
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 : فأما الكتاب −أ
⎯ { :فقوله تعاىل tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β {)١٤٤(. 

 :وجه االستدالل 
أنـه ال كفـارة يف غـري املـؤمن ; فـدل عـىل أن الكـافر ال كفـارة )١٤٥(دلت اآلية بمفهومها

 .)١٤٦(فيه
 : وأما املعقول فمن وجوه − ب

 .)١٤٧(إن الكفارة يف قتل املؤمن حلرمته وحتريم دمه, وذلك غري موجود يف الكافر: أحدها
كفارة مل جتب بقتل العمد وهو مؤمن , فكانت بأن ال جتـب يف قتـل الكـافر وألن ال: الثاين
 .)١٤٨(أوىل

 .  )١٤٩(ًاعتبارا باحلريب والوثني واملرتد لعلة نقصهم بالكفر: الثالث
 :املناقشة 

 :نوقشت أدلة القول الثاين بام ييل 
ول وهـي  نوقش ما استدلوا به من الكتاب بأن اآلية التي استدل هبا أصحاب القول األ−أ

ـــه تعـــاىل β { :قول Î)uρ šχ% Ÿ2 ⎯ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷ t/ Οßγ oΨ ÷ t/uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰sù îπ yϑ ¯= |¡•Β #’ n< Î) ⎯Ï& Î#÷δ r& 
ãƒ Ìøt rBuρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β {)يف وجوب الكفارة بقتل الكافر الذي بيننـا وبينـه )١٥١(منطوق. )١٥٠

قولـه صحـاب القول الثاين يف الذي استدل به أ)١٥٢(ميثاق وهذا يقدم عىل دليل الـخطاب
tΒ⎯ { :تعاىل uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β {)١٥٤( )١٥٣(. 
 : يمكن مناقشة أدلتهم من املعقول −ب

بأهنا اجتهاد مع النص الواضح من اآلية التي استدل هبا أصحاب القول األول يف وجوب 
 . املسلمني , وال اجتهاد مع النص الكفارة يف قتل كل كافر له ميثاق مع
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 :الرأي الراجح 
ًالذي أراه راجحا ما ذهب إليه أصحاب القول األول من وجوب الكفارة يف قتـل الكـافر 

 :الذي بيننا وبينه ميثاق ملا ييل 
ية مؤمنـة كانـت أم كـافرة  ألن يف هذا ما يـدل عـىل احـرتام اإلسـالم للـنفس البـرش−١

 .معصومة
 .ل الثاين مل تسلم من املعارضة  ألن أدلة القو−٢
 لقوة دليلهم من الكتاب , والذي يظهر منه بلفظه وجوب الكفارة يف مثل هذا احلال , −٣

بعـد أن ذكـر القـولني الـسابقني يف هـذه )١٥٥(ويؤيد ذلك ما قاله ابن جرير الطـربي
قتـول وأوىل القولني يف ذلك بتأويل اآلية قول من قال عنى بذلك امل:[ املسألة , فقال 

β { :فقــالمــن أهــل العهــد , ألن اهللا أهبــم ذلــك ,  Î)uρ šχ% Ÿ2 ⎯ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷ t/ 

Οßγ oΨ ÷ t/uρ {)ومل يقل وهو مؤمن كام قال يف القتيل من املؤمنني وأهل احلرب , أو  )١٥٦ ,
عنى املؤمن منهم وهو مؤمن فكان يف تركه وصفه باإليامن الذي وصف بـه القتيلـني 

 .)١٥٧ (]الدليل الواضح عىل صحة ما قلناه يف ذلك املايض ذكرمها قبل 
ًالكفارة إذا كان القاتل صبيا أو جمنونا أو كافرا: املبحث السادس  ً ً  

 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني 
 .وجوب الكفارة  : القول األول

 .)١٦٠(, واحلنابلة)١٥٩(, والشافعية)١٥٨(وذهب إىل هذا القول املالكية
 .ال جتب الكفارة  : القول الثاين
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 .)١٦١(وذهب إىل هذا القول األحناف
 :أدلة القولني 

 .استدل أصحاب القول األول بالكتاب , واملعقول 
 :فأما الكتاب   − أ

tΒ⎯ { :فقوله تعاىل uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β {)١٦٢(. 
 :وجه االستدالل 

 عىل القاتل من غري تفريق بـني أن يكـون القاتـل دلت اآلية بعمومها عىل وجوب الكفارة
ًصبيا أو جمنونا أو كافرا ً ً )١٦٣(. 

 : وأما املعقول فمن ثالثة أوجه −ب
إن الصبي واملجنون من أهل اإلسالم قتلهام خطأ ; فوجب أن يتعلق بـه الكفـارة  : أحدها

 .)١٦٤(كقتل البالغ
 .)١٦٥(قتل الصبي واملجنون كالديةإن الكفارة حق يف مال يتعلق بالقتل , فتعلق ب : الثاين
وألن الكفارة جتب عىل املسلم للتكفري , وعىل الكافر عقوبة كام أن احلدود جتـب  : الثالث

 .)١٦٦( عىل املسلم كفارات , وعىل الكافر عقوبة
 : أدلة القول الثاين −٢

 :استدل أصحاب القول الثاين باملعقول من وجهني 
 ?)١٦٧(من أهل اخلطاب , فكيف جتب عليهم الكفارةإن الصبي واملجنون ليسا  : أحدمها
إن الكفارة دائرة بني العبادة والعقوبـة بمعنـى أن فيهـا معنـى العبـادة والعقوبـة ,  : الثاين

 .)١٦٨(والكافر غري خماطب بالعبادات , والصبي واملجنون ال جتب عليهام عبادة وال عقوبة
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 :املناقشة 
 :ن املعقول بام ييل نوقش ما استدل به أصحاب القول الثاين م

 : نوقش دليلهم األول من املعقول −١
كقولـه بأن الصبي واملجنون ليسا من أهل اخلطاب إذا كـان اخلطـاب خطـاب مواجهـة , 

$ {:تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™{)ويـدخالن يف خطـاب . )١٦٩
 .)١٧١)(١٧٠ (]ل أربعني شاة شاة ويف ك:[  كقوله اإللزام 

 : نوقش دليلهم الثاين من املعقول بأمرين −٢
, )١٧٢( إن قولكم الكافر غري خماطب بالعبادات غري صحيح , ملا رو النعامن بـن بـشري−أ

sŒÎ)uρ äο# { : تعـاىلقولـهوسـئل عـن : ر بـن اخلطـاب يقـول ــسمعت عم[   :قال yŠ…â™öθ yϑ ø9$# 

ôM n= Í×ß™{)إىل رسول اهللا )١٧٤(ن عاصمجاء قيس ب: قال )١٧٣إين وأدت ثـامين بنـات :  قال
إهـد : قال . إين صاحب إبل : قلت . اعتق عن كل واحدة منها رقبة : قال. يل يف اجلاهلية 

وهذا نص يف إجيـاب الكفـارة عـىل الكـافر , . )١٧٥ (]إن شئت عن كل واحدة منهن بدنة 
 .)١٧٦(والكفارة عبادة

وعقوبة , ومها ال جتبان عىل الصبي واملجنون , فمردود  وأما قولكم إن الكفارة عبادة −ب
ألن العبادة التي ال جتب عىل الصبي واملجنون هي العبادة البدنية , وأمـا الكفـارة فعبـادة 
مالية كالزكاة فتجب عليهام , وأما العقوبـة فتتعلـق بالـصبي واملجنـون بفعلهـام ال قـوهلام 

 .)١٧٧(قهام بقوهلامبدليل أن العتق يتعلق بإحباهلام دون إعتا
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 :الرأي الراجح 
ًالذي أراه راجحا هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائل بوجوب كفارة القتل عىل 

 :الصبي واملجنون والكافر , وذلك ملا ييل 
 . لقوة أدلتهم , وسالمتها من املعارضة −١
ي أو جمنـون ,  إن أدلة القول األول دلت بعمومها عىل وجوب الكفارة دون تقييد بصب−٢

كام أن دليلهم وهو حديث النعامن بن بشري رصيح يف وجوب الكفارة عىل الكافر إذا وقـع 
 .منه ما يوجب الكفارة 

 .   إن أدلة القول الثاين مل تسلم من املعارضة −٣   
  كفارة من قتل نفسه خطأ : املبحث السابع 

 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني 
 .ال جتب الكفارة عىل من قتل نفسه خطأ  : القول األول

, ومال إليه ابن )١٨٠(, ووجه للشافعية)١٧٩(, واملالكية)١٧٨(وذهب إىل هذا القول األحناف
 .)١٨٢)(١٨١(قدامة

 .جتب الكفارة عىل من قتل نفسه خطأ : القول الثاين 
 .)١٨٤(, ومجهور احلنابلة)١٨٣(وذهب إىل هذا القول الشافعية يف الوجه اآلخر

 :ني أدلة القول
 : أدلة القول األول −١

 :استدل أصحاب القول األول باملعقول من وجهني 
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إن الكفارة تسقط يف مثل هذا احلال ; ألن اإلنسان بقتله نفسه خطأ قد سـقط عنـه  : األول
 .)١٨٥(خطاب التكليف

 . )١٨٦(إن الكفارة تسقط عن القاتل نفسه خطأ , كام ال جيب عليه ضامن نفسه بالدية : الثاين
 :ة القول الثاين أدل

 :استدل أصحب القول الثاين بالكتاب , واملعقول 
 : فأما الكتاب −أ

⎯ {:فقوله تعاىل  tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $\↔ sÜyz ãƒÌóstGsù 7π t7s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β {)١٨٧(. 
 :وجه االستدالل 

دلت اآلية بعمومها عىل وجوب الكفارة بقتل كل مؤمن , وهذا مـؤمن فوجبـت الكفـارة 
 .)١٨٨(ه بقتل نفسهعلي
 : وأما املعقول −ب
إنه حيرم عليه قتل نفسه , بل ال جيوز له قتل نفسه بحال , فإذا وجبت عليـه الكفـارة : فهو

 .)١٨٩(بقتل غريه , فألن جتب بقتل نفسه أوىل
 :املناقشة 

 :نوقشت أدلة القول الثاين , من الكتاب , واملعقول بام ييل 
 :)١٩٠(وجهني نوقش استدالهلم من الكتاب من −أ

⎯ { :قوله تعاىلإن  : األول tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz{)إنـام أريـد هبـا إذا قتـل غـريه ,  )١٩١
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π× { :قوله تعاىلبدليل  tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ̄=|¡•Β #’ n<Î) ÿ⎯ Ï&Î#÷δr& {)١٩٢(. 
ـــالـث ـــإن يف آخ : اينــــ ـــة ـــــ ـــعاىلر اآلي ـــوله ت yϑ⎯ { :ق sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È⎦ ø⎪ tôγ x© 

È⎦ ÷⎫yè Î/$ tFtFãΒ {)خرج منه قاتل نفسه المتناع تصور هذا اجلزء من الكفارة فيه , وإذا بطل  )١٩٣
 .اجلزء بطل الكل 

 : نوقش دليلهم من املعقول −ب
 بأنه اجتهاد مع النص , وقد ورد النص من السنة كـذلك بام يدل عىل عدم وجوب

 عنـدما قتـل )١٩٤(ن األكـوععامر بـ:[ الكفارة ملن قتل نفسه خطأ , كام ثبت يف حديث 
 .)١٩٥ (] فيه بكفارةنفسه خطأ , ومل يأمر النبي 

 :الرأي الراجح 
ً والذي أراه راجحا ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائل بعدم وجوب الكفـارة ملـن 

 :قتل نفسه خطأ , ولذلك ملا يأيت 
 . لقوة أدلتهم وسالمتها من املعارضة −١
 .اعرتض عليها , فال تقوم هبا حجة  ألن أدلة القول الثاين −٢
 لورثته بإخراج الكفارة عنه  ألن حديث عامر بن األكوع رصيح يف عدم إلزام النبي −٣

 فـإن − إن شاء اهللا −وهذا الرأي أقرب إىل الصواب :[ من مرياثه , ولذلك قال ابن قدامة 
 .)١٩٦ (] فيه بكفارة عامر بن األكوع قتل نفسه خطأ , ومل يأمر النبي 
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  الكفارة إذا اشرتك مجاعة يف قتل نفس : املبحث الثامن 
 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني 

 .إذا اشرتك مجاعة يف قتل نفس وجب عىل كل واحد منهم كفارة  : القول األول
,   )٢٠٠(, والنخعــــي)١٩٩)(١٩٨(, وعكرمــــة)١٩٧(وذهــــب إىل هــــذا القــــول احلــــسن

, )٢٠٥(, والــشافعي يف أحــد قوليــه)٢٠٤(الكيــة, وامل)٢٠٣(, واألحنــاف)٢٠٢)(٢٠١(والثــوري
 .)٢٠٦(ورواية عن اإلمام أمحد

 .إذا اشرتك مجاعة يف قتل نفس وجبت عليهم كفارة واحدة : القول الثاين 
افعي يف ــ, والش)٢١٠)(٢٠٩(, وحكي عن األوزاعي)٢٠٨)(٢٠٧(وذهب إىل هذا القول أبو ثور

 .)٢١٢(, والراوية األخر عن اإلمام أمحد)٢١١(القول اآلخر
 :ة القولني أدل
 : أدلة القول األول −١

 .استدل أصحاب القول األول بالكتاب واملعقول 
 :  فأما الكتاب −أ

⎯ { :فقوله تعاىل tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β {)٢١٣(. 
 :وجه االستدالل 

ان ذلك عىل سبيل دلت هذه اآلية بعمومها عىل وجوب الكفارة يف قتل كل مؤمن سواء أك
 .)٢١٤(االشرتاك أو االنفراد

 : وأما املعقول فمن وجهني −ب
إن الكفارة ال تتبعض وهي موجب قتل اآلدمي , فكملت يف حق كل واحـد مـن  : األول

 .)٢١٥(املشرتكني كالقصاص
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 .)٢١٦(إن الكفارة فيها معنى العبادة , والعبادة الواحدة ال تتوزع عىل اجلامعة : الثاين
 :قول الثاين  دليل ال−٢

 :استدل أصحاب القول الثاين باملعقول وهو 
إهنا كفارة جتب بالقتل , فإذا اشرتك اجلامعة يف سببها وجبت عليهم كفارة واحدة , كام لـو 

 .)٢١٧(اشرتكوا يف قتل صيد
 :املناقشة 

 :نوقش دليل القول الثاين من املعقول 
عدد بتعدد القاتـل هلـذه الـنفس  بأن كفارة القتل وجبت هلتك حرمة النفس ; فوجب أن تت

بخالف كفارة الصيد , فإهنا جتب عىل سبيل البدل فهي بذلك تتبعض كـام تتـبعض الديـة 
 .)٢١٨(عىل القاتلني بقتل النفس الواحدة

 :الرأي الراجح 
ًوالذي أراه راجحا ما ذهب إليه أصحاب القول األول , وهو أنه إذا اشرتك مجاعة يف قتـل 

 : منهم كفارة ملا ييل نفس وجب عىل كل واحد
 . لقوة أدلتهم التي استدلوا هبا , وال سيام من الكتاب −١
 .  أن دليل القول الثاين من املعقول اعرتض عليه , فال تقوم به حجة −٢

 
 
 
 



          אF–אELKא          ٢٦٧ 

  اخلاتـــمة
وبعد هذا البحث يف كفارة القتل , فسأذكر هنا ما توصلت إليه يف كل مبحث من 

 : ييل املباحث الثامنية , وهي كام
 جتب كفارة القتل عىل كل من قتل معصوم الدم سواء أكان القتل خطـأ أو شـبه عمـد −١

 .باتفاق الفقهاء 
 .ً ال جتب كفارة القتل عىل اإلنسان إذا قتل غريه عمدا −٢
 خصال كفارة القتل عتق رقبة , فإن مل جيد فصيام شـهرين متتـابعني , وال جيـزئ فيهـا −٣

 .اإلطعام 
, تل , ومنع من التعدي عـىل اآلخـرينمن هذه الكفارة متحيص لذنب القا إن احلكمة −٤

 .وتعويض عن النفس التي قتلت 
 .ً جتب كفارة القتل عىل من رضب جنينا يف بطن أمه فامت اجلنني −٥
ً جتب كفارة القتل عىل كل من قتل معصوم الدم بسبب , كمـن حفـر بئـرا يف أرض ال −٦

 .فيموت يملكها فيقع فيها معصوم الدم 
 . جتب كفارة القتل بقتل العبد −٧
 . جتب كفارة القتل بقتل الكافر الذي بيننا وبينه ميثاق −٨
ً جتب كفارة القتل عىل القاتل ولو كان صبيا أو جمنونا أو كافرا −٩ ً ً. 

 . ال جتب كفارة القتل عىل اإلنسان إذا قتل نفسه خطأ −١٠
 .عة إذا اشرتكوا يف قتل نفس واحدة  جتب كفارة القتل عىل كل واحد من اجلام−١١

ويف اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن جيعل يف هذا العمل عىل صغر حجمه اخلري والفائدة , 
 .وصيل اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 



    ٢٦٨          ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

  

 اهلوامش
, ٢١٠٤ ,كتاب النكاح , بـاب يف خطبـة النكـاح , رقـم ٦/١٥٣سنن أيب داود مع عون املعبود ,    − ١

 , كتاب النكـاح , بـاب مـا جـاء يف خطبـة النكـاح , رقـم ٣/٢٧وجامع الرتمذي مع العارضة , 
مجـيعهم  . ١٨٩٢ ,كتاب النكاح , باب خطبة النكاح , رقـم ١/٥٩٤ , وسنن ابن ماجة , ١١٠٧

أخرجه أبـو داود بإسـناد  : [٦/١٦٠قال النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم ,  .عن ابن مسعود 
 , كتاب اجلمعة , باب ٦/١٥٧ووي , واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه برشح الن ].صحيح
 .ً يف اجلمعة عن ابن عباس خمترصا خطبته 

ًرد اهللا بـه خـريا يفقهـه يف  , كتاب العلـم , بـاب مـن يـ١/١٩٧ صحيح البخاري مع فتح الباري , − ٢
 , كتـاب الزكـاة , بـاب النهـي عـن ١٢٨/ ٧ , وصـحيح مسلم برشح النووي , ٧١,  رقم الدين

 .عن معاوية ريض اهللا عنه كالمها . املسألة 
 . ١٢٢ سورة التوبة , آية − ٣
ًكان إماما يف علوم شتى خصوصا اللغة فإنه . أمحد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي , أبو احلسني  − ٤ ً

مـات سـنة . ً, كـان مقـيام هبمـذان ) وحليـة الفقهـاء ( ,) املجمل يف اللغـة ( من مؤلفاته . أتقنها 
 , وشـذرات الـذهب , ١١/٣٣٥البدايـة والنهايـة ,  . , واألول أشـهر هــ٣٩٥: ـ, وقيله٣٩٠
٣/١٣٢  .  

 , ٥/١٤٧ , باب الكاف والفاء وما يثلـثهام , ولـسان العـرب , ٩٣٠معجم املقاييس يف اللغة , ص − ٥
 ) .ك ف ر(  , مادة ٥٣٧, وخمتار الصحاح ص) كفر ( مادة 

  .٣/١١٦ء واللغات ,  , وهتذيب األسام١٢٥حترير ألفاظ التنبيه , ص − ٦
 , ٢٢٠ , بـاب القـاف والتـاء ومـا يثلـثهام , والتعريفـات , ص٨٧٤معجم املقاييس يف اللغـة , ص − ٧

  .٥٧٤والتعاريف , ص
  .٣٣٠ , والروض املربع , ص٥/٢٨٩١ , كشاف القناع , ٨/٢٤٠املبدع ,  − ٨
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 .بحث سوف يأيت الكالم عن خصال الكفارة يف املطلب الرابع من هذا امل − ٩
 , وأسـنى املطالـب , ٢/٢٧٢ , وجـواهر اإلكليـل , ١٠/٢٩٤ينظر البداية مع نتـائج األفكـار ,  − ١٠

  .٣٤٤ , والروض املربع , ص٤/٩٥
  .٩٢سورة النساء , آية  − ١١
أسـلم والنبـي .  واثلة بن األسقع بن عبد العز الكناين الليثي , كنيته أبو شداد , وقيل أبو األسقع − ١٢

 كان ينزل ناحية املدينـة , شـهد فـتح دمـشق , . إىل تبوك , و كان من أصحاب الصفة  يتجهـز
أسـد .  هــ ٨٥ هــ , وقيـل ٨٣تويف سـنة . وشهد املغازي بدمشق ومحص , ثم حتول إىل فلسطني 

  .١/٧٣ , والعرب , ٥/٧٧الغابة , 
يت كالمهـم عـىل ذلـك هذا احلديث استدل به من قال بوجوب الكفارة يف القتل العمد , وسوف يأ − ١٣

 .يف الفرع الثاين من املطلب الثالث يف هذا املبحث 
  ,١٠/٥٠٩  , و سـنن أيب داود مـع عـون املعبـود ,١٥٥٨٢ , رقـم ٤/٥٤٥مسند اإلمام أمحـد ,  − ١٤

 ,كتـاب ٣/١٧٢ , والـسنن الكـرب للنـسائي , ٣٩٤٥كتاب العتق , باب يف ثواب العتق , رقـم 
 , ٦/٢٥٦ , واإلحسان برتتيب صحيـح ابن حبان , ٤٨٩٢ ? رقم العتق, باب أي الرقاب أفضل

قـال  . , كتـاب العتـق ٢/٢١٢ , واملـستدرك للحـاكم , ٤٢٩٥كتاب العتق , باب العتق , رقـم 
, ووافقـه الـذهبي , أمـا ] هذا احلديث بمجمـوع رواياته صحيح عـىل رشط الـشيخني :[ احلاكم

وابـن  :[ ٧/٣٣٩ حيـث قـال يف إرواء الغليـل , األلباين فقـد حكم عىل احلديث بأنـه ضـعيف ,
عالثة يف سند احلديث فيه ضعف , والغريف الذي اسقط من السند هـو علـة هـذا احلـديث فإنـه 

 ] .جمهول كام قال ابن حزم 
.  من احلفاظ , كان شيخ احلرم بمكةحممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري , أبو بكر , فقيه جمتهد , − ١٥

( , و) املبـسوط يف الفقـه ( منهـا . ابن املنذر صاحب الكتب التـي مل يـصنف مثلهـا : قال الذهبي 
تـذكرة احلفـاظ ,  .هــ ٣٢٩مـات بمكـة سـنة ) . اإلمجـاع واالخـتالف ( , و)األوسط يف السنن 
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  .٥/٢٩٤ , و األعالم , ٣/٧٨٢

  .٧١٢ , فقرة ١١٠اإلمجاع , ص − ١٦
,  األصل األندليس القرطبي الظاهريد , موالهم الفاريسعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم , أبو حمم − ١٧

لـه مـن . املنتهى يف الذكاء وحـدة الـذهن , وسـعة العلـم بالكتـاب والـسنة واملـذاهب كان إليه 
اخلصال اجلامعـة نحـل رشائـع اإلسـالم يف الواجـب ( , وكتاب )اإليصال إىل الفهم ( املصنفات 

 .هــ ٤٥٦ده من قبل الدولة , سـنة ًتويف مرشدا عن بال. , وغري ذلك  ) واحلالل والسنة واإلمجاع 
  .٣/٢٩٩ , وشذرات الذهب , ٢/٣٠٦العرب , 

  .٢٣٠مراتب اإلمجاع , ص − ١٨
عبداهللا بن أمحد بن قدامة اجلامعييل املقديس الدمشقي احلنـبيل , أبـو حممـد موفـق الـدين , ولـد يف  − ١٩

تعلم بدمشق , وتفقه عىل العلامء حتى أصبح من أكـابر علـامء . مجاعيل من قر نابلس بفلسطني 
 .هــ ٦٢٠مات بدمـشق سـنة ) . لكايف ا( ,و) روضة الناظر (, و) املغني  ( من مصنفاته. احلنابلة 

  .٤/٦٧ , و األعالم , ٥/٨٨شذرات الذهب , 
  .١٠/٣٦املغني ,  − ٢٠
, إما عمد: الك فالقتل عنده نوعان هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة , والشافعي , وأمحد , وأما اإلمام م − ٢١

هور عنده أنـه كالعمـد , قـال ابـن جـزي يف القـوانني الفقهيـة , وأما شبه العمد فاملش. وإما خطأ 
وأما شبه العمد فهو أن يقصد الرضب , وال يقـصد القتـل واملـشهور أنـه كالعمـد ,  :[ ٢٢٦ص

 , وكـشاف ٤/١٣٠ , ومغنـي املحتـاج , ١٠١−٦/١٠٠ينظر تبيـني احلقـائق ,  ]كاخلطأ : وقيل 
  .٣٠١٤/القناع , ص

 ٢/٦١٦ , وجممع األهنر , ٨/٢٣١ , وتكملة البحر الرائق , ٥/١٧٢ء , خمترص اختالف العلام − ٢٢
ــون املجــالس ,  − ٢٣ ــة , ص٥/٢٠٧٥عي ــة , ٥٩٥ , والكــايف يف فقــه أهــل املدين  , والقــوانني الفقهي

 .٢٢٨ص
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 .وهو املشهور من املذهب  − ٢٤
  .١٠/١٣٦ , واإلنصاف , ٥/٦١٤ , واملمتع ١٠/٣٨املغني  − ٢٥
 ١٠/٣٨ , واملغني , ١١/٦٢٢ , والبيان , ١٥٤الشامل , صكتاب القسامة من  − ٢٦
 ٢/١٩٠ , وكفاية األخيار , ٧/٢٤٦ , والتهذيب , ٥٣٤التنبيه , ص − ٢٧
 ١٠/١٣٧ , واإلنصاف , ٥/٦١٤ , واملمتع , ١٠/٣٨املغني ,  − ٢٨
 ١٠/٣٨ ,واملغني ١١/٦٢٢ , والبيان , ١٥٤كتاب القسامة من الشامل , ص − ٢٩
 ٩٢ آيةسورة النساء , − ٣٠
 ١٠/٣٨ , واملغني , ٢/٨٤٣ , واإلرشاف , ٣/١٣٥٥املعونة ,  − ٣١
احلارث بن سويد بن الصامت األنصاري األويس , أسلم ثم ارتد بسبب قتله املجذر بن زيـاد يـوم  − ٣٢

 , واإلصابة , ١/٣٣٢أسد الغابة ,  . بقتله أحد غيلة , ثم عاد احلارث إىل اإلسالم , فأمر النبي 
١/٢٨٠ 

الـدم والعقـل ,  واإلصـابة ,  , كتـاب اجلنايـات , بـاب مـرياث ٨/٥٧السنن الكرب للبيهقي ,  − ٣٣
١/٢٨٠. 

 إىل ً عمرو بن أمية بن خويلد الكناين الضمري , يكنى أبا أمية , أسـلم قـديام أرسـله رسـول اهللا − ٣٤
ســل مـن عنـده هـ , وأمره أن يزوجه أم حبيبة ويرسلها , و ير٦النجايش يدعوه إىل اإلسالم سنة 

  .٤/٣٢١ , وهتذيب التهذيب , ٤/٨٦أسد لغابة ,  .من املسلمني 
 ,كتاب اجلـراح , بـاب احلكـم يف قتـل العمـد , ونـصب الرايـة , ٦/١٥١معرفة السنن واآلثار ,  − ٣٥

٤/٣٣٧.  
  .٥/٦١٤ , واملمتع , ١٠/٣٨ , واملغني , ٢/٨٤٣اإلرشاف ,  − ٣٦
 ٦/١٠٠ , وتبيني احلقائق , ١٠/٢٢٦ نتائج األفكار ,  , واهلداية مع٣/١٣٥٥املعونة ,  − ٣٧
  .٩٢آية . سورة النساء  − ٣٨
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  .١١/٦٢٢البيان ,  − ٣٩
  .٤ , حاشية ٧سبق خترجيه , يف املطلب الثاين من هذا املبحث , ص − ٤٠
  .٢/١٩٠ , وكفاية األخيار , ١١/٦٢٢ , والبيان , ١٣/٦٧احلاوي الكبري ,  − ٤١
  .١٠/٣٨ , واملغني , ١١/٦٢٢ , والبيان , ١٩/١٨٤ , املهذب مع التكملة − ٤٢
 , وتكملــة البحــر الرائــق , ٦/١٠٠ , وتبيــني احلقــائق , ١٠/٢٢٦اهلدايـة مــع نتــائج األفكــار ,  − ٤٣

٨/٣٣٢. 
  .٤ , حاشية ٧ينظر ختريج احلديث , يف املطلب الثاين من هذا املبحث , ص − ٤٤
  .٩/٣٠ملبدع ,  , وا٥/٦١٥ , واملمتع , ١٠/٣٨املغني ,  − ٤٥
  .١٠/٣٩املغني ,  − ٤٦
 , وجممــع األهنــر , ١٢٨−٦/١٢٧ , وتبيــني احلقــائق , ١٠/٢٩٤البدايــة مــع نتــائج األفكــار ,  − ٤٧

٢/٦٣٩. 
  .٢٢٨ , والقوانني الفقهية , ص٥٩٥ , والكايف , ص٣/١٣٥٦املعونة ,  − ٤٨
 .رواية القولني ) لخيص الت( وجهان وأنكر عىل صاحب ) : رشح التلخيص ( قال القفال يف  − ٤٩
  .٩/٣٧٩ , وروضة الطالبني , ١٠/٥٢٩فتح العزيز ,  − ٥٠
  .٤/١٣٢ , ومغني املحتاج , ١٠/٥٣٠ , وفتح العزيز , ١١/٦٢٧لبيان ,  ا. األصح يوه − ٥١
  .١١/٦٢٧ , والبيان , ٧/٦١٤ , وحلية العلامء , ١٩/١٨٥ املهذب مع التكملة , − ٥٢
  .٩/٢٠٩ , واإلنصاف , ٨/٤٧بدع ,  , وامل١٠/٣٩ املغني , − ٥٣
  .٩٢ سورة النساء , آية − ٥٤
  .٣/٢٠٠ , ورشح منتهى اإلرادات , ٢/٨٤٥ , واإلرشاف , ٨/٣٧٤ تكملة البحر الرائق , − ٥٥
ãƒÌ{هو املتناول لواحد ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة جلنسه , كقوله تعاىل:  املطلق − ٥٦ ós tGsù 7π t7s% u‘{ سورة

  .٢/١٩١ , وروضة الناظر , ١/٣٨٨,فواتح الرمحوت  .٩٢ية النساء ,آ
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 هو املتناول ملعني أو لغري معني موصوف بـأمر زائـد عـىل احلقيقـة الـشاملة جلنـسه كقولـه:  املقيد − ٥٧

ãƒÌ{تعاىل ós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β{ ان السابقان , نفس اجلزء والصفحةاملرجع .٩٢سورة النساء ,آية. 
  .٨/٤٧ , واملبدع , ١٠/٣٩ , واملغني , ١١/٦٢٧ البيان , − ٥٨
  .٤/١٣٢ومغني املحتاج ,  . ٥٣٠ ١٠ , وفتح العزيز , ١١/٦٢٧ البيان , − ٥٩
 .نص الشارع املتعلق هبذا األمر :  التوقيف − ٦٠

 ) .وقف (  , مادة ١٠٥١, واملعجم الوسيط , ص) و ق ف (  , مادة ٦٨٢خمتار الصحاح , ص
 ٤/١٣٢ , ومغني املحتاج , ٢/٦٣٩ , وجممع األهنر , ١٠/٢٩٥ج األفكار ,  اهلداية مع نتائ− ٦١
 عبداهللا بن مسعـود اهلذيل , أحد القراء األربعة ومن الـسابقني لإلسـالم , و مـن علـامء الـصحابة − ٦٢

 هـ , وله من ٣٢مات سنة . ًريض اهللا عنهم أمجعني , هاجر اهلـجرتني , وشهد بدرا واملشاهد كلها 
 ٣/٢٦٧ , وهتذيب التهذيب , ٣/٢٥٩ أسد الغابة , .ف وستني سنة , ودفن بالبقيع العمر ني

⎯{ , كتاب الـديات , بـاب قـول اهللا تعـاىل ١٢/١٩٤ البخاري مع فتح الباري , صحيح− ٦٣ tΒuρ ö≅ çFø)tƒ 

$ YΨÏΒ÷σãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β …çν äτ!#t“ yf sù ÞΟ ¨Ψyγy_ { وصـــحيح مـــسلم بـــرشح النـــووي ٦٨٦٤ حـــديث رقـــم , 
  , كتاب القسامة , باب تغليظ حتريم الدماء واألعراض واألموال١٦٧−١١/١٦٦

: ابـن عـامر , و قيـل : اسمه عبدالرمحن بن صـخر , وقيـل : فقيل .  اختـلف يف اسمـه واسم أبيه − ٦٤
ألجل هرة كان حيمل أوالدها , رو عـن النبـي :  أبا هـريرة قيل عبداهللا بن عائذ , كناه النـبي 

مـات سـنة .  , استعمله عمر عىل البحرين ثم عزله , ثم أراده عىل العمـل فـأبى  أحاديث كثرية
  .٦/٤٧٩ , وهتذيب التهذيب , ٤/٢٠٢اإلصابة , .  هـ ٥٧

 , واملــصباح املنــري , ٥/١٤٦النهايــة يف غريــب احلــديث , . أي الــذنوب املهلكــات :  املوبقــات − ٦٥
 ) .وبق (  , مادة ٢/٦٤٦

د , بـاب رمـي املحـصنات , رقـم  ,كتـاب احلـدو١٢/١٨٨البـاري ,  صحيح البخاري مع فـتح − ٦٦
  , كتاب اإليامن , باب أكرب الكبائر٢/٨٣, وصحيح مسلم برشح النووي  ٦٨٥٧
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ًكان جريئـا يف . ولد بمكة . صحايب جليل .  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي , أبو عبد الرمحن − ٦٧

 يـوم بـدر وأحـد وأجـازه نة مع أبيه استـصغره النبـي نشأ يف اإلسالم , وهاجر إىل املدي. احلق 
كف برصه . باخلندق , وشهـد فتح مكة , وملا قتل عثامن عرض علـيه نفر أن يبايعوه باخلالفة فأبى

 ٤/١٠٨ , واألعالم , ٢/٣٤٧اإلصابة ,  . هـ ٧٣مات بمكة سنة . آخر حياته 
⎯{ت , بـاب قـول اهللا تعـاىل  , كتاب الـديا١٢/١٩٤صحيح البخاري مع فتح الباري ,  − ٦٨ tΒuρ ö≅ çFø)tƒ 

$ YΨÏΒ÷σãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β …çν äτ!#t“ yf sù ÞΟ ¨Ψyγy_ { ٦٨٦٢  حديث رقم.  
⎯{ , كتاب الـديات , بـاب قـول اهللا تعـاىل ١٢/١٩٤صحيح البخاري مع فتح الباري ,  − ٦٩ tΒuρ ö≅ çFø)tƒ 

$ YΨÏΒ÷σãΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β …çν äτ!#t“ yf sù ÞΟ ¨Ψyγy_ {   ٦٨٦٣ حديث رقم.  
 , ومقاصـد الـرشيعة ٢٢٦ , ومقاصد الرشيعة اإلسـالمية , ص٥/٢٧١اجلامع ألحكام القرآن ,  − ٧٠

 .٢٢٥اإلسالمية ومكارمها , ص
  .٣٢٣املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية , ص − ٧١
 .املقصود بالرضب هنا أي الرضب باملبارشة  − ٧٢
 أن فيـه الكفـارة قـال ابـن عبـدالرب يف اإلمجـاع , ًاتفق الفقهاء عىل أن اجلنني إذا خرج حيا ثم مات − ٧٣

الدية , أن فيـه الكفـارة ًأمجع الفقهاء , أن اجلنني إذا خرج حيا , ثم مات , وكانت فيه  : [ ٢٨٠ص
  .٢٧٧/ ٥وينظر اجلامع ألحكام القرآن , ] مع الدية

  .٣/١٧١اب ,  , والكتاب مع اللب١٠/٣٣١ , والبداية مع نتائج األفكار , ٢٦/٨٨املبسوط  − ٧٤
 , والقـوانني الفقهيـة , ٤/٢٨٧ , والرشح الكبري مع حاشية الدسـوقي , ٢٨٠خمترص خليل , ص − ٧٥

  .٢٢٨ص
  .١٨٣٦٢ , رقم ١٠/٦٣ , واملصنف لعبدالرزاق , ٩/٥٧ , واملغني , ١١/٦٢٤البيان ,  − ٧٦
أحد األئمة األعـالم , وعامل  حممد بن مسلم بن عبيد اهللا القريش الزهري , أبـو بكر احلافظ املدين , − ٧٧

مات يف رمـضان . مل يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري : قال عمر ابن عبدالعزيز . احلجاز والشام 
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 , والعـرب , ٥/٢٨٤لتهـذيب , هتـذيب ا . هــ , وقيـل غـري ذلـك ١٢٤:  هــ , وقيـل ١٢٥سنة 
١/١٢١. 

  ١٨٣٦١ , رقم ١٠/٦٣اق , لعبدالرز , واملصنف ٩/٥٥٧ , واملغني , ١١/٦٢٤البيان ,  − ٧٨
ًمن أكـابر التـابعني صـالحا وصـدقا يف الروايـة .  إبراهيـم بن يزيد بن قيس النخعي , أبو عمران − ٧٩ ً

ًمن أهل الكوفة , كـان إماما جمتهدا له مذهب , وكان فقيه العراق . ًوحفظا للحديث  ًمات خمتفيا . ً
 ١/٨٠األعالم ,  , و١/١١٥هتذيب التهذيب ,  . هـ ٩٦من احلجاج سنة 

 ١٨٣٦٣ , رقم ١٠/٦٣ , واملصنف لعبد الرزاق , ١١/٦٢٤البيان ,  − ٨٠
نشأ باملدينة , رو عن عثـامن و عـيل , و غريمهـا .  احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي , أبو سعيد − ٨١

ًريض اهللا عنهام , كان احلسن إمام أهل البرصة , وحرب زمانه , وكان ثقة حجة مأمونـا عابـدا  كثـري ً
 ١/٧١ , وتذكرة احلفاظ , ١/٤٨١هتذيب التهذيب ,  . هـ ١١٠العلم , تويف سنة 

  .٩/٥٥٧ , واملغني , ١١/٦٢٤البيان ,  − ٨٢
ًكان عطاء أسودا مفلفـال .  عطاء بن أيب رباح بن أسـلم القريش , أبو حممد , موالهم املكي األسود − ٨٣ ً

ة جتتمعون عيل وعنـدكم عطـاء , وعـن أيب جعفـر ياأهل مك: قال ابن عباس . ًفصيحا كثري العلم 
: هــ وقيـل ١١٤مـات سـنة . ما بقي عىل وجه األرض أعلم بمناسك احلج من عطاء : الباقر قال

 ٤/١٢٨ , وهتذيب التهذيب , ١/٩٨تذكرة احلفاظ ,  . هـ ١١٥
 ٩/٥٧ , واملغني , ١١/٦٢٤البيان ,  − ٨٤
أخذ عن أيب جـحفة السوائي , وغريه , وتفقـه عـىل .   الـحكم بن عتيبة الكندي , أبو حممد الكويف− ٨٥

, د اخليف و علامء الناس عيال عليهرأيت احلكم يف مسج: قال جماهد ابن رومي . إبراهيم النخعي 
 يصيل إليها , وقال ابـن كان احلكم إذا قدم املدينة أخلوا له سارية النبي : و قال جرير عن مغرية 

هتـذيب  . هــ ١١٥مـات سـنة .  إبراهيم والشعبي مثل احلكم ومحـاد ما كان بالكوفة بعد: عيينة 
  .١/١٠٩ , والعرب , ١/٥٧٨التهذيب , 
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  .٩/٥٥٧ , واملغني , ١٢/٦٢٤البيان ,  − ٨٦
  .٤/٩٥ , وأسنى املطالب , ١٠/٥٣٥ , وفتح العزيز , ٧/٦١٢حلية العلامء ,  − ٨٧
 ٦/٣٠١٤ , وكشاف القناع / ٩/٢٨ , واملبدع , ٥/٦١١املمتع ,  − ٨٨
إسحاق بن إبراهيم اإلمام احلافظ الكبري , أبو يعقوب التميمي املـروزي املعـروف بـابن راهويـه ,  − ٨٩

ًال أعلم إلسحاق نظـريا بـالعراق , : قال أمحد بن حنبل .  , هجرية ١٦١هـ , وقيل ١٦٦ولد سنة 
ه وسالمته من الغلـط العجب من إتقان: إسحاق ثقة مأمون إمام , وقال أبو حاتم : وقال النسائي 

 , و هتـذيب ٢/٤٣٣تـذكرة احلفـاظ  . سـنة ٧٠هــ ولـه ٢٣٨مات سنة . فظ مع ما رزق من احل
 ١/١٣٩التهذيب , 

  .٩/٥٥٧املغني ,  − ٩٠
  .٢/٣١٢بداية املجتهد ,  − ٩١
  .٩٢سورة النساء , آية  − ٩٢
  .٧/٣٢٦ , وبدائع الصنائع , ٥/١٧٦ينظر خمترص اختالف العلامء ,  − ٩٣
ُواد بني أمج وعسفان : وغران تقع منازهلم يف غران , : بني حليان  − ٩٤ َ  ٤/١٩١ينظر معجم البلدان , , َ
ًالنسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى , وهو الذي يكون ثمنـه نـصف عـرش الديـة :  الغرة − ٩٥ ُ َ حتريـر . َّ

  .٢٠٨ , والتعريفات , ص٣٠٥ألفاظ التنبيه , ص
 , كتاب الديات , باب جنني املـرأة وأن العقـل عـىل ١٢/٢٦٣باري , صحيح البخاري مع فتح ال − ٩٦

لنـووي ,  , وصـحيح مـسلم بـرشح ا٦٩٠٩الوالد وعـصبة الوالـد ال عـىل الولـد حـديث رقـم 
 ,كتاب القسامة , باب دية اجلنني ووجوب الدية يف القتل اخلطأ١١/١٧٦

  .٧/٣٢٦بدائع الصنائع ,  − ٩٧
 ٣/١٧١ , واللباب , ٦/١٤١ , وتبيني احلقائق , ١٠/٣٣٢ اهلداية مع نتائج األفكار , − ٩٨
  .٢/٣١٢بداية املجتهد ,  − ٩٩
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  .٩٢سورة النساء , آية  − ١٠٠
  .٩/٥٥٧ , واملغني , ١١/٦٢٥البيان ,  − ١٠١
 , كتاب الديات , باب ما جاء يف الكفارة يف اجلنني وغري ذلـك ٨/١١٦السنن الكرب للبيهقي ,  − ١٠٢

بـن املنـري يف خالصـة البـدر وقـال ا] إسناده منقطع  :[ ٨/١١٦نن الكرب  قال البيهقي يف الس–
وينظـر التلخـيص احلبـري , ] . قلـت وضـعيف . منقطع : رواه البيهقي , وقال  :[ ٢/٢٨٦, املنري
٤/٧٢ 

  .٩/٢٨ , واملبدع , ٤/١٣١ , ومغني املحتاج , ١٩/١٨٥املهذب مع التكملة , − ١٠٣
ـزم , و قد أخرجه مالك يف املوطأ بروايـة حممـد بـن احلـسن , هذا طرف من حديث عمرو بن ح − ١٠٤

 ,كتاب القسامة , باب ذكـر ٨/٤٢٨ , و النسائي يف سننه , ٦٦٣ , أبواب الديات ,  رقم ٢٢٦ص
 , و ابن حبان يف اإلحـسان ٤٨٦٨حديث عمرو بن حزم يف العقول واختالف الناقلني عنه , رقم 

 كتابـه إىل أهـل الـيمن ,  , ذكر كتبة املـصطفى   ,باب كتب النبي٨/١٨٠برتتيب صحيحه , 
قـال ابـن عبـد  . , كتاب الزكاة , باب زكاة الذهب ١/٣٩٥ , واحلاكم يف املستدرك , ٦٥٢٥رقم 

وهـو كتـاب مـشهور عنـد أهـل الـسري , :[  , بعد أن ذكـر احلديث ٩/١٣٠الرب يف فتح املالك , 
هتا عن اإلسناد , ألنه أشـبه التـواتر يف جميئـه , معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهر

هذا حـديث كبـري  :[ ١/٣٩٧قـال احلاكم يف املسـتدرك , ] .      لتلقي الناس له بالقبول واملعرفة 
مفرس يف هذا الباب يشهد له أمري املؤمنني عمر بن عـبدالعزيز وإمام العلـامء يف عـرصه حممـد بـن 

قـال  :[ ٤/٣٦قال ابن حجـر يف التلخـيص احلبـري ,  .ذهبي ووافقه ال]. مسلم الزهري بالصحة 
ًال أعلم يف مجيع الكتب املنقولة كـتابا أصح من كتاب عمرو بـن حـزم هـذا , : يعقوب بن سفيان 

قـال ابن امللقن يف خالصة  ] . , والتابعني يرجعون إليه ويدعون رأهيم فإن أصحاب رسول اهللا 
 ]ديث رواه النسائي وصححه ابن حبان واحلاكم هذا احل : [ ٢/٢٦٨البدر املنري , 

ذكور عصبات اإلنسان كلهم من النسب والوالء قريبهم وبعيدهم حـارضهم وغـائبهم : العاقلة  − ١٠٥
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سموا بـذلك لكـوهنم : حتى عمودي نسبه , سموا بذلك إلعطائهم العقل الذي هو الدية , وقيل 

ُيمنعون عن القاتل  ََ   .١٨٨ , والتعريفات , ص٤٤٩ملطلع , ص ,وا٣٤٣الروض املربع , ص .ْ
ثم إن املـرأة التـي :[  , وفيه ٤ , حاشية ٨وهو الطرف اآلخر من احلديث الذي سبق خترجيه , ص − ١٠٦

ا وزوجهـا , وأن العقـل عـىل  أن مرياثهـا لبنيهـقيض عليها بـالغرة توفيـت فقـىض رسـول اهللا 
 ].عصبنها

  .٩/٥٥٨املغني ,  − ١٠٧
  .٢٢−٢١م من الكتاب , صينظر مناقشة دليله − ١٠٨
 ألن النبـي [ و] يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل :[ وهـام ما سبق ذكره من السنة النبوية حديث − ١٠٩

 ] .قىض بدية املقتولة عىل عاقلة القاتلة 
 ) .٦( , حاشية ٢٢ينظر , ص − ١١٠
 ال يملكهـا فيقـع كل من قتل معصوم الدم بتسبب كحفر البئـر يف أرض: املقصود بالقتل بسبب  − ١١١

وكـذلك نـصب ًفيها معصوم الدم فيموت , أو يضع حجرا يف طريـق سـائر فيعثـر بـه فيمـوت , 
, ١٠/٣٦ , واملغنـي ٢/٨٤٤ , واإلرشاف , ١٣/٦٢احلـاوي الكبـري ,  .السكني وشهادة الزور 

  .٦/٣٠١٤وكشاف القناع , 
 , وتنوير األبصار مـع ١٠/٢٣٣ر ,  , والبداية مع نتائج األفكا٥/١٧٤خمترص اختالف العلامء ,  − ١١٢

  .١٦٢ ,١٠/١٦١رد املحتار , 
  .٢/٨٤٤اإلرشاف , − ١١٣
 ٤/١٤٨ , وحاشية إعانة الطالبني , ٩/٣٨٠ , وروضة الطالبني , ٦/٣٩١الوسيط يف املذهب ,  − ١١٤
 ٢/٣٤٤ , والروض املربع , ٦/٤٤ , والفروع , ١٠/٣٦املغني ,  − ١١٥
 ٣/١٤٣ , واللباب , ٨/٣٣٤, وتكملة البحر الرائق ,  ١٠٢ −٦/١٠١تبيني احلقائق ,  − ١١٦
  .٩٢سورة النساء , آية  − ١١٧
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  .٣/٣٣١ , ورشح منتهى اإلرادات , ٤/١٣١ , ومغني املحتاج , ١١/٦٢٥البيان ,  − ١١٨
  .٤/١٣١ , ومغني املحتاج , ١٩/١٨٥ , واملهذب مع التكملة , ٢/٨٤٤ينظر اإلرشاف ,  − ١١٩
  .١١/٦٢٥ , والبيان , ١٣/٦٣ , واحلاوي الكبري , ٢/٨٤٥ينظر اإلرشاف ,  − ١٢٠
  .١٠/٣٦ , واملغني , ١٦٠ , وكتاب القسامة من الشامل , ص١٣/٦٣احلاوي الكبري ,  − ١٢١
 , وجممـع ١٠/١٦١ , وتنـوير األبـصار مـع رد املحتـار , ١٠/٢٣١البداية مع نتائج األفكـار ,  − ١٢٢

  .٢/٦١٧األهنر , 
  .٤/٩٥ , وأسنى املطالب , ٩/٣٨١, وروضة الطالبني ,  ٦٣/ ١٣احلاوي الكبري ,  − ١٢٣
  .٣/٣٣١ , ورشح منتهى اإلرادات , ٩/٢٨ , واملبدع , ٥/٦١١املمتع ,  − ١٢٤
 , والكـايف يف فقـه أهـل ٢٨٠خمترص خليل , ص .حيث تستحب الكفارة يف هذا احلال وال جتب  − ١٢٥

  .٤/٣٨٧ , وحاشية الدسوقي , ٥٩٥املدينة , ص
  .٩٢ساء , آية سورة الن − ١٢٦
 ٦/٣٠٢٤ , وكشاف القناع , ١٠/٥٣٧ , وفتح العزيز , ١١/٦٢٤البيان ,  − ١٢٧
 ٩/٢٨ , واملبدع , ٥/٦١٢ , واملمتع , ١١/٦٢٤البيان ,  − ١٢٨
 ٩/٢٨ , واملبدع , ٥/٦١٣ , واملمتع , ١٠/٣٦املغني ,  − ١٢٩
 ٢/٣١١ , وبداية املجتهد , ٢/٨٤٥ , واإلرشاف , ٣/١٣٥٥املعونة ,  − ١٣٠
  .٩/٢٨ , واملبدع , ١٠/٣٦ , واملغني , ١٥٦كتاب القسامة من الشامل , ص − ١٣١
 , ٢/٢٤٥أحكـام القـرآن للجـصاص ,  .كالـذمي واملعاهـد : املقصود بالكـافر املعـصوم هنـا  − ١٣٢

  .٦/٣٠١٤ , وكشاف القناع , ٦/٣٩٢والوسيط يف املذهب , 
رب وترمجان القرآن , ولد قبل اهلجـرة بـثالث  عبداهللا بن عباس اهلاشمي , كان يقال له البحر واحل− ١٣٣

  , وقـد ذهـب ًسنني , وكان جملسه مشحونا بالطالب يف أنواع العلـوم املختلفـة لكثـرة علمـه 
  .١/٥٦ , والعرب ٢/٢٣٠اإلصابة , . هـ ٦٨تويف سنة , برصه آخر عمره 
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فقيه فاضـل , مـن الثالثـة ,  عامر بن رشاحيل الشعبي , بفتح املعجمة , أبو عمرو , ثقة مشهور , − ١٣٤

تقريـب التهـذيب , .مـات بعـد املائـة , ولـه نحـو مـن ثامنـني . ما رأيت أفقه منه : قال مكحول 
  .٧/٥٠٩, ولسان امليزان , ١/٤٦١

 , واجلـامع ٢/٢٤٤ , وأحكـام القـرآن للجـصاص , ٦/١٣١جامع البيان يف تفـسري القـرآن ,  − ١٣٥
  .٥/٢٧٩ألحكام القرآن ,

  .٤/٢٤٤رآن للجصاص , أحكام الق − ١٣٦
 ٤/٩٥ , وأسنى املطالب , ٩/٣٨١ , وروضة الطالبني , ١٩/١٨٤املهذب مع التكملة ,  − ١٣٧
 ٣/٣٣١ , ورشح منتهى اإلرادات , ٩/٢٨ , واملبدع , ٥/٦١١املمتع ,  − ١٣٨
 , والقــوانني الفقهيــة , ٥٩٥ , والكــايف يف فقــه أهــل املدينــة , ص٥/٢٠٧٧عيــون املجــالس ,  − ١٣٩

 ٢٢٨ص
 , واجلـامع ٢/٢٤٤ , وأحكـام القـرآن للجـصاص , ٦/١٣٢جامع البيان يف تفـسري القـرآن ,  − ١٤٠

 ٥/٢٧٩ألحكام القرآن , 
 ٩٢سورة النساء , آية  − ١٤١
 ٣/٣٣١ , ورشح منتهى اإلرادات , ٤/١٣١ , ومغني املحتاج , ١١/٦٢٤البيان ,  − ١٤٢
 ٩/٢٨  , واملبدع ,٥/٦١٢ , واملمتع , ١٣/٦٣احلاوي الكبري ,  − ١٤٣
 ٩٢سورة النساء , آية  − ١٤٤
إثبـات نقـيض : املقصود باملفهوم هنا هو مفهوم املخالفة وهو ما يعـرف بـدليل اخلطـاب , وهـو − ١٤٥

املحـصول .ًل احلكم مقصورا عىل هذا القيد حكم املنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الكالم بقيد جيع
 ١٤٨فقه أليب زهرة , ص , وأصول ال٢/٢٠٣ , وروضة الناظر , ١/١٠٥البن العريب , 

 ١٠/٣٦ , واملغني , ١٣/٦٣ , واحلاوي الكبري , ٣/١٣٥٥املعونة ,  − ١٤٦
 ٣/١٣٥٥املعونة ,  − ١٤٧
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 املرجع السابق , نفس اجلزء , والصفحة − ١٤٨
 ٢/٨٤٥املرجع السابق , نفس اجلزء , والصفحة , واإلرشاف ,  − ١٤٩
 ٩٢سورة النساء , آية − ١٥٠
 . املـسكوت عنـه يأخـذ حكـم املنطـوق أن حكـم: هـوم املوافقـة وهـواملقصود باملنطوق هنا مف − ١٥١

 ٢/٢٠٠ , وروضة الناظر , ٣/٧٤, واألحكام لآلمدي , ٢/٨٤املستصفى , 
 ٤ , حاشية ٢٩سبق تعريف دليل اخلطاب , ص − ١٥٢
 ٩٢سورة النساء , آية  − ١٥٣
  .١٠/٣٦ , واملغني , ١٥٧كتاب القسامة من الشامل , ص − ١٥٤
ولد بآمل طربستان , أكثر التطواف لطلـب العلـم , .  بن يزيد الطربي , أبو جعفر حممد بن جرير − ١٥٥

ًكان جمتهدا ال يقلد أحدا  مـن . ما أعلم عىل األرض أعلم من حممـد بـن جريـر : قال ابن خزيمة. ً
مـات )  القـرآن جامع البيان يف تفـسري( ويعرف بتاريخ الطربي , و) أخبار الرسل وامللوك :( كتبه
  .١/٤٦٠ , والعرب , ٢/٧١٠تذكرة احلفاظ ,  .هـ ٣١٠سنة 

  .٩٢سورة النساء, آية  − ١٥٦
  .٥/١٣٢جامع البيان يف تفسري القرآن ,  − ١٥٧
وافق املالكية الشافعية واحلنابلة يف الصبي واملجنون , وخـالفوهم يف الكـافر , حيـث مل يوجبـوا  − ١٥٨

ل األحنـاف يف الكـافر , وسـوف يـأيت عليه الكفارة ألنه ليس من أهل القرب , وهذا يوافـق دليـ
 , وأقـرب املـسالك مـع بلغـة ٥/٢٠٧٧عيون املجـالس ,  .مناقشته , والرأي الراجح يف املسألة 

 ٢/٢٧٢ , وجواهر اإلكليل , ٢/٣٧٧السالك , 
 ٤/١٤٨ , وحاشية إعانة الطالبني , ٩/٣٨٠ , وروضة الطالبني , ٧/٦١٣حلية العلامء ,  − ١٥٩
 ٣/٣٣١ , ورشح منتهى اإلرادات , ٩/٢٨, واملبدع ,  ١٠/٣٦املغني ,  − ١٦٠
 ٢/٦٤٨ , وجممع األهنر , ١٠/٢٤٩ , وتنوير األبصار مع رد املحتار , ٧/٢٥٢بدائع الصنائع ,  − ١٦١
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 ٩٢سورة النساء , آية  − ١٦٢
 ١١/٦٢٦ , والبيان , ١٩/١٨٨ , واملهذب مع التكملة , ١٣/٦٤احلاوي الكبري ,  − ١٦٣
  .١٣/٦٤, واحلاوي الكبري ,  ٢/٨٤٤اإلرشاف ,  − ١٦٤
 , ورشح منتهــى اإلرادات , ٦/٣٠١٤ , وكــشاف القنــاع , ١٩/١٨٩املهــذب مــع التكملــة ,  − ١٦٥

٣/٣٣١.  
  .٩/٢٨ , واملبدع , ١٠/٣٧ , واملغني , ١١/٦٢٦البيان ,  − ١٦٦
  .٢/٦٤٩ , وجممع األهنر , ٦/١٣٩ , وتبيني احلقائق , ١٠/٣٢٥اهلداية مع نتائج األفكار ,  − ١٦٧
 , وتكملة البحر الرائق , ٢/٣٧٧ , وأقرب املسالك مع بلغة السالك , ٧/٢٥٢بدائع الصنائع ,  − ١٦٨

٨/٣٨٩ 
  .٧٠سورة األحزاب , آية  − ١٦٩
[ ٣/٧٦, قـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد , ١٠٩١٤ , حديث رقم ٣/٤٢٣مسند اإلمام أمحد ,  − ١٧٠

 ].رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 
 ١١/٦٢٦ , والبيان , ١٩/١٨٨ , واملهذب مع التكملة , ١٣/٦٤ري , احلاوي الكب − ١٧١
 النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي ,  أبـو عبد اهللا , أمه عمـرة بنـت رواحـة − ١٧٢

أخت عبد اهللا بن رواحة , وهو أول مولود لألنصـار بعد اهلجرة يف قول , وقـد اسـتعمله معاويـة 
فلـام مـات معاويـة بـن . وفة , واستعمله عليها بعده ابنه يزيد بن معاويـة عىل حـمص ثم عىل الك

يزيد دعا الناس إىل بيعة عبد اهللا بن الزبري بالشام فخالفه أهل محص فخرج منها فـاتبعوه , وقتلـوه 
  .٥/٦٢٨ , وهتذيب التهذيب , ٥/٢٢أسد الغابة , . هـ ٦٤سنة 

  .٨سورة التكوير , آية  − ١٧٣
ًكان شاعرا , اشتهر وسـاد يف اجلاهليـة , وهـو ممـن . م بن سنان املنقري , أبو عيل قيس بن عاص − ١٧٤

أسـد .ومات بالبرصة . هـ فأسلم ٩ سنة  يف وفد متيمحرم عىل نفسه اخلمر فيها , وفد عىل النبي 
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  .٣/٢٥٢ , واإلصابة ٤/٢١٩الغابة , 

رواه :[ ٧/١٣٧ي يف جممع الزوائد ,  , قال اهليثم٨٦٣ , رقم ١٨/٣٣٧املعجم الكبري للطرباين ,  − ١٧٥
 ].البزار والطرباين ورجال البزار رجال الصحيح غري حسني بن مهدي اإلييل وهو ثقة 

  .١١/٦٢٦ , والبيان , ١٩/١٨٩املهذب مع التكملة ,  − ١٧٦
  .٥/٦١٣ , واملمتع , ١٠/٣٧ , واملغني , ١٥٨كتاب القسامة من الشامل , ص − ١٧٧
 , وتكملـة ١٠/١٦٢ , وتنـوير األبـصار مـع رد املحتـار , ١٠/٢٣٣ألفكار , البداية مع نتائج ا − ١٧٨

  .٨/٣٣٤البحر الرائق , 
 , والتاج واإلكليل مـع مواهـب اجلليـل , ٤/٢٨٧الرشح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي ,  − ١٧٩

  .٢/٢٧٢ , وجواهر اإلكليل , ٨/٣٥١
  .٤/١٣١, ومغني املحتاج ,  ٩/٣٨١ , وروضة الطالبني , ١٠/٥٣٦فتح العزيز ,  − ١٨٠
عبداهللا بن أمحد بن قدامة اجلامعييل املقديس الدمشقي احلنـبيل , أبـو حممـد موفـق الـدين ولـد يف  − ١٨١

تعلم بدمشق وتفقه عىل العلامء حتى أصـبح مـن أكـابر علـامء . مجاعيل من قر نابلس بفلسطني 
مـات بدمـشق سـنة )) . كـايف ال(( ,و)) روضـة النـاظر ((, و)) املغني (( من مصنفاته . احلنابلة 
 ٤/٦٧ , و األعالم , ٥/٨٨شذرات الذهب , .هـ ٦٢٠

  .١٠/٣٧املغني ,  − ١٨٢
  .٩/٣٨١ , وروضة الطالبني , ١٠/٥٣٦فتح العزيز ,  .وهو األصح  − ١٨٣
  .٣/٣٣١ , ورشح منتهى اإلرادات , ٦/٣٠١٤ , وكشاف القناع , ١٠/٣٧املغني ,  − ١٨٤
  .٤/٢٨٧دير مع حاشية الدسوقي , الرشح الكبري للدر − ١٨٥
 ٥٣٦ / ١٠ , وفتح العزيز , ٢/٢٧٢ , وجواهر اإلكليل , ٢٨٠خمترص خليل , ص − ١٨٦
  .٩٢سورة النساء , آية  − ١٨٧
  .٣/٣٣١ , ورشح منتهى اإلرادات , ١٠/٣٧ , واملغني , ١١/٦٢٤البيان ,  − ١٨٨
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  .١٠/٣٧ , واملغني , ٤/١٣١ , ومغني املحتاج , ١١/٦٢٤البيان ,  − ١٨٩
  .١٠/٣٧ , واملغني , ٢/٢٧٢جواهر اإلكليل ,  − ١٩٠
  .٩٢سورة النساء , آية − ١٩١
  .٩٢سورة النساء , آية  − ١٩٢
  .٩٢سورة النسا , آية  − ١٩٣
عاش إىل يوم خيرب فرضب . من شعراء الصحابة . عامر بن سنان بن األكوع بن عبداهللا األسلمي  − ١٩٤

اإلصـابة , , هــ ٧ فـامت مـن جراحتـه يف خيـرب عـامخطأ ,ًرجال من اليهود فقتله , وجرح نفسه 
  .٢/١١٠ , والطبقات الكرب البن سعد ,٢/٢٥٠

 , ٤١٩٦ , كتاب املغازي , باب غـزوة خيـرب , رقـم ٧/٥٣٠صحيح البخاري مع فتح الباري ,  − ١٩٥
  وما بعدها ,كتاب اجلهاد والسري , باب غزوة خيرب−١٢/١٦٣وصحيح مسلم برشح النووي , 

  .١٠/٣٧املغني ,  − ١٩٦
  .١٠/٣٨املغني ,  − ١٩٧
 عكرمة بن عبداهللا , موىل ابن عباس , أصله بربري , ثقة ثبت , عامل بالتفسري , مل يثبت تكذيبه عن − ١٩٨

 , وطبقـات ١/٦٨٥التهـذيب , تقريـب  . هــ ١٠٧ابن عمر , وال يثبت عنـه بدعـة مـات سـنة 
  .٤٣, صاحلفاظ

  .١٠/٣٨املغني ,  − ١٩٩
 .السابق , نفس اجلزء والصفحة املرجع  − ٢٠٠
سفيان : قال شعبة وابن معني وغريمها . سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري , أبو عبداهللا الكويف  − ٢٠١

.  هـ١٦١تويف سنة . يف قلبي أحد ال يتقدم سفيان : وقال أمحد بن حنبل . أمري املؤمنني يف احلديث 
 ١/١٨١ , والعرب , ٢/٣٥٣هتذيب التهذيب , 

  .١٠/٣٨املغني ,  − ٢٠٢
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 , وجممـع األهنـر , ٨/٣٣٣ , وتكملـة البحـر الرائـق , ١٠/٢٣١البداية مـع نتـائج اإلفكـار ,  − ٢٠٣

٢/٦١٧ 
 , وجـواهر ٤/٢٨٦ , والرشح الكبري مـع حاشـية الدسـوقي , ٥٩٥الكايف يف فقه أهل املدينة ,  − ٢٠٤

 ٢/٢٧٢اإلكليل , 
 , واإلقنـاع يف حـل ٩/٢٨١روضـة الطـالبني ,  , و٧/٦١٢حلية العلامء ,  .وهو أصح القولني  − ٢٠٥

 ٢/٧٢١ألفاظ أيب شجاع , 
 ١٠/١٣٥ , واإلنصاف , ٥/٦١٢املمتع ,  .وهو املذهب  − ٢٠٦
الفقيه صاحـب اإلمام الشافعي , وهــو مـن رواة .  إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي , أبو ثور − ٢٠٧

ًقها وعلام وورعا , صنـف الكتب وفرع عـىل كان أحد أئمة الدنيا ف: قال ابن حبان . القول القديم  ًً
 ١/٣٧ , واألعالم , ٤٩−٢/٩٣شذرات الذهب , .  هـ ٢٤٠تويف سنة . السنن , وذب عنها 

 ١٠/٣٨املغني ,  − ٢٠٨
إمام الـديار الـشامية يف . عبدالرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي , من قبيلة األوزاع , أبو عمرو  − ٢٠٩

ي عظيم الشأن بالـشام , وكان أمره فـيهم أعـز مـن أمـر الـسلطان لـه الفقه والزهـد كان األوزاع
 , واألعـالم , ١/١٧٨تذكرة احلفاظ ,  . هـ ١٥٧مات سنة )) . السنن يف الفقه واملسائل ((كتاب 

٣/٣٢٠ 
 ١٠/٣٨املغني ,  − ٢١٠
  .١١/٦٢٦ , والبيان , ١٩/١٨٥ , واملهذب مع التكملة , ١٣/٦٨احلاوي الكبري ,  − ٢١١
  .١٠/١٣٥ , واإلنصاف , ٦/٤٤ , والفروع , ١٠/٣٨غني , امل − ٢١٢
  .٩٢سورة النساء , آية  − ٢١٣
  .٣/١٣٥٦ , واملعونة , ٢/٨٤٤اإلرشاف ,  − ٢١٤
  .١٠/٣٨ , واملغني , ٤/١٣٢ , ومغني املحتاج , ٢/٢٧٢جواهر اإلكليل ,  − ٢١٥
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  .١٠/٣٨ , ومغني املحتاج , ٤/٩٥ , وأسنى املطالب , ١٠/٥٣٧فتح العزيز ,  − ٢١٦
  .١٠/٣٨ , واملغني , ١١/٦٢٦ , والبيان , ١٩/١٨٥املهذب مع التكملة ,  − ٢١٧
  .٣٨ /١٠ , واملغني , ٤/٩٥ , وأسنى املطالب , ١٦٢كتاب القسامة من الشامل , ص − ٢١٨
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  املصادر واملراجع
 .القرآن الكريم  )١
 الـشلهوب , وعبـدالوهاب اإلمجاع أليب عمر يوسف بن عبـدالرب , مجـع وترتيـب فـؤاد )٢

 .هـ , دار القاسم , الرياض ١٤١٨الشهري , الطبعة األوىل , 
اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان , ملحمد بن حبان , ترتيب األمري عالء الـدين , ابـن  )٣

م , دار ١٩٩٦هــ , ١٤١٧لبان , قدم له وضبط نـصه كـامل احلـوت , الطبعـة الثانيـة , 
 .ان الكتب العلمية , بريوت , لبن

 اجلمـييل , الطبعـة األحكام يف أصول األحكام , لعيل بـن حممـد اآلمـدي , حتقيـق سـيد )٤
 .م , دار الكتاب العريب , بريوت , لبنان ١٩٩٨هـ , ١٤١٨, الثالثة

م , دار ١٩٩٧هــ , ١٤١٧أحكام القرآن , ألمحد بن عـيل اجلـصاص , الطبعـة بـدون ,  )٥
 .الكتاب العريب , بريوت لبنان 

 يف ختريج أحاديث منار السبيل , حممد نارص الدين األلبـاين , إرشاف حممـد إرواء الغليل )٦
 .م , املكتب اإلسالمي ١٩٨٥هـ , ١٤٠٥زهري الشاويش , الطبعة الثانية , 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة , لعز الدين عيل املعروف بابن األثـري , الطبعـة بـدون  دار  )٧
 .إحياء الرتاث العريب , بريوت , لبنان 

أسنى املطالب رشح روض الطالب , أليب حيي زكريا األنصاري , جتريد حممد الشوبري ,  )٨
 .الطبعة بدون , دار الكتاب اإلسالمي , القاهرة 

اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف , للقايض عبدالوهاب البغدادي , قارن بني نـسخه ,  )٩
م , دار ابن ١٩٩٩هـ , ١٤٢٠وخرج أحاديثه وقدم له احلبيب بن طاهر , الطبعة األوىل , 

 .حزم , بريوت , لبنان 
هــ  دار ١٣٢٨اإلصابة يف متييز الصحابة , ألمحد بـن عـيل العـسقالين , الطبعـة األوىل ,  )١٠

 .املعرفة , بريوت , لبنان 
 .أصول الفقه , ملحمد أيب زهرة , الطبعة بدون , دار الفكر العريب  )١١
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م , دار العلـم , للماليـني ١٩٩٥ية عـرشة , األعالم , خلري الدين الزركيل , الطبعة احلاد )١٢
 .بريوت , لبنان 

 . أقرب املسالك , ألمحد الدردير , مطبوع مع بلغة السالك , الطبعة بدون ,دار الفكر )١٣
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف , لعالء الـدين عـيل املـرداوي , صـححه حممـد  )١٤

 .عريب , بريوت , لبنان حامد الفقي , الطبعة الثانية , دار إحياء الرتاث ال
بدائع الصنائع , يف ترتيب الرشائع , لعالء الدين أيب بكـر الكاسـاين , الطبعـة بـدون دار  )١٥

 .الكتب العلمية , بريوت , لبنان 
بداية املبتدي , لربهان الدين عيل املرغيناين , مطبـوع مـع فـتح القـدير , الطبعـة األوىل ,  )١٦

 ., بريوت , لبنان م , دار الكتب العلمية ١٩٩٥هـ , ١٤١٥
 .بداية املجتهد وهناية املقتصد , ملحمد بن أمحد بن رشد , الطبعة بدون , دار الفكر  )١٧
 .البداية والنهاية , لعامد الدين إسامعيل بن كثري , الطبعة بدون , مكتبة املعارف , بريوت  )١٨
قاسـم حممـد البيان يف مذهب اإلمام الشافعي , ليحيى بن أيب اخلري العمراين , اعتنـى بـه  )١٩

 .م , دار املنهاج , بريوت , لبنان٢٠٠٠هـ , ١٤٢١النوري , الطبعة األوىل , 
هـ , دار ١٣٩٨التاج واإلكليل ملخترص خليل , ملحمد بن يوسف املواق , الطبعة الثانية ,  )٢٠

 .الفكر بريوت 
الكتاب تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق , لفخر الدين عثامن الزيلعي , الطبعة الثاين , دار  )٢١

 .اإلسالمي 
حترير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه , ملحيي الدين بن رشف النووي , حققه عبدالغني الـدقر  )٢٢

 .م , دار القلم , دمشق ١٩٨٨هـ , ١٤٠٨الطبعة األوىل , 
دون , دار الكتـب العلميـة , تذكرة احلفاظ , لشمس الـدين حممـد الـذهبي , الطبعـة بـ )٢٣

 ., لبنان بريوت
مد عبدالرؤوف املناوي , حتقيـق حممـد رضـوان الدايـة , الطبعـة األوىل التعاريف , ملح )٢٤

 .هـ , دار الفكر املعارص , بريوت , لبنان ١٤١٠
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التعريفات , لعـيل بـن حممـد اجلرجـاين , حققـه إبـراهيم اإلبيـاري , الطبعـة الرابعـة ,  )٢٥
 .م , دار الكتاب العريب , بريوت , لبنان ١٩٩٨هـ , ١٤١٨

محد بن عيل العـسقالين , دراسـة وحتقيـق مـصطفى عطـا , الطبعـة تقريب التهذيب , أل )٢٦
 .م , دار الكتب العلمية , بريوت , لبنان ١٩٩٣هـ , ١٤١٣األوىل , 

تكملة البحر الرائق رشح كنز الدقائق , ملحمـد بـن حـسني الطـوري , الطبعـة الثالثـة ,  )٢٧
 .م , دار املعرفة , بريوت , لبنان ١٩٩٣هـ , ١٤١٣

يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري , ألمحد بن عيل العسقالين , اعتنى بـه التلخيص احلبري  )٢٨
 .ر الكتب العلمية , بريوت , لبنانم , دا١٩٩٣هـ , ١٤١٣حسن قطب , الطبعة األوىل , 

التنبيه يف فقه اإلمام الشافعي , إلبراهيم بن عيل الشريازي , حتقيق عيل معوض , وعـادل  )٢٩
م , رشكة دار األرقـم بـن أيب األرقـم , ١٩٩٧هـ , ١٤١٨عبداملوجود , الطبعة األوىل , 

 .بريوت , لبنان 
تنوير األبصار , ملحمد بن عبداهللا التمرتايش , مطبوع مـع رد املحتـار , دراسـة وحتقيـق  )٣٠

, هـ١٤١٥سامعيل , الطبعة األوىل , عادل عبداملوجود وعيل معوض , قدم له حممد بكر إ
 . , لبنان م , دار الكتب العلمية , بريوت١٩٩٤

هتذيب األسامء واللغات , ملحي الدين بن رشف النووي , عنيت بنرشه وتصحيحه رشكة  )٣١
العلامء بمساعدة إدارة الطباعة املنريية , الطبعة بـدون , دار الكتـب العلميـة , بـريوت , 

 .لبنان 
هــ , ١٤١٣هتذيب التهذيب , لشهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين , الطبعة الثانية ,  )٣٢

 .م , دار إحيار الرتاث العريب , بريوت , لبنان ١٩٩٣
,  البغوي , حتقيق عادل عبداملوجودالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي , للحسني بن مسعود )٣٣

م , دار الكتـب العلميـة , بـريوت , ١٩٩٧هــ , ١٤١٨وعيل معوض , الطبعـة األوىل , 
 .لبنان 

هــ , ١٤٠٦طـربي , الطبعـة بـدون , جامع البيان يف تفسري القرآن , ملحمد بن جريـر ال )٣٤
 .م , دار املعرفة , بريوت , لبنان ١٩٨٦
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َجامع الرتمذي , ملحمد بن عيسى بن سورة الرتمذي , مطبوع مـع عارضـة األحـوذي ,  )٣٥ َ
م , دار الفكـر , بـريوت , ١٩٩٥هـ , ١٤١٥ضبط صدقي مجيل العطار , الطبعة بدون , 

 .لبنان 
أمحد القرطبي , راجعـه صـدقي حممـد مجيـل , خـرج اجلامع ألحكام القرآن , ملحمد بن  )٣٦

 .م , دار الفكر ١٩٩٣هـ , ١٤١٤ّأحاديثه عرفان العشا , الطبعة بدون , 
جواهر اإلكليل رشح خمترص خليل , لصالح عبدالسميع اآليب األزهري , الطبعـة بـدون  )٣٧

 .دار املعرفة , بريوت , لبنان 
عني , للـسيد البكـري الـدمياطي , الطبعـة حاشية إعانة الطالبني , عىل حل ألفاظ فتح امل )٣٨

 .م , دار الفكر , بريوت , لبنان ١٩٩٣هـ , ١٤١٤بدون , 
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري , ملحمد عرفة الدسوقي , الطبعة بـدون , دار إحيـاء  )٣٩

 .الكتب العربية 
د , قدم احلاوي الكبري , لعيل بن حممد املاوردي , حتقيق عيل معوض , وعادل عبد املوجو )٤٠

م , دار ١٩٩٤هــ , ١٤١٤له حممد بكر إسامعيل , وعبدالفتاح أبو سنة , الطبعة األوىل , 
 .الكتب العلمية , بريوت , لبنان 

حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء , ملحمد بن أمحد الـشايش القفـال , حققـه ياسـني  )٤١
َأمحد درادكه , الطبعة األوىل ,  ديثة , عامن , اململكة األردنيـة م , مكتبة الرسالة احل١٩٨٨َ

 .اهلاشمية 
خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبـري , أليب القاسـم  )٤٢

هــ ١٤١٠الرافعي , لرساج الدين بن امللقن , حققـه محـدي الـسلفي , الطبعـة األوىل , 
  .م , مكتبة الرشد , الرياض , اململكة العربية السعودية١٩٨٩

الروض املربع رشح زاد املستقنع , ملنصور بن يوسـف البهـويت , الطبعـة الـسادسة , دار  )٤٣
 .الفكر 

روضة الطالبني وعمدة املفتني ملحي الدين بن رشف النووي , إرشاف زهري الـشاويش ,  )٤٤
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 .م , املكتب اإلسالمي ١٩٩١هـ , ١٤١٢الطبعة الثالثة , 
عبداهللا بن أمحد بن قدامة , مطبوع مـع رشحهـا روضة الناظر وجنة املناظر , ملوفق الدين  )٤٥

م , مكتبـة املعـارف الريـاض , ١٩٨٤هــ , ١٤٠٤نزهة اخلاطر العاطر , الطبعة الثانية , 
 .اململكة العربية السعودية 

سنن ابن ماجة , ملحمد بن يزيـد القزوينـي , حتقيـق صـدقي العطـار , الطبعـة بـدون ,  )٤٦
 ., لبنان م , دار الفكر , بريوت ١٩٩٥هـ , ١٤١٥

سنن أيب داود , لسليامن بن األشـعث السجـستاين , مطبـوع مـع عـون املعبـود , ضـبط  )٤٧
م , دار الفكـر , ١٩٧٩هــ , ١٣٩٩وحتقيق عبدالرمحن حممـد عـثامن , الطبعـة الثالثـة , 

 .بريوت , لبنان 
السنن الكرب للبيهقي , ألمحد بن احلسني البيهقي , إعـداد يوسـف املرعـشيل , الطبعـة  )٤٨

 .م , دار املعرفة , بريوت , لبنان ١٩٩٢هـ , ١٤١٣ , بدون
السنن الكرب للنسائي , ألمحد بن شعيب النسائي , حتقيق عبدالغفار البنـداري , وسـيد  )٤٩

 . م , دار الكتب العلمية , بريوت , لبنان ١٩٩١هـ , ١٤١١حسن , الطبعة األوىل , 
احلـافظ جـالل الـدين سنن النسائي , ألمحـد بـن شـعيب النـسائي , مطبـوع مـع رشح  )٥٠

الـرتاث اإلسـالمي , الطبعـة السيوطي , حققه ورقمه ووضـع فهارسـه مكتـب حتقيـق 
 .م , دار املعرفة , بريوت , لبنان ١٩٩١هـ , ١٤١١, األوىل

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب , لعبداحلي بـن العـامد احلنـبيل , حتقيـق جلنـة إحيـاء  )٥١
 .الطبعة بدون , دار اآلفاق اجلديدة , بريوت الرتاث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة , 

الرشح الكبري , ألمحد الدردير , مطبوع مع حاشية الدسوقي , الطبعة بـدون , دار إحيـاء  )٥٢
 .الكتب العلمية 

 .رشح منتهى اإلرادات , ملنصور بن يونس البهويت , الطبعة بدون , دار الفكر  )٥٣
,  مع صحيح مسلم , الطبعة بدونطبوعرشح النووي , ملحي الدين بن رشف النووي , م )٥٤

 .م , دار الريان للرتاث , مرص ١٩٨٧هـ , ١٤٠٧
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صحيح البخاري , ملحمد بن إسامعيل البخاري , مطبوع مع فـتح البـاري , حتقيـق حمـي  )٥٥
قي , راجعـه قـيص حمـي الـدين الدين اخلطيب , رقم كتبه وأبوابـه حممـد فـؤاد عبـدالبا

 .م , دار الريان للرتاث , القاهرة , مرص ١٩٨٧هـ , ١٤٠٧, الطبعة الثانية , اخلطيب
صحيح مسلم , ملسلم بن احلجاج القشريي , مطبوع مع رشح النـووي , الطبعـة بـدون  )٥٦

 .م , دار الريان للرتاث , القاهرة , مرص ١٩٨٧هـ , ١٤٠٧
 هــ دار ١٤٠٣طبقات احلفاظ , لعبـدالرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي , الطبعـة األوىل ,  )٥٧

 ., بريوت الكتب العلمية 
هــ ١٤١٨الطبقات الكرب , ملحمد بن سعد , تقديم إحسان عبـاس , الطبعـة بـدون ,  )٥٨

 .م , دار صادر بريوت , لبنان ١٩٩٨
العرب يف خرب من عرب , للحافظ الذهبي , حققه حممد بن سعيد البسيوين زغلول , الطبعـة  )٥٩

 .م ,دار الكتب العلمية , بريوت , لبنان ١٩٨٥هـ , ١٤٠٥األوىل , 
عيون املجالس , اختصار القايض عبدالوهاب بن عيل البغدادي , حتقيق ودراسـة امبـاي  )٦٠

 .م , مكتبة الرشد ٢٠٠هـ , ١٤٢١بن كيباكاه , الطبعة األوىل , 
الفتاو اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن , نظام الدين ومجاعة من علامء  )٦١

م , دار إحيـاء الـرتاث ٢٠٠٢هــ , ١٤٢٣وىل , اهلند , تصحيح سمري رباب , الطبعة األ
 .العريب , بريوت , لبنان 

فتح العزيز , لعبدالكريم بن حممد الرافعي , مطبوع مع الـوجيز , حتقيـق عـيل معـوض ,  )٦٢
م , دار الكتب العلمية , بريوت ١٩٩٧هـ , ١٤١٧وعادل عبداملوجود , الطبعة األوىل , 

 .لبنان 
بـن عبـدالرب عـىل موطـأ اإلمـام مالـك , ترتيـب وحتقيـق فتح املالك بتبويب التمهيد ال )٦٣

م , دار الكتـب العلميـة , بـريوت , ١٩٩٨هـ , ١٤١٨مصطفى محيدة , الطبعة األوىل , 
 .لبنان 

الفروع , لشمس الدين حممد بـن مفلـح , راجعـه عبدالـستار خـراج , الطبعـة الرابعـة   )٦٤
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 .م , عامل الكتب , بريوت ١٩٨٥هـ , ١٤٠٥
بــرشح مــسلم الثبــوت , لعبــدالعيل حممــد اهلنــدي , الطبعــة األوىل , فــواتح الرمحــوت  )٦٥

 .م , دار إحياء الرتاث العريب , بريوت , لبنان ١٩٩٨هـ , ١٤١٨
 .القوانني الفقهية , ملحمد بن أمحد بن جزي , الطبعة بدون , املكتبة الثقافية , بريوت  )٦٦
 , الطبعـة بـدون , دار الكتـب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي , أليب عمر بـن عبـدالرب )٦٧

 .العلمية , بريوت , لبنان 
الكتاب , ألمحد بن حممد الغزوري , مطبوع مع اللباب , حققه وضبطه وعلـق حواشـيه  )٦٨

دار إحيــاء الــرتاث العــريب , م , ١٩٩١هـــ , ١٤١٢حممــود النــواوي , الطبعــة بــدون , 
 ., لبنان بريوت

د بن حممد بـن الـصباغ , دراسـة وحتقيـق كتاب القسامة من الشامل , أليب نرص عبدالسي )٦٩
 .م ١٩٩٥هـ , ١٤١٥عواض بن هالل العمري , 

كشاف القناع عن متن اإلقنـاع , ملنـصور بـن يـونس البهـويت , حتقيـق مركـز البحـوث  )٧٠
م , مكتبة نزار البـاز , ١٩٩٦هـ , ١٤١٧والدراسات بمكتبة نزار الباز , الطبعة األوىل , 

 .مكة املكرمة 
, يف حل غاية االختصار , لتقي الدين أيب بكر بن حممد الدمـشقي , حقـق كفاية األخيار  )٧١

م , دار املعرفة , بـريوت , ٢٠٠٠هـ , ١٤٢١نصوصه عبداملجيد طعمة , الطبعة األوىل , 
 . لبنان 

م دار ١٩٩٤هــ , ١٤١٤لسان العرب , جلامل الدين حممد بن منظور , الطبعـة الثالثـة ,  )٧٢
 .صادر , بريوت , لبنان 

هــ , مؤسـسة ١٣٩٠ امليزان , ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين , الطبعـة األوىل , لسان )٧٣
 .األعلمي , بريوت لبنان 

هــ ١٤١٢اللباب يف رشح الكتاب , لعبدالغني امليداين , حققه حممـود أمـني النـواوي ,  )٧٤
 .م , درا إحياء الرتاث العريب , بريوت , لبنان ١٩٩١
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هــ , ١٤٢١لدين إبـراهيم بـن مفلـح , الطبعـة الثالثـة , املبدع يف رشح املقنع , لربهان ا )٧٥
 .م , املكتب اإلسالمي ٢٠٠٠

م , دار الكتـب ١٩٩٣هــ , ١٤١٤املبسوط , لشمس الدين الرسخيس , الطبعة األوىل ,  )٧٦
 .العلمية , بريوت , لبنان 

جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر , لعبداهللا بن حممد املعروف بـداماد افنـدي , الطبعـة  )٧٧
 .بدون , دار إحياء الرتاث العريب 

هــ ١٤٠٦جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد , لنـور الـدين عـيل اهليثمـي , الطبعـة بـدون ,  )٧٨
 .م, مؤسسة املعارف , بريوت , لبنان ١٩٨٦

حـسني عـيل اليـدري , الطبعـة املحصول , للقايض أبوبكر بن العـريب املـالكي , حققـه  )٧٩
 .ق , األردن  , دار البيار١٩٩٩ هـ , ١٤٢٠, األوىل

 .خمتار الصحاح , ملحمد بن أيب بكر الرازي , الطبعة بدون , دار الفكر العريب , بريوت  )٨٠
خمترص اختالف العلامء , ألمحد بن عيل الرازي , دراسـة وحتقيـق عبـداهللا نـذير , الطبعـة  )٨١

 .م , دار البشائر اإلسالمية , بريوت , لبنان ١٩٩٥هـ , ١٤١٦األوىل , 
ليل بن إسحاق املالكي , ضبطه وعلق عليه ووضع ترقيمـه أمحـد عـيل خمترص خليل , خل )٨٢

 .م , دار الفكر , بريوت , لبنان ١٩٩٥هـ , ١٤١٥حركات , الطبعة بدون , 
املستدرك عىل الصحيحني , أليب عبداهللا احلـاكم , بـإرشاف يوسـف املرعـشيل , الطبعـة  )٨٣

 .بدون , دار املعرفة , بريوت , لبنان 
ألصول , أليب حامد الغزايل , باعتناء حممـد نجـم , الطبعـة األوىل , املستصفى من علم ا )٨٤

 .م ,دار صادر , بريوت , لبنان ١٩٩٥
م , دار إحيـاء الـرتاث ١٩٩٤هــ , ١٤١٥مسند اإلمام أمحد بن حنبل , الطبعة الثالثـة ,  )٨٥

 .العريب , بريوت , لبنان 
م , دار ١٩٩٤هــ , ١٤١٤ املصباح املنري , ألمحـد بـن حممـد الفيـومي , الطبعـة األوىل , )٨٦

 .الكتب العلمية , بريوت , لبنان 
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املصنف , لعبدالرزاق الصنعاين , عنى بتحقيق نصوصه حبيب األعظمي , الطبعة بـدون  )٨٧
 .منشورات املجلس العلمي 

املطلع عىل ألفاظ املقنع , لشمس الدين أيب عبداهللا حممد البعيل , حتقيق حممود األرناؤوط  )٨٨
م , مكتبـة ٢٠٠٣هــ , ١٤٢٣دالقادر األرناؤوط , الطبعة األوىل , وآخرون , قدم له عب

 .السوادي , جدة , اململكة العربية السعودية 
معجم البلدان , لشهاب الدين ياقوت بن عبداهللا احلمـوي , الطبعـة بـدون , دار صـادر  )٨٩

 .بريوت 
في  الطبعـة املعجم الكبري , لسليامن بن أمحد الطرباين , حققه وخرج أحاديثه محدي الـسل )٩٠

 .الثانية , دار إحياء الرتاث العريب 
معجم املقاييس يف اللغة , ألمحد بن فارس بن زكريا , حققـه شـهاب الـدين أبـو عمـرو  )٩١

 .م , دار الفكر , بريوت , لبنان ١٩٩٤هـ , ١٤١٥الطبعة األوىل , 
املعجم الوسيط , قـام بإخراجـه إبـراهيم مـصطفى وآخـرون , الطبعـة بـدون , املكتبـة  )٩٢

 .اإلسالمية , استانبول , تركيا 
معرفة السنن واآلثار , ألمحد بن احلسني البيهقي , حتقيق سـيد حـسن , الطبعـة األوىل ,  )٩٣

 .م , دار الكتب العلمية , بريوت لبنان ١٩٩١هـ , ١٤١٢
املعونة عىل مذهب عامل املدينة , لعبدالوهاب البغدادي , حتقيق محيش عبداحلق , الطبعـة  )٩٤

 .م , مكتبة نزار الباز , مكة املكرمة ١٩٩٥هـ , ١٤١٥األوىل , 
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج , ملحمد اخلطيب الرشبيني , إرشاف صدقي  )٩٥

 .م , دار الفكر , بريوت , لبنان ١٩٩٥هـ , ١٤١٥حممد العطار , الطبعة بدون , 
م دار ١٩٨٤هــ , ١٤٠٤ألوىل , املغني , ملوفق الدين عبداهللا بن أمحد بن قدامة , الطبعة ا )٩٦

 .الفكر , بريوت , لبنان 
مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلـة الـرشعية , ملحمـد سـعد اليـويب , الطبعـة  )٩٧

م , دار اهلجرة للنرش والتوزيع , الريـاض , اململكـة العربيـة ١٩٩٨هـ , ١٤١٨األوىل , 
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 .السعودية 
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