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 ملخص البحث : 
ال  ريب أف علم الشريعة أفضل العلـو على اإلطبلؽ وأجلها على الدواـ من تأمل 

٤بصنفات وتنوع ا٤بعارؼ، وكيف ال يكوف كذلك وقد حظي باىتماـ العلماء فيو سره كثرة ا
ا٤بخلصْب، الذين أفنوا أعمارىم ُب خدمتو، وتلذذوا بالبحث ُب مسائلو، وأبانوا عن جليل 

بعد اطبلعي على كثّب من الكتب الفقهية تبْب يل أف ىذا ا٤بوضوع متفرؽ ُب  و ٧باسنو، 
أسهم ٔبهدي ا٤بتواضع، فأتتبع مسائل ىذا ا٤بوضوع كتب ا١بنايات والديات، فقررت أف 

 وأٝبعها ٙبت نطاؽ واحد لتكوف متناسقة واضحة.
زنصل ليس لدى كثّب من الناس ُب قضية التعامل مع الكفار حيث يعتقد عامة 
الناس أف الكفار على درجة واحدة، وال حقوؽ ٥بم البتة، وُب ىذا إجحاؼ ال يقره 

 تواضع قليل من اإلاارات الٍب تبدد ذلك االلتباس.اإلسبلـ، وُب ىذا ا١بهد ا٤ب
ُب ٝبلة ىذا البحث تظهر للمطلع بعض ا٤بعلومات الٍب تدلو على يسر اإلسبلـ و 

و٠باحتو وأنو دين العدؿ والنصح والوسط وذلك أدعى إىل استقطاب الكثرة الكاثرة من 
 الناس للدخوؿ ُب ىذا الدين والعبِّ من ٧باسنو وفضائلو.

ا٤ببحث األوؿ عن تعريف ا١بناية والفرؽ بينها وبْب ا١برشنة من ا١براح. ويتحدث 
ويتناوؿ ا٤ببحث الثاين: عددًا من موجبات ا١بناية على وجو االختصار وىي القصاص 
والدية واألرش وحكومة العدؿ والضماف والكفارة وا٢برماف من اإلرث. وُب ا٤ببحث الثالث 

لكفار ٕبسب عبلقتهم با٤بسلمْب، وىم احملاربوف، أبْب حقيقة الكفر وأنواعو وأقساـ ا
أما ا٤ببحث الرابع ففيو بياف أحكاـ  وا٤بعاىدوف، وا٤بستأمنوف، والذميوف وا٤برتدوف وحنوىم.

وُب ا٣باٛبة أىم  جناية ا٤بسلم على كل من الكفار الذين سبق بياهنم ُب ا٤ببحث الثالث.
 نتائج البحث.
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Research Summary : 
There is no doubt that the science of Sharia is the best 

science ever, and always guided by the hope of the secret of the 
abundance of works and the diversity of knowledge, and how not 
to be so and has received the attention of sincere scholars, who 
died in his service, and delights in the research of his questions, and 
expressed the Jalil Mahasnh, Many books of jurisprudence show 
me that this subject is scattered in the books of crimes and 
religions, so I decided to contribute to my humble efforts, I follow 
the issues of this subject and grouped under one scope to be 
consistent and clear. 

Many people do not have the issue of dealing with 
unbelievers, where the public believes that the infidels are one 
degree, and they have no rights at all, and this is an injustice that is 
not recognized by Islam. In this modest effort, there are few signs 
that dispel this confusion. 

In this research, the reader has some information that 
indicates the pleasure of Islam and its permissibility, and that it is 
the religion of justice, advice and moderation. He claimed to 
attract a large number of people to enter this religion and play from 
its virtues and virtues. 

The first section deals with the definition of crime and the 
difference between it and the crime of wounds. The second topic 
deals with a number of the causes of the crime in short, namely, 
retribution, deity, archery, the government of justice, security, 
expiation, and deprivation of inheritance. In the third section I 
show the truth about kufr and its types and sections of the kuffaar 
according to their relationship with the Muslims, they are the 
warriors, the institutes, the believers, the shamites, the apostates 
and the like. As for the fourth section, it explains the provisions of 
the Muslim felony on each of the infidels who have already been 
mentioned in the third section. In conclusion, the main results of 
the research. 
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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 املقدمــــة

ا٢بمد هلل الذي خلقنا من العدـ، وفضلنا على سائر األمم، وعلمنا ما مل نكن 
نعلم، وأاهد اف ال الو اال اهلل وحده ال اريك لو وأاهد أف ٧بمدًا عبده ورسولو الداعي 

والشيم وسلم إىل دين قيم، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وأصحابو أويل ا٤بناقب 
 تسليماً كثّباً: وبعد.

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ فإف اهلل عز وجل يقوؿ: 

ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  

 .(ٔ)ژېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
نعم. لقد كاف الناس يتخبطوف ُب جاىلية عمياء، تتقاذفهم أمواج من ا٤بعتقدات 

لرذيلة عادات فاسدة وتعصف هبم أحكاـ جائرة، وتصدىم الفاسدة وتلقي هبم ُب مستنقع ا
عن ا٢بق عصبية منتنة وقناعات مستحكمة، ال يعرفوف إىل ا١بادة طريقاً، وال يلوح ٥بم من 
نور الرسالة بريقاً، وال يذوقوف ٢ببلوة اإلشناف طعماً، وقد أعمت قلوهبم اهواهتم وأزاغت 

عث اهلل نبيو ٧بمدًا صلى اهلل عليو وسلم أبصارىم عن ا٢بق أىواؤىم، كانوا كذلك حٌب ب
يدعوىم إىل التوحيد ويبْب ٥بم معامل الدين، ففريقًا صدقوا، وفريقًا كذبوا، ولكنو جاىد ُب 

 اهلل حق جهاده، حٌب ظهر أمر اهلل وىم كارىوف.
ظهر أمر اهلل، فنهل الناس من نبع العقيدة الصاُب، وتفيؤوا ظل الشريعة الوارؼ، 

وعز جاىهم، وقوي سلطاهنم، وقامت حضاراهتم، وملؤوا الدنيا من فيض  تركت نفوسهم،
علمهم الذي ىو من أارؼ ا٤بطالب وأسُب ا٤براتب، يسعى ُب ٙبصيلو ا١بادوف، ويتفاىن ُب 

 خدمتو ا٤بخلصوف حث علبيو اإلسبلـ ورفع من قدر صاحبو القرآف.
على الدواـ من تأمل وال  ريب أف علم الشريعة أفضل العلـو على اإلطبلؽ وأجلها 

فيو سره كثرة ا٤بصنفات وتنوع ا٤بعارؼ، وكيف ال يكوف كذلك وقد حظي باىتماـ العلماء 
ا٤بخلصْب، الذين أفنوا أعمارىم ُب خدمتو، وتلذذوا بالبحث ُب مسائلو، وأبانوا عن جليل 

                                                 
 .ٗٙٔآؿ عمراف آية ( ٔ)
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وىدانا  ٧باسنو، فجزاىم اهلل عنا خّباً،ووفقنا ٤با وفقهم لو، ويسر لنا سلوؾ سبيل العلم،
 صراطو ا٤بستقيم إنو ٠بيع ٦بيب.

وحيث إنِب أحد الطبلب الدارسْب ُب كلية الشريعة، وكاف ٩با يكلف بو الطبلب ُب 
ا٤بستوى الثامن تقدًن ٕبث ُب موضوع سنتاره الطالب من بْب مواضيع تعرضها الكلية، وقع 

يار أسباب أوجزىا اختياري على موضوع "جناية ا٤بسلم على الكافر". وقد كاف ٥بذا االخت
 فيما يلي:

بعد اطبلعي على كثّب من الكتب الفقهية تبْب يل أف ىذا ا٤بوضوع متفرؽ ُب كتب 
ا١بنايات والديات، فقررت أف أسهم ٔبهدي ا٤بتواضع، فأتتبع مسائل ىذا ا٤بوضوع وأٝبعها 

 ٙبت نطاؽ واحد لتكوف متناسقة واضحة.
مل مع الكفار حيث يعتقد عامة زنصل ليس لدى كثّب من الناس ُب قضية التعا

الناس أف الكفار على درجة واحدة، وال حقوؽ ٥بم البتة، وُب ىذا إجحاؼ ال يقره 
 اإلسبلـ، وُب ىذا ا١بهد ا٤بتواضع قليل من اإلاارات الٍب تبدد ذلك االلتباس.

ُب ٝبلة ىذا البحث تظهر للمطلع بعض ا٤بعلومات الٍب تدلو على يسر اإلسبلـ 
و دين العدؿ والنصح والوسط وذلك أدعى إىل استقطاب الكثرة الكاثرة من و٠باحتو وأن

 الناس للدخوؿ ُب ىذا الدين والعبِّ من ٧باسنو وفضائلو.
 :وقد سلكت ُب ىذا البحث منهجاً أ٣بصو ُب النقاط اآلتية

 أخرج اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من مظاهنا. (ٔ)
لظاىري أحيانًا دوف ترتيب بْب ا٤بذاىب ال ُب أورد رأي ا٤بذاىب األربعة وا٤بذىب ا (ٕ)

 قوة القوؿ وال ُب تاريخ ا٤بذاىب.
ال أعرؼ باألعبلـ الواردين ُب ثنايا البحث وذلك ٤با رأيتو من كثرهتم ٩با يستدعي وقتاً  (ٖ)

 وجهداً وسنرج بالبحث عن مقصده.
 أعزو كل مذىب إىل مصادره األصلية ما استطعت إىل ذلك سبيبلً. (ٗ)

الصحابة والتابعْب ومن بعدىم فأعزوىا إىل كتب الفقو ا٤بختلفة الٍب أما أقواؿ 
 أجدىا فيها.

 أستعْب ُب مناقشة أألدلة بأقواؿ العلماء وقد أكتفي بذلك ُب الَبجيح بْب األقواؿ. (٘)
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أما خطة البحث فإهنا تتكوف من مقدمة وأربعة مباحث وخاٛبة. تشتمل ا٤بقدمة 
 لبحث وخطتو.على أسباب اختيار ا٤بوضوع ومنهج ا

ويتحدث ا٤ببحث األوؿ عن تعريف ا١بناية والفرؽ بينها وبْب ا١برشنة من ا١براح. 
ويتناوؿ ا٤ببحث الثاين: عددًا من موجبات ا١بناية على وجو االختصار وىي القصاص 
والدية واألرش وحكومة العدؿ والضماف والكفارة وا٢برماف من اإلرث. وُب ا٤ببحث الثالث 

فر وأنواعو وأقساـ الكفار ٕبسب عبلقتهم با٤بسلمْب، وىم احملاربوف، أبْب حقيقة الك
 وا٤بعاىدوف، وا٤بستأمنوف، والذميوف وا٤برتدوف وحنوىم.

أما ا٤ببحث الرابع ففيو بياف أحكاـ جناية ا٤بسلم على كل من الكفار الذين سبق 
 بياهنم ُب ا٤ببحث الثالث.

 وُب ا٣باٛبة أىم نتائج البحث.
 لم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو وسلم.وصلى اهلل وس
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 املبخث األول

 يف تعريف اجلياية والفرق بييها وبني اجلرمية واجلراح والشجاج
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 تعريف الجناية لغة واصطالحاً:
ا١بناية ُب اللغة مصدر جُب. يقاؿ جُب الذنب عليو جناية ٗبعُب جرّه إليو. و٘بُب 

يو وىو بريء. ويقاؿ: جُب  جناة وُجنَّاء. وكل ما رنتُب فهو جُب على فبلف ٗبعُب تقوؿ عل
جئ  حئ  مئ  ژ . قاؿ تعاىل:(ٔ)وجناة. وا١بُب الكؤل. وا١بِبي الثمر اجملتُب ما داـ طريًا

 (ٕ) .ژىئ  
وأما ُب االصطبلح: فتكاد تتفق عبارات الفقهاء على أهنا التعدي على النفس 

 ٚبتلف من كتاب إىل آخر.واألطراؼ، وإف كانت تراجم األبواب 
 قاؿ ابن عابدين ُب رد احملتار: " كتاب ا١بنايات، ىي اسم لفعل ٧بـر حل ٗباؿ 

 .(ٖ)أو نفس، وخص الفقهاء الغصب والسرقة ٗبا حل ٗباؿ، وا١بناية ٗبا حل بنفس وأطراؼ"
وترجم ا٣برقي ُب ٨بتصره بلفظ "ا١براح" إال أف ابن قدامة رٞبو اهلل قاؿ "يعِب كتاب 

 ١بنايات، وإدنا عرب عنها با١براح لغلبة وقوعها بو، وا١بناية كل فعل عدواف على نفس ا
أو ماؿ لكنها ُب العرؼ ٨بصوصة ٗبا زنصل فيو التعدي على األبداف. و٠بوا ا١بنايات على 

 .(ٗ) األمواؿ غصباً وسرقة وهنباً..."
 .(٘)وكذلك صنع بعض الشافعية

 " أما ا١بنايات فأرادوا هبا ا٢بدود.(ٙ)دماءأما ا٤بالكية فقد ترٝبوا بلفظ "ال
"وا١بنايات ا٤بوجبة للعقوبات سبع، البغي والردة  قاؿ ا٢بطاب ُب مواىب ا١بليل:

 .(ٚ)والزنا والقذؼ والسرقة وا٢برابة والشرب

                                                 
 .، باب الواو والياء من ا٤بعقل فصل ا١بيم٘٘ٔ، ٗ٘ٔ/صٗٔلساف العرب ج( ٔ)
 .ٕ٘سورة مرًن، آية ( ٕ)
 .ٕٚ٘/٘ٙحااية رد احملتار ( ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔٔا٤بغِب ( ٗ)
 .ٜ٘/ٗارح احمللى على منهاج الطالبْب ( ٘)
 .ٕ/ٛ، ا٣براي على خليل ٖٕٓ/ٙمذاىب ا١بليل ( ٙ)
 .ٕٙٚ/ٙمواىب ا١بليل ( ٚ)
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وأحسن تعريف وقفت عليو للجناية ما أورده صاحب الروض ا٤بربع، فقد عرفها 
 وجب قصاصًا أو مااًل" وأردؼ صاحب ا٢بااية بقولو:بأهنا: "التعدي على البدف ٗبا ي

 .(ٔ)"أو كفارة" 
ففي قولو: "التعدي على البدف" إاارة إىل ا١بناية على النفس سواء كانت كاملة 
 تؤدي إلىب إزىاؽ الروح أو على ما ىو دوف النفس، وىي ما تؤدي إىل قطع عضو 

 أو إتبلفو وحنو ذلك.
رة إىل القصاص ُب القتل العمد واألطراؼ وُب قولو "ٗبا يوجب قصاصا" إاا

 والشجاج وحنوىا.
وُب قولو: "أوبااًل" إاارة إىل الدية ُب القتل ا٣بطأ وابو العمد وعند العفو عن 

 القاتل ا٤بتعمد وعند التعدي على ما دوف النفس.
وُب قولو" أو كفارة" إاارة إىل صور ٨بصوصة من صور القتل، كأف يقتل مسلماً ُب 

ار، فإف الواجب ىو الكفارة فقط خبلفًا ٤ببلؾ والشافعي القائلْب بوجوب الدية صف الكف
 والكفارة معاً.

 تعريف الجريمة في اللغة واالصطالح:
ا١برشنة لغة مأخوذة من جرمو رنرمو جرمًا ٗبعُب قطعو واجره جرشنة أي مقطوعة، 

. وا١برـُ التعدي، وا١بـر الذنب، وا١بم ، وا١باـر وجـر النخل قطعو فهو جاـر ع أجراـ وجرـو
 .أي ا٤بذنبْب.(ٖ)ژڻ  ڻ   ڻ  ژ . قاؿ تعاىل:(ٕ)ا١باين واجملـر وا٤بذنب

 وأما ُب االصطبلح فقد تعددت تعريفاهتا عند أىل العلم.
 قاؿ ا٤باوردي ُب األحكاـ السلطانية، وىي ٧بظورات ارعية زجر اهلل عنها ٕبد 

 .(ٗ)أو تعزير"

                                                 
 .ٗٙٔ/ٚالروض ا٤بربع مع حاايتو ( ٔ)
 يم.، باب ا٤بيم فصل ا١بٖٔٔصٕٔلساف العرب ج( ٕ)
 (.ٓٗاألعراؼ آية )( ٖ)
 .ٖٕٚاألحكاـ السلطانية ص ( ٗ)
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ء قو٥بم: "إهنا إتياف فعل ٧بـر معاقب على فعلو وحكى بعض ا٤بعاصرين عن الفقها
أو ترؾ فعل ٧بـر معاقب على تركو ولو ُب الشرع جزاء عاجل ُب الدنيا وجزاء آجل ُب 

 .(ٔ)اآلخرة"
 تعريف الجراح:

ا١براح ُب اللغة ٝبع َجرْح، وا١برح الفعل. يقاؿ: جرحو رنرحو جرحًا أثر فيو 
منو:ا١بُرْح. وا١بمع أجراح وُجروح وجراح.  السبلح. وجرَّحو أكثر فيو ذلك. واالسم

وا١براحة: اسم الطعنة أو الضربة. وا١بمع جراحات وجراح. ورجل جريح من قـو جرحى. 
وامرأة جريح. فبل رنمع ٝبع السبلمة ألف مؤنثو ال تدخلو ا٥باء. واالستجراح النقصاف 

ٻ  ٻ   ٱ ژ والعيب والفساد وجرّح الشيء واجَبحو أي كسبو. وُب التنزيل:

أي ما كسبتم. وا١بوارح من الطّب والسباع  (ٕ)ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  
والكبلب وذوات الصيد ألهنا ٘برح ألىلها أي تكسب ٥بم. واحدىا جارحة وُب التنزيل: 

. وجوارح اإلنساف: أعضاؤه واحدهتا جارحة (ٖ)ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ 
 .(ٗ)ألهنن رنرحن ا٣بّب والشر أي يكسبو

ح فقد استعاض هبا بعض الفقهاء عن لفظ ا١بنايات ُب تراجم وأما ُب االصطبل
األبواب كما مر. ومن أولئك اإلماـ النووي ُب منهاج الطالبْب فقد بوب بػ "كتاب ا١براح" 
 ووجو ذلك احمللي ُب الشرح فقاؿ "ٝبع جراحة، وىي إما مزىقة للروح أو مبينة للعضو 

 .(٘)ومسمـو وغّب ذلك، والَبٝبة لؤلغلب" أو غّب ذلك، ويأٌب معها غّبىا كالقتل ٗبنقل
 وكذلك ا٣برقي من ا٢بنابلة كما سبق أف بينا.

 وخصها بعضهم بكل جرح ينتهي إىل عظم ُب غّب الوجو والرأس.

                                                 
 .ٗٔ، ٖٔالعصياف ا٤بسلح ُب الفقو اإلسبلمي ص  –الديات  -القصاص( ٔ)
 (.ٓٙاألنعاـ آية )( ٕ)
 (.ٗا٤بائدة )( ٖ)
 ، باب ا٢باء فصل ا١بيم.ٔٔٔ، ص ٕٔلساف العرب جػ( ٗ)
 .ٜ٘/ٗارح احمللى على منهاج الطالبْب مع حاايتو ( ٘)
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قاؿ البهوٌب ُب الروض ا٤بربع "النوع الثاين من نوعي القصاص فيما دوف النفس 
 .(ٔ)ا١براح فيقتص ُب كل جرح ينتهي إىل عظم"

الشجة: ا١برح ُب الرأس والوجو خاصة، ٠بيت بذلك ألهنا تقطع ا١بلدة،  وقاؿ:"
 .(ٕ)فإف كاف ُب غّبذنا ٠بي جرحاً بعد اجة"

 تعريف الشجاج:
الشجاج ُب اللغة ٝبع اجة وىي عشر: ا٢بارصة والدامية والباضعة وا٤بتبلٞبة 

 والسمحاؽ وا٤بوضحة وا٥بامشة وا٤بنقلة وا٤بأمومة والدافعة.
 يكوف ُب الوجو والرأس، فبل يكوف ُب غّبذنا من ا١بسم.وُب ا١برح 

يقاؿ: اّجو يشجو بالضم ويشّجو اجًا فهو مشجوج واجيج من قـو اّجى 
 والشجج أثر الشجة ُب ا١ببْب والنعت منو أاج ٝبعو ُاّجج.

. (ٖ)ومنو اجَّ ا٣بمر با٤باء أي مزجها، واج ا٤بفازة قطعها، والشجج والشجاج ا٥بواء
 صطبلح فقد تبْب من خبلؿ ا٢بديث عن ا١براح قريباً.وأما ُب اال

 الفرق بين الجناية والجريمة والجراح والشجاج:
 من خبلؿ النظر فيما سبق من تعريفات يتبْب لنا ما يلي:

 أواًل: أف ا١برشنة ٗبعناىا االصطبلحي ترادؼ ا١بناية ٗبعناىا اللغوي.
 ناية ٗبعناىا االصطبلحي.ثانياً: أف ا١برشنة ٗبعناىا االصطبلحي أعم من ا١ب

ثالثاً: أف ا١بناية أعم من ا١براح عند من يعرؼ ا١بناية بالتعدي على البدف ويعرؼ 
ا١براح بكل جرح ينتهي إىل عظم، وكذلك عند من يَبجم بلفظ "ا١براح" بناء على أهنا من 

 صور ا١بناية وعنوف هبا لغلبة وقوع ا١بناية هبا.
واحمللي كما رأينا قريباً ما يشعر بأف ا١براح وا١بناية  وُب كبلـ بعض الفقهاء كالنووي

 ٗبعُب واحد إال أف ا١براح ال تتناوؿ ا١بناية بنحو سم ومثقل.
 رابعاً: أف الشجاج أخص من ا١بناية ببل نزاع.

                                                 
 .ٖٚٙ، ٕٕٔ/ٚالروض ا٤بربع مع حاايتو ( ٔ)
 .ٖٚٙ، ٕٕٔ/ٚالروض ا٤بربع مع حاايتو ( ٕ)
 ، باب ا١بيم فصل الشْب.ٗٔٔ، ص ٖٔلساف العرب ج( ٖ)
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 :(ٔ)أقسام الجناية
 تنقسم ا١بناية إىل قسمْب كبّبين:

 دميْب.( وا١بناية على اآلٕ(ا١بناية على البهائم وحنوىا. )ٔ)
 وتنقسم ا١بناية على اآلدميْب ٕبسب طبيعتها إىل ثبلثة أقساـ:

 ا١بناية على النفس: ويندرج ٙبت ىذا القسم أنواع القتل وما يتعلق هبا من أحكاـ.-ٔ
 ا١بناية على دوف النفس: ويندرج ٙبت ىذا القسم ا١براح والشجاج وأحكامها.-ٕ
راد هبذا القسم ا١بنْب الذي يعترب نفساً ا١بناية على ما ىو نفس من وجو دوف وجو: وي-ٖ

من حيث إف الشرع حـر التعدي عليو وغّب نفس من حيث إف الشرع مل يوجب 
 القصاص على من قتلو.

  

                                                 
 .ٖٖٕ/ٚبدائع الصنائع ( ٔ)
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 موجبات الجناية
 الموجبات جمع موجب وهو ما يترتب على الجناية.

 أواًل: القصاص:
 اصطالحاً:تعريفه لغة و 

" وقصَّ األثر قصًا وقصصًا تتبعو، وقص ا٣برب  القصاص ُب اللغة مأخوذ من "قصَّ
أي: رجعا من الطريق الذي  (ٔ)ژچ  چ  چ   چ  ژ أعلمو. ومنو قولو تعاىل:

. أي (ٕ)ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ژ سلكاه يقصاف األثر. وقولو سبحانو: 
 نبْب لك أحسن البياف. والقاص من يأٌب بالقصة.

والقصاص بالكسر القود، يقاؿ: أقص األمّب فبلنًا من فبلف اقتص لو منو فجرحو 
مثل جرحو أو قتلو قوداً، وأقص الرجل من نفسو مكن من االقتصاص منو وأقصو ا٤بوت 
وقصو أي دنا منو، وضربو حٌب أقصو من ا٤بوت، وقصو على ا٤بوت أي دنا منو، ويقاؿ 

 .(ٖ)منهم صاحبوأيضاً: تقاص القـو أي قاص كل واحد 
 وأما ُب االصطبلح: فهو أف يفعل با١باين مثل ما فعل باجملِب عليو.

 الحكمة من مشروعيته:
. (ٗ)ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژقاؿ تعاىل:

. وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ "كتاب اهلل (٘)ژ ڑ           ڑ  ک  ک  کژ وقاؿ: 
ويقاد منو كما فعل باجملِب عليو فإنو يرتدع  " فإذا علم القاتل أنو سيؤاخذ ٔبرمو(ٙ)القصاص

عن جرشنتو، ويشفي أولياء اجملِب عليو غليل صدورىم وهبذا تتحقق حياة األفراد واجملتمعات 
 كما ذكر اهلل.

                                                 
 (.ٗٙالكهف آية )( ٔ)
 (.ٖيوسف آية )( ٕ)
 ، باب الصاد، فصل القاؼ.ٖٕٓ/ٗٔلساف العرب ( ٖ)
 .(ٜٚٔالبقرة آية )( ٗ)
 (.ٛٚٔالبقرة آية )( ٘)
 .ٛج ٕٓٚالبخاري ص ( ٙ)
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 :(ٔ)حاالت وجوب القصاص
 رنب لقصاص فينما ٛبكن فيو ا٤بماثلة، وذلك ُب حالتْب:

 أ ( ُب ا١بناية على النفس عمداً عدواناً.
 ُب ا١بناية على ما دوف النفس عمداً. ب(

 :(ٕ)شروط وجوبه
يشَبط لوجوب القصاص اروط ٨بتلفة نص عليها الفقهاء رٞبهم اهلل، منها ما 
يرجع إىل القاتل، ومنها ما يرجع إىل اجملِب عليو ومنها ما يرجع إىل ويل اجملِب عليو، وإذا 

 توافرت ىذه الشروط أمكن استيفاء القصاص وإال فبل.
 لشروط التي ترجع إلى الجاني:*ا
( التكليف: ٢بديث " رفع القلم عن ثبلثة عن الصغّب حٌب يبلغ والنائم حٌب يستيقظ ٔ

 واجملنوف حٌب يفيق".
( أف يكوف ٨بتاراً غّب مكره إكراىاً ملجئاً، على خبلؼ بْب الفقهاء ُب ىذا الشرط، فإف ٕ

 ا١بمهور ال يعتربونو خبلفاُ للحنفية.
اصدًا للجناية، وقد خالف مالُك ا١بمهور ُب ىذا الشرط فلم يعتربه بناء ( أف يكوف قٖ

 على ما يراه من أف القتل عمد وخطأ فقط.

                                                 
 .ٛٗٔمدخل الفقو ا١بنائي اإلسبلمي ص ( ٔ)
وما بعدىا. الفروع  ٖ٘ٗ/ٛٔوما بعدىا. اجملموع  ٖٕٚ/ٗوما بعدىا. حااية الدسوقي  ٕٖ٘/ٙحااية رد احملتار ( ٕ)

 وما بعدىا. ٖٙٙ/٘
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 الشروط التي ترجع إلى المجني عليه:
التكافؤ بينو وبْب ا١باين وقد اختلف الفقهاء رٞبهم اهلل ُب أساس ىذا التكافؤ فذىب  (ٔ

 يقاد حر بعبد وال مسلم بكافر مطلقاً وحنو إىل أف ا٢برية واإلسبلـ. فبل (ٔ)ا١بمهور
 ذلك.

إىل أنو ا٢برية وا١بنس فبل يقاد ذكر بأنثى أما ا٢بر فإهنم خالفوا  (ٕ)وذىب ا٢بنفية
 فيو ىذا األساس وقالوا يقاد ا٢بر بالعبد.

 أف ال يكوف جزءاً من ا١باين كأف يكو ابناًف لو. (ٕ
واختلفوا ُب ا٤بوجب للعصمة سوى أف يكوف معصـو الدـ بأف يكوف مسلمًا اتفاقاً،  (ٖ

اإلسبلـ كاألماف والذمة والعهد فَبتب عليو خبلؼ بينهم ُب وجوب القصاص على من 
جُب من سوى ا٤بسلم من ا٤بعاىدين أو الذميْب أو ا٤بستأمنْب. وسّبد مزيد بياف لو إف 

 ااء اهلل.
 ما يستوفى به القصاص:

 إىل أنو  (ٗ)وأٞبد ُب رواية (ٖ)يةاختلف العلماء رٞبهم اهلل ُب ذلك فذىب ا٢بنف
ال يستوَب إال بالسيف للحديث الذي ورد ُب ذلك وىو قولو عليو الصبلة والسبلـ "ال قود 

وألنو أسهل وأيسر من غّبه. وذىب ا١بمهور إىل أنو يتم بنفس الطريقة  (٘)إال بالسيف"
 الٍب ٛبت هبا ا١بناية ألف القصاص قائم على ا٤بماثلة ُب الفعل.

 :(ٙ)ط القصاصسقو 
 القصاص إما أف يسقط قبل وجوبو وإما أف يسقط بعد وجوبو.

 ويسقط قبل وجوبو إذا اختل ارط من اروطو.
 ويسقط بعد الوجوب ُب حاالت ىي:

                                                 
 .ٕٛٙالتشريع ا١بنائي اإلسبلمي ص ( ٔ)
 ق نفسو.ا٤برجع الساب( ٕ)
 .ٖٕٙ/ٚبدائع الصنائع ( ٖ)
 .ٛٓ٘/ٔٔا٤بغِب ( ٗ)
 .ٚ، جٜٖ٘سنن ابن ماجة ص ( ٘)
 .ٕٙٗ/ٓٔ. تكملة فتح القدير ٙٙٙ، ٘ٙٙ/ٗوما بعدىا. حااية الدسوقي  ٛ٘ٗ/ٛٔاجملموع ( ٙ)
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 فوات ٧بل القصاص، وىو ا١باين أو العضو ا٤براد االقتصاص منو فلو مات ا١باين  -ٔ
 لقصاص.أو تلف العضو مثبلً فإنو يصبح من ا٤بستحيل تنفيذ ا

العفو عن القصاص: فإذا عنا أولياء الدـ سقط القصاص وانتقلت العقوبة بالقصاص  -ٕ
 إىل أخرى.

 الصلح ويكوف مكاف العفو، فيصاحل على ماؿ مثبلً وىو جائز. -ٖ
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ وُب ذلك يقوؿ تعاىل:

 ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ

 .(ٔ)ژۓ    
 لدية:ثانياً: ا

الدية لغة: مأخوذة من الفعل: ودى يدي وديًا وتسمى بالديات ٚبفيفًا وتضعيفاً 
 .(ٕ)والتخفيف أفصح

 .(ٖ)واصطبلحاً: ىي ا٤باؿ ا٤بؤدى إىل ٦بِب عليو أو وليو بسبب جناية
 وىي ثابتة بالكتاب والسنة واإلٝباع:

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ قاؿ تعاىل:

. (ٗ)ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ ڀ 
 اآلية.

 وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: "من قتل لو قتيل فهو ٖبّب التطريق إما أف يودي 
 .(٘)أو يقاد"

 .(ٙ)وحكى ابن قدامة ُب ا٤بغِب إٝباع أىل العلم على مشروعيتها ُب ا١بملة
  

                                                 
 (.ٛٚٔسورة البقرة آية )( ٔ)
 ، باب الواو والياء من ا٤بعتل فصل الواو.ٕٔٗ/ٗٔلساف العغرب ( ٕ)
 .ٕٙٔ/ٙ. تبيْب ا٢بقائق ٜٕٕ/ٚروض ا٤بربع مع حااية ال( ٖ)
 .ٕٜالنساء آية ( ٗ)
 .ٙ، جٖٔ٘سنن أيب داود ص ( ٘)
 .ٛ، جػٓٗٔ، سنن النسائي ص٘/ٕٔا٤بغِب ( ٙ)
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 أحوال وجوبها:
وف الدية بدؿ القصاص ويكوف ذلك ُب إذا سقط القصاص: وُب ىذه ا٢بالة تك

 حاالت منها:
 إذا كاف ا١باين صبياً أو ٦بنوناً فإف الدية ٘بب على وليو.-ٔ
 إذا عفا أولياء الدـ.-ٕ
 إذا تعذر استيفاء القصاص لوجود ابهة أو ٚبلف ارط.-ٖ
أف يكوف القتل خطأ أو ابو عمد. فهذاف النوعاف يوجباف الدية وال يوجباف القصاص، -ٗ

 .(ٔ)كوف الدية واجبة ابتداءفت
 :(ٕ)أنواعها

 للدية نوعاف: مغلظة و٨بففة.
وا٤بغلظة ُب حاؿ القتل العمد احملصن، والتغليظ بأف تتكوف ُب ماؿ ا١باين ال ُب ماؿ 

 العاقلة وتكوف حالة غّب مؤجلة.
وتكوف ٨بففة إذا كاف القتل خطأ أو ابو عمد، والتخفيف بأف تكوف ُب ماؿ عاقلة 

 ١باين مؤجلة إىل ثبلث سنْب.ا
وٛبت مباحث أخرى تتعلق بتقديراهتا ومصادرىا واروطها مل نستوفها ىنا اكتفاء ٗبا 

 أوردنا لئبل يستطرد بنا ا٤بقاؿ.

                                                 
 وما بعدىا. ٘/ٕٔوما بعدىا. ا٤بغِب  ٖ/ٜٔ. اجملموع ٕٖٚ/ٛتكملة البحر الرائق ( ٔ)
 .ٕٖٕ/ٖٕٔ/ٚالروض ا٤بربع مع حاايتو ( ٕ)
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 ثالثاً: األرش:
األرش ُب اللغة مأخوذ من أرَّش بينهم إذا ٞبل بعضهم على بعض والتأريش 

 .(ٔ)وا٤بأروش ىو ا٤بخدوش، واألرش الراوةالتحربيش، واألرش من ا١براحات ىو ديتها. 
وأما ُب االصطبلح: فهو مرادؼ للدية عند بعض ا٢بنفية كالعبلمة الطوري الذي 
قاؿ ُب تكملة البحر الرائق: " وأما معناىا ارعًا فالدية عبارة عما يؤدى، وقد صار ىذا 

 .(ٕ)االسم علماً على بدؿ النفس دوف غّبىا وىو األرش"
عليو عامة الفقهاء من أف األرش اسم للواجب فيما دوف  لكن الصواب ما

 .(ٖ)النفس
 :(ٗ)أنواعه

 األرش على نوعْب:
أرش مقدر: وىو ما حدد الشارع مقداره. ورنب عند تفويت بعض منفعة ا١بنس دوف  (ٔ)

 بعضها اآلخر كإتبلؼ يد واحدة ُب اليد الدية وُب األصبع األرش.
وترؾ للحاكم تقديره. ويسمى ىذا النوع أرش غّب مقدر: وىو ما مل يرد فيو نص،  (ٕ)

 حكومة. وستأٌب.
 ما يجب فيه األرش المقدر:

 رنب األرش ا٤بقدر ُب األطراؼ والشجاج وا١براح.
فاألرش ا٤بقدر ُب األطراؼ يكوف ُب كل اثنْب من البدف فيهما كماؿ الدية وُب 

، وىذا ىو األرش أحدذنا نصف الدية كاليدين مثبًل إذا ذىبت إحداذنا ففيها نصف الدية
 ا٤بقدر.

والشجاج الٍب رنب فيها األرش ا٤بقرر ٟبس ىي ا٤بوضحة وا٥بامشة وا٤بنقلة وا٤بأمومة 
 والدامغة.

 وا٤بوضحة: ىي الٍب توضح اللحم وتربزه.

 وا٥بامشة: ىي الٍب توضح العظم وهتشمو.
                                                 

 .باب الشْب. فصل ا٥بمزة.ٕٔٔ، ص ٖاف العرب جػلس( ٔ)
 .ٕٖٚ/ٛتكملة البحر الرائق ( ٕ)
 .ٖٚ٘/ٙحااية رد احملتار ( ٖ)
 .ٕٔٙ/ٕالتشريع ا١بنائي اإلسبلمي ( ٗ)
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 وا٤بنقلة: ىي الٍب توضح العظم وهتشمو وتنقلو.
 جلدة الدماغ. وا٤بأمومة: ىي الٍب تصل إىل

 والدامغة: ىي الٍب تصل إىل الدماغ.
 .(ٔ)وا١براح الٍب رنب فيها األرش ا٤بقدر ىي ا١بائفة وىي الٍب تصل إىل ا١بوؼ

 رابعاً: حكومة عدل:
 مأخوذة من ا٢بكم وىو فرض ايء مل يكن موجوداً.

إف ومر معنا أهنا نوع من أنواع األرش ىو األرش غّب ا٤بقدر. ولقد قاؿ الفقهاء: 
ا٢بكومة أف يقـو اجملُب عليو كأنو عبد ال جناية بو ٍب يقـو وىي بو قد برئت فما نقص من 

 .(ٕ)القيمة فلو مثل نسبتو من الدية
فمثبًل: لو قدرنا أف قيمة اجملِب عليو لو كاف عبدًا سليمًا ستوف وقيمتو با١بناية 

ص بالتقوًن واحد من ٟبسوف ففي جرحو سدس ديتو لنقصو با١بناية سدس قيمتو ألف الناق
 ستة وىو سدس قيمتو فيكوف للمجنىي عليو سدس ديتو ألف الواجب مثل ذلك من الدية.

 و٘بب ا٢بكومة عند ا١بناية على عضو ال ٛبكن فيو ا٤بماثلة عمداً أو بغّب عمد.
 خامسًا: الكفارة:

 .(ٖ)مأخوذة من الكفر وىو السَب ألهنا تسَب الذنب وتغطيو
 لكتاب والسنة واإلٝباع.واألصل ُب وجوهبا ا

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ژ فمن الكتاب قولو تعاىل:

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  

 اآلية. (ٗ)ژٹ
ومن السنة قولو عليو الصبلة والسبلـ: "أعتقوا عنو يعتق اهلل بكل عضو منو عضواً 

 ".(٘)من النار

                                                 
 وما بعدىا. ٕٕٔ/ٚالروض ا٤بربع مع حااتو ( ٔ)
 .ٕٚٚ/ٚا٤برجع السابق ( ٕ)
 باب الراء فصل الكاؼ. ٕٚٔ/ٗٔلساف العرب ( ٖ)
 (.ٕٜالنساء آية ) سورة( ٗ)
 .ٛ، جػٖٔٔ، سنن النسائي ص ٙج ٖٓٗسنن أيب داود ص ( ٘)
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 .(ٔ)مشروعيتها ُب ا١بملة وأٝبعت األمة على
و٘بب على من قتل نفساً ٧برمة مسلمة كانت أو كافرة كا٤بستأمن والذمي أو اارؾ 

 ُب قتلها خطأ أو ابو عمد على خبلؼ بْب العلماء رٞبهم اهلل سيأٌب.
. واستثُب أبو حنيفة (ٕ)و٘بب على القاتل ولو كاف كافرًا أو قنًا أو صغّبًا أو ٦بنوناً 

 وسيأٌب. (ٖ)تسببرٞبو اهلل ا٤ب
واختاره  (ٙ)وا٤بالكية (٘)وا٢بنابلة (ٗ)فإف كاف القتل عمدًا فبل كفارة فيو عند ا٢بنفية

 ، ولكل من الفريقْب وجهتو، وستأٌب.(ٛ)، و٘بب عند الشافعية(ٚ)ايخ اإلسبلـ ابن تيمية
 :(ٜ)مقدارها

 ىو عتق رقبة مؤمنة، فإف مل رند فصياـ اهرين متتابعْب لآلية السابقة.
فإف مل يستطع الصـو فقد اختلف العلماء رٞبهم اهلل ُب وجوب اإلطعاـ، فعند 

 أٞبد ُب رواية والشافعي ُب قوؿ أنو ال رنب عليو خبلفاً ٤بالك وأيب حنيفة.
 وتتعدد الكفارة بتعدد القتل اتفافاً.

 سادسًا: الحرمان من اإلرث:
 تل ال غّب. باتفاؽ العلماء.من ا٤بتقرر ا٤بعلـو أف ا١بناية الٍب ٛبنع اإلرث ىي الق

 ولكنهم اختلفوا ُب حقيقة القتل ا٤بانع من اإلرث على أقواؿ:
لعموؿ قولو صلى اهلل عليو وسلم  (ٓٔ)فذىب الشافعية إىل أف القاتل ال يرث ٕباؿ

 .(ٔٔ)"ليس لقاتل مّباث"

                                                 
 .ٕٛٛ/ٚحااية الروض ا٤بربع ( ٔ)
 .ٜٕٓ-ٕٛٛ/ٚالروض مع حاايتو ( ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٓٔتكملة فتح القدير ( ٖ)
 .ٖٕٔ/ٓٔا٤برجع السابق ( ٗ)
 .ٖٕٖ/ٜالشرح الكبّب ( ٘)
 .ٖٕٙ/ٕالفواكو الدواين ( ٙ)
 .ٕٓٔ/ٛالفتاوى ( ٚ)
 .ٗٛٔ/ٜٔاجملموع ( ٛ)
 .ٜٕٓ-ٕٛٛ/ٚالروض مع حاايتو ( ٜ)
 .ٖٛٔ/ٜٔاجملموع ( ٓٔ)
 .٘، جػٖٔٗموطأ اإلماـ مالك ص ( ٔٔ)
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وألف القاتل حـر من اإلرث حٌب ال يكوف القتل ذريعة إىل استعجاؿ ا٤بّباث فوجب 
 زنـر بكل حاؿ حسماً للباب.أف 

إىل أف القتل ا٤بانع من اإلرث ىو القتل بغّب حق وىو ا٤بضموف  (ٔ)وذىب ا٢بنابلة
بقود أو دية أو كفارة كالعمد وابهو وا٣بطأ وما جرى ٦برى ا٣بطأ كالقتل بالتسبب والقتل 

 من قبل الصيب واجملنوف.
 نع ا٤بّباث.أما القفتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن النفس فبل شن

إىل أف القتل ا٤بانع من اإلرث ىو ما أوجب قصاصًا أو كفارة،  (ٕ)وذىب ا٢بنفية
وىو العمد وابهو وا٣بطأ وما جرى ٦براه، كانقبلب النائم على اخص، ٖببلؼ القتل 
بالتسبب كأف زنفر بئراً فيسقط فيو مورثو فيموت، وكذا القتل قصاصاً أو كوف القاتل ٦بنوناً 

 ك ا٤بّباث.فبل شننع ذل
وذىب ا٤بالكية إىل أف قتل مورثو عمدًا عدوانًا فإنو ال يرث من ماؿ مورثو وال من 

 ديتو.
 .(ٖ)وإف كاف القتل خطأ ففي ىذه ا٢بالة يرث من مالو وال يرث من ديتو

 سابعًا: الضمان:
ٙبدثت فيما سبق عن موجبات ا١بناية على النفس، غّب أف من تتبع كبلـ الفقهاء 

 دثوف عن موجب آخر غّب ما ذكرنا يعرؼ بػػػ "الضماف".وجدىم يتح
وىو عند ا٢بنفية من موجبات القتل بالتسبب، وعددوا لذلك صوراً، حيث ورد ُب  
كتبهم: باب ما زنث الرجلْب ُب الطريق. فصل ُب أحكاـ ا٢بائط ا٤بائل. وحنوىا من 

 األبواب الٍب تتحدث عن صور القتل بالتسبب.
 ا٤بوجبة للضماف كما ذكروىا. وأورد ىنا بعض الصور

قاؿ ا٤برغيناين ُب ا٥بداية: واذا أارع ُب الطريق رواًنا أو ميزابًا أو حنوه فسقط على 
إنساف فعطب فالدية على عاقلتو ألنو سبب لتلفو متعد بشغلو ىواء الطريق وىذا من 

 .(ٗ)أسباب الضماف وىو األصل
                                                 

 .ٖ٘ٗ/ٔٔا٤بغِب ( ٔ)
 .ٖٔٔ/ٙتبيْب ا٢بقائق ( ٕ)
 .ٚ/ٛا٣براي ( ٖ)
 .ٖٖٕ/ٓٔا٥بداية مع فتح القدير ( ٗ)
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سلمْب أو وضع حجرًا فتلف وقاؿ ُب موضع آخر: "ومن حفر بئرًا ُب طريق ا٤ب
بذلك إنساف فديتو على عاقلتو، وإف تلفت بو هبيمة فضماهنا ُب مالو ألنو متعد فيو 
فيضمن ما يتولد منو غّب أف العاقلة تتحمل النفس دوف ا٤باؿ فكاف ضماف البهيمة ُب 

 ". وغّب ىذا صور كثّبة.(ٔ) مالو...
ىري ُب الفواكو الدواين "من قاد قطاراً ومن الصور ا٤بذكورة عند ا٤بالكية ما قالو األز 

فهو ضامن ٤با وطىء البعّب سواء كاف ُب أوؿ أو ُب آخره، وأما لو كاف مع القائد سائق 
 .(ٕ) فإهنما يكوناف اريكْب فيما وطيء اآلخر وحده..."

وقاؿ أيضاً: "ومنها لو خنس أجنيب دابة ٥با سائق أو قائد أو راكب ونشأ عن 
ناخس دوف من معها من سائق أو قائد أو راكب حٌب لو قتلت خنسها ايء فعلي ال

 .(ٖ) اخصاً بنخسها لوجبت ديتو على عاقلة الناخس...."
  

                                                 
 ا٤برجع السابق نفسو.( ٔ)
 .ٜٕٙ، ٕٛٙ/ٕالفواكو الدواين ( ٕ)
 .ٜٕٙ-ٕٛٙ/ٕالفواكو الدواين  (ٖ)
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 املبخث الثالث

 يف حقيقة اللفر وأىواعه

 وأقساو اللفار حبسب عالقتهه باملسلنني
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 تعريف الكفر لغة واصطالحاً:
 .(ٔ)ف الكافر يسَب ما بقلبوالكفر لغة: التغطية والسََّْب ٠بي بذلك أل

وىو اصطبلحاً: ضد اإلشناف، فهو عدـ اإلشناف باهلل ورسلو وكتبو ومبلئكتو واليـو 
 .(ٕ)اآلخر والقدر خّبه واره

 :(ٖ)أنواعه
 الكفر نوعاف:

 كفر أكرب سنرج من اإلشناف بالكلية، وىو الكفر االعتقادي ا٤بناُب للقوؿ والعمل  (ٔ)
 أو ألحدذنا.

ُب كماؿ اإلشناف وال يناُب مطلقو وىو الكفر العملي الذي ال يناقض وكفر أصغر ينا (ٕ)
 قوؿ القلب وال عملو وال يستلـز ذلك.

 وينقسم الكفر األكرب إىل أربعة أقساـ:
كفر التكذيب وا١بهل: وىو ما كاف ظاىرًا وباطنًا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم -أ

ک  ک    ژ  ڑ   ڑ  کژ من األمم الذين قاؿ اهلل فيهم:

 .(ٗ)ژکگ  گ  گ     
كفر ا١بحود: وىو ما كاف بكتماف ا٢بق وعدـ االنقياد لو ظاىرًا مع العلم بو ومعرفتو -ب

ٱ  ٻ  ٻ  ژ باطنًا ككفر فرعوف وقومو ٗبوسى قاؿ تعاىل عنهم:

 .(٘)ژ ٻ  ٻ  پ

                                                 
 باب الراء فصل الكاؼ. ٕٚٔ/ٗٔلساف العرب ( ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕٔالفتاوى ( ٕ)
 .ٜٚٔ-ٖٚٔأعبلـ السنة ا٤بنشورة العتقاد الطائفة ا٤بنصورة ص ( ٖ)
 (.ٓٚغافر آية )( ٗ)
 (.ٗٔالنمل آية )( ٘)
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ليس إذ جػ( كفر العناد واالستكبار: وىو ما كاف بعد االنقياد للحق مع اإلقرار بو ككفر إب
 .(ٔ)ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ژ يقوؿ تعاىل: 

د( كفر النفاؽ وىو ما كاف بعد تصديق القلب وعملو مع االنقياد ظاىرًا وباطنًا الناس  
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ ككفر ابن سلوؿ وحزبو الذين قاؿ اهلل فيهم: 

ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   

 .(ٕ)ژڇ    ڇ  ڇ  
 لفرق بين الكفر األكبر والكفر األصغر:ا
 أف الكفر األكرب يبيح الدـ وا٤باؿ والكفر األصغر ال يبيح الدـ وا٤باؿ. (ٔ)
أف الكفر األكرب يوجب العداوة ا٣بالصة بْب صاحبو وا٤بؤمنْب فبل رنوز للمؤمنْب ٧ببتو  (ٕ)

ة مطلقًا بل وال مواالتو ولو  كاف أقرب قريب. وأما الكفر األصغر فإنو ال شننع ا٤بواال
صاحبو زنبي ويوايل بقدر ما فيو من اإلشناف ويبغض ويعادي بقدر ما فيو من 

 العصياف.
 أقسام الكفار بحسب عالقتهم بالمسلمين:

بعد استعراضنا ألقساـ الكفر وأنواعو والفروؽ بينها نبْب ىنا أف الكافر كفرًا أصغر 
لة الٍب قد بينها العلماء رٞبهم اهلل ومن ال تنطبق عليو أحكاـ الكافر كفراً أكرب سنرج من ا٤ب

ٝبلتها ما يتصل ٗبوضوع ىذا البحث وىي أحكاـ ا١بناية على الكافر. ولكي تتبْب لنا 
أحكاـ جناية ا٤بسلم على الكافر الٍب ىي مدار ٕبثنا زنسن بنا ىنا أف نستعرض أقساـ 

 الكفار ٕبسب عبلقتهم با٤بسلمْب وىي كما يلي:
ر معاىدوف، وكفار مستأمنوف، وكفار ذميوف، وكفار مرتدوف. كفار ٧باربوف، وكفا

 ولكل من ىؤالء أحكاـ مدونة ُب كتب الفقو.
ويندرج ٙبت ىذه األقساـ من كاف نصرانيًا أو يهوديًا أو ٦بوسيًا أو وثنيًا أو حنو 

 ذلك.

                                                 
 (.ٖٗالبقرة آية )( ٔ)
 (.ٜ-ٛالبقرة آية )( ٕ)
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 أواًل: المرتدون:
 .(ٔ)فعل ٝبع مرتد: وىو من كفر طوعاً بعد إسبلمو بنطق أو اعتقاد أو اك أو

ومن الصور الٍب زنكم على صاحبها بالردة: أف شنجد ربوبية اهلل أو صفة من صفاتو 
أو رسواًل من رسلو أو يدعي النبوة أو ينكر اعّبة اإلسبلـ الظاىرة فإف كاف جاىبًل عرؼ 
باألحكاـ حٌب يرجع عن ردتو فإف أصر حكم بفكره واستتيب ثبلثة أياـ وجوباً، فإف تاب 

 .(ٕ)مـو حديث "من بدؿ دينو فاقتلوه"وإال قتل لع
 ويشَبط لتنفيذ حكم الردة أف يكوف ا٤برتد مكلفًا ٨بتارًا فإف كاف صغّبًا أو ٦بنوناً 

 أو مكرىاً مل زنكم بكفره.
 والذي يتوىل قتلو ىو اإلماـ أو نائبو، وىو قوؿ عامة أىل العلم كما ذكر ا٤بوفق 

 إال الشافعي ُب أحد الوجهْب ُب العبد.
ف قتلو غّب اإلماـ بغّب إذف عزره اإلماـ إلساءتو، وال ضماف عليو سواء قتلو قبل فإ

 االستتابة أو بعدىا وسيأٌب.
 وتوبة ا٤برتد إسبلمو وذلك بأف يشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ٧بمداً رسوؿ اهلل.

وشننع ا٤برتد من التصرؼ ُب مالو ببيع أو ىبة أو وقف أو حنو ذلك لتعلق حق الغّب 
، وتنقضي منو ديونو وينفق منو عليو وعلى عيالو فإف أسلم وإال صار فيئًا من حْب موتو بو

 .(ٖ)مرتداً ألف ال وارث لو وبطل تصرفو
 ثانياً: المحاربون:

 ٝبع ٧بارب وىو من حارب ا٤بسلمْب وتعدى عليهم.
ھ  ژ وقد أمر اهلل عز وجل قتا٥بم وارع ا١بهاد لدفع غائلتهم قاؿ سبحانو:

. (ٗ)ژ ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ھ  ے  ے

                                                 
 .ٜٜٖ/ٚالروض مع حاايتو ( ٔ)
 .ٛجػ ٕٜٖرواه البخاري ص ( ٕ)
 .ٜٜٖ/ٚالروض مع حاايتو ( ٖ)
 (.٘التوبة آية )( ٗ)
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ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ژ وقاؿ عز وجل: 

 .(ٔ)ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     
وحارهبم الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ وأصحابو ُب مواقع مشهودة ُب بدر وأحد 

 وا٣بندؽ وتبوؾ وغّبىا.
 ثالثاً: المستأمنون:

 .(ٕ)ل دار اإلسبلـ من الكفار بأمافٝبع مستأمن وىو من دخ
ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ واألصل فيو قولو تعاىل: 

 .(ٖ)ژ ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
 .(ٗ)وقولو عليو الصبلة والسبلـ: "ذمة ا٤بسلمْب واحدة يسعى هبا أدناىم"

 وقد اختلف العلماء رٞبهم اهلل ُب مدتو.
 فذىب بعضهم إىل أهنا عشر سنْب فأقل.

أهنا ٘بوز أكثر من ذلك إذا كاف فيو  (ٙ)وتلميذه ابن القيم (٘)تيمية واختار ابن
 مصلحة راجحة.

 رابعاً: المعاهدون:
 ٝبع معاىد مأخوذ من العهد وىو ا٤بيثاؽ.

وا٤بعاىد ىو الكافر الذي عاىده اإلماـ أو نائبو على ترؾ القتاؿ مدة معلومة بقدر 
 .(ٚ)ا٢باجة

                                                 
 (.ٜا٤بمتحنة آية )( ٔ)
 .ٜٕٙ/ٗالروض مع حاايتو ( ٕ)
 (.ٙالتوبة آية )( ٖ)
 .٘، جػٕٖٖ، ومسلم ص ٛج ٖ٘ٗرواه البخاري ص ( ٗ)
 .ٜٙ/ٙٔالفتاوى ( ٘)
 .ٖٔٔ/ٗزاد ا٤بعاد ( ٙ)
 .ٜٜٕ/ٗالروض مع حاايتو ( ٚ)
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ژ واألصل ُب ذلك قولو تعاىل:

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  

 .(ٔ)ژٹ  ٹ  
 .(ٕ)ژ ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئژ وقولو تعاىل: 

 واختلفوا ُب مدة ا٤بعاىدة.
 فذىب بعض العلماء إىل أهنا تكوف ٧بددة وجوباً.

ـ ُب وذىب ا١بمهور إىل أنو رنوز أف تكوف ٦بهولة لفعلو عليو الصبلة والسبل
 ا٢بديبية كما ُب الصحيحْب وغّبىا من غّب ذكر مدة.

 ورنوز عقدىا للمصلحة كأف يكوف ا٤بسلموف ضعفاء عن القتاؿ.
 فإذا مل تدع إليها ا٢باجة لظهور ا٤بسلمْب مل تصح.

 وىي نوعاف: مطلقة ومؤقتة. وكبلذنا رنب الوفاء بو.
. لقولو (ٖ)يهاٝبهم فإف خاؼ نقض عهدىم أعلمهم بنقض ما بينو وبينهم قبل أف

 .(ٗ)ژ ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀژ تعاىل: 
 خامسًا: الذميون:

ٝبع ذمي من الذمة على وزف فعلة من أذـ يُذـ إذا جعل لو عهداً. وضماناً 
 .(٘)وأماناً 

 .(ٙ)والذمة: إقرار بعض الكفار على كفرىم بشرط بذؿ ا١بزية والتزاـ أحكاـ ا٤بلة
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ذمة قولو تعاىل:واألصل ُب عقد ال

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 .(ٔ)ژک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

                                                 
 (.ٔالتوبة آية )( ٔ)
 (.ٔٙاألنفاؿ آية )( ٕ)
 .ٖٓٓا٤برجع السابق ص ( ٖ)
 (.ٛ٘األنفاؿ آية )( ٗ)
 باب ا٤بيم فصل ا٥بمزة. ٕٙٔ/ٔلساف العرب  (٘)
 .ٕٖٓ/ٗالروض مع حاايتو ( ٙ)
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إال للمجوس وأىل الكتاب لعمـو قولو تعاىل: )من الذين أوتوا وال شننح ىذا العقد 
الكتاب( ولقولو صلى اهلل عليو وسلم ُب اجملوس "سنوا هبم سنة أىل الكتاب". يعِب ُب 

 أخذ ا١بزية.
ويعقده اإلماـ أو نائبو وجوبًا إذا توفرت اروطو وىي أف يبذلوا ا١بزية ويلتزموا 

 أحكاـ ا٤بسلمْب.
ىذا العقد بداًل عن قتلهم وإقامتهم بديار ا٤بسلمْب ال إقراراً ٥بم وقد فرض اإلسبلـ 

 على دينهم.
و٘بب ا١بزية هبذا العقد على من صار أىبًل ٥با منهم دوف من عجز عنها فتؤخذ منو 

 .(ٕ)ُب آخر ا٢بوؿ حٌب إذا بذلوىا فإنو زنـر قتا٥بم وأخذ ما٥بم ورنب دفع األذى عنهم
 دب ىذا العقد.و٘بب أحكاـ ٥بم وعليهم ٗبوج

فيلزمهم اإلماـ أحكاـ ا٤بسلمْب ُب ضماف النفس وا٤باؿ والعرض وإقامة ا٢بدود فيما 
 يعتقدوف ٙبرشنو كالزنا دوف ما يعتقدوف حلو كا٣بمر.

 إال أهنم شننعوف من إظهار ذلك بْب ا٤بسلمْب.
 ويلزمهم اإلماـ كذلك بالتميز عن ا٤بسلمْب ُب لباسهم وقبورىم وحنو ذلك. 

 يعاملوف ٗبا يشعر بتعتظيمهم كالسبلـ وتصدير اجملالس هبم.وال 
وال شنكنوف من إحداث معابد ٥بم إال أهنم يقروف على ما عاىدوا عليو. وليس 
ألحد من ا٤بسلمْب التعدي عليهم ُب أنفسهم أو أموا٥بم أو أعراضهنم لقولو عليو السبلـ 

 هم وكف عنهم".ُب حديث بريدة "فاسأ٥بم ا١بزوية فإف أجابوؾ فاقبل من
فإذا أىب البذمي بذؿ ا١بزية أو التزاـ أحكاـ ا٤بسلمْب أو تعدي على مسلم أو ذكر 

 .(ٖ)اهلل أمر رسولو أو كناية بسوء وحنو ذلك انتقض عهده وصار ٧بارباً زنل دمو ومالو
  

                                                                                                           
 (.ٜٕالتوبة )( ٔ)
 بتصرؼ. ٔأحكاـ أىل الذمة ج( ٕ)
 ا٤برجع السابق )أحكاـ أىل الذمة(.( ٖ)
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بحث السابق إىل أصناؼ الكفار وذكرنا بعض األحكاـ ا٤بتعلقة هبم وأف  أارنا ُب ا٤ب
كوهنم كفاراً ال يدؿ على حل دمائهم وأموا٥بم بكل طريق وعلى كل حاؿ، بل إف ا٤بتأمنل 
لنصوص الشريعة وكلياهتا وتوجهاهتا رند أف دين اإلسبلمن قد ورد بكل ما زنفظ النفوس 

٤بسلمة أعظم النفوس حرمة وأعبلىا اأناً وقوراً كما ىو ويردع عن انتهاؾ حرماهتا، والنفس ا
.  متقرر معلـو

أما غّب ا٤بسلم فيختلف ذلك باختبلؼ حالو كما بينا. لكنا نؤكد ىنا على أنو قد 
ورد النهي عن التعرض لغّب احملارب وا٤برتد من ذمي وحنوه أو إيذائو ألف اإلسبلـ زنَـب 

وقهم من استمالة لقلوهبم وقلوب غّبىم للدخوؿ ُب ىذا العهود وا٤بواثيق، و٤با ُب مراعاة حق
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ الدين، والنصوص ُب ذلك كثّبة متنوعة، فقد قاؿ سبحانو:

ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 . اآلية.(ٔ)ژچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
زنها ليوجد وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: "من قتل معاىدًا مل يرح رائحة ا١بنة وإف ر 

 .(ٕ)من مسّبة أربعْب عاماً"
وروى نافع عن ابن عمر أنو قاؿ: "كاف آخر ما تكلم بو النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 قولو: "احفظوين ُب ذمٍب".
 ولكن مع كل ىذا لةو فرض أف مسلمًا تعدى على واحد ٩بن سبق ُب نفسو 

 أو فيما دوهنا، فهل يؤاخذ بذلك كما لو جُب على مسلم؟
 لك تفصيبلت وأحكاـ نستعرضها ُب ىذا ا٤ببحث بعوف اهلل وتوفيقو.لذ

                                                 
 (.ٕٜساء آية )الن( ٔ)
 .ٚجٖٙٗرواه البخاري ص ( ٕ)
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أواًل: اتفق الفقهاء رٞبهم اهلل على أف الكافر ا٢بريب ال رنب بقتلو قصاص وال دية 
ھ  ژ وال كفارة ألنو مباح الدـ على اإلطبلؽ أابو ا٣بنزير؛ وألف اهلل أمر بقتلو فقػاؿ:

 .(ٕ)فيو خبلفاً قاؿ ا٤بوفق: ال نعلم  (ٔ) .ژھ  ے    
ثانياً: اتفق الفقهاء رٞبهم اهلل على أف من قتل مرتداً رال رنب عليو قصاص وال دية 
وال كفارة ألنو مباح الدـ متحتم قتلو، والقتل صادؼ ٧بلو. لكن اإلماـ يعزر من قتلو بغّب 

 .(ٖ)إذنو إلساءتو وافتيائو عليو
 قصاص على قتل مستأمناً ثالثاً: اتفق الفقهاء رٞبهم اهلل على عدـ وجوب ال

 أو معاىداً عمداً.
 واختلفوا ُب وجوبو على من قتل ذمياً على ثبلثة أقواؿ:

إىل أنو ال يقتل بو.  (ٙ)وا٢بنابلة (٘)وا٤بالكية (ٗ)األوؿ: فذىب ا١بمهور من الشافعية
وىو ا٤بروي عن عمر وعثماف وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية وقاؿ بو عمر بن عبدالعزيز 

وا٢بسن وعكرمة والزىري وابن اربمة واألوزاعي والثوري وإسحاؽ وأبو عبيد وأبو وعطاء 
 .(ٛ)وابن حـز (ٚ)ثور وابن ا٤بنذر

 واستدلوا بأدلة نقلية وعقلية:
 األدلة النقلية:

روى الشعيب عن جحيفة قاؿ: سألت عليًا رضي اهلل عنو ىل عندكم من رسوؿ اهلل  (ٔ)
ف. فقاؿ: والذي خلق ا٢ببة وبرأ النسمة ما عندنا صلى اهلل عليو وسلم علم غّب القرآ

من رسوؿ اهلل سوى القرآف وما ُب ىذه الصحيفة. قلت: وما ُب ىذه الصحيفة؟ قاؿ: 
 .(9)العقل وفكاؾ األسّب وأف ال يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري

                                                 
 (.٘التوبة آية )( ٔ)
 .ٔٚٗ/ٔٔا٤بغِب ( ٕ)
 .ٜٜٖ/ٚحااية الروض ا٤بربع ( ٖ)
 .٘ٔ/ٗمغِب احملتاج ( ٗ)
 .ٜٖ٘/ٕبداية اجملتهد ( ٘)
 .ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٔٔا٤بغِب ( ٙ)
 .ٕٜٔ/ٙ. ا١بامع ألحكاـ القرآف ٙٚٔ/ٕنيل األوطار ( ٚ)
 .ٖٓ٘-ٖٚٗ/ٓٔاحمللى ( ٛ)
 .ٖٖٗٓالبخاري ص( ٜ)
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 قاؿ ابن ا٤بنذر : ومل يصح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم خرب يعارضو.
بن عباد قاؿ: انطلقت أنا واألاَب إىل علي. فقلت: ىل عهد إليك رسوؿ وعن قيس  (ٕ)

اهلل صلى اهلل عليو وسلم عهدًا مل يعهده إىل الناس عامة. قاؿ: ال إال ما كاف ُب  
كتايب ىذا فأخرج كتابًا من قراب سيفو فإذا فيو: ا٤بؤمنوف تتكافأ دماؤىم ويسعى 

تل مؤمن بكافر وال ذو عهد ُب بذمتهم أدناىم وىم يد على من سواىم، ال يق
 عهده، رواه أبو داود والَبمذي والنسائي.

 الدليل العقلي:
إف القصاص يقتضي ا٤بماثلة وا٤بساواة، وقتل ا٤بسلم بقتلو كافراً يتناَب مع ذلك ألف 
الذمي وىو أعلى الكفار بالنسبة لعصمة دمو ال يعترب مع ذلك معصـو الدـ بإطبلؽ، إدنا 

فائو بعهد الذمة وقد ينكث عهده، وُب ىذه ا٢باؿ ال يكوف معصـو ذلك مقيد ٕباؿ و 
الدـ، وىذه حاؿ ابهة والقصاص يدرأ بالشبهات كما تدرأ ا٢بدود هبا وخاصة ُب 

 .(ٔ)القصاص ُب النفس
الثاين: وذىب أبو حنيفىة وأبو يوسف و٧بمد بن ا٢بسن وزفر وابن أيب ليلى وعثماف 

 .(ٕ)البِب إىل أنو يقتل بو
 لوا ٗبا يلي:واستد

 األدلة النقلية:
عمـو األدلة من الكتاب والسنة ُب وجوب القصاص على من قتل نفساً  فمن  (ٔ)

 .(3)ژ ڑ           ڑ  ک  ک  کژ الكتاب كقولو تعاىل:
ومن السنة: ما ورد ُب خطبتو عليو السبلمن يـو الوداع: "من قتل لو قتيل فهو ٖبّب 

 .(ٗ)النظرين بيد اف يقتص أو يأخذ الدية"
 " وغّبىا من األحاديث.(٘)وقولو عليو السبلـ "العمد قود

                                                 
 .ٛ، جٔ٘ٔ، سنن النسائي صٗج ٗ، سنن الَبمذي صٙ، جٔٙٔسنن أيب داود ص ( ٔ)
 .ٖٓٔ/ٙتبيْب ا٢بقائق ( ٕ)
 .ٛٚٔالبقرة آية ( ٖ)
 .ٙٔسبق ٚبررنو ص ( ٗ)
 .٘، جػٖٗٚ، سنن ابن ماجو ص ٛ، جٔ٘ٔ، سنن النسائي ص ٙ، جػٔٙٗسنن أيب داود ص ( ٘)
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 .(ٔ)ژے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ژ ( قولو تعاىل: ٕ
قالوا: يقتضي عمومها قتل ا٤بؤمن بالكافر ألف اريعة من قبلنا من األنبياء ارع لنا ما مل 

 ينسخها اهلل على لساف رسولو عليو السبلـ.
ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ژ قولو تعاىل:  (ٖ)

 .(ٕ)ژ ہ
قالوا: قد ثبت باالتفاؽ أف السلطاف ا٤بذكور ُب ىذا ا٤بوضوع قد انتظم القود وليس فيها 

 .(ٖ)ٚبصيص مسلم من كافر
 أف األخبار و االّثار وردت بتطبيق عقوبة القتل على من قتل ذمياً . (ٗ)

يو وسلم أقاد منها ما رواه ربيعة عن عبدالرٞبن بن البيلماين أف النيب صل اهلل عل
 مسلماً بذمي وقاؿ " أنا أحن من وَب بذمتو " .

ومنها ما ورد أف علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أردا أف يقتل عبيد اهلل بن 
 ا٣بطاب ٤با قتل ا٥برمزاف و قتل ابنو ظاناً أنو ااَبؾ ُب قتل أبيو .

ا٢بكم  ومنها ما روي أبو بكر بن أيب ايبة قاؿ : حدثنا بن إدريس عن ليث بن
 عن علي وابن مسعود قاال: إذا قتل يهودياً أو نصرانياً قتل بو .

 األدلة العقلية :
أف القصاص يعتمد ا٤بساواة ُب العصمة وقد وجدت نظرا اىل الدار والتكليف ألف  -ٔ

ارط التكليف القدرة على ما كلف بو ، وال يتمكن من إقامة ما كلف بو إال بدفع 
 ف يكوف ٧بـر التعرض . أسباب ا٥ببلؾ عنو ، وذلك بأ

أف القتل قد يندفع عنهم بعقد الذمة فكاف معصومًا ببل ابهة و٥بذا يقتل الذمي  -ٕ
بالذمي ، ولو كاف ُب عصمتو خلل ٤با قتل الذمي بالذمي كما ال يقتل ا٤بستأمن 
با٤بستأمن . وقد قاؿ علي رضي اهلل عنو: إدنا بذبوا ا١بزية لتكوف دماؤىم كدمائنا 

والنا ، و ذلك بأف تكوف معصومة ببل ابهة كا٤بسلم ، و٥بذا يقطع ا٤بسلم وأموا٥بم كأم
بسرقة ماؿ الذمي ، ولو كاف ُب عصمتو ابهة ٤با قطع ، كما ال يقطع ُب سرقة ماؿ 

                                                 
 .٘ٗا٤بائدة آية ( ٔ)
 .ٖٖسراء آية اإل( ٕ)
 ا٤برجع السابق نفس الصفحة.( ٖ)
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ا٤بستأمن ألف ا٤باؿ يتبع النفس وأمر ا٤باؿ أىوف من النفس ، فلما قطع بسرقتو كاف 
 . (ٔ)من أمر ا٤باؿأوىل أف تقتل بقتلو ألف أمر النفس أعظم 

الثالث/ وذىب ا٤بالكية ُب تفصيل ٥بم إىل أف ا٤بسلم يقتل بالذمي إذا قتل غيلة 
 .   (ٕ)وذلك بأف يستدرجو و يذٕبو بقصد أخذ مالو

دليلهم : أف القتل الواجب بقتل إنساف غيلة ليس من قبيل القتل قصاصا بل 
 وا٢برية كما يشَبط ُب القتل للفساد وا٢برابة فبل يشَبط فيو ا٤بساواة ُب اإلسبلـ 

 .(ٖ)قصاصاً 
 أجوبة الحنيفة على أدلة الجمهور :

أجاب ا٢بنيفة عن استدالؿ ا١بمهور باألدلة النقلية السابقة بأف معُب قولو عليو 
السبلـ "ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهده " بكافر حريب . و٥بذا عطف "ذو عهد" وىذا 

 الذمي على ا٤بسلم . 
ى أف ا٤براد بو الكافر ا٢بريب أف علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أراد أف والدليل عل

يقتل عبيد اهلل بن عمر ٤با قتل ا٥برمزاف ذمي ولو كاف حربيا ٤با ىم بذلك علي رضي اهلل 
 .  (ٗ)عنو

وأجابو عن دليل ا١بمهور العقلي بأف نقصاف الكافر بكفره ال يزيل عصمتو فبل 
ناقصة كا١بهل والفسق واألنوثة، وال نسلم أف كفره مبيع بل عربة بو كسائر األوصاؼ ال

 حرابو ىي ا٤ببيعة. 
 : (٘)أجوبة الجمهور على استدالل الحنيفة

  ال نسلم لكم دعوى عمـو االّيات واألحاديث الٍب ذكرًب للمسلم والكافر بل ىي
 خطاب للمؤمنْب خاصة ألف أىل الذمة ليسوا بإخواف لنا. 

 " خّب عن ارع من قبلنا  ژے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ے ژ أف قولو تعاىل"
وارع عن قبلنا ليس ارعاً لنا ، فإف قلتم ىو ارع لنا لورود خرب نبينا بتصديق ذلك : 

                                                 
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٙتبيْب ا٢بقائق ( ٔ)
 .ٖٕ٘/ٙمواىب ا١بليل ( ٕ)
 .ٖٕ٘/ٙمواىب ا١بليل ( ٖ)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٙتبْب ا٢بقائق ( ٗ)
 وما بعدىا. ٖٔٙ/ٛٔاجملموع ( ٘)
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قلنا بل قد ورد ارع نبينا بالنهي عن ما ذكرًب وما ذكرٛبوه من أدلة عامة سبقت إجابتنا 
 عليها. 

   " م ، الف اهلل مل رنعل ا٤بسل ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ أف ا٤براد بقولو تعاىل
 ٥بم ٕبكم دينو سلطاناً بل ٥بم الذؿ والصغار .

  أف حديث ربيعة ال يصح ألنو منقطع ، ومن حديث ابن البيلماين وىو ضعيف عن ابن
عمر عن النيب صل اهلل عليو وسلم مرفوعاً ، فلم يصح ُب األسباب إال حديث 

 البخاري.
 ى معارضة قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وأما ما سواه من وقائع واّثار فبل تقوى عل

الثابت ُب الصحيح وقد سبق قوؿ ابن ا٤بنذر : ومل يصح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 .(ٔ)خرب يعارض قولو "وال يقتل مسلم بكافر"

  أف قولكم أف العصمة تنبت ٥بم باإلقامة ُب ديار ا٤بسلمْب مسلم لكن ىذا ال يلـز منو
چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ژ ذلك يقوؿ سبحانو: مساواة ا٤بسلمْب وُب 

. وال يقوؿ عاقل إف الكافر وا٤بسلم ال (ٕ)ژڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 فرؽ بينهما .

  أف قياسكم قتل ا٤بسلم بالذمي على قطع ا٤بسلم إذا سصرؽ الذمي قياس فاسد
 الختبلؽ ا٤بقيس عليو حيث إف قياس للقصاص على ا٢بدود .

 :(ٖ)ة ااّلخرإجابة الجمهور عن قول المالكي
أنتم تقولوف أف من قتل ذمياً غيلة يقتل بو حداً ألجل ا٢برابة ، فنحن نقوؿ : أنتم  

تقولوف بتخيّب االماـ ُب ا٣بيارات الواردة ُب اّية ا٢ببلابة ومل تقولوا بالَبتيب فكيف أوجبتم 
 حد ا٢برابة بالقتل ىنا . 

لنا لنا قوة األدلة الٍب : من خبلؿ التطرُب ُب مناقشات األدلة يقيس  الترجيح
استدؿ هبا ا١بمهور ، وقو٥بم ىو الذي تقتضيو قواعد الشريعة و كلياهتا ، ٍب أين أقوؿ : إف 
منشأ ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة ىو أساس التكافؤ فهو عند ا١بمهور ا٢برية واإلسبلـ ، بينما 

                                                 
 وما بعدىا. ٙٙٗ/ٔٔا٤بغِب ( ٔ)
 .ٕٓا٢بشر آية ( ٕ)
 وما بعدىا. ٖٓٔ/ٙوما بعدىا، تبيْب ا٢بقائق  ،ٗٓٔ/ٗحاايتا قليوبا وعمّبة ( ٖ)
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أساسا للتكافؤ فيو    ىو عند ا٢بنيفة ا٢برية وا١بنس ، ٥بذا فأف نفي ا٢بقيقة لكوف اإلسبلـ
 ، وإال فما فائدة النصوص الدالة على األخوة اإلسبلمية وعقيدة الوالء والرباء وحنوىا .

 رابعًا : اّراء العلماء في وجوب الدية والكفارة على من قتل ذميًا أو معاهداً 
 أو مستأمنا عمداً:

 يب حنيفة .٘بب الدية على قاتل الذمي عمداً إذا أولياؤه بطريق األوىل عن أ -ٔ
إاىل وجوب الدية فقط دوف الكفارة على من قتل  (ٕ)وأٞبد ُب رواية (ٔ)ذىب مالك -ٕ

ب أبو حنيفة أيضًا ُب ا٤بستأمن ذميًا او معاىدَا أو مستأمنًا ، وإىل ذلك ذى
 .(ٖ)ا٤بعاىدو 

 أدلتهم : 
 ألف ا١باين يقصد قتل اجملِب عليو و انتهاؾ حرمة نفس هُنَي عن اإلضرار هبا فعوقب -ٔ

 . (ٗ)بإرناب الدية عليو
أما عدـ إرناب الكفارة فؤلهنا ال توجد إال ٤بعاٍف تتوفر ُب القتل ا٣بطأ وابو العمد  -ٕ

 فقط وىي اكر النعمة على عدـ ا٤بؤاخذة ُب الدنيا . 
ٍب إف الكفارة فيها معُب العبادة بل إهنا دائرة بْب العبادة و العقوبة فبلبد أف يكوف 

 ا٣بطر واإلباحة لتعلق العبادة با٤بباح والعقوبة با٤بخطور كالقتل ا٣بطأ سببهما أيضا دائراً بْب
 . (٘)فيو معنة اإلباحة أما القتل العمد فلبس فيو ايء من ذلك

 إىل وجوب الدية والكفارة معاً.  (ٚ)وأٞبد ُب رواية (ٙ)وذىب الشافعي -ٖ
 أدلتهم:

  .استدلوا على إرناب الدية بدليل من سبقهم 
  جوب الكفارة ٗبا يلي: واستدلوا على و 

                                                 
 ، وما بعدىا.ٕٛٙ/ٙمواىب ا١بليل ( ٔ)
 .ٕٔ٘/ٔٔا٤بغِب ( ٕ)
 .ٕٔ٘/ٚبدائع الصنائع ( ٖ)
 نفس ا٤براجع السابقة بنفس الصفحات.( ٗ)
 نفس ا٤براجع السابقة بنفس الصفحات.( ٘)
 .ٚٓٔ/ٗمغِب احملتاج ( ٙ)
 .ٕٔ٘/ٔٔا٤بغِب ( ٚ)
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ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ قولو تعاىل: 

 .(ٔ)ژچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
فإف الكفارة وجبت ُب القتل ا٣بطأ رفعا للذنب و٩بحوًا لئلٍب وا٤بخطيء ذنبو   

ضعيف لعدـ قصده بالقتل أما القاتل ا٤بتعمد فذنبهأكرب لقصده القتل . فإذا وجبت 
 ف فؤلف ٘بب ُب الذنب القوي من باب أوىل .الكفارة حملو الذنب الضعي

 إىل أف ال رنب عليو دية وال كفارة وال قود لكن يؤدب . (ٕ)و ذىب ابن حـز -ٗ
 دليله:

أف اّية قتل ا٤بؤمن خطأ مل يرد فيها ذكر الذمي مطلقًا فكيف ٘بب الدية والكفارة 
 ُب العمد وىي مل ٘بب ُب ا٣بطأ ، والعمد أوىل باإلرناب من ا٣بطأ . 

خامسا: اّراء العلماء ُب وجوب الدية والكفارة على من قتل ذميًا أو مستأمنًا أو 
 معاىداً بطريق ابو العمد أو ا٣بطأ . 

اىل وجوب الدية والكفارة  (ٙ)وبعض ا٢بنيفة (٘)ومالك (ٗ)وأٞبد (ٖ)ذىب الشافعي
 والكفارة عليو و استثُب ا٢بنيفة القتل بطريق التسبب فأوجب فيو الدية دوف الكفارة. 

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ واستدلوا بقولو تعاىل: 

. والذمة والعهد من ا٤بواثيق (ٚ)ژ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 ا٤بواثيق و ىذه االّية كانت ُب القتل ا٣بطأ إال أف ابو العمد زنلق من ُب ذلك. 

وذىب بعض ا٢بنيفة إىل أف القتل ابو العمد ٘بب فيو الدية دوف الكفارة كالقتل 
 .(ٛ)العمد سواء بسواء

                                                 
 (.ٕٜ)النساء آية ( ٔ)
 .ٚٓ٘/ٓٔاحمللى ( ٕ)
 .ٜ٘-٘٘/ٗمغِب احملتاج ( ٖ)
 .ٔٚ٘/ٔٔا٤بغِب ( ٗ)
 .ٖٕٗ/ٙمواىب ا١بليل ( ٘)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٚبدائع الصنائع ( ٙ)
 (.ٕٜالنساء آية )( ٚ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٚبدائع الصنائع ( ٛ)
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: أف جناية القتل ابو العمد جناية فتغلطة فا٤بؤاخذة ثابتة فيها فبل تقاس  دليلهم 
على القتل ا٣بطأ فتحرير الرقبة ا٤بؤمنة ُب ىذه ا١بناية ال يصلح أف يكوف توبة كما ُب 

 .(ٔ)القتل
 .(ٕ)وذىب ابن حـز إىل عدـ وجوب الدية والكفارة معاً ٤با سبق ُب العمد

علماء ُب مقدار دية الكافر الذمي وا٤بستأمن وا٤بعاىد بناء على ما سادسا / اّراء ال
 مضى من تفصيبلت:

 . (ٖ)ذىب أبو حنيفة رٞبو اهلل إىل أف دية غّب ا٤بسلم كتابياً أو غّب كتايب كدية ا٤بسلم -ٔ
 واستدل   
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ  بقولو تعاىل: -ٔ 

 .(ٗ)ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
أطلق القوؿ ُب الدية ُب ٝبيع أنواع القتل من غّب فصل فدؿ على أف الواجب وقالوا: ف   

 ُب الكل على قدر واحد. 
 وأف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ جعل دية كل ذي عهد ُب عهده ألف دينار. -ٕ
وروي أف عمرو بن أمية الضمري قتل منافقْب فقضى رسوؿ اهلل عليو وسلم فيما بدية   -ٖ

 ا٤بسلمْب.
 ىري أف قاؿ : قضى أبو بكر وعمر ُب دية الذمي ٗبثل دية ا٤بسلم.وعن الز  -ٗ
 ". (٘)وروري عن ابن مسعود أف قاؿ " دية أىل الكتاب مثل دية ا٤بسلمْب -٘

دليل عقلي: إف وجوب كماؿ الدية أساس كماؿ حاؿ القتيل فما رجع إاىل أحكاـ  
لكفر فبل يؤثر ُب أحكاـ الدميا وىي الذكورة وا٢برية و العصمة و قد وجد كل ىذا . أما ا

 . (ٙ)الدنيا

                                                 
 نفس ا٤برجع السابق نفس الصفحة.( ٔ)
 .ٚٓ٘/ٓٔاحمللى ( ٕ)
 دىا.وما بع ٕٙٔ/ٙتبيْب ا٢بقائق ( ٖ)
 (.ٕٜالنساء آية )( ٗ)
 ا٤برجع السابق نفس الصفحات.( ٘)
 وما بعدىا. ٕٙٔ/ٙتبيْب ا٢بقائق ( ٙ)
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إىل التفريق بْب دية الكتايب و دية اجملوس  (ٖ)وأٞبد (ٕ)والشافعي (ٔ)ذىب مالك
 وغّبه .

  فدية الكتايب على النصف من دية ا٤بسلم وأف دية نسائهم على النصف من دية
 و ذكرائهم .

 صل اهلل عليو ودليلهم / ما رواه عمرو بن اعيب عن أبيو عن جده أف رسوؿ اهلل
 ". (ٗ)وسلم قاؿ : دية ا٤بعاىد نصف دية ا٤بسلم

 أما دية اجملوس فإهنا ٜبادنائة درىم ووديات نسائهم على النصف من دية ذكرائهم.
ودليلهم ُب ىذا: أف بعض الصحابة قضى هبذا ، وإلف اجملوس ومن ال كتاب ٥بم 

 . (٘)أنقص مرتبة من الكتايب لنقصاف دينو
 .(ٙ)عبدة األوثاف و حنوىم ويلحق باجملوس

وذىب اإلماـ أٞبد ُب رواية إىل أف ا٤بسلم إذا قتل ذميًا تتضاعف عليو الدية  
 .(ٚ)فتكوف عليو كاملة

 .  (ٛ)و دليلو / أف عثماف قضى هبذا ُب رجل قتل رجبلً من أىل الذمة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ٙٔ/ٛا٣براي ( ٔ)
 وما بعدىا. ٖ٘ٔ/ٜٔاجملموع ( ٕ)
 وما بعدىا. ٘/ٕٔا٤بغِب ( ٖ)
 .ٙ، جػٖٙٗسنن أيب داود ص ( ٗ)
 ا٤براجع السابقة نفس الصفحات.( ٘)
 حات.ا٤براجع السابقة نفس الصف( ٙ)
 وما بعدىا. ٘/ٕٔا٤بغِب ( ٚ)
 وما بعدىا . ٘/ٕٔا٤بغِب ( ٛ)
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 الجناية على ما دون نفس الكافر
ُب ا١بناية على نفس الكافر نستطيع بناء على ما مضى من أحكاـ و تفصيبلت 

القوؿ إف ا١بناية الٍب ال يكوف فيها إزىاؽ لروحو وإدنا من قبيل الشق وا١برح وقطع اطرؼ 
 وحنو ذلك تنبِب أحكامها على ما سبق. 

 فمن أقيد بأحد ُب النفس أقيد بو ُب الطرؼ وا١براح وحنوىا ومن ال فبل.
كوف بالنسبة إىل دياهتم كما نص وديات أعضائهم وأروش جراحهم وحنو ذلك ي

على ذلك الفقهاء رٞبهم اهلل، ولذلك تقديرات وتفريعات وتفصيبلت يطوؿ حصرىا 
 وتضيق هبا الكتب ا٤بطولة فضبلَ عن ىذا البحث ا٤بختصر.
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 خاتمة البحث
ًب ٕبمد اهلل ىذا البحث، ٗبا فيو من صواب ونقص، والصواب من اهلل والنقص من 

 ّب ىنا إىل بعض النتائج الٍب شنكن مبلحظتها:نفسي والشيطاف، وأا
مشولية الفقو اإلسبلمي واستيعابو لكل ما يتعلق ٔبنس اإلنساف مسلماً كاف أو غّب  -ٔ

 مسلم.
رنب التفريق بْب الكفار ٕبسب تقسيم العلماء ٤با ينبِب على ذلك من قضايا عقوبة  -ٕ

 ومناىج دعوية ينبغي التنبو ٥با.
ىذه القضايا واألحكاـ لكي يلجموا أفواه ا٤بتشدقْب  على العلماء أف ينشروا مثل -ٖ

بالشعارات الزائفة واالهتامات الباطلة لئلسبلـ وأىلو أمثاؿ دعاة حقوؽ اإلنساف 
 وحنوىم.

 وقوع ا٣ببلؼ بْب العلماء ُب معظم مسائل ىذا البحث ٩با جعلو جديراً بالتناوؿ. -ٗ
كل حاؿ بل ذلك مضبوط أنو ال زنل للمسلم التعدي على الكافر بكل طريق وعلى   -٘

 بضوابط ارعية ينبغي التقيد هبا.
 وصلى اهلل وسلم على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو وسلم.،،
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 ثبت المراجع والمصادر
 *القرآف الكرًن.

 *السنة النبوية ا٤بطهرة.
ا٢بسن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن حبيب البصري البغدادي،  أليب األحكاـ السلطانية .ٔ

 . القاىرة –دار ا٢بديث  ط . -ىػ(ٓ٘ٗ)ا٤بتوَب:  الشهّب با٤باوردي
مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية حمل أحكاـ أىل الذمة  .ٕ

 – ااكر بن توفيق العاروري -يوسف بن أٞبد البكري  :احملقق- (ىػٔ٘ٚ)ا٤بتوَب: 
 ٜٜٚٔ - ٛٔٗٔاألوىل،  :الطبعة الدماـ –رمادى للنشر  ط.

ىػ، إدارة القرآف ٜٛٔروؼ با٤ببسوط حملمد بن ا٢بسن بن فرقد الشباين ت األصل ا٤بع .ٖ
 ، ٙبقيق: أبو الوفا األفغاين.ٔوالعلـو اإلسبلمية، كراتشي، ط

ت : حاـز  –أعبلـ السنة ا٤بنشورة العتقاد الطائفة ا٤بنصورة للشيخ حافظ حكمي  .ٗ
 ط . وزارة األوقاؼ والدعوة واإلرااد السعودية . -القاضي 

ىػ، دار الفكر، ٜ٘٘ة اجملتهد وهناية ا٤بقتصد حملمد بن أٞبد بن راد القرطيب ت بداي .٘
 .ٔبّبوت، ط

ىػ، دار الكتاب ٚٛ٘بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع لعبلء الدين الكاساين ت  .ٙ
 ـ.ٕٜٛٔ، ٕالعريب، بّبوت، ط

ي األنصاري البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث واآلثار الواقعة ُب الشرح الكبّب لعمر بن عل .ٚ
ىػ، ٕ٘ٗٔ، ٔىػ، دار ىجر للنشر والتوزيع، الرياض، طٗٓٛا٤بعروؼ بابن ا٤بلقن ت 

 ٙبقيقك مصطفى أبو الغيط وآخروف.
ىػ، ٜٚٛالتاج واإلكليل ٤بختصر خليل حملمد بن يوسف العبدري ا٤بعروؼ با٤بواؽ ت  .ٛ

 ىػ.ٜٖٛٔ، ٕدار الفكر، بّبوت، ط
ىػ، دار الكتاب ٖٗٚبن علي الزيلعي ت تبيْب ا٢بقائق ارح كنز الدقائق لعثماف  .ٜ

 ىػ.ٖٖٔٔ، ٔاإلسبلمي، القاىرة، ط
ٙبفة األحوذي بشرح جامع الَبمذي حملمد عبدالرٞبن بن عبدالرحيم ا٤بباركفوري ت  .ٓٔ

 .ٔىػ، دار الكتب العلمية، بّبوت، طٖٖ٘ٔ
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، ٔىػ، دار الكتب العلمية، بّبوت، طٜٖ٘ٙبفة الفقهاء لعبلء الدين السمرقندي ت  .ٔٔ
 ىػ.٘ٓٗٔ

تكملة البحر الرائق حملمد بن حسْب بن علي الطوري ا٢بنفي القادري )ت بعد  .ٕٔ
 الناار: دار الكتاب اإلسبلمي -وبا٢بااية: منحة ا٣بالق البن عابدين ىػ( ٖٛٔٔ

، ٖىػ، دار ابن كثّب، بّبوت، طٕٙ٘ا١بامع الصحيح حملمد بن إ٠باعيل البخاري ت  .ٖٔ
 ىػ، ٙبقيق: مصطفى ديب البغا.ٚٓٗٔ

عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصاري  أليب ع ألحكاـ القرآفا١بام .ٗٔ
ٙبقيق: أٞبد الربدوين وإبراىيم  -ىػ(ٔٚٙا٣بزرجي مشس الدين القرطيب )ا٤بتوَب: 

 . ـٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ، ٕط -القاىرة –دار الكتب ا٤بصرية  .ط. أطفيش
اء الَباث العريب، ىػ، دار إحيٜٕٚا١بامع الصحيح حملمد بن عيسى الَبمذي ت  .٘ٔ

 ، ٙبقيق: أٞبد ااكر وآخروف.ٔبّبوت، ط
حااية ابن عابدين ا٤بسماة رد احملتار على الدر ا٤بختار ارح تنوير األبصار حملمد  .ٙٔ

، ٔىػ، دار الفكر، بّبوت، طٕٕ٘ٔأمْب بن عمر ا٤بعروؼ بابن عابدين ت
 ىػ.ٕٔٗٔ

رح تنوير األبصار حملمد حااية ابن عابدين ا٤بسماة رد احملتار على الدر ا٤بختار ا .ٚٔ
، ٔىػ، دار الفكر، بّبوت، طٕٕ٘ٔأمْب بن عمر ا٤بعروؼ بابن عابدين ت

 ىػ.ٕٔٗٔ
ىػ، دار ٖٕٓٔحااية الدسوقي على الشرح الكبّب حملمد بن عرفة الدسوقي ت  .ٛٔ

 ، ٙبقيق: ٧بمد عليش.ٔالفكر، بّبوت، ط
قاسم العاصمي لعبد الرٞبن بن ٧بمد بن  حااية الروض ا٤بربع ارح زاد ا٤بستقنع .ٜٔ

 . ىػ ٜٖٚٔ -ٔ ط  ىػ(ٕٜٖٔا٢بنبلي النجدي )ا٤بتوَب: 
ىػ، دار ٕٔٔٔحااية العدوي على ارح ا٣براي، لعلي الصعيدي العدوي، ت  .ٕٓ

 .ٔالفكر، بّبوت، ط
: دار الفكر ط  – ألٞبد سبلمة القليويب وأٞبد الربلسي عمّبة حاايتا قليويب وعمّبة .ٕٔ

 . ـٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔبّبوت،  -
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بّب ُب فقو اإلماـ الشافعي وىو ارح ٨بتصر ا٤بزين، لعلي بن ٧بمد بن ا٢باوي الك .ٕٕ
ىػ، ٙبقيق: ٜٔٗٔ، ٔىػ، دار الكتب العلمية، بّبوت، طٓ٘ٗحبيب ا٤باوردي ت: 

 علي معوض وعادؿ عبدا٤بوجود.
ىػ، ا٤بكتب ٙٚٙروضة الطالبْب وعمدة ا٤بفتْب ليحٓب بن ارؼ النووي ت  .ٖٕ

 ىػ.٘ٓٗٔ، ٕاإلسبلمي، بّبوت، ط
حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن  ا٤بعاد ُب ىدي خّب العباد زاد .ٕٗ

مكتبة ا٤بنار اإلسبلمية،  -مؤسسة الرسالة، بّبوت  ط. ىػ(ٔ٘ٚقيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 
 .الكويت

بن ماجة أبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزويِب، وماجة اسم أبيو يزيد و السنن ابن ماج .ٕ٘
الناار: دار إحياء الكتب العربية -ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي -ىػ(ٖٕٚ)ا٤بتوَب: 

 . فيصل عيسى البايب ا٢بليب -
ىػ، مكتبة دار الباز، مكة ا٤بكرمة، ٛ٘ٗالسنن الكربى ألٞبد بن ا٢بسْب البيهقي ت  .ٕٙ

 ىػ، ٙبقيق: ٧بمد عبدالقادر عطا.ٗٔٗٔ، ٔط
بشّب بن اداد بن سنن أيب داود أليب داود سليماف بن األاعث بن إسحاؽ بن   .ٕٚ

ط . ا٤بكتبة  –ت: ٧بمد ٧بي الدين عبدا٢بميد  –عمرو األزدي السجستاين
 العصرية . صيدا . بّبوت .

سنن الَبمذي أليب عيسى ٧بمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاؾ الَبمذي  .ٕٛ
 ـ .ٜٜٛٔسنة   -بّبوت  –دار الغرب اإلسبلمي  -ت: بشار عواد معروؼ  -

ىػ، مكتب ا٤بطبوعات ٖٖٓجملتىب(، ألٞبد بن اعيب النسائي تسنن النسائي )ا .ٜٕ
 ىػ، ٙبقيق: عبدالفتاح أبو غدة.ٙٓٗٔ، ٕاإلسبلمية، حلب، ط

عبد الرٞبن بن ٧بمد بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي ع لالشرح الكبّب على مًب ا٤بقن .ٖٓ
ب الناار: دار الكتا - ىػٕٛٙا١بماعيلي ا٢بنبلي، أبو الفرج، مشس الدين )ا٤بتوَب: 

 . العريب للنشر والتوزيع
 .ٔىػ، دار الفكر، بّبوت، طٔٓٔٔارح ٨بتصر خليل حملمد بن عبداهلل ا٣براي ت  .ٖٔ
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ىػ، دار ٕٚٚارح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي حملمد بن عبداهلل الزركشي ا٢بنبلي ت  .ٕٖ
 ىػ، ٙبقيق: عبدا٤بنعم خليل.ٖٕٗٔ، ٔالكتب العلمية، بّبوت، ط

ىػ، دار إحياء الَباث ٕٔٙلقشّبي النيسابوري ت صحيح مسلم ٤بسلم بن ا٢بجاج ا .ٖٖ
 ، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبدالباقي.ٔالعريب، بّبوت، ط

ىػ، دار صادر، بّبوت، ٖٕ٘الطبقات الكربى حملمد بن سعد بن منيع البصري ت  .ٖٗ
 .ٔط

لتقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد  الفتاوى الكربى البن تيمية .ٖ٘
بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي  السبلـ بن عبد اهلل

 . ـٜٚٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٔ ط دار الكتب العلميةط .  -ىػ(ٕٛٚ)ا٤بتوَب: 
ىػ، ٘٘ٛعمدة القاري ارح صحيح البخاري لبدر الدين ٧بمود بن أٞبد العيِب ت  .ٖٙ

 .ٔدار إحياء الَباث العريب، بّبوت،ط
ىػ، دار ٜٕٖٔمد مشس ا٢بق العظيم آبادي ت عوف ا٤بعبود ارح سنن أيب داود حمل .ٖٚ

 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٕالكتب العلمية، بّبوت، ط
فتح القدير بشرح ا٥بداية حملمد بن عبدالواحد السيواسي ا٤بعروؼ بابن ا٥بماـ ت  .ٖٛ

 .ٕىػ، دار الفكر، بّبوت، طٔٛٙ
ىػ، دار الكتب ٕٙٚالفروع ُب مذىب أٞبد بن حنبل حملمد بن مفلح ا٤بقدسي ت  .ٜٖ

 ىػ، ٙبقيق: أبو الزىراء حاـز القاضي.ٛٔٗٔ، ٔوت، طالعلمية، بّب 
الفواكو الدواين على رسالة ابن أيب زيد القّبواين ألٞبد بن غنيم النفراوي ت  .ٓٗ

 ىػ.٘ٔٗٔ، ٔىػ، دار الفكر، بّبوت، طٕ٘ٔٔ
لساف العرب ١بماؿ الدين أيب الفضل ٧بمد بن مكـر بن على ابن منظور األنصاري   .ٔٗ

 ىػ . ٗٔٗٔ -ط. الثالثة  –بّبوت  –ط . دار صادر  -
، ٔىػ، دار الفكر، بّبوت، طٙٚٙاجملموع ارح ا٤بهذب ليحٓب بن ارؼ النووي ت  .ٕٗ

 ـ.ٜٜٚٔ
ىػ، دار اآلفاؽ ا١بديدة، ٙ٘ٗاحمللى باآلثار لعلي بن أٞبد بن حـز الظاىري ت  .ٖٗ

 ، ٙبقيق: ١بنة إحياء الَباث العريب.ٔبّبوت، ط
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ىػ، دار ٜٚٚهاج حملمد ا٣بطيب الشربيِب ت مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بن .ٗٗ
 .ٔالفكر، بّبوت، ط

ىػ، دار الفكر، ٕٓٙا٤بغِب ُب فقو اإلماـ أٞبد، لعبداهلل بن أٞبد بن قدامة ت  .٘ٗ
 ىػ.٘ٓٗٔ، ٔبّبوت، ط

مواىب ا١بليل لشرح ٨بتصر خليل حملمد عبدالرٞبن ا٤بغريب ا٤بعروؼ با٢بطاب ت  .ٙٗ
 ىػ.ٜٖٛٔ، ٕىػ، دار الفكر، بّبوت، طٜٗ٘

، ٔىػ، دار إحياء الَباث العريب، مصر، طٜٚٔا٤بوطأ ٤بالك بن أنس األصبحي ت  .ٚٗ
 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبدالباقي.

نيل األوطار من أحاديث األخبار ارح منتقى األخبار حملمد بن علي الشوكاين ت  .ٛٗ
 ـ.ٖٜٚٔ، ٔىػ، دار ا١بيل، بّبوت، طٕٓ٘ٔ

ىػ، ا٤بكتبة اإلسبلمية، ٖٜ٘يناين ت ا٥بداية ارح بدابة ا٤ببتدي لعلي بن أيب بكر ا٤برغ .ٜٗ
 .ٔباكستانن ط

ىػ، دار السبلـ، ٘ٓ٘الوسيط ُب ا٤بذىب حملمد بن ٧بمد بن ٧بمد الغزايل ت  .ٓ٘
 ىػ، ٙبقيق: أٞبد ٧بمود و٧بمد تامر.ٚٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط
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