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َقْتُل الِغيلَة )االغتيال( 
وموقُف الفقِه اإلسالميّّ منه– دراسة مقارنة 

د. إمساعيل شندي

   أستاذ الفقه المقارن المشارك في قسم التربية اإلسالمية/ منطقة الخليل التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة.
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مقارنة  د. إسماعيل شنديدراسة 

ملخص: 

يقوم هذا البحث على درا�سة مو�سوع: »قتل الغيلة )االغتيال( وموقف الفقه االإ�سالمي 
�َص التمهيد لبيان حرمة  منه- درا�سة مقارنة«، وقد انبنى من متهيد وثالثة مباحث، ُخ�سِّ
االعتداء على النف�ص الب�رشية، واملبحث االأول للتعريف بقتل الِغيَلة، والثاين للتكييف الفقهي 

لقتل الِغيَلة واالأثر املرتتب عليه، والثالث للمناق�سة والرتجيح. 
ة خالفًا بني الفقهاء يف فهمهم للمق�سود بقتل الِغيَلة،  اأن َثمَّ وقد خل�ص الباحث اإىل 

ويف التكييف الفقهي لهذا النوع من القتل ومن ثمَّ يف االأثر املرتتب عليه. 
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Abstract: 
This research is based on studying the subject of algelah killing 

(assassination) and the positions of Islamic jurisprudence  (fiqih) towards    
it- in a comparative study. This research is composed of a prelude, three 
topics. The prelude is devoted to the prohibition of assault on human psyche. 
The first topic deals with definition of algelah killing (assassination) ; the 
second tackles the fiqih adaptation for algelah killing (assassination) and the 
effects following it and the third is devoted to the discussion and outweighing 
of different points of view. 

The research concludes that there is disagreement among scholars 
(fuqaha’) in their understanding of what algelah killing means, the fiqih 
adaptation for this type of killing and hence the impact following it. 
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مقدمة: 
امليامني،  الغر  وقائد  املتقني،  اإمام  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل   احلمد 

حممد بن عبد اهلل، وعلى اآله واأ�سحابه ومن وااله، وبعد: 
فقد حرَّم اهلل –عز وجل- قتل النف�ص الب�رشية بغري حق، و�سدد النكري على اأولئك الذين 
يقرتفون هذا اجلرم العظيم، في�سفكون الدماء الربيئة، ويعتدون على بنيان اهلل يف االأر�ص، 
اء فعلهم الذي اقرتفوه. وقد تنوع االعتداء على النف�ص الب�رشية  وتوعدهم بالعذاب االأليم جرَّ
لهذا  تبعًا  االإ�سالمية  العقوبة  وجاءت   ،  )1( واخلطاأ  الَعْمد،  و�سبه  الَعْمد،  حيث؛  من  بالقتل 

التنوع، فهناك عقوبة لقتل الَعْمد، واأخرى ل�سبه الَعْمد، وثالثة للخطاأ. 
اأو �رشاً على وجه اخلديعة والتَحيُّل، وهو  النا�ص،  اأعني  اأمام  القتل جهاراً  وقد يحدث 
هذا  القدامى  الفقهية  املذاهب  فقهاء  تناول  وقد   ، )االغتيال)2((  اأو  )الغيلة(  بقتل  ى  امل�سمَّ
النوع من القتل بالبحث والتحليل، وهو مو�سع خالف بينهم من حيث؛ تف�سريه، وتكييفه 
اأحداً  –بعد البحث الدقيق واال�ستق�ساء-  اأجد  الفقهي، ومن ثمَّ يف االأثر املرتتب عليه. ومل 
 ، )3( ال�سيخ عادل بن عبد اهلل املطرودي  اأفرد هذا املو�سوع بالبحث غري  من املعا�رشين 
ا�ص حقه  حيث جاء بحثه خمت�رشاً، وبالتايل مل يكن كافيًا الأن ياأخذ هذا املو�سوع احل�سَّ
من الدرا�سة والتحليل، ومل يتناوله الباحث من زواياه كافة، وقد ذكر –يف نهاية بحثه- اأن 
وَذَكَر  امل�ساألة،  واأن ما قام به ال يفي بحق  اإىل درا�سة وحترير،  املو�سوع ال يزال بحاجة 
فيه اأن بحثًا اآخر قد ن�رش يف هذا املجال حتت عنوان »قتل الغيلة« �سمن اأبحاث هيئة كبار 

العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية، لكنني مل اأ�ستطع احل�سول على هذا االأخري. 
ونظراً الأهمية هذا املو�سوع كونه يعالج م�ساألة يكرث �سوؤال النا�ص عنها، وهي تالم�ص 
امل�سلم، ولكون مادته مبعرثة  القتل يف املجتمع  النوع من  انت�سار هذا  واقعهم؛ من حيث 
اأمراً ع�سرياً على القارئ،  اإليها  اِت الكتب الفقهية القدمية، مما يجعل الو�سول  اأُمَّ يف بطون 
ولعدم وفرة بحث يكون يف متناول اأيدي القراء، يعالج املو�سوع من زواياه كافة، ويبني 
اأن هذه امل�ساألة ال  ال�سيخ املطرودي بحثه من  ال�رشع فيه، واعتماداً على ما ختم به  راأي 
اأُِعدَّ من  الذي  البحث  اطلع على  ال�سيخ كان قد  باأن  اإىل درا�سة وحترير، علمًا  تزال بحاجة 
قبل هيئة كبار العلماء امل�سار اإليه �سابقًا، وا�ستفاد منه كما ظهر يف هوام�ص بحثه، الأجل 
ا�سة، واأكتب فيها خدمة للعلم ال�رشعي،  ذلك كله، ارتاأيت اأن اأخو�ص غمار هذه امل�ساألة احل�سَّ
يف حماولة للو�سول اإىل القول الراجح باإذن اهلل، م�ستخدمًا املنهج الو�سفي، وم�ستفيداً من 
يت البحث: »قتل الغيلة )االغتيال( وموقف الفقه  املنهجني اال�ستنباطي واال�ستقرائي، و�سمَّ
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االإ�سالمي منه– درا�سة مقارنة«، وجعلته يف متهيد، وثالثة مباحث، ثم النتائج والتو�سيات، 
وذلك على النحو االآتي: 

التمهيد: حرمة االعتداء على النف�ص الب�رشية.  ● 

املبحث االأول: تعريف قتل الِغِيَلة.  ● 

املبحث الثاين: التْكيِّيف الفقهي لقتل الِغِيَلة واالأثر املرتتب عليه.  ● 

املبحث الثالث: املناق�سة والرتجيح.  ● 

النتائج والتو�سيات.  ● 

التمهيد:

حرمة االعتداء على النفس البشرية:
، واعتربت   )4( لقد حرَّمت ال�رشيعة االإ�سالمية االعتداء على النف�ص الب�رشية بغري حق 
ال�سارع احلكيم  �سدد  واالآخرة. وقد  الدنيا  العقاب يف  التي توجب  الكربى  اجلرائم  ذلك من 
اأولئك الذين يعتدون على النف�ص الب�رشية فيتلفونها دومنا وجه حق، وَعدَّ هذا  النكري على 
بل   .  )6( ُبور  والثُّ  )5( الَوْيِل  اإىل  توؤدي ب�ساحبها  �سوف  اأنها  التي ال جَرم  الكبائر  الفعل من 
اإن من العلماء من اعترب القتل اأكرب الكبائر )7( بعد الكفر )8( ، وقد قامت االأدلة من الكتاب 

وال�سنة واالإجماع على حترمي االعتداء على النف�ص الب�رشية بالقتل: 
فمن الكتاب:  ◄ 

َب  ُم َخاِلداً ِفيَها َوَغ�سِ داً َفَجَزاوؤُُه َجَهنَّ تعاىل- : {َوَمْن َيْقُتْل ُموؤِْمنًا ُمَتَعمِّ قول اهلل – ♦
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َواأََعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا} )9( . وجه الداللة: اإن يف االآية تهديداً �سديداً، ووعيداً  اهللَّ
اأكيداً ملن اقرتف هذا الذنب العظيم )10(  )اأي القتل( ، وال �سك اأن هذا الوعيد بالعذاب والغ�سب 

واللعنة، لهو دليل على التحرمي كما هو معلوم عند االأ�سوليني )11( . 
قِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلومًا  ُ اإِالَّ ِباحْلَ َم اهللَّ ْف�َص الَِّتي َحرَّ وقول اهلل- تعاىل- : {َواَل َتْقُتُلوا النَّ ♦ 
وراً} )12( . وجه الداللة: يف االآية  ُه َكاَن َمْن�سُ ْف يِف اْلَقْتِل اإِنَّ َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه �ُسْلَطانًا َفاَل ُي�رْشِ
نهٌي �رشيٌح عن قتل النف�ص املع�سومة اإال باحلق )13( ، ومعلوم عند جمهور االأ�سوليني اأن 
النهي يدل على التحرمي ما مل ت�رشفه قرينة اإىل غريه )14( )15( ، وال وجود لهذه القرينة هنا، 

فيبقى النهي على التحرمي. 
 ِ ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهللَّ وما ورد يف و�سف عباد الرحمن من قول اهلل- تعاىل- : {َوالَّ ♦ 
اَعْف  قِّ َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأََثامًا ُي�سَ ُ اإِالَّ ِباحْلَ َم اهللَّ ْف�َص الَِّتي َحرَّ اإَِلهًا اآََخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّ
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َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا} )16( . وجه الداللة: بينت هذه االآية اأن من االأ�سياء 
التي ال تقع من عباد اهلل: اأنهم ال يقتلون النف�ص التي حرمها اهلل اإال باحلق، كما اأنها رتبت 
العقوبة ملن يرتكب هذا اجلرم العظيم الذي قرنه اهلل- عز وجل- بال�رشك )17(، قال القرطبي: 

»ودلت هذه االآية على اأنه لي�ص بعد الكفر اأعظم من قتل النف�ص بغري احلق...« )18( . 
ومن ال�سنة:   ◄ 

قال:   و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  ♦ – اهلل  ر�سول  اأن  عنه-  اهلل  ر�سي   – هريرة  اأبي  عن 
ْحُر، َوَقْتُل  ِ، َوال�سِّ ُك ِباهللَّ ْ ؟ َقاَل: ال�رشِّ ِ َوَما ُهنَّ وِبَقاِت )19( ، َقاُلوا َيا َر�ُسوَل اهللَّ ْبَع امْلُ »اْجَتِنُبوا ال�سَّ
ْحِف، َوَقْذُف  ، َواأَْكُل الرَِّبا، َواأَْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّويلِّ َيْوَم الزَّ قِّ اإِالَّ ِباحْلَ  ُ َم اهللَّ ْف�ِص الَِّتي َحرَّ النَّ

وؤِْمَناِت اْلَغاِفاَلِت« )20( .  َناِت امْلُ ْح�سَ امْلُ
�سلى اهلل عليه و�سلم- قال:   وعن عبد اهلل بن عمرو –ر�سي اهلل عنهما- اأن النبي – ♦

ِ ِمْن َقْتِل َرُجٍل ُم�ْسِلٍم« )21( .  ْنَيا اأَْهَوُن َعَلى اهللَّ »َلَزَواُل الدُّ
عليه  اهلل  �سلى  ♦ – اهلل  ر�سول  �سمعت  قال:  عنه-  اهلل  –ر�سي  الدرداء  اأبي  وعن 
ُموؤِْمنًا  َقَتَل  ُموؤِْمٌن  اأَْو  كًا  ُم�رْشِ َماَت  َمْن  اإِالَّ  َيْغِفَرُه  اأَْن   ُ اهللَّ َع�َسى  َذْنٍب  »ُكلُّ  يقول:  و�سلم-  

داً)22(«)23(.  ُمَتَعمِّ
�سلى اهلل عليه و�سلم- قال:  وعن عبادة بن ال�سامت –ر�سي اهلل عنه- اأن النبي – ♦

ْفًا )25( َواَل َعْداًل )26(« )27( .  ُ ِمْنُه �رشَ »َمْن َقَتَل ُموؤِْمنًا َفاْعَتَبَط )24( ِبَقْتِلِه مَلْ َيْقَبْل اهللَّ
َلْو اأنَّ اأَْهَل  وعن اأبي بكرة –ر�سي اهلل عنه- اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: » ♦
اِر«)28( .  ُهُم اهلُل َجِمِيَعًا َعَلى ُوُجوِههم يِف النَّ َمَواِت واالأَْر�ِص اْجَتَمُعوا َعَلى َقْتِل ُم�ْسِلٍم َلَكبَّ ال�سَّ

، اأنها تدل مبنطوقها ال�رشيح على  ووجه الدللة من الن�سو�س احلديثية ال�سابقة ◄
حترمي قتل النف�ص املع�سومة بغري حق، وُتبنيِّ عظيم جرم من ارتكب هذه اجلرمية القبيحة، 

وحتذِّر امل�سلمني من اأن يتواطئوا، اأو يعينوا على ارتكابها )29( . 
واأما الإجماع: فهو منعقد على حترمي قتل النف�ص االإن�سانية بغري وجه حق )30( ◄ ، 

قال ابن قدامة: »واأجمع امل�سلمون على حترمي القتل بغري حق« )31( .  
وقد امتد النهي عن القتل بغري حق لي�سمل كل املواطنني يف الدولة االإ�سالمية، مبا يف 
ِة،  نَّ ذلك الذميُّون )32( ، فقد قال –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َمْن َقَتَل ُمَعاَهداً مَلْ َيِرْح َراِئَحَة اجْلَ

َواإِنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َم�ِسرَيِة اأَْرَبِعنَي َعامًا« )33( . 
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املبحث األول:

تعريُف قتِل الِغِيلِة:

الَقْتُل يف اللغة )34( - : 
يطلق الَقْتُل يف اللغة على االإماتة، يقال: َقَتَله َيْقُتله َقْتاًل: اإِذا اأَماته ب�رْشب، اأَو َحَجر، 
له. وَقَتل به غرَيه: اأَي قتله مكانه، ومنه قول  ُة َقاِتَلٌة، وكذلك َقتَّ ، اأَو علٍَّة، ... اإلخ، وامَلِنيَّ اأَو �ُسمٍّ

ال�ساعر )35( : ]الطويل[. 
فلـــم اأَفَخـــْر بـــذاك واأَْجَزعـــا )36(   َقَتلُت بعبد اهلل خريَ ِلداِته ُذوؤاباً   

للَقْتل،  عرَّ�سه  الرجَل:  واأَْقَتل  وَقتاىل.  وَقْتلى  ُقَتالء،  واجلمع  َمْقتول،  اأي  َقِتيل:  ورجل 
َقَتَلُه  اأَْو  ًا،  َنِبيَّ َقَتَل  َمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َعَذاًبا  اِر  النَّ اأَْهِل  اأَ�َسدَّ  »اإِنَّ  احلديث:  ويف  عليه.  رَبه  واأَ�سْ
لوا.  وِقتَّ لوا،  وَقتَّ لوا،  وتَقتَّ واقَتَتلوا،  القوم،  وَتقاَتل  الَقْتل،  من  َمْفَعل:  وامَلْقَتل   .  )37(» َنِبيٌّ
ال�سحاح:  ويف  الِقتال،  َيُلون  الذين  وامُلقاِتلة:  وِقيتااًل.  ِقتااًل  قاَتله  وقد  القتال،  وامُلقاَتلة: 

لحون للقتال« )38( .  »القوم الذين َي�سْ
الَقْتُل يف ال�سطالح:  - 

عرفه احلنفية باأنه: »فعٌل من العباد تزوُل به احلياة« )39( ، وعرفه املالكية بقولهم: 
وعند   ،  )41( للرُّوح«  امُلَفوِّت  »الفعل  ال�سافعية:  عند  وهو   ،  )40( وَح«  الرُّ ُيِفيُت  فعل  كل  »هو 

احلنابلة: »فعُل ما يكوُن �سببًا لزهوق النف�ص، وهو مفارقة الروح الَبَدن« )42( . 
وتعريف احلنفية هو اأو�سح التعريفات الواردة، وهو التعريف املختار عندي، من حيث 
كونه اأ�ساف القتل اإىل فعل العبد، وهذا ما ينا�سب �سياق املو�سوع الذي اأنا ب�سدد بحثه، 
اأن  اإن�سان متحقق احلياة، بفعل من �ساأنه عادة  اأن يقوم �سخ�ص باإزهاق روح  وهو يعني: 
يزهق الروح، ويفارق احلياة، �سواء كان هذا الفعل مبا�رشة، اأو �سببًا، جرحًا اأو غريه، الأنه يف 
ى املوت قتاًل عند الفقهاء،  النهاية يوؤدي اإىل مفارقة احلياة )43( ، وبناء على ذلك فال ُي�سمَّ
اإال اإذا ح�سل بوقوع فعل �سخ�ص على �سخ�ص اآخر، الأنهم يق�سدون من القتل يف هذا املقام 
القتل املعترب جناية، �سواء كان عمداً، اأو �سبه عمد، اأو خطاأ، وبعك�ص ذلك ال يعتربونه قتاًل، 
)45( على  الق�سا�ص  قتاًل، فال يوجب  الزاين ال يعترب عندهم  الثيب  )44( ورجم  املرتد  فقتل 
من قام بتنفيذه، الأنه قتل بحق، فمن املعروف اأنه ال يحل دم امرئ م�سلم اإال باإحدى ثالث: 

َفاِرُق ِلْلَجَماَعِة« )46( )47( .   اِرُك ِلِديِنِه امْلُ ْف�ِص، َوالتَّ ْف�ُص ِبالنَّ ايِن، َوالنَّ يُِّب الزَّ »الثَّ
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الِغِيَلُة يف اللغة )48( - : 
عه  تر�سِ الذي  اللََّب  هو  والَغْيُل:  غيل:  الثالثي  الفعل  من  م�ستق  ا�سم  اللغة:  يف  الِغِيَلُة 
اللب  ذلك  وا�سم  َحَبل،  ولَدها على  املراأَة  ع  ُتر�سِ اأَن  الَغْيل:  ُتوؤَْتى. وقيل  ولَدها وهي  املراأَة 
اأَي  اأَي�سًا )49( . والغائلة: احِلْقد الباطن، ا�سم كالواِبَلة، وفالن قليل الغائلة وامَلغالة:  الَغْيل 

قليل ال�رّش. والَغوائل: الدواهي. 
فيذهب  َيْخَدَعُه،  اأَن  وهو  ُخْدعة،  اأَي  ِغيلة:  فالن  وُقِتل  واالْغِتيال،  اخَلِديعة  والِغيلة: 

 

به اإىِل مو�سع، فاإِذا �سار اإِليه قتله. قال االأ�سمعي: »قتل فالن فالنًا غيلة، اأي يف اغتيال وخفية، 
 وقيل: هو اأن يخدع االإن�سان حتى ي�سري اإىل مكان قد ا�ستخفى له فيه من يقتله، قال ذلك 

اأبو عبيد« )50( . 
اإِليه من حيث ال يعلم وال  ، والقتل  ّ وتطلق الِغيلة يف كالم العرب مبعنى: اإِي�سال ال�رشَّ
ي�سُعر، وقتله ِغيلة: اإِذا قتله من حيث ال يعلم. وَغاَل ُفالنًا كذا وكذا: اإِذا و�سل اإِليه منه �رّش، 

ومنه قول ال�ساعر )51( : ]الطويل[. 
َوغاَل اْمَراأً ما كان يخ�سى غواِئَله  )52(  َبَح َبْيُت الَهْجِر َقْد َحاَل ُدُوَنُه   واأ�سْ

َّ من حيث ال يعلم في�ستعّد، ويقال: قد اْغتاله: اإِذا فعل به ذلك، وهو  اأَي اأَو�سل اإِليه ال�رشَّ
اأَن ُيْخَدع، وُيقَتل يف مو�سـع ال يراه فيه اأَحد، والِغيلة ِفْعلة من االغتيال، ويف حديث الدعاء: 

»واأَعوذ بك اأَن اأُْغتال من حتتي« )53( ، اأَي اأُْدَهى من حيث ال اأَ�سعُر، يريد به اخَل�ْسف. 
اآخَر،  َيْخَدَع �سخ�ٌص  اأن  اللغة يعني:  اأهل  الِغِيَلة عند  اأن قتل  يت�سح للباحث مما �سبق 
فيذهب به اإىل مو�سع خفية، فاإذا �سار فيه قتله )54( . وهل يختلف قتل الغيلة يف اللغة عنه 

يف الفقه؟ هذا ما �سوف اأو�سحه من خالل عر�ص اأقوال الفقهاء فيه: 
قتل الِغِيَلة يف ا�سطالح الفقهاء:  - 

 .  )55( َقَتَلُه«  اإَلْيِه  اَر  �سَ َفاإَِذا  ٍع،  َمْو�سِ اإىَل  ِبِه  َفَيْذَهَب  َيْخَدَعُه  »اأَْن  باأنه:  احلنفية  عرفه 
ابن  عن  احلطاب  نقل  فقد   ،  )56( املال«  الأخذ  خفية  »القتل  باأنه:  املالكية  جمهور  وعرفه 
ُجِل ُخْفَيًة اِلأَْخِذ َماِلِه« )57(.  عرفة والباجي قولهما عن ابن القا�سم: »َقْتُل اْلِغيَلِة... هو َقْتُل الرَّ
اْلَقْتُل  َيُكوَن  اأَْن  َذِلَك  يِف  َط  ا�ْسرَتَ ُه  اأَنَّ  ، اْلَبْويِنَّ ُه  ُظنُّ َواأَ َحاِبَنا،  اأَ�سْ َعْن  »َوُنِقَل  الفاكهاين:  وقال 
َحيُّل واخلديعة« )59( ، وقال  َعَلى َماٍل«)58( . وعرفه بع�ص املالكية باأنه: »القتل على وجه التَّ
اآخرون منهم: »هو القتل على وجه الق�سد الذي ال يجوز عليه اخلطاأ«، جاء يف مواهب اجلليل: 
َطاأُ«  ِد الَِّذي اَل َيُجوُز َعَلْيِه اخْلَ َحاِبَنا َمْن َيُقوُل ُهَو اْلَقْتُل َعَلى َوْجِه اْلَق�سْ »َقاَل الَباِجي: ِمْن اأَ�سْ
)60( . وقتل الِغِيَلة عند ال�سافعية: »اأن يخدعه فيذهب به اإىل مو�سع فيقتله« )61(. وجاء يف 

باأنه:  . وعرفه احلنابلة   )62( َيْقُتَلُه«  ُثمَّ  َخاٍل،  َحلٍّ  مِلَ ِبِه  َفَيْذَهَب  َيْخَدَعُه  »اأَْن  حتفة املحتاج: 
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َماَلُه  َوَياأُْخُذ  َفَيْقُتُلُه،  ُه  َوَغرْيَ َنْحَوُه،  اأَْو  َبْيتًا  َفُيْدِخُلُه  اإْن�َسانًا،  َيْخَدُع  َكَالَِّذي  ٍة؛  ِغرَّ َعَلى  »اْلَقْتُل 
ُه« )63( . اأما الظاهرية، فلم اأعرث لهم على تعريف حمدد لقتل الغيلة، والظاهر من خالل  َوَغرْيَ
كالم ابن حزم عن حكم هذا النوع من القتل، اأن املراد به: القتل على وجه اخلديعة )64( ، وهو 

بهذا يتفق مع احلنفية وال�سافعية. 
يظهر للباحث مما �سبق بجالء اأن احلنفية وال�سافعية وابن حزم الظاهري يتفقون على 
الغيلة  اآخر بغر�ص قتله، وهم بهذا يتفقون مع  اإن�سان  اأن يخدع  الغيلة:  اأن املق�سود بقتل 
ل من خالل النظر يف م�سادرهم ثالثة اأقوال: االأول: اأن  مبعناها اللغوي. اأما املالكية، فقد حت�سَّ

 

اأي�سًا.  قتل الِغِيَلة هو القتل خفية الأخذ املال، وهذا قول اجلمهور منهم، وبه قال احلنابلة 

 

القتل على  والثالث:  القتل على وجه اخلديعة.  وال�سافعية، وهو  والثاين: وافقوا به احلنفية 
وجه الق�سد الذي ال يجوز عليه اخلطاأ، وذلك باأن ي�سجعه فيذبحه )65( . 

على وجه  القتل  يعني:  الغيلة  قتل  اأن  املو�سوع  هذا  الباحث يف  لدى  والذي يرتجح 
اخلديعة والتحيل، �سواء كان ذلك الأجل املال اأم غريه. 

املبحث الثاني:

التْكيِّيف الفقهي لقتل الِغِيلَة واألثر املرتتب عليه: 

اختلف الفقهاء يف التْكيِّيف الفقهي لقتل الغيلة، ومن ثمَّ يف االأثر املرتتب عليه، وال�سبب 
يف ذلك، اختالفهم يف اعتبار هذا النوع من القتل من الف�ساد يف االأر�ص الذي ورد ب�ساأنه 
َ َوَر�ُسوَلُه َوَي�ْسـَعْوَن يِف ااْلأَْر�ِص َف�سـَاداً  ِذيَن ُيَحـاِرُبوَن اهللَّ ا َجـَزاُء الَّ َ قول اهلل –تعاىل- : {اإِمنَّ
ْو ُيْنَفْوا ِمَن ااْلأَْر�ِص} )66( ، اأم اأنه  َع اأَْيِديِهْم َواأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف اأَ ـلَُّبوا اأَْو ُتَقـطَّ ـُلوا اأَْو ُي�سَ اأَْن ُيَقتَّ

لي�ص كذلك، وللفقهاء يف التكييف الفقهي لقتل الغيلة قولن: 
القول الأول: يندرج قتُل الغيلِة �سمن احِلرابة )67( ، وهو قول املالكية )68( - ، واختـاره 
ابـن تيمية من احلنابلة )69( ، وهو مروي عن اأبي الزناد )70( )71( ، جاء يف مواهب اجلليل 
. وجاء   )72( َماِلِه«  اِلأَْخِذ  ُخْفَيًة  ُجِل  الرَّ َقْتُل  َوُهَو  ِحَراَبٌة،  اْلِغيَلِة  »َقْتُل  قوله:  القا�سم  ابن  عن 
ِفْعٍل  ُكلُّ  َراَبُة  َواحْلِ َماِلِه،  اِلأَْخِذ  اإْن�َساٍن  َقْتُل  »اْلِغيَلُة  الطالب:  كفاية  العدوي على  يف حا�سية 
. وقال   )73( ٍة«  اْمَراأَ اأَْو  َرُجٍل  ِمْن  َعاَدًة  َمَعُه  ااِل�ْسِتَغاَثُة  ُر  َتَتَعذَّ َوْجٍه  َعَلى  اِل  امْلَ اأَْخُذ  ِبِه  ُد  ُيْق�سَ
اً؛ الأخذ املال، مثل الذي يجل�ص يف خان يكريه  ابن تيمية: »واأما اإذا كان يقتل النفو�ص �رِشَّ
الأبناء ال�سبيل، فاإذا انفرد بقوم منهم قتلهم، واأخذ اأموالهم، اأو يدعو اإىل منزله من ي�ستاأجره 
ى القتل غيلة، ... فاإذا كان الأخذ  ، اأو نحو ذلك، فيقتله وياأخذ ماله، وهذا ُي�سمَّ خلياطٍة، اأو طبٍّ
املال فهل هم كاملحاربني؟ اأو يجري عليهم حكم الَقَود؟ فيه قوالن للفقهاء: اأحدهما: اأنهم 
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كاملحاربني، ... والثاين: اأن املحارب هو املجاهر بالقتال، واأن هذا املغتال يكون اأمره اإىل 
ويل الدم، واالأول اأ�سبه باأ�سول ال�رشيعة، بل قد يكون �رشر هذا الأ�سد، الأنه ال يدرى به« )74(. 
اأو  واحلرابة )75( عند املالكية تكون باإخافة النا�ص يف الطريق، بق�سد منعهم من ال�سلوك، 
بق�سد اأخذ مالهم، اأو بق�سد الغلبة على الفروج )76( . واملحارب عندهم: »هو قاطع الطريق، 
ملنع �سلوك، اأو اأخذ مال حمرتم، على وجه يتعذر معه الغوث، اأو مذهب عقل لذلك، اأو خمادع 
مميز، الأخذ ما معه داخل زقاق، لياًل اأو نهاراً، الأخذ مال بقتال« )77( ، وقال االإمام مالك: 

 

»املحارب عندنا، من حمل على النا�ص، يف م�رش، اأو برية وكابرهم عن اأنف�سهم، واأموالهم، 
دون نائرة )78( ، وال َذْحل )79( وال عـدوان« )80( . وقـال ابـن عرفة: »احلرابة اخلروج الإخافة 
ال�سبيل، باأخذ مال حمرتم، مبكابرة قتال، اأو خوفه، اأو اإذهاب عقل، اأو قتل خفية، اأو ملجرد 

قطع الطريق وال الإمارة وال نائرة وال عداوة« )81( . 
الأثر املرتتب على اعتبار قتل الِغيَلة حرابة:   ♦ 

اً)82(  ترتب على اعتبار قتل الغيلة حرابة عند اأ�سحاب هذا القول، اأن فاعـل ذلك يعاقب َحدَّ
ِذيَن ُيَحاِرُبوَن  ا َجَزاُء الَّ َ ال َقَوَداً، وتكون العقوبة وفق ما جاء يف قول اهلل –تعاىل- : {اإِمنَّ
َواأَْرُجُلُهْم ِمْن  اأَْيِديِهْم  َع  ُتَقطَّ اأَْو  لَُّبوا  اأَْو ُي�سَ ُلوا  ُيَقتَّ اأَْن  ااْلأَْر�ِص َف�َساداً  َوَي�ْسَعْوَن يِف  َ َوَر�ُسوَلُه  اهللَّ
ِذيَن  ْنَيا َوَلُهْم يِف ااْلآَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم اإِالَّ الَّ ِخاَلٍف اأَْو ُيْنَفْوا ِمَن ااْلأَْر�ِص َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي يِف الدُّ
اإىل  االأمر فيه  . ويكون   )83( َرِحيٌم}  َغُفوٌر   َ اهللَّ اأَنَّ  َفاْعَلُموا  َعَلْيِهْم  َتْقِدُروا  اأَْن  َقْبِل  ِمْن  َتاُبوا 
االإمام )84( ، ولي�ص لويل الدم، وال يجوز لالإمام اأن يعفو عن اجلاين، اإال اأن يتوب قبل اأن يقدر 
عليه )85( ، فاإن تاب قبل اأن يقدر عليه، فيكون الواجب عندئذ الق�سا�ص)86( ، قال القريواين: 
»وقتل الغيلة ال عفو فيه« )87( ، وقال ال�سارح: »وقتل الغيلة، وهي قتل االإن�سان الأخذ ماله، 
ال عفو فيه، اأي ال يجوز العفو فيه، اأو ال عفو نافذ فيه، ... الأن قتله على هذا الوجه يف معنى 
املحاربة، واملحارب بالقتل يجب قتله، ... واإمنا مل يجب العفو فيها، الأنها حق اهلل –تعاىل- 
اً ال َقَوَداً« )88( ، وقال املرداوي: »واختار ال�سيخ تقي الدين -رحمه  وعلى هذا فهو مقتول حدَّ

اهلل- اأن العفو ال ي�سح يف قتل الغيلة، لتعذر االحرتاز كالقتل مكابرة« )89(. 
أدلة الفقهاء القائلني باعتبار قتل الغيلة من احلرابة: 

ا�ستدلوا من الكتاب، وال�سنة، واالأثر، واملعقول: 
اأولً- من الكتاب:  ● 

َ َوَر�ُسوَلُه َوَي�ْسـَعْوَن يِف ااْلأَْر�ِص  ِذيَن ُيَحـاِرُبوَن )90( اهللَّ ا َجـَزاُء الَّ َ قول اهلل –تعاىل- : {اإِمنَّ
ْيِديِهْم َواأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف اأَْو ُيْنَفْوا ِمَن ااْلأَْر�ِص َذِلَك  َع اأَ ـلَُّبوا اأَْو ُتَقـطَّ ـُلوا اأَْو ُي�سَ اأَْن ُيَقتَّ َف�سـَاداً 
ْنَيا َوَلُهْم يِف ااْلآَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم} )91( . ووجه الداللة من هذه االآية، اأنها  َلُهْم ِخْزٌي يِف الدُّ

بيََّنت عقوبة املحارب، ال�ساعي يف االأر�ص بالف�ساد، وهذا النوع من القتل ِحرابة )92(. 
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ثانياً- من ال�سنة:  ● 

ُ َعْنُه- : »اأَنَّ َيُهوِدّيًا َر�صَّ َراأْ�َص َجاِرَيٍة َبنْيَ َحَجَرْيِن ِقيَل َمْن َفَعَل  َي اهللَّ أ. َعْن اأََن�ٍص -َر�سِ
َمَر  َف، َفاأَ ، َفاأَْوَماأَْت ِبَراأْ�ِسَها، َفاأُِخَذ اْلَيُهوِديُّ َفاْعرَتَ َي اْلَيُهوِديُّ َهَذا ِبِك؟ اأَُفاَلٌن؟ اأَُفاَلٌن؟ َحتَّى �ُسمِّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َفُر�صَّ َراأْ�ُسُه َبنْيَ َحَجَرْيِن« )93( . ووجه الداللة يف احلديث،  لَّى اهللَّ ِبيُّ -�سَ ِبِه النَّ
اأنه مل يرد اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- قد �ساور اأهل اجلارية املقتولة، باعتبار اأنهم 

اأولياء دمها، مما يدل على اأن هذا النوع من القتل حرابة، واأن اأمره لالإمام )94( . 
 ، وَعْن اأََن�ٍص بن مالك –ر�سي اهلل عنه- َقاَل: »َقِدَم اأَُنا�ٌص ِمْن ُعْكٍل )95( اأَْو ُعَرْيَنَة )96(	. 
ُبوا ِمْن  ِبيُّ -�سلى اهلل عليه و�سلم– ِبِلَقاٍح )98( ، َواأَْن َي�رْشَ ِديَنَة، َفاأََمَرُهُم النَّ َفاْجَتَوُوا )97( امْلَ
ِبيِّ -�سلى اهلل عليه و�سلم- َوا�ْسَتاُقوا  وا َقَتُلوا َراِعَى النَّ حُّ ا �سَ ْلَباِنَها، َفاْنَطَلُقوا، َفَلمَّ اأَْبَواِلَها َواأَ
َفَقَطَع  ِبِهْم،  ِجيَء  َهاُر  النَّ اْرَتَفَع  ا  َفَلمَّ اآَثاِرِهْم،  يِف  َفَبَعَث  َهاِر،  النَّ ِل  اأَوَّ يِف  رَبُ  اخْلَ َفَجاَء  َعَم،  النَّ
ِة )100( َي�ْسَت�ْسُقوَن َفاَل ُي�ْسَقْوَن. َقاَل اأَُبو  رَّ ْلُقوا يِف احْلَ ْرُجَلُهْم، َو�ُسِمَرْت )99( اأَْعُيُنُهْم َواأُ اأَْيِدَيُهْم َواأَ

َ َوَر�ُسوَلُه )101( .  ُقوا، َوَقَتُلوا، َوَكَفُروا َبْعَد اإِمَياِنِهْم، َوَحاَرُبوا اهللَّ ِقاَلَبَة: َفَهوؤُاَلِء �رَشَ
ثالثاً- من الأثر:  ●  

اِب -ر�سي اهلل عنه- اأنه َقَتَل َنَفراً َخْم�َسًة اأَْو �َسْبَعًة ِبَرُجٍل َواِحٍد َقَتُلوُه  طَّ عن ُعَمَر ْبِن اخْلَ
ْنَعاَء َلَقَتْلُتُهْم َجِميعًا )102( )103( . ووجه الداللة اأن عمر  ااَلأَ َعَلْيِه اأَْهُل �سَ َقْتَل ِغيَلٍة، َوَقاَل: َلْو مَتَ
–ر�سي اهلل عنه- مل يرتك االأمر اإىل اأولياء الدم، فدل ذلك على اأن عقوبة هذا الفعل لالإمام 

دون االأولياء، لذلك فهو ِحرابة. 
رابعاً- من املعقول:  ● 

اأن هذا النوع من القتل من الف�ساد يف االأر�ص، وبالتايل فاإن من ارتكبه يعترب  وهو 
اً، ال َقَوَداً )104( . القول الثاين: ال يدخل قتل الِغِيَلة �سمن احلرابة )105(، واإمنا  حماربًا فيقتل َحدَّ
يندرج �سمن قتل الَعْمد )106( ، وهو مذهب احلنفية )107( ، وال�سافعية )108( ، واحلنابلة)109( 
قتل  اعتبار  عدم  على  املرتتب  االأثر   .  )112(  )111( واإ�سحاق  املنذر،  وابن   ،  )110( والظاهرية 
الِغيَلة من قبيل الَعْمد، ولي�ص من احِلرابة: ترتب على اعتبار قتل الِغِيَلة من قبيل القتل العمد، 
ولي�ص من احلرابة عند هوؤالء الفقهاء، اأن عقوبة هذا النوع من القتل هي نف�ص عقوبة )113( 
القتل عْمداً، ويكون االأمر فيها اإىل اأولياء الدم، ال اإىل ال�سلطان، قال حممد بن احل�سن: »قال 
اأبو حنيفة -ر�سي اهلل عنه- : من قتل رجاًل عمداً، قتل ِغِيَلة، اأو غري ِغِيَلة، فذلك اإىل اأولياء 
القتيل، فاإن �ساءوا قتلوا، واإن �ساءوا عفوا« )114( ، وقال حممد بن احل�سن تعليقًا: »فمن قتل 
ه، فهو وليُّه يف دمه دون ال�سلطان، اإن �ساء قتل، واإن �ساء عفا، ولي�ص اإىل ال�سلطان من  وليُّ
ذلك �سيء« )115( ، وقال ال�سافعي: »كل من قتل يف حرابة، اأو �سحراء، اأو م�رش، اأو مكابرة، 
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اإىل  االأولياء، ولي�ص  اإىل  والعفو  نائرة، فالق�سا�ص  اأو قتل  اأو غريه،  ِغِيَلة على مال  اأو قتل 
ال�سلطان من ذلك �سيء، اإال االأدب اإذا عفا الويل« )116( . 

 أدلة الفقهاء القائلني باعتبار قتل الِغِيلَة من قبيل القتل العْمد: 
ا�ستدلوا من الكتاب، وال�سنة، واالأثر، واملعقول: 

اأولً- من الكتاب:  ● 

قِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلومًا  ُ اإِالَّ ِباحْلَ َم اهللَّ ْف�َص الَِّتي َحرَّ أ. قول اهلل- تعاىل- : {َواَل َتْقُتُلوا النَّ
وراً} )117( .  ُه َكاَن َمْن�سُ ْف يِف اْلَقْتِل اإِنَّ َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه �ُسْلَطانًا َفاَل ُي�رْشِ

رُّ  ا�ُص يِف اْلَقْتَلى احْلُ ِذيَن اآََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِق�سَ َها الَّ تعاىل- : {َيا اأَيُّ وقول اهلل –	. 
ْعُروِف َواأََداٌء  َباٌع ِبامْلَ رِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َوااْلأُْنَثى ِبااْلأُْنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن اأَِخيِه �َسْيٌء َفاتِّ ِباحْلُ

ِليٌم} )118( .  ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب اأَ ْح�َساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربِّ اإَِلْيِه ِباإِ
ووجه الدللة من هاتني الآيتني الكرميتني: اأنَّ ال�سارع احلكيم قد جعل االأمر -عند 
ح�سول القتل- لويل املقتول دون ال�سلطان، فهو -اأي الويل- الذي ميلك العفو اأو الق�سا�ص، 
ومل يفرِّق بني قتل الِغِيَلة وغريه )119( . قال حممد بن احل�سن تعليقًا على االآيتني: » فلم ي�سمِّ يف 

 

ذلك قتل الِغِيَلة وال غريها، فمن قتل وليُّه فهو وليُّه« )120( . وقال ابن حزم –بعد ذكر االآيتني- : 

 

» فعم –تعاىل- كل قتل كما ذكر –تعاىل- وجعل العفو يف ذلك للويل« )121( . 
ثانياً- من ال�سنة:  ● 

ُكْم َيا َمْع�رَشَ ُخَزاَعَة )122( َقَتْلُتْم َهَذا اْلَقِتيَل  قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »اأَاَل اإِنَّ
اأَْن   ، َتنْيِ ِخرَيَ َبنْيَ  َفاأَْهُلُه  َقِتيٌل،  َهِذِه  َمَقاَلِتي  َبْعَد  َلُه  ُقِتَل  َفَمْن  َعاِقُلُه،  َواإِينِّ   ،  )123( ُهَذْيٍل  ِمْن 
َياأُْخُذوا اْلَعْقَل، اأَْو َيْقُتُلوا« )124( . ووجه الداللة يف احلديث ال�رشيف، اأن قول النبي –�سلى اهلل 
«، دليل على اأن اأمر القتل اإىل اأهل القتيل، دون غريهم)125(،  َتنْيِ ْهُلُه َبنْيَ ِخرَيَ عليه و�سلم- »َفاأَ
فهم الذين ميلكون اأن يت�رشفوا يف ذلك بالق�سا�ص اأو العفو )126( . وقال ابن حزم تعليقًا 
على احلديث: »ونحن ن�سهد ب�سهادة اهلل اأن اهلل –تعاىل- لو اأراد اأن يخ�ص من ذلك قتل غيلة، 

اأو حرابة، ملا اأغفله وال اأهمله ولبينه �سلى اهلل عليه و�سلم« )127( . 
ثالثاً- من الأثر:  ● 

ِبَقْتِلِه،  َفاأََمَر  َعْمداً،  َقَتَل  َقْد  ِبَرُجٍل  اأُِتَى  ُه  اأَنَّ َعْنُه-   ُ اهللَّ َي  -َر�سِ اب ِ طَّ اخْلَ ْبِن  ُعَمَر  عن 

 

أ. 
ا َعَفا َهَذا  ْف�ُص َلُهْم َجِميعًا، َفَلمَّ َمَر ِبَقْتِلِه، َفَقاَل اْبُن َم�ْسُعوٍد: َكاَنِت النَّ َفَعَفا َبْع�ُص االأَْوِلَياِء، َفاأَ
َعَل  ُه، َقاَل: َفَما َتَرى؟ َقاَل: اأََرى اأَْن جَتْ ُخَذ َغرْيُ ُه َحتَّى َياأْ ْف�َص، َفاَل َي�ْسَتِطيُع اأَْن َياأُْخَذ َحقَّ اأَْحَيا النَّ
ُ َعْنُه- : َواأََنا اأََرى َذِلَك«  َي اهللَّ َة الَِّذي َعَفا، َفَقاَل ُعَمُر -َر�سِ الدَِّيَة َعَلْيِه يِف َماِلِه، َوَتْرَفَع ِح�سَّ

 . )128(
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 ووجه الدللة، اأن عمر قد وافق ابن م�سعود -ر�سي اهلل عنهما- يف اأن االأمر لالأولياء 
واأن عفو اأحدهم ي�سقط احلق يف الق�سا�ص، الأن الق�سا�ص ال يتجزاأ، ومل ي�ساأال –اأي عمر وابن 

م�سعود- اأقتل ِغِيَلة هذا اأم ال؟ )129( . 
اد، عن اإبراهيم النخعي، قال: »من عفا من ذي �سهم، فعفوه عفو، قد اأجاز  	. وعن حمَّ

عمر وابن م�سعود العفو من اأحد االأولياء، ومل ي�ساألوا: اأقتل غيلة كان ذلك اأم غريه« )130(. 
اك بن الف�سل »اأنَّ عروة كتب اإىل عمر بن عبد العزيز يف رجل خنق �سبيًا  ت. وعن �سمَّ
على اأو�ساح )131( له حتى قتله، فوجدوه واحلبل اإىل يده، فاعرتف بذلك، فكتب اأن ادفعوه 

اإىل اأولياء ال�سبي، فاإن �ساءوا قتلوه« )132( . 
رابعاً- من املعقول:  ● 

فالأن هذا القتيل قتيل يف غري املحاربة، فكان اأمره اإىل وليِّه، ك�سائر القتلى )133( . 

املبحث الثالث:

املناقشة والرتجيح:

اأولً: مناق�سة اأدلة القائلني باأن قتل الِغيَلة من احلرابة:  ♦ 

لقد نوق�ست اأدلة الفقهاء القائلني باأنَّ قتل الغيلة من احلرابة مبا ياأتي: 
اأما اال�ستدالل باآية احلرابة، فنوق�ص: »باأن االآية ال تخلو من اأن تكون على الرتتيب  - 
اأو التخيري فاإن كانت على الرتتيب، فاملالكية ال يقولون بهذا، واإن كانت على التخيري- وهو 
قولهم- فلي�ص يف االآية ما يدعونه من اأن قاتل احلرابة والِغِيَلة ال خيار فيه لويل القتيل، 

فخرج قولهم عن اأن يكون له متعلق اأو �سبب ي�سح فبطل ما قالوه« )134( . 
حديث  يف  اجلارية  الأهل  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  - – النبي  ا�ست�سارة  ورود  عدم  اإن 
يف  جاء  اأخرى،  ن�سو�ص  يف  التخيري  ورد  فقد  الدم،  الأولياء  اخليار  كون  ينفي  ال  الر�سخ 
املحلَّى قوله: » اأما حديث اليهودي الذي ر�سخ راأ�ص اجلارية على اأو�ساحها، فلي�ص فيه اأن 
ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم- مل ي�ساور وليَّها، وال اأنه �ساوره، وال اأنه قال اختار لويل 
املقتول يف الِغِيَلة اأو احِلرابة، فاإذ مل يقل ذلك -عليه ال�سالة وال�سالم- فال يحل مل�سلم اأن 
... ويقول عليه ما مل يقل، فكيف وهذا  اإىل ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-  ين�سب ذلك 
اخلرب حجة عليهم، فاإنهم ال يختلفون يف اأن قاتل الِغِيَلة اأو احِلرابة ال يجوز البتة اأن يقتل 
ر�سخًا يف الراأ�ص باحلجارة، وال رجمًا، وهذا ماال يقوله اأحد من النا�ص، ف�سح يقينًا اإذ قتله 
باحلجارة،  َقَوَداً  اإمنا قتله  اأنه  واآله و�سلم- ر�سخًا باحلجارة،  ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 
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واإذ قتله َقَوَداً بها، فحكم قتل الَقَود اأن يكون باخليار يف ذلك اأو العفو للويل، واإذ ذلك كذلك 
بال �سك، فقد �سح عن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأنه قال: »من قتل له قتيل فاأهله بني 
خريتني« )135( اإىل اآخره، فنحن على يقني من اأن فر�سًا على كل اأحد اأن ي�سم هذا احلكم اإىل 
هذا اخلرب، ولي�ص �سكوت الرواة عن اأن ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- خري وليَّها مب�سقط 
ما اأوجبه ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- يف القتل؛ من تخيري وليِّه، بل بال �سك يف اأنه 
-عليه ال�سالة وال�سالم- مل يخالف ما اأمر به، وال يخلو هذا مما ذكرنا من قبول الزيادة 
-عليه  لبينه  ن�سخًا  اأو  تخ�سي�سًا  الفعل  هذا  كان  ولو  اأ�ساًل،  الن�سو�ص  �سائر  يف  املروية 
النبي  اإنه قد يكون لالأن�سارية ويل، لكنه �سغري ال خيار له، فاختار  ، ثم  ال�سالم-« )136( 

الَقَوَد عندئٍذ )137( .  –�سلى اهلل عليه و�سلم- 
�سلى اهلل عليه و�سلم- مل  اأما حديث الُعَرنيني، فلي�ص فيه ما يدل على اأن النبي – -
�سالح  غري  فهو  ولذلك  املقتول،  لويل  هذا  يف  خيار  ال  قال  اأنه  وال  الرعاء،  اأولياء  ي�ساور 

لالحتجاج )138( ، كما ميكن اأن يقال فيه اأن الرعاء قد يكونون غرباء ال ويل لهم )139( .  
ر�سي اهلل عنه- وقوله: »واهلل لو متاالأ عليه  واأما اال�ستدالل بفعل عمر بن اخلطاب – -
اأهل �سنعاء جميعهم لقتلتهم به«، فيمكن اأن يجاب عنه باأن املق�سود به: اأي الأمكنت الويل 

من ا�ستيفاء الَقَوِد منهم )140( . 
اأ�سل  احِلرابة، فهو على  االأر�ص ويدخل يف  الف�ساد يف  الِغِيَلة من  اعتبار قتل  اأما  - 

املالكية يف مفهوم احِلرابة، ومفهوم احِلرابة هذا حمل اختالف الفقهاء، فهو غري ُم�َسلَّم. 
ثانياً- مناق�سة اأدلة القائلني باأن قتل الِغيلة من الَعْمد:  ♦ 

ميكن اأن تناق�ص )141( هذه االأدلة مبا ياأتي: 
اأما االآيتان، فيجاب عن اال�ستدالل بهما، باأنهما تخ�سان القتل الذي يكون على غري  - 
وجه الِغِيَلة، وهو الذي يكون ويل الدم فيه باخليار، وهذا ما ال خالف فيه، واإمنا اخلالف يف 
نوع اآخر من القتل –اأي قتل الِغِيَلة- وقد وردت اأدلة اأخرى تبني خمالفة هذا النوع من القتل 

لغريه يف العقوبة من حيث حتتُّمها، وكونها لالإمام ال للويل. 
واأما احلديث، فيناق�ص مبا نوق�ست به االآيتان، وذلك باأن ُيحمل على غري هذا النوع 

 

- 
من القتل. فبما اأن الن�سو�ص قد وردت يف كال االأمرين، دل ذلك -واهلل اأعلم- على اأن نوعًا 

من القتل يعترب من الف�ساد يف االأر�ص واأمره لالإمام. 
ر�سي  واأما الدليل الرابع واخلام�ص، اللذان رويا عن عمر بن اخلطاب وابن م�سعود – -

اهلل عنهما- فمنقطعان )142( ، وبالتايل فال ي�سلحان لالحتجاج. 
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اك بن الف�سل، وُحْكم عمر بن عبد العزيز فيه، فيمكن اأن يناق�ص  واأما ما جاء عن �سمَّ - 
يرفع  احلاكم  قد حكم يف ق�سية عنده، وحكم  اهلل عنه-  –ر�سي  العزيز  بن عبد  باأن عمر 

اخلالف ال �سيما وهو –اأي عمر رحمه اهلل- من اأهل االجتهاد )143( . 
واأما الدليل ال�سابع، فهو مبني على مفهوم احِلرابة، ومفهومها حمل خالف.  - 

ثالثاً- الرتجيح:  ♦ 

بعد اإجالة النظر يف اأدلة الطرفني اأجدين اأميل اإىل اعتبار قتل الغيلة من احلرابة، ومن 
ثم فيكون اأمره اإىل ال�سلطان، وذلك ملا ياأتي: 

قوة راأي املالكية يف تف�سريهم للِحرابة باعتبارها ت�سمل القتل على وجه التحيل  - 
واخلديعة، والقتل خفية الأجل املال وغريه، الأن حماربة اهلل –عز وجل- الواردة يف االآية، 
ال تنح�رش يف فعل معني، واإمنا متتد لت�سمل اأنواعًا اأخرى من ال�رشَّ )144( ، وهل هناك ِحرابة 
اأ�سد من اأن ُيتجاوز ال�سلطان، فيخدع االإن�سان امل�سلم االآمن ويختطف ومن ثم يقتل، اأو يوؤخذ 

من البيت اأو ال�سارع اأو ال�سوق، ليقتل الأجل ماله، اأو غريه؟ 
قوة االأدلة التي ا�ستند اإليها القائلون بذلك، من حيث كونها �رشيحة يف اأن نوعًا  - 
من القتل يكون حكمه لالإمام، واإال فكيف ميكن اأن يفهم اأمر النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- 
قتل  »من  قال:  الذي  وهو  اأهلها،  ا�ست�سارة  دون  اجلارية  راأ�ص  ر�سخ  الذي  اليهودي  بقتل 
له قتيل فهو بخري النظرين«، لوال علمه –�سلى اهلل عليه و�سلم- اأن نوعًا من القتل يكون 
 فيه االأمر لالإمام ولي�ص للويل، وكيف ميكن اأن نفهم اأمر عمر بقتل اجلماعة الذين ا�سرتكوا 
 يف القتل دون اأن ي�ست�سري االأولياء، وهو يعلم قول النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- هذا، لوال 
االأمر فيه  االأر�ص، ومن ثم فيكون  الف�ساد يف  القتل يعترب من  النوع من  اأن هذا   اأنه عرف 

اإىل االإمام.  
فيها  التي  االأدلة  امل�ساألة، فتحمل  الواردة يف  االأدلة  القول جمعًا بني  اإن يف هذا  - 
ح�سول القتل من االإمام دون ا�ست�سارة االأولياء على اأن ذلك من احلرابة، وحتمل االأدلة التي 

فيها جعل االأمر لالأولياء على اأن ذلك يف القتل الذي لي�ص حرابة. 
اإن الذي يظهر من كالم اأ�سحاب هذا القول واأدلتهم هو تركيزهم على وجوب قتل  - 
قاتل الِغِيَلة دون اأن يخو�سوا يف تف�سيل هذا القتل، اأي اأن دخوله يف احِلرابة هو من حيث 
م القتل، ويف هذا رد على اعرتا�ص ابن حزم الظاهري يف م�ساألة قتل الذي قتل اجلارية  حتتُّ
الزائد  القاتل  ُيقت�ص من  ابن عرفة: »وال  يقول  املعنى  راأ�سه بني حجرين. ويف هذا  بر�ص 
حني القتل بحرية اأو اإ�سالم اإال القاتل لِغِيَلة...، فيقتل احلر بالعبد، وامل�سلم بالكافر، لكن لي�ص 

ق�سا�سًا، بل لدفع ف�ساد، كقتل املحارب، الأنه يف معناه« )145( .  
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اخلامتة والتوصيات:
منه– درا�سة  االإ�سالمي  الفقه  وموقف  الغيلة  »قتل  بيانه حول  تقدم  ما  اإىل  ا�ستناداً 

مقارنة«، خل�س الباحث اإىل النتائج الأ�سا�سية الآتية: 
قتل الِغِيَلة من حيث معناه اال�سطالحي، جمال خالف بني الفقهاء:  1 .

أ. فهو عند املالكية يف القول املعتمد واحلنابلة: القتل خفية الأخذ املال. 
	. وهو عند احلنفية واملالكية يف قولهم الثاين، وال�سافعية والظاهر من قول ابن حزم 

َحيُّل واخلديعة، وهو ما اختاره الباحث.  الظاهري: القتل على وجه التَّ
عليه  يجوز  ال  الذي  الق�سد  وجه  على  القتل  الثالث:  قولهم  يف  املالكية  عند  ت. وهو 

اخلطاأ. 
ْكيِّيف الفقهي لقتل الغيلة:  اختلف الفقهاء يف التَّ 2 .

أ. فهو عند املالكية وابن تيمية من احلنابلة واأبي الزناد من احِلرابة، وهو ما اختاره 
الباحث. 

	.  وهو عند احلنفية، وال�سافعية، واحلنابلة، والظاهرية، من قبيل القتل العمد، ولي�ص 
من احلرابة. 

اختلف الفقهاء يف االأثر املرتتب على التكييف الفقهي لقتل الغيلة:  3 .
فمن اعتربه من الفقهاء حرابة، جعل عقوبته كعقوبة احلرابة نف�سها، وبالتايل فيكون 
 االأمر فيه اإىل ال�سلطان، ولي�ص له العفو. ومن اعتربه من قبيل القتل العمد، ولي�ص من احلرابة 
جعل عقوبته كعقوبة القتل عمداً، ويكون االأمر فيه اإىل الويل، وهو باخليار بني الق�سا�ص 

واأخذ الدية. 
 تلك هي اأبرز النتائج التي تو�سل اإليها الباحث من خالل هذه الدرا�سة، والتي عززت 

عنده التو�سيات الآتية: 
يو�سي الباحث العلماء ب�رشورة القيام بدورهم يف توعية امل�سلمني وحتذيرهم من  1 .

ارتكاب جرمية قتل الغيلة، وغريها من جرائم القتل االأخرى. 
النوع من  ال�رشعية املتعلقة بهذا  العلماء ب�رشورة بيان االأحكام  الباحث  يو�سي  2 .
القتل، من خالل الدرو�ص، واخلطب، واملحا�رشات، واملقاالت، حتى يتجنب النا�ص الوقوع 

يف هذه اجلرمية اخلطرية. 
يدعو الباحث اأويل االأمر اإىل �رشورة العودة اإىل نظام العقوبات االإ�سالمي، وتطبيقه  3 .

يف جرمية قتل الغيلة وغريها من اجلرائم االأخرى. 
يدعو الباحث العلماء وطالب العلم اإىل مزيد من العناية بالفقه االإ�سالمي، وبيان  4 .

قدرته على و�سع احللول ال�سليمة لكل ما حتتاجه الب�رشية يف �ستى مناحي حياتها. 
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اهلوامش: 
بن  حممد  اختاره  الذي  التق�سيم  هو  بالقتل،  النف�ص  على  االعتداء  اأنواع  يف  ذكرته  ما  1 .
احل�سن من احلنفية، ومالك يف رواية عنه، وال�سافعية واحلنابلة، وقد ن�سبه ابن قدامة اإىل 
اأكرث اأهل العلم. وهو ما �سارت عليه القوانني الو�سعية. اأما احلنفية، فامل�سهور عندهم 
اأن القتل خم�سة اأنواع، وهي: العمد، و�سبه العمد، واخلطاأ، واجلاري جمرى اخلطاأ، والقتل 
بالت�سبب. واأما املالكية والظاهرية، فالقتل عندهم نوعان: عمد، وخطاأ، وال وجود ل�سبه 
االأ�سل،  وال�سيباين،   .97/6 احلقائق،  تبيني  الزيلعي،  م�سى:  فيما  انظر  عندهم.  العمد 
394/4. ومالك، املدونة، 306/6. والبغدادي، املعونة، 1306/3. وال�رشبيني، مغني 

املحتاج، 2/4. وابن قدامة، املغني، 321/9. وابن حزم، املحلى، 343/10- 344. 
والتق�سيم الثالثي هو الراجح عندي، الأنه املتفق مع منطوق االأحاديث ال�رشيفة، ومن 
ذلك ما رواه الن�سائي يف �سننه، 444/14، برقم:  )4714( ، و�سححه االألباين يف �سحيح 
و�سعيف �سنن الن�سائي، 368/10، برقم:  )4796( ، من قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم: 
»اأال واإن كل قتيل خطاأ العمد اأو �سبه العمد قتيل ال�سوط والع�سا مائة من االإبل منها اأربعون 
يف بطونها اأوالدها«، والأن �سبه العمد ما قد اأخذ �سبهًا من العمد، و�سبهًا من اخلطاأ، فلم يكن 
له حكم اأحدهما على التجريد. واأما ما جرى جمرى اخلطاأ، فقد اأحلقه اجلمهور بالقتل اخلطاأ، 
كما اأحلقوا القتل بالت�سبب بالقتل العمد. البغدادي، املعونة، 1306/3. واأبو رخية، الوجيز 

يف اأحكام احلدود والق�سا�ص، �ص193. 
االغتيال والغيلة مبعنى واحد يف املو�سوع الذي نحن ب�سدد بحثه، كما دلت املعاجم  2 .

اللغوية.  ابن منظور، ل�سان العرب، 146/10، مادة غول. 
 . 3 .www. islamport. com ،سبكة االإنرتنت، املو�سوعة ال�ساملة�

حدد ال�سارع احلكيم احلاالت التي تقتل فيها النف�ص االإن�سانية املع�سومة، وذلك بقول  4 .
َواأَينِّ   ُ اهللَّ اإِالَّ  اإَِلَه  اَل  اأَْن  َي�ْسَهُد  ُم�ْسِلٍم  اْمِرٍئ  َدُم  َيِحلُّ  »اَل   : اهلل عليه و�سلم-  –�سلى  النبي 
اِرُك  اِرُق ِمَن الدِّيِن التَّ اِنى، َوامْلَ يُِّب الزَّ ْف�ِص، َوالثَّ ْف�ُص ِبالنَّ ِباإِْحَدى َثاَلٍث: النَّ اإِالَّ   ِ َر�ُسوُل اهللَّ
َماَعَة«. وكذلك حال الدفاع امل�رشوع عن النف�ص، اأو الع�سو، على اختالف بني الفقهاء  اجْلَ
يف وجوب اأو جواز دفع املعتدي يف هذه احلالة، وهم متفقون على وجوب دفع املعتدي 
على العر�ص، واإن اأدى ذلك اإىل قتله، ويكون دمه هدراً. اأما اإذا كان االعتداء على املال، 
اأن  املالكية  ويرى  واجب،  ال  جائز  احلالة  هذه  يف  املعتدي  دفع  اأن  اجلمهور  فمذهب 
الدفاع عن املال يكون واجبًا بعد االإنذار، ويف رواية اأخرى اأنه ال يجوز الدفاع عن املال 
وم�سلم،   .  )6878( رقم:  البخاري، 445/22،  البخاري، �سحيح  انظر:  ي�سرياً.  كان  اإن 
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 .110/6 احلقائق،  تبيني  والزيلعي،   .  )3175( رقم:  حديث   ،25/9 م�سلم،  �سحيح 
اخلر�سي،  �رشح  على  العدوي  حا�سية  والعدوي،   .357/4 الكبري،  ال�رشح  والدردير، 
112/8. والنووي، منهاج الطالبني، �ص 305. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 195/4. 
املبدع، 155/9، 156.  وابن مفلح،  القناع، 154/6، 155، 156.  والبهوتي، ك�ساف 

وابن �سويان، منار ال�سبيل، 351/2.  
ها، َتُقول: َوْيٌل  ْن وقع يف َهَلكة َي�ْسَتِحقُّ ُل الَوْيِل يف اللغة: الَعذاب والَهالك، ُيْدَعى به مِلَ اأَ�سْ 5 .
واٍد يف  وَوْيٌل:  َوْيح.  قلت:  ها  ي�سَتِحقَّ َهَلكة مل  َوقع يف  فاإِن  للُمَطفِِّفني،  َوْيٌل  ومنه  لزيد، 
جهنَّم. وقيل: باٌب من اأَبوابها، ويف احلديث عن اأَبي �سعيد اخُلْدرّي قال: قال ر�سول اهلل- 
�سلى اهلل عليه و �سلم- : الَوْيُل واٍد يف جهنم َيْهِوي فيه الكاِفر اأَربعني َخِريفًا قبل اأَن يبلغ 
َقْعَره«. انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، 422/15- 423، مادة )ويل( . واحلديث اأخرجه 
احلاكم يف امل�ستدرك، 393/3، برقم:  )3873( ، وقال: هذا حديث �سحيح االإ�سناد، ومل 

يخرجاه. و�سححه الذهبي يف التلخي�ص. 
ُه اهلل: اأَهلكه اإِهالكًا ال ينتع�ص، فمن هنالك  ، ُثُبوراً. وَثرَبَ ، َيْثرُبُ ُبوِر: هو الهالك، وقد َثرَبَ الثُّ 6 .
يدعو اأَهل النار واُثُبوراه فيقال لهم: ال تْدعوا اليوم ُثُبوراً واحداً، واْدُعوا ُثُبوراً َكِثرياً. ابن 

منظور، ل�سان العرب، 82/2، مادة )ثرب( . وابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 262/3. 
الكبائر: جمع مفرده كبرية، وهي الفعلة القبيحة، وتطلق الكبائر على كل ما اأوجب حداً  7 .
يف الدنيا، كالزنا و�رشب اخلمر، اأو وعيداً يف االآخرة؛ كاأكل الربا، و�سهادة الزور، وعقوق 
الوالدين. ابن منظور، ل�سان العرب، 15/12، مادة )كرب( . وقلعجي وقنيبي، معجم لغة 

الفقهاء، �ص 376. 
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 2/4. 8

 . ) �سورة الن�ساء، االآية رقم )93. 9
 . ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 460/1. 10

 . جامعة القد�ص املفتوحة، اأ�سول الفقه )1( ، �ص78. 11
 . ) �سورة االإ�رشاء، االآية رقم )33. 12

 . الرازي، مفاتيح الغيب، 44/10. وابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 36/3. 13
قلت اإىل غريه دون ح�رشه يف الكراهة، ب�سبب اأن النهي كما ي�رشف اإىل الكراهة ميكن اأن  14 .
ي�رشف اإىل التاأيي�ص، كنحو قوله –تعاىل- : {ال تعتذروا اليوم} ]�سورة التحرمي/7[، 
اآل  ]�سورة  هديتنا}  اإذ  بعد  قلوبنا  تزغ  ال  {ربنا   : –تعاىل-  قوله  كنحو  الدعاء،  اأو 
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عمران/8[، اأو االإر�ساد، كنحو قوله –تعاىل- : {يا اأيها الذين اآمنوا ال ت�ساألوا عن اأ�سياء 
اإن تبد لكم ت�سوؤكم}. ]�سورة املائدة/101[. زيدان، الوجيز يف اأ�سول الفقه، �ص 301. 

والزحيلي، اأ�سول الفقه االإ�سالمي، 233/1- 234.  
. وزيدان، الوجيز  البخاري، ك�سف االأ�رشار، 294/2. والزرك�سي، البحر املحيط، 224/3. 15

يف اأ�سول الفقه، �ص302. 
 . ) �سورة الفرقان، االآيتان رقم )68، 69. 16

وابن   . 17 .75/13 القراآن،  الأحكام  اجلامع  والقرطبي،   .302/19 البيان،  جامع  الطربي، 
كثري، تف�سري القراآن العظيم، 460/1. 

 . القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، 76/13. 18
وابن   . 19 .146/5 واالأثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية  االأثري،  ابن  املهلكات.  اأي  املوبقات: 

منظور، ل�سان العرب، 201/15، مادة )وبق( . وابن حجر، فتح الباري، 232/10. 
 . ) رواه البخاري يف �سحيحه، 142/10، حديث رقم:  )2766. 20

( ، مرفوعًا وموقوفًا ورجح  رواه الرتمذي يف اجلامع ال�سحيح، 16/4، برقم:  )1395. 21
املوقوف. وذكره االألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي، 395/3، برقم:  )1395(، 

واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح«. 
يف هذا احلديث داللة على عدم قبول توبة القاتل، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك، ومذهب  22 .
ابن عبا�ص اأن توبته غري مقبولة، ا�ستدالاًل بقوله –تعاىل- : {ومن يقتل موؤمنًا متعمداً 
]�سورة  عظيمًا}  عذابًا  له  واأعد  ولعنه  عليه  اهلل  وغ�سب  فيها  خالداً  جهنم  فجزاوؤه 
الن�ساء/93[. ومذهب اجلمهور- وهو الراجح- اأنها مقبولة، ا�ستدالاًل بقوله –تعاىل- : 
الن�ساء/48[،  ]�سورة  ي�ساء}.  ذلك ملن  دون  ما  ويغفر  به  ي�رشك  اأن  يغفر  ال  اهلل  {اإن 
احلديث  ويف  الزمر/53[،  ]�سورة  جميعًا}  الذنوب  يغفر  اهلل  {اإن   : –تعاىل-  وقوله 
عن النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »اإن رجاًل قتل مائة رجل ظلمًا، ثم �ساأل: هل 
له من توبة؟ فدل على عامل، ف�ساأله، فقال: ومن يحول بينك وبني التوبة، ولكن اخرج 
من قرية ال�سوء، اإىل القرية ال�ساحلة، فاعبد اهلل فيها، فخرج تائبًا، فاأدركه املوت يف 
الطريق، فاخت�سمت فيه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب، فبعث اهلل اإليهم ملكًا، فقال: 
قي�سوا ما بني القريتني، فاإىل اأيهما كان اأقرب، فاجعلوه من اأهلها، فوجدوه اأقرب اإىل 
القرية ال�ساحلة ب�سرب، فجعلوه من اأهلها«. والأن التوبة ت�سح من الكفر، فمن القتل اأوىل. 
�ساء.  اإذا  العفو  وله  اإن جازاه،  اأن هذا جزاوؤه  اأو على  يتب،  واالآية حممولة على من مل 
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�سحيح  وم�سلم،   .  )3211( رقم:  حديث   ،289/11 البخاري،  �سحيح  البخاري،  انظر: 
م�سلم، 338/13، حديث رقم:  )3967( . والقرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، 332/5. 
املغني، 320/9-  قدامة،  وابن  البجريمي على اخلطيب، 99/4.  والبجريمي، حا�سية 

 .321
الفنت واملالحم، باب يف تعظيم قتل  ، كتاب  اأبو داود يف �سننه، 100/4- 101. 23 رواه 
املوؤمن، رقم: )4270( . وابن ماجة يف �سننه، 874/2، كتاب الديات، باب التغليظ يف 
قتل م�سلم ظلمًا، رقم:  )2619( ، عن الرباء بن عازب، وذكره االألباين يف �سحيح �سنن 
اأبي داود، 804/3، حتت رقم: )3588( . و�سحيح �سنن ابن ماجة، 92/2، حتت رقم:  

)2121( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح«. 
ايِنَّ َعْن َقْوِلِه اْعَتَبَط  ذكر اأبو داود عن َخاِلُد ْبِن ِدْهَقاَن قال: �َساأَْلُت َيْحَيى ْبَن َيْحَيى اْلَغ�سَّ 24 .
 َ ُه َعَلى ُهدًى اَل َي�ْسَتْغِفُر اهللَّ ِذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف اْلِفْتَنِة َفَيْقُتُل اأََحُدُهْم، َفرَيَى اأَنَّ ِبَقْتِلِه، َقاَل الَّ
اأنه  يُدلُّ على  التف�سرُي  »وهذا  االأثري:  ابن  قال  داود، 101/4.  اأبي  �سنن  َذِلَك.  ِمْن  َيْعِني 
وُر َوُح�ْسن احلال، الأنَّ القاتل يفَرُح بقتل  من الِغْبطِة بالغني املعجمة، وهي الَفَرح وال�رشُّ
ابي:  اخلطَّ وقال  الوِعيد.«  هذا  َدَخل يف  بَقْتله  وَفرح  موؤمنًا  امَلْقُتوُل  كان  فاإذا  ِمه،  َخ�سْ
ا�ِص. انظر: ابن االأثري، النهاية يف غريب االأثر،«  »اعَتَبطه َقْتله: اأي َقَتله ظْلمًا اَل عن ِق�سَ

 .172/3
 . اِفَلة. النهاية يف غريب االأثر، 24/3. 25 ف: التَّوَبة. وقيل النَّ ال�رشَّ

عز وجل- ال يقبل منه الفري�سة التي كتبها  ة، اأي اأن اهلل –. 26 الَعْدل: الِفْدية وقيل: الَفِري�سَ
عليها عند اأدائه لها. النهاية يف غريب االأثر، 24/3. 

قتل  تعظيم  يف  باب  واملالحم،  الفنت  كتب   ، 27 .101  -100/4 �سننه،  يف  داود  اأبو  رواه 
املوؤمن، رقم:  )4270( ، وذكره االألباين يف �سحيح �سنن اأبي داود، 804/3، حتت رقم:  

)3589( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح«. 
( . وذكره االألباين يف �سحيح  رواه الطرباين يف املعجم ال�سغري، 340/1، رقم:  )565. 28

الرتغيب والرتهيب، 316/2، برقم:  )2443( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح لغريه«. 
 . 29 .28/4 االأحوذي،  حتفة  واملباركفوري،   .185  -184/12 الباري،  فتح  حجر،  ابن 

واالآبادي، عون املعبود، 236/11- 237. 
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 2/4. والبجريمي، حا�سية البجريمي على اخلطيب، 100/4. 30

واملطيعي، تكملة املجموع، 266/20. وابن قدامة، املغني، 319/9. 
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 . ابن قدامة، املغني، 319/9. 31
الذميون: جمع مفرده ذمي، والذمي من اأم�سي له عقد الذمة، وعقد الذمة: »عهد يعطى  32 .
وعدم  واأموالهم  اأرواحهم  على  باحلفاظ  االإ�سالم  دولة  يف  امل�سلمني  غري  للمواطنني 

امل�سا�ص باأديانهم«. قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �ص214. 
 . ) رواه البخاري يف �سحيحه، 286/11، برقم:  )3166. 33

، مادة )قتل( .  ابن منظور، ل�سان العرب، 33/11- 37. 34
ال�ساعر هو دريد بن ال�سمة، وهو اأحد ال�سجعان امل�سهورين، وذوى الراأي يف اجلاهلية،  35 .

قتل يف يوم حنني. انظر: ابن قتيبة الدينوري، ال�سعر وال�سعراء، �ص 160- 161. 
  . املربد، الكامل يف اللغة واالأدب، 313/1. 36

 - اأخرجه اأحمد يف امل�سند، 209/8، برقم:  )3674( . والطرباين يف املعجم الكبري، 66/9. 37
67، برقم:  )10364( . والبيهقي يف �سعب االإميان، 401/16، برقم:  )7645( . وذكره 
االألباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة واملو�سوعة، 158/3، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سعيف«. واملراد 
« اأي من َقَتله وهو كافر كَقْتله اأُبيَّ بن َخَلف يوم بْدر، ال كَمن َقَتله تطهرياً  بـ: »اأَْو َقَتَلُه َنِبيٌّ

له يف احَلدِّ كماِعٍز. ابن منظور، ل�سان العرب، 33/11. 
، مادة )قتل( .  اجلوهري، ال�سحاح يف اللغة، 61/2. 38

 . قا�سي زادة، تكملة فتح القدير، 203/10. والبابرتي، العناية، 203/10. 39
 . القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، 302/6. 40

 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 329/3. 41
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 504/5. 42

 . جامعة القد�ص املفتوحة، فقه العقوبات، �ص262. 43
اأو  بنية  االإ�سالم  قطع  »هي  النووي:  قال  الكفر.  اإىل  االإ�سالم  عن  الرجوع  تعني  الردة  44 .
قول كفر اأو فعل« واملرتد هو الذي يرجع عن االإ�سالم اإىل الكفر. انظر: النووي، منهاج 

الطالبني و�رشح ال�رشبيني عليه، 133/4- 134. 
يراد بالق�سا�ص: اأن يفعل باجلاين مثل ما فعل، اأو هو معاقبة اجلاين على جرمية القتل  45 .
والقطع واجلرح عمداً مبثلها، اأو هو اأن يعاقب املجرم مبثل ما فعل، فيقتل كما قتل اأو 
يجرح كما جرح، وعرفه بع�سهم باأنه: القود، ذلك اأنهم كانوا يقودون اجلاين بحبل اأو 

بغريه. انظر: الطحطاوي، حا�سية الطحطاوي، 260/4. 
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واجلرجاين، التعريفات، �ص176. والزرقا، املدخل الفقهي العام، 613/2. وعبد القادر 
عودة، الت�رشيع اجلنائي االإ�سالمي، 663/1. 

، برقم:   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، 25/9، برقم:  )3175( . واأبو داود يف �سننه، 124/4. 46
 . )4351(

 . جامعة القد�ص املفتوحة، فقه العقوبات، �ص262. 47
، مادة )غيل( .  ابن منظور، ل�سان العرب، 159/10- 161. 48

َحتَّى  اْلِغيَلِة  َعْن  اأَْنَهى  اأَْن  َهَمْمُت  »َلَقْد   : َو�َسلََّم-  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  ِ -�سَ اهللَّ َر�ُسوَل  ومنه قول  49 .
َنُعوَن َذِلَك َفاَل َي�رُشُّ اأَْواَلَدُهْم«. اأخرجه م�سلم يف �سحيحه،  وَم َوَفاِر�َص َي�سْ َذَكْرُت اأَنَّ الرُّ

323/7، برقم:  )2612( . 
 . االأزهري، تهذيب اللغة، 100/3. 50

هو ال�سمردل بن �رشيك بن عبد امللك بن روؤبة بن مكرم بن �سبارى بن عبيد بن ثعلبة بن  51 .
يربوع. وهو �ساعر اإ�سالمي من �سعراء الدولة االأموية، كان يف اأيام جرير والفرزدق، تويف 

نحو �سنة 80هـ. اأبو الفرج االأ�سبهاين، االأغاين، 23/4. والزركلي، االأعالم، 176/3. 
 . اأبو الفرج االأ�سبهاين، االأغاين، 24/4. وابن حمدون، التذكرة احلمدونية، 7/2. 52

، كتاب االأدب، اأبواب النوم، باب ما يقول اإذا اأ�سبح،  اأخرجه اأبو داود يف �سننه، 321/4. 53
برقم:  )5074( . والن�سائي يف �سننه، 455/16، برقم:  )5434( ، وذكره االألباين يف 
�سحيح �سنن اأبي داود، 955/3- 956، برقم:  )4235( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح«. 

وهو -اأي قتل الغيلة- يختلف عن الفتك والغدر يف اأن الفتك يعني: اأن يقتله من حيث  54 .
. اأما الغدر فهو اأن يقتل بعد اإعطاء االأمان. ابن منظور،  يراه وهو غارٌّ غاِفل غري م�ستعدٍّ
ل�سان العرب، 177/10. وابن االأثري، النهاية يف غريب احلديث واالأثر، 409/3. وانظر: 

اأطفي�ص، �رشح النيل و�سفاء العليل، 239/30. 
 . �سلبي، حا�سية �سلبي على تبيني احلقائق، 250/1. 55

 . احلطاب، مواهب اجلليل، 406/17. 56
ِة َقْتُل اْلِغيَلِة ِمْن  اِزيَّ وَّ ِة َوامْلَ . وقال الباجي: »يِف اْلُعْتِبيَّ احلطاب، مواهب اجلليل، 406/17. 57
عًا َفَياأُْخَذ َما َمَعُه َفُهَو  ِبّيًا َفَيْخَدَعُه َحتَّى ُيْدِخَلُه َمْو�سِ َحاَرَبِة اإِالَّ اأَْن َيْغَتاَل َرُجاًل اأَْو �سَ امْلُ
. انظر: الباجي، املنتقى �رشح املوطاأ، 116/7«.  ٌ يِف اأََحِد اْلَوْجَهنْيِ َحاَرَبِة َفَهَذا َبنيِّ َكامْلُ

 . احلطاب، مواهب اجلليل، 406/17. 58
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 . الباجي، املنتقى، 116/7. 59
 . احلطاب، مواهب اجلليل، 406/17. 60
 . االأن�ساري، فتح الوهاب، 308/2. 61

 . الهيتمي، حتفة املحتاج، 150/40. 62
 . الرحيباين، مطالب اأويل النهى، 244/17. 63

، وما بعدها.  انظر: ابن حزم، املحلى، 518/10. 64
. وهذا النوع يكون فيه الق�سا�ص حتمًا،  انظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد، 593/2- 594. 65
يوجبون  فاملالكية  فيذبحه،  ي�سجعه  باأن  النحو؛  هذا  على  ابنه  الرجل  قتل  لو  كما 
انظر:  اجلمهور.  بخالف  غيلة،  قتل  باعتبارها  احلالة  هذه  يف  االأب  على  الق�سا�ص 
الت�سويل، البهجة يف �رشح التحفة، 380/2. والقرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، 250/2. 
والكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 235/7. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 18/4. وابن قدامة، 

املغني، 360/9- 362. 
 . ) �سورة املائدة، االآية رقم )33. 66

القتال،  مبعنى:  وياأتي  ْلم،  ال�سِّ نقي�ص  اللغة:  يف  واحَلْرُب  احلرب،  من  م�ستقة  احِلَراَبُة  67 .
اإذا  َيْحُرُبُه:  َحَرَبُه  االإن�سان ماله، يقال:  ُي�ْسَلَب  اأن  ُة، والعداء، واملع�سية، واحَلَرُب:  دَّ وال�سِّ
ى بذلك اإال بعد  ُروٌب، وَحِريٌب. وَحِريَبُة الرجل: ماله الذي �ُسِلَبُه، ال ي�سمَّ اأخذ ماله. وهو حَمْ
اأن ُي�ْسَلَبُه. وُحِرَب دينه: اأي �ُسِلَب دينه. واحَلاِرُب: امل�َسلُِّح: اأي الغا�سب الناهب. واحَلِرُب: 
 . )حرب(  مادة   ،104  -99/3 العرب،  ل�سان  منظور،  ابن  الغ�سب.  ا�ستداد  اأو  الغ�سب، 
معجم  فار�ص،  وابن   . )حرب(  مادة   ،94 �ص93-  املحيط  القامو�ص  والفريوزاآبادي، 
مقايي�ص اللغة �ص258، مادة )حرب( . والرازي، خمتار ال�سحاح �ص54، مادة حرب. 

واالأ�سفهاين، مفردات األفاظ القراآن، �ص225، مادة )حرب( . 
وقد اأجاز املالكية قتل امل�سلم بالكافر اإذا قتله حرابة، ملا روي عن عبد اهلل بن عامر  68 .
اأنه كتب اإىل عثمان بن عفان –ر�سي اهلل عنه- اأن رجاًل من امل�سلمني عدا على دهقان 
فقتله على ماله، فكتب اإليه عثمان اأن اقتله، فاإن هذا قتل غيلة على احلرابة. وملا روي 
اأبان بن عثمان بن عفان قتل  اأن رجاًل م�سلمًا يف زمان  عن احلارث بن عبد الرحمن 
اأمر بامل�سلم فقتل بالنبطي،  اأبان بن عثمان  نبطيًا بذي حميت على مال، قال: فراأيت 
لقتله اإياه غيلة، فراأيته حتى �رشبت عنقه«. وعن اأبي الزناد اأنه �سهد اأبان بن عثمان 
اإذ قتل م�سلمًا بن�رشاين قتله قتل غيلة. انظر: علي�ص، منح اجلليل، 5/9. واملواق، التاج 
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واالإكليل، 249/12. والعدوي، حا�سية العدوي على �رشح كفاية الطالب الرباين، 82/7. 
وابن جزي، القوانني الفقهية، �ص238. وابن حزم، املحلى، 519/10. 

واملرداوي،   . 69 .669/5 الفروع،  مفلح،  وابن   .317/28 الفتاوى،  جمموع  تيمية،  ابن 
االإن�ساف، 6/10. واختار القا�سي احلنبلي اأن قاتل االأئمة يقتل حداً الأن ف�ساده اأعظم 

من ف�ساد املحارب. 
هو عبد اهلل بن ذكوان القر�سي، اأبو عبد الرحمن املدين، املعروف باأبي الزناد، قال ابن  70 .
حجر: » ثقة فقيه، تويف �سنة 130هـ. انظر: ترجمته يف: ابن حجر، تقريب التهذيب، �ص 

 .358
 . ابن حزم، املحلى، 518/10. 71

 . احلطاب، مواهب اجلليل، 406/17. 72
 . العدوي، حا�سية العدوي على �رشح كفاية الطالب الرباين، 82/7. 73

 . ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 316/28- 317. 74
الطريق  اأعدائها، الأن قطع  االإ�سالم غالبًا، ومن رعاياها، ال من  دار  تكون احلرابة يف  75 .
من غري رعايا الدولة االإ�سالمية على رعايا دار االإ�سالم هي احلرب احلقيقية. اأبو زهرة، 

اجلرمية والعقوبة يف الفقه االإ�سالمي )العقوبة( ، �ص127. 
اأحكام  كتابه  يف  العربي  ابن  االإمام  قال  الفروج  على  االعتداء  احلرابة  �سمول  ويف  76 .
القراآن ما ن�سه: »لقد كنت اأيام تولية الق�ساء، قد رفع اإيل اأمر قوم خرجوا حماربني اإىل 
رفقة، فاأخذوا منهم امراأة، مغالبة على نف�سها من زوجها، ومن جملة امل�سلمني معه، 
فاحتملوها، ثم ُجدَّ فيهم الطلب، فاأخذوا، وجيء بهم ف�ساألت من كان ابتالين اهلل به من 
املفتني، فقالوا: لي�سوا حماربني؛ الأن احلرابة اإمنا تكون يف االأموال، ال يف الفروج، فقلت 
لهم: اإنا هلل، واإنا اإليه راجعون! اأمل تعلموا اأن احلرابة يف الفروج اأفح�ص منها يف االأموال، 
َرَب من بني اأيديهم، وال ُيْحَرُب املرء يف  واأن النا�ص كلهم لري�سون اأن تذهب اأموالهم، وحُتْ
زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال اهلل عقوبة، لكانت ملن ي�سلب الفروج«. ابن العربي، 

اأحكام القراآن، 95/2. 
 . ال�سنقيطي، تبيني امل�سالك لتدريب ال�سالك اإىل اأقرب امل�سالك، 520/4. 77

َرْت َناِئَرٌة يف النا�ص: اأي هاجت هائجة، والقتل لنائرة: اأي لعداوة  الَناأُْر: هو الهيجان، وَناأَ 78 .
ابن منظور،  العفو وفيه.  الق�سا�ص ويجوز للويل  النوع  القاتل واملقتول ويف هذا  بني 
ل�سان العرب، 6/14، مادة )ناأر( . وجممع اللغة العربية، املعجم الو�سيط، 895/2، مادة 

ناأر. والغنيمي، الفواكه الدواين، 45/7. 
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الذَّْحل: هو الثاأر، وقيل: طلب مكافاأة بجناية جنيت عليك، اأو عداوة اأوتيت اإليك، وقيل:  79 .
العرب البن منظور، 27/5- 28،  ل�سان  اأذحال، وذحول.  واحلقد، وجمعه  العداوة  هو 

مادة )ذحل( . 
 . اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي، 151/6. 80

 . منح اجلليل لعلي�ص، ج9 �ص336. 81
احلد يف اللغة املنع، والف�سل بني ال�سيئني، ويف ا�سطالح الفقهاء: عقوبة مقدرة �رشعًا  82 .
مغني  وال�رشبيني،   ، )حدد(  مادة   ،83  -79/3 العرب،  ل�سان  منظور  ابن  هلل.  حقًا 
االأمر  يرتك  حيث  التخيري،  على  تكون  مالك  عند  احلرابة  وعقوبة   .155/4 املحتاج، 
الجتهاد االإمام، يختار العقوبة املنا�سبة واالأردع للمحارب، اإن قتل فال بد قتله، ولي�ص 
لالإمام تخيري يف قطعه وال يف نفيه، واإمنا التخيري يف قتله اأو �سلبه. واأما اإن اأخذ املال 
ومل يقتل فال تخيري يف نفيه، واإمنا التخيري يف قتله اأو �سلبه اأو قطعه من خالف. واأما 
اإذا اأخاف ال�سبيل فقط فاالإمام عنده خمري يف قتله اأو �سلبه اأو قطعه اأو نفيه. ومعنى 
التخيري عنده اأن االأمر راجع يف ذلك اإىل اجتهاد االإمام، فاإن كان املحارب ممن له الراأي 
والتدبري، فوجه االجتهاد قتله اأو �سلبه، الأن القطع ال يرفع �رشره واإن كان ال راأي له 
واإمنا هو ذو قوة وباأ�ص قطعه من خالف، واإن كان لي�ص فيه �سيء من هاتني ال�سفتني 

اأخذ باأي�رش ذلك فيه، وهو ال�رشب والنفي. ابن ر�سد، بداية املجتهد، 678/2. 
 . ) �سورة املائدة، االآيتان،  )33- 34. 83

ويقتل احلر بالعبد، الأن القتل يف الغيلة للف�ساد ال للق�سا�ص، وما يجري يف النف�ص يجري  84 .
فيما دون النف�ص اإذا حدثت اجلناية غيلة واملراأة فيه كالرجل. مالك، املدونة، 427/6. 
 .407/17 اجلليل،  مواهب  واحلطاب،   .6  -5/9 اجلليل،  منح  وعلي�ص،  الديات.  كتاب 

واملواق، التاج واالإكليل، 392/11. 
. وعلي�ص، منح اجلليل،  القريواين، الر�سالة، �ص573. واحلطاب، مواهب اجلليل، 407/17. 85

 .6/9
 . احلطاب، مواهب اجلليل، 407/17. 86

 . القريواين، الر�سالة، �ص 573. 87
 . االآبي، الثمر الداين، �ص573- 574. 88

 . املرداوي، االإن�ساف، 6/10. 89
اهلل  الأن  احلقيقة،  ال  املجاز  باب  من  هي  االآية  يف  الواردة  وجل-  عز  90 .– اهلل  حماربة 
عليه من �سفات اجلالل، وعموم  هو  ملا  ي�ساق،  وال  يغالب،  وال  يحارب  ال  –تعاىل- 
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التنزه عن االأ�سداد واالأنداد، والأن ذلك  القدرة واالإرادة على الكمال، وما وجب له من 
يقت�سي اأن يكون كل واحد من املتحاربني يف جهة، واجلهة على اهلل –تعاىل- حمال، 
ولذلك فاإن معنى االآية: يحاربون اأولياء اهلل، وقد عرب بنف�سه عن اأوليائه اإكباراً الإذايتهم، 
كما عرب بنف�سه عن الفقراء يف قوله –تعاىل- : {من ذا الذي يقر�ص اهلل قر�سًا ح�سنًا} 
، لطفًا بهم ورحمة لهم، وحثًا على اال�ستعطاف عليهم، وك�سفًا للغطاء  )البقرة/245( 
عنهم، ومثل ذلك يف �سحيح م�سلم، 440/12، وفيه: »عبدي مر�ست فلم تعدين، وجعت 
فلم تطعمني، وعط�ست فلم ت�سقني، فيقول: وكيف ذلك واأنت رب العاملني؟ فيقول: مر�ص 
عبدي فالن فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده، وكل هذا على اهلل حمال؟ ، ولكنه كنى 
بذلك عنه ت�رشيفًا له، وكذلك االآية. انظر: ابن العربي، اأحكام القراآن، 91/2. والقرطبي، 

اجلامع الأحكام القراآن، 150/6«. 
 . ) �سورة املائدة، االآية رقم )33. 91

. والعدوي، حا�سية العدوي على �رشح كفاية الطالب  احلطاب، مواهب اجلليل، 406/17. 92
الرباين، 82/7. 

( . ويف رواية اأخرى اأنه قتلها  اأخرجه البخاري يف �سحيحه، 259/8،  برقم:  )2236. 93
اٍح َلَها  نَّ َيُهوِدّيًا َقَتَل َجاِرَيًة َعَلى اأَْو�سَ ُ- َعْنُه اأَ َي اهللَّ َن�ٍص -َر�سِ على اأو�ساح لها. فَعْن اأَ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َوِبَها َرَمٌق َفَقاَل: اأََقَتَلِك ُفاَلٌن؟  لَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ َفَقَتَلَها ِبَحَجٍر َفِجيَء ِبَها اإِىَل النَّ
�َساَرْت  اِلَثَة َفاأَ اِنَيَة، َفاأَ�َساَرْت ِبَراأْ�ِسَها اأَْن اَل، ُثمَّ �َساأََلَها الثَّ َفاأَ�َساَرْت ِبَراأْ�ِسَها اأَْن اَل، ُثمَّ َقاَل الثَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- ِبَحَجَرْيِن انظر: البخاري، �سحيح  لَّى اهللَّ ِبيُّ -�سَ ِبَراأْ�ِسَها اأَْن َنَعْم، َفَقَتَلُه النَّ

البخاري، 173/21، رقم: )6371( . وم�سلم، �سحيح م�سلم، 12/9، رقم:  )3165( . 
ذكره ابن حزم كدليل للقائلني باأن قتل الغيلة من احلرابة، دون اأن ي�سلم بذلك لهم. انظر:  94 .

ابن حزم، املحلى، 519/10. 
قال ال�سمعاين: هم بطن من متيم، وقال ابن االأثري م�ستدركًا: قلت: هكذا قال ال�سمعاين،  95 .
اأن عكاًل بطن من متيم، ولي�ص ب�سحيح، واإمنا عكل ا�سم اأمة المراأة من حمري، يقال لها: 
بنت ذي اللحية، فتزوجها عوف بن قي�سب وائل بن عبد منة بن اأد بن طابخة، فولدت له 
ج�سمًا، و�سعداً، وعليًا، ثم هلكت احلمريية، فح�سنت عكل ولدها، فغلبت عليهم، ون�سبوا 
اإليها، وعكل من جملة الرباب الذين حتالفوا على بني متيم. انظر: ال�سمعاين، االأن�ساب، 

223/4. وابن االأثري، اللباب، 351/2- 352. 
ن�سبة اإىل عرينة بن نذير بن ق�رش بن عبقر بن اأمنا بن اأرا�ص، وهم بطن من بجيلة. انظر:  96 .

ال�سمعاين، االأن�ساب، 182/4- 183. 
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كرهت  البلد:  واجتويت  جٍو  فهو  �سدي  باب  من  وجوي  الوجد،  و�سدة  ة،  احلرق. 97 اجلوى: 
وداء  املر�ص  وهو  اجلوى  اأ�سابهم  اأنه  هنا  واملق�سود  نعمة.  يف  كنت  واإن  به،  املقام 
خمتار  الرازي،  انظر:  وا�ستوخموها.  هواوؤها  يوافقهم  مل  اأنه  وذلك  تطاول،  اإذا  اجلوف 
ال�سحاح، �ص50، مادة )جوى( . وابن االأثري، النهاية يف غريب احلديث واالأثر، 318/1. 

وال�سوكاين، نيل االأوطار، 333/7. 
َلُقَحة، ومعناه: الناقة احللوب الغزيرة اللب. جممع اللغة العربية،  اللقاح: جمع مفرده  98 .

املعجم الو�سيط، 834/2، مادة )لقحت( . 
ر: واملعنى: كحلوا باأميال قد اأحميت، وقيل: اأنه اأكحلهم مب�سامري  �َسَمَر اأعينهم اأو �سمَّ 99 .
حمماة، وقال ابن حجر: وامل�سهور يف اأكرث الروايات: �سمل: اأي فقاأ اأعينهم. ابن حجر، 

فتح الباري، 113/12. واالآبادي، عون املعبود، 14/12. 
ة: اأر�ص ذات حجارة �سود نخرة، كاأنها اأحرقت بالنار، وهي اأر�ص خارج املدينة  احَلرَّ 100 .
خمتار  الرازي،  فعلوا.  ما  فيه  فعلوا  الذي  املكان  اأقرب  الأنها  فيها  واألقوا  معروفة، 
ال�سحاح، �ص 55، مادة )حرر( . واالآبادي، عون املعبود، 14/12. وال�سوكاين، نيل 

االأوطار، 333/7. 
 ، اأخرجه البخاري يف �سحيحه، 412/1، برقم: )233(. وم�سلم يف �سحيحه، 239/11. 101

برقم: )4447( .  
ُ َعْنُهَما اأَنَّ ُغاَلًما ُقِتَل ِغيَلًة  َي اهللَّ اأخرجه البخاري بلفظ: »َعْن َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َر�سِ 102 .
نَّ  اإِ اأَِبيِه  َعْن  ْبُن َحِكيٍم  ُمِغرَيُة  َوَقاَل  َلَقَتْلُتُهْم،  ْنَعاَء  اأَْهُل �سَ ِفيَها  َك  ا�ْسرَتَ َلْو  ُعَمُر:  َفَقاَل 
ا َفَقاَل ُعَمُر ِمْثَلُه«. انظر: البخاري، �سحيح البخاري، 203/21، قال  ِبيًّ اأَْرَبَعًة َقَتُلوا �سَ
َبَغ  َلُه اِْبن َوْهب َوِمْن َطِريقه َقا�ِسم ْبن اأَ�سْ َت�رَش ِمْن ااْلأََثر الَِّذي َو�سَ ابن حجر: » ُهَو خُمْ
ِغرَية ْبن َحِكيم  امْلُ اأَنَّ  َثِني َجِرير ْبن َحاِزم،  َواْلَبْيَهِقّي، َقاَل اِْبن َوْهب: َحدَّ َحاِوّي  َوالطَّ
ْنَعاء َغاَب َعْنَها َزْوجَها، َوَتَرَك يِف ِحْجرَها اِْبنًا  َثُه َعْن اأَِبيِه، اأَنَّ اِْمَراأَة ِب�سَ ْنَعايِنَّ َحدَّ ال�سَّ
ْراأَة َبْعد َزْوجَها َخِلياًل، َفَقاَلْت َلُه: اإِنَّ  َخَذْت امْلَ ْيل، َفاتَّ َلُه ِمْن َغرْيَها ُغاَلمًا ُيَقال َلُه اأُ�سَ
ُحَنا َفاْقُتْلُه، َفاأََبى، َفاْمَتَنَعْت ِمْنُه، َفَطاَوَعَها، َفاْجَتَمَع َعَلى َقْتل اْلُغاَلم  َهَذا اْلُغاَلم َيْف�سَ
اء، َوَجَعُلوُه يِف َعْيَبة-  ُعوُه اأَْع�سَ ْراأَُة، َوَخاِدُمَها، َفَقَتُلوُه، ُثمَّ َقطَّ ُجُل َوَرُجٌل اآَخُر، َوامْلَ الرَّ
اأََدم- َفَطَرُحوُه يِف َرِكيَّة- ... ِهَي اْلِبْئر الَِّتي مَلْ َتْطَو- يِف َناِحَية اْلَقْرَية  ... ِوَعاٌء ِمْن 
َف اْلَباُقوَن، َفَكَتَب  َف، ُثمَّ اِْعرَتَ ِخَذ َخِليُلَها َفاْعرَتَ ة َوِفيِه: َفاأُ َلْي�َص ِفيَها َماء، َفَذَكَر اْلِق�سَّ
َوَقاَل:  َجِميعًا،  ِبَقْتِلِهْم  ُعَمُر  َلْيِه  اإِ َفَكَتَب  ُعَمر،  ىَل  اإِ ِنِهْم  ِب�َساأْ اأَِمرٌي-  َيْومِئٍذ  َوُهَو  َيْعَلى- 
ابن حجر، ففتح  انظر:  اأَْجَمِعنَي«.  َلَقَتْلتهْم  َقْتله  يِف  ُكوا  اِ�ْسرَتَ ْنَعاء  اأَْهل �سَ اأَنَّ  َلْو   ِ َواهلَلَّ
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الباري، 228/12. وبلفظ املنت انظر: مالك، املوطاأ، 317/5، رقم: )1368( . وابن 
اأبي �سيبة، 391/6، رقم:  )145( . والدارقطني، �سنن الدار قطني، 202/3. والبيهقي، 
ال�سنن الكربى، 41/8، رقم: )15973( . وذكر ابن حجر يف فتح الباري، 228/12، 
اَرُقْطِنيِّ  ة ِمْن َوْجه اآَخر ِعْند الدَّ ق�سة م�سابهة عن عمر فقال: »َوَرَوْيَنا َنْحو َهِذِه اْلِق�سَّ
َة ِمْن  َهاِجر َعْبد اهللَّ ْبن ُعَمرْيَ َوْيِه ِب�َسَنٍد َجيِّد اإِىَل اأَِبي امْلُ �َسن ْبن َزجْنَ َويِف َفَواِئد اأَِبي احْلَ
ا َقِدَم َوَجَد َمَع  اٍم، َفَلمَّ َبِني َقْي�ص ْبن َثْعَلَبة َقاَل: َكاَن َرُجل ُي�َساِبق النَّا�ص ُكّل �َسَنة ِباأَيَّ
اِفِهْم َوِكَتاب ااْلأَِمرِي  َة يِف اِْعرِتَ َخُذوُه َفَقَتُلوُه، َفَذَكَر اْلِق�سَّ ُبوَن َفاأَ َوِليَدِتِه �َسْبَعَة ِرَجاٍل َي�رْشَ
ُكوا  ْنَعاء اِ�ْسرَتَ ْب اأَْعَناقهْم، َواْقُتْلَها َمَعُهْم، َفَلْو اأَنَّ اأَْهل �سَ ِ اإِىَل ُعَمَر َويِف َجَواِبِه اأَْن ا�رشْ

ة َغرْي ااْلأُوىَل َو�َسَنده َجيِّد«.  يِف َدمه َلَقَتْلتهْم، َوَهِذِه اْلِق�سَّ
 . ابن حزم، املحلى، 521/10. 103

. وابن تيمية، جمموع  الدواين، 45/7. 104 الفواكه  علي�ص، منح اجلليل، 5/9. والغنيمي، 
الفتاوى، 316/28، 317. 

على  »اخلروج  احلنفية:  عند  فهي  احِلرابة؛  لفظ  ي�سمله  فيما  الفقهاء  هوؤالء  اختلف  105 .
ة عن املرور، وينقطع  ة، الأخذ املال على �سبيل املغالبة، على وجه ميتنع املارَّ املارَّ
الطريق، �سواء كان القطع من جماعة، اأو من واحد، بعد اأن يكون له قوة القطع«، وقال 
ال�سافعية: »هي الربوز الأخذ مال، اأو لقتل، اأو اإرعاب، مكابرة، اعتماداً على ال�سوكة، 
مع البعد عن الغوث«. وقال احلنابلة: »هي تعر�ص املكلفني امللتزمني للنا�ص ب�سالح، 
جماهرة.  قهراً،  مالهم  الأخذ  بحر،  اأو  بنيان،  اأو  �سحراء  يف  وحجارة،  بع�سا،  ولو 
ولو  ب�سالح،  للنا�ص  يعر�سون  الذين  امللتزمون،  املكلفون،  عندهم: هم  واملحاربون 
قهراً،  حمرتمًا  مااًل  فيغ�سبونهم  بحر،  اأو  بنيان،  اأو  �سحراء،  يف  وحجارة  بع�سا، 
الطريق،  الأهل  املخيف  املكابر،  هو  »املحارب  الظاهري:  حزم  ابن  وقال  جماهرة. 
اأو نهاراً، يف  اأ�ساًل، �سواء لياًل،  اأو بال �سالح  املف�سد يف �سبيل االأر�ص �سواء ب�سالح، 
م�رش، اأو يف فالة، اأو يف ق�رش اخلليفة، اأو اجلامع، �سواء قدموا على اأنف�سهم اإمامًا، اأو 
مل يقدموا �سوى اخلليفة نف�سه، فعل ذلك بجنده، اأو غريه، منقطعني يف ال�سحراء، اأو 
اأهل قرية، �سكانًا يف دورهم، اأو اأهل ح�سن كذلك، اأو اأهل مدينة عظيمة، اأو غري عظيمة 
كذلك، واحداً كان، اأو اأكرث، كل من حارب املار، واأخاف ال�سبيل، بقتل نف�ص، اأو اأخذ 
مال، اأو جلراحة، اأو النتهاك فرج، فهو حمارب، عليه، وعليهم –كرثوا اأو قلوا- حكم 
ال�سنائع، 90/7. وال�رشبيني، مغني  الكا�ساين بدائع  املحاربني املن�سو�ص عليه«. 
املحتاج، 180/4. والبهوتي، ك�ساف القناع، 149/6- 150. وابن حزم، املحلى، 

  .308/11
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ْيِف،  َد اْلَقْتَل ِبَحِديٍد َلُه َحدٌّ اأَْو َطْعٌن َكال�سَّ و�سابط قتل العمد عند احلنفية هو: »اأَْن َيْق�سِ 106 .
�ْسَياَء يِف  ْمِح، َوااْلإِ�ْسَفى، َوااْلإِْبَرِة، َوَما اأَ�ْسَبَه َذِلَك، اأَْو َما َيْعَمُل َعَمَل َهِذِه ااْلأَ نِي َوالرُّ كِّ َوال�سِّ
ْمِح الَِّذي اَل �ِسَناَن َلُه،  ْرَوِة، َوالرُّ ِب، َوامْلَ َجاِج، َوِليَطِة اْلَق�سَ اِر، َوالزُّ ْعِن َكالنَّ ْرِح، َوالطَّ اجْلَ
َحا�ِص، َوَكَذِلَك اْلَقْتُل ِبَحِديٍد اَل َحدَّ َلُه َكاْلَعُموِد،  َخَذُة ِمْن النُّ تَّ َوَنْحِو َذِلَك، َوَكَذِلَك ااْلآَلُة امْلُ
َوَرَوى  الرَِّواَيِة،  َظاِهِر  يِف  َعْمٌد  َذِلَك  َوَنْحُو  ْرِو،  َوامْلَ اْلَفاأْ�ِص،  َوَظْهِر  يَزاِن،  امْلِ ْنَجِة  َو�سَ
الرَِّواَيِة  َظاِهِر  َفَعَلى  ِبَعْمٍد،  َلْي�َص  ُه  اأَنَّ َعْنُهْم-   ُ اهللَّ َي  -َر�سِ َحِنيَفَة  اأَِبي  َعْن  َحاِويُّ  الطَّ
َنْف�ِسِه  ِلْلَجْرِح  ُة  اْلِعرْبَ َحاِويِّ  الطَّ ِرَواَيِة  َوَعَلى  اَل،  اأَْو  َجَرَح  �َسَواٌء  َنْف�ِسِه  ِلْلَحِديِد  ُة  اْلِعرْبَ
َوااْلآُنِك،  َحا�ِص،  َوالنُّ ْفِر،  َكال�سُّ ِديِد  احْلَ َمْعَنى  يِف  َكاَن  اإَذا  َوَكَذِلَك  ُه  َغرْيَ اأَْو  َكاَن  َحِديداً 
ِديِد«، وعند املالكية: »اأن يق�سد القاتل  ة َفُحْكُمُه ُحْكم احْلَ ا�ِص، َوالذََّهب، َواْلِف�سَّ َوالرَّ�سَ
اأو غري ذلك«.  �سم  اأو  اأو خنق  اأو تغريق  باإحراق  اأو  اأو مثقل  القتل ب�رشب حمدد  اإىل 
وعند ال�سافعية: »هو اأن يعمد الرجل في�سيبه بال�سالح الذي يتخذ لينهر الدم ويذهب 
احلديد  وهو  واجلراح  للقتل  املتخذ  ال�سالح  اأنه  اأحد  كل  يعقل  الذي  وذلك  اللحم  يف 
املحدد كال�سيف وال�سكني واخلنجر و�سنان الرمح واملخيط وما اأ�سبهه مما ي�سق بحده 
داً  اإذا �رشب اأو رمى به اجللد واللحم دون ثقله فيجرح«، وعند احلنابلة: »اأَْن َيْقُتَل َق�سْ
انظر  ومًا«.  َمْع�سُ اآَدِمّيًا  ْقُتوِل  امْلَ ِبَكْوِن  َعامِلًا  ِبِه  ْقُتوِل  امْلَ َمْوُت  نِّ  الظَّ َعَلى  َيْغِلُب  ا  مِبَ
فيما م�سى: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 233/7. وابن جزي، القوانني الفقهية، 226. 

وال�سافعي، االأم، 6/6. والبهوتي، ك�ساف القناع، 505/5. 
 . ال�سيباين، احلجة على اأهل املدينة، 382/4. 107

 . ال�سافعي، االأم، 349/7. 108
 . ابن قدامة، املغني، 336/9- 337. 109

 . ابن حزم، املحلى، 521/10. 110
يف  خرا�سان  عامل  املروزي،  التميمي،  احلنظلي  خملد  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  هو  111 .
اأحمد بن حنبل والبخاري، وم�سلم،  اأخذ عنه االإمام  اأحد كبار احلفاظ،  ع�رشه، وهو 
والرتمذي، والن�سائي، وغريهم، ولد �سنة 161هـ، وتويف بني�سابور �سنة 238هـ. انظر 
ترجمته يف: االأ�سبهاين، حلية االأولياء، 234/9- 238. وابن العماد، �سذرات الذهب، 

172/3- 173. والزركلي، االأعالم، 292/1. 
 . ابن قدامة، املغني، 336/9. وابن بطال، �رشح البخاري، 51/8. 112

قول،  يف  وال�سافعية  احلنفية  عند  فهي  عمداً،  القتل  عقوبة  يف  هوؤالء  اختلف  وقد  113 .
الق�سا�ص،  العفو عن  الدية فتكون حال  واأما  الق�سا�ص عينًا،  واحلنابلة يف رواية، 
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وذهب ال�سافعية يف القول الثاين، واحلنابلة يف الراجح من املذهب، والظاهرية، اإىل 
اأن  اأي  التخيري،  على  ذلك  ويكون  الدَِّية،  اأو  الق�سا�ص  �سيئني؛  اأحد  العمد  اأن موجب 
املجني عليه اأو ويل الدم يكون باخليار، اإما اأن يقت�ص، واإما اأن ياأخذ الدَِّية. وتظهر 
ثمرة اخلالف يف اأنه ال ي�سار اإىل الدية على القول االأول اإال بال�سلح عليها، وال بد من 
موافقة اجلاين، اأما على القول الثاين في�سار اإليها كعقوبة حددها ال�سارع احلكيم وخري 
ويل الدم بينها وبني الق�سا�ص. انظر: ال�رشخ�سي، املب�سوط، 60/26. واملرغيناين، 
الهداية، 501/4. والطوري، تكملة البحر الرائق، 353/8. واملزين، خمت�رش املزين، 
345/8. وال�سريازي، املهذب، 68/5. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 48/4. واملطيعي، 
تكملة املجموع، 397/20. وابن قدامة، املغني، 474/9، 575. وابن �سويان، منار 
االإن�ساف،  واملرداوي،   .410/2 االإرادات،  منتهى  النجار،  وابن   .283/2 ال�سبيل، 

3/10.  وابن حزم، املحلى، 360/10- 361. 
 . ال�سيباين، احلجة على اأهل املدينة، 382/4. 114

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  115 .
 . ال�سافعي، االأم، 349/7. 116

 . ) �سورة االإ�رشاء، االآية رقم )33. 117
 . ) �سورة البقرة، االآية رقم )178. 118

القناع،  ك�ساف  والبهوتي،   . 119 .383  -382/4 املدينة،  اأهل  على  احلجة  ال�سيباين، 
532/5- 533. وابن حزم، املحلى، 521/10. 

 . ال�سيباين، احلجة على اأهل املدينة، 382/4- 383. 120
 . ابن حزم، املحلى، 521/10. 121

قبيلة من ولد ربيعة، وهم حلى، واأف�سى، ابنا حارثة بن عمرو بن عامر، واأولد ربيعة  122 .
وا خزاعة النخزاعهم من  عمراً، واأولد عمرو كعبًا، ومليحًا، و�سعداً، وعوفًا، وعديًا، و�ُسمُّ
باالأن�ساب  التعريف  القرطبي،  والتقاع�ص.  التخلف،  بني عمرو بن عامر، واالنخزاع: 

والتنويه بذوي االأح�ساب، �ص 38. وابن منظور، ل�سان العرب 82/4- 83. 
ُم�رَش، وقيل: هي قبيلٌة  اإليا�ص بن  ُمْدَرَكة بن  ُهَذْيل بن  ُم�رَش، وهو  َحيٌّ من  ُهَذْيل:  123 .
اإليها ُهَذيل. انظر: ابن منظور، ل�سان العرب،  ال�سعر، والن�سبة  اأعرقت يف  من ِخْنَدف، 

 .67 -66/15
العمد ير�سى  باب ويل  الديات،  ، كتاب  �سننه، 170/4- 171. 124 داود يف  اأبو  اأخرجه 
الديات، باب ما  �سننه، 21/4- 22، كتاب  . والرتمذي يف  بالدَِّية، برقم: )4504( 
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جاء يف حكم ويل القتيل يف الق�سا�ص والعفو، برقم:  )1406( ، وقال: ح�سن �سحيح. 
االألباين،  انظر:  �سحيح،  واحلديث   .  )27230( برقم:   ،332/10 امل�سند،  يف  واأحمد 
واالألباين، �سحيح و�سعيف �سنن   . داود، 853/3، رقم: )3779(  اأبي  �سحيح �سنن 

الرتمذي، 406/3، رقم:  )1406( . 
فاإن مل يكن للمقتول ويل فوليه ال�سلطان، فله اأن يقت�ص اأو اأن يعفو على الدية، ولي�ص  125 .
له العفو جمانًا. البهوتي، ك�ساف القناع، 532/5- 533. والرحيباين، مطالب اأويل 

النهى، 244/17. 
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 532/5- 533. والرحيباين، مطالب اأويل النهى، 244/17. 126

وابن حزم، املحلى، 521/10. وابن بطال، �رشح البخاري، 51/8. 
 . ابن حزم، املحلى، 521/10. 127

( ، وكذا يف معرفة  اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، 105/8- 106، برقم: )16074. 128
ال�سنن واالآثار، 178/13، برقم:  )5087( ، وقال: هذا منقطع. 

 . ال�سافعي، االأم، 349/7. 129
( ، وقال: هذا الذي  اأخرجه البيهقي يف معرفة ال�سنن واالآثار، 179/13، برقم: )5088. 130

رواه اإبراهيم النخعي منقطع. 
يت بها لبيا�سها.  ة، �ُسمِّ ح: وهو َنْوع من احُللِِّي، ُيْعَمل من الِف�سَّ االأو�ساح: جمع َو�سَ 131 .

ابن االأثري، النهاية يف غريب احلديث واالأثر، 196/5. 
املحلى،  يف  حزم  وابن   . 132 .17186 رقم:   ،275/9 امل�سنف،  يف  الرزاق  عبد  اأخرجه 

 .519/10
 . ابن قدامة، املغني، 337/9. 133

 . ابن حزم، املحلى، 521/10. 134
( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )124. 135

 . ابن حزم، املحلى، 520/10. 136
 . امل�سدر ال�سابق، 521/10. 137

 . ابن حزم، املحلى، 520/10. 138
 . امل�سدر ال�سابق، 521/10. 139

 . ابن قدامة، املغني، 337/9. 140
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مل يعرث الباحث يف امل�سادر املتوافرة على مناق�سة الأدلة اجلمهور �سوى ما ورد يف  141 .
النقطة الرابعة، وما عداها هو من الباحث نف�سه. 

احلديث املنقطع هو الذي ي�سقط من اإ�سناده رجل، اأو يذكر فيه رجل مبهم. ومن العلماء  142 .
من قال: املنقطع مثل املر�سل، وهو كل ما ال يت�سل اإ�سناده، غري اأن املر�سل اأكرث ما 
ال�سالح:  ابن  التابعي عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. قال  يطلق على ما رواه 
وهذا اأقرب، وهو الذي �سار اإليه طوائف من الفقهاء وغريهم، وهو الذي ذكره اخلطيب 

البغدادي يف كفايته. ابن كثري، اخت�سار علوم احلديث، �ص 47- 48. 
. نقاًل عن بحث قتل الغيلة، من جملة اأبحاث هيئة كبار  املطرودي، قتل الغيلة، �ص 3. 143

العلماء باململكة العربية ال�سعودية. 
 . ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 44/2. 144

 . انظر: علي�ص، منح اجلليل، 5/9. واملرداوي، االإن�ساف، 6/10. 145
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املصادر واملراجع: 
القراآن الكرمي.  1 .

، بريوت، دار الكتب  االآبادي، حممد �سم�ص احلق، عون املعبود �رشح �سنن اأبي داود، ط1. 2
العلمية، 1410هـ- 1990م. 

زيد  اأبي  ابن  ر�سالة  �رشح  املعاين  تقريب  يف  الداين  الثمر  ال�سميع،  عبد  �سالح  االآبي،  3 .
القريواين، )د، ط( ، بريوت، دار الكتب العلمية، )د، ت( . 

هـ، النهاية يف غريب احلديث واالأثر،  ابن االأثري، جمد الدين املبارك بن حممد، ت 606. 4
حتقيق طاهر الزاوي، وحممود الطناحي، )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، )د، ت( . 

بغداد،  باالأف�ست،  االأن�ساب،  تهذيب  يف  اللباب  هـ،  ت630. 5 حممد،  بن  حممد  االأثري،  ابن 
مكتبة املثنى، )د، ت( . 

هـ، امل�سند، )د، ط( ، م�رش، موؤ�س�سة قرطبة، )د، ت( .  اأحمد بن حنبل، ت 241. 6
هـ، تهذيب اللغة، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار الثاين.  االأزهري، حممد بن اأحمد، ت370. 7

، بريوت، دار الكتاب اللبناين،  االأ�سبهاين، اأحمد بن عبد اهلل، ت430هـ، حلية االأولياء، ط2. 8
1387هـ- 1967م. 

هـ، مفردات األفاظ القراآن، حتقيق �سفوان عدنان  االأ�سفهاين، احل�سني بن حممد، ت502. 9
داودي، ط1، دم�سق وبريوت، دار القلم، والدار ال�سامية، 1412هـ- 1992م. 

هـ، االأغاين، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار الثاين.  االأ�سفهاين، علي بن احل�سني، ت356. 10
هـ، �رشح كتاب النيل و�سفاء العليل، املكتبة ال�ساملة،  اأطفيِّ�ص، حممد بن يو�سف، ت1332. 11

االإ�سدار الثاين. 
االألباين، حممد نا�رش الدين، �سل�سلة االأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة، املكتبة ال�ساملة،  12 .

االإ�سدار الثاين. 
االألباين، حممد نا�رش الدين، �سحيح الرتغيب والرتهيب، ط5. 13 الريا�ص، مكتبة املعارف،  

)د، ت( . 
االألباين، حممد نا�رش الدين، �سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار  14 .

الثاين. 
، الريا�ص، مكتب الرتبية لدول  االألباين، حممد نا�رش الدين، �سحيح �سنن اأبي داود، ط1. 15

اخلليج العربي، 1409هـ- 1989م. 
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، الريا�ص، مكتب الرتبية لدول  االألباين، حممد نا�رش الدين، �سحيح �سنن ابن ماجة، ط3. 16
اخلليج العربي، 1408هـ- 1988م. 

االألباين، حممد نا�رش الدين، �سحيح و�سعيف �سنن اأبي داود، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار  17 .
الثاين. 

االألباين، حممد نا�رش الدين، �سحيح و�سعيف �سنن الن�سائي، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار  18 .
الثاين. 

املكتبة  الطالب،  منهج  ب�رشح  الوهاب  فتح  هـ،  ت918. 19 االأن�ساري،  زكريا  االأن�ساري، 
ال�ساملة، االإ�سدار الثاين. 

هـ، العناية يف �رشح الهداية، )د، ط( ، بريوت، دار  البابرتي، حممد بن حممود، ت 786. 20
الفكر، )د، ت( . 

، م�رش،  املنتقى �رشح املوطاأ، ط1. 21 اأو 494هـ،  �سليمان بن خلف، ت 471هـ،  الباجي، 
مطبعة ال�سعادة، 1332هـ. 

البجريمي، �سليمان البجريمي، حا�سية البجريمي على اخلطيب،  )د، ط( ، بريوت، دار  22 .
املعرفة، 1398هـ - 1978م. 

هـ، ك�سف االأ�رشار عن اأ�سول البزدوي، املكتبة  البخاري، عبد العزيز بن اأحمد، ت 730. 23
ال�ساملة، االإ�سدار الثاين. 

هـ، �سحيح البخاري، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار  البخاري، حممد بن اإ�سماعيل، ت 256. 24
الثاين. 

هـ، �رشح البخاري، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار الثاين.  ابن بطال، علي بن خلف، ت449. 25
هـ، املعونة على مذهب عامل املدينة االإمام مالك  البغدادي، عبد الوهاب بن علي،  ت422. 26

بن اأن�ص، حتقيق َحمي�ص عبد احلق، )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، 1415هـ - 1995م. 
 ، ط(  )د،  االإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف  هـ،  ت1046. 27 يون�ص،  بن  من�سور  البهوتي، 

بريوت، دار الفكر، 1402هـ - 1982م. 
 ، البيهقي، اأحمد بن احل�سني، ت458هـ، ال�سنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، ط1. 28

بريوت، دار الكتب العلمية، 1414هـ - 1994م. 
ب�سيوين  ال�سعيد  حممد  حتقيق  االإميان،  �سعب  هـ،  ت458. 29 احل�سني،  بن  اأحمد  البيهقي، 

زغلول، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1410هـ. 
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هـ، معرفة ال�سنن واالآثار، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار  البيهقي، اأحمد بن احل�سني، ت458. 30
الثاين. 

اإحياء  دار  بريوت،   ، ط(  )د،  ال�سحيح،  اجلامع  هـ،  ت297. 31 عي�سى،  بن  حممد  الرتمذي، 
الرتاث العربي،  )د، ت( . 

، بريوت، دار  الت�سويل، علي بن عبد ال�سالم، ت1258هـ، البهجة يف �رشح التحفة، ط3. 32
املعرفة، 1397هـ - 1977م. 

هـ، جمموع الفتاوى، )د، ط( ، )د، ت( .  ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، ت 728. 33
القد�ص املفتوحة،  ، من�سورات جامعة  الفقه )1( ، ط1. 34 اأ�سول  القد�ص املفتوحة،  جامعة 

 .1996
املفتوحة،  القد�ص  جامعة  من�سورات   ، ط1. 35 العقوبات،  فقه  املفتوحة،  القد�ص  جامعة 

 .1999
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،   ، ط3. 36 التعريفات،  816هـ،  ت  حممد،  بن  علي  اجلرجاين، 

1408هـ- 1988م. 
هـ، القوانني الفقهية، )د، ط( ، بريوت، دار القلم، )د،  ابن جزي، حممد بن اأحمد، ت741. 37

ت( . 
هـ، ال�سحاح، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار الثاين.  اجلوهري، اإ�سماعيل بن حماد، ت393. 38

هـ، امل�ستدرك على ال�سحيحني، فهر�سة عبد الرحمن  احلاكم، حممد بن عبد اهلل، ت405. 39
ال�سامي، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار الثاين. 

 ، )د، ط(  عوامة،   التهذيب، حتقيق حممد  تقريب  هـ،  بن علي، ت852. 40 اأحمد  ابن حجر، 
بريوت، دار ابن حزم للطباعة، 1420هـ- 1999م. 

هـ، فتح الباري �رشح �سحيح البخاري،  )د، ط( ، بريوت،  ابن حجر، اأحمد بن علي، ت852. 41
دار الفكر، )د، ت( . 

هـ، املحلى باالآثار، حتقيق جلنة اإحياء الرتاث، )د، ط( ،  ابن حزم، علي بن حزم، ت456. 42
بريوت، دار اجليل، ودار االآفاق اجلديدة، )د، ت( . 

املكتبة  خليل،  خمت�رش  ل�رشح  اجلليل  مواهب  هـ،  ت954. 43 حممد،  بن  حممد  احلطاب، 
ال�ساملة، االإ�سدار الثاين. 

هـ، التذكرة احلمدونية، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار  ابن حمدون، حممد بن احل�سن، ت562. 44
الثاين. 
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هـ، �سنن الدارقطني، )د، ط( ، بريوت، دار اإحياء الرتاث  الدارقطني، علي بن عمر، ت385. 45
العربي، 1413هـ- 1993م. 

اأبي داود، )د، ط( ، بريوت، دار اجليل،  هـ، �سنن  اأبو داود، �سليمان بن االأ�سعث، ت275. 46
1408هـ- 1988م. 

هـ، ال�رشح الكبري، )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، )د، ت( .  الدردير، اأحمد الدردير، ت1201. 47
هـ، التلخي�ص، مطبوع مع امل�ستدرك للحاكم، املكتبة  اأحمد، ت748. 48 الذهبي، حممد بن 

ال�ساملة، االإ�سدار الثاين. 
اأبو عبد  هـ، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، حتقيق:  اأحمد، ت595. 49 ابن ر�سد، حممد بن 

الرحمن عبد احلكيم بن حممد، )د، ط( ، القاهرة، املكتبة التوفيقية، )د، ت( . 
هـ، خمتار ال�سحاح، )د، ط( ، بريوت، مكتبة لبنان  الرازي، حممد بن اأبي بكر، ت666. 50

نا�رشون، 1995م. 
هـ، مفاتيح الغيب، املكتبة ال�ساملة، االإ�سدار الثاين.  الرازي، حممد بن عمر، ت 606. 51

املكتبة  املنتهى،  غاية  �رشح  يف  النهى  اأويل  مطالب  ال�سيوطي،  م�سطفى  الرحيباين،  52 .
ال�ساملة، االإ�سدار الثاين. 

، عمان، دار عمار  اأبو رخية، ماجد اأبو رخية، الوجيز يف اأحكام احلدود والق�سا�ص، ط1. 53
للن�رش والتوزيع، 1421هـ- 2001م. 

هـ، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، حتقيق: عبد احلكيم  ابن ر�سد، حممد بن اأحمد، ت595. 54
بن حممد،  )د، ط( ، القاهرة،  )د، ت( . 

هـ-  55 .1406 الفكر،  دار  دم�سق،  ط1،  االإ�سالمي،  الفقه  اأ�سول  م�سطفى،  وهبة  الزحيلي، 
1986م. 

هـ-  الزرقا، م�سطفى اأحمد، املدخل الفقهي العام، ط10، دم�سق، مطبعة طربين، 1387. 56
1968م. 

هـ، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، املكتبة ال�ساملة،  الزرك�سي، حممد بن بهادر، ت 794. 57
االإ�سدار الثاين. 

م.  الزركلي، خري الدين، االأعالم، ط9، بريوت، دار العلم للماليني، 1990. 58
العربي،          الفكر  دار  القاهرة،   ، )د، ط(  العقوبة،  هـ،  اأحمد، ت1394. 59 بن  اأبو زهرة، حممد 

)د، ت( . 
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هـ-  زيدان، عبد الكرمي، الوجيز يف اأ�سول الفقه، ط2، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1407. 60
1987م. 

م�رش،   ، ط1. 61 الدقائق،  كنز  �رشح  احلقائق  تبيني  ت743هـ،  علي،  بن  عثمان  الزيلعي، 
املطبعة االأمريية ببوالق، 1315هـ. 

هـ-  ال�سمعاين، عبد الكرمي بن حممد، ت562هـ، االأن�ساب، ط1، بريوت، دار اجلنان، 1408. 62
1988م. 

هـ-  63 .1403 الفكر،  دار  بريوت،  ط2،  االأم،  ت204هـ،  اإدري�ص،  بن  حممد  ال�سافعي، 
1983م. 

هـ، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج،   ال�رشبيني، حممد اخلطيب، ت977. 64
)د، ط( ، بريوت، دار الفكر،  )د، ت( . 

باالأف�ست،  احلقائق،  تبيني  على  �سلبي  حا�سية  هـ،  ت1021. 65 حممد،  بن  اأحمد  �سلبي، 
القاهرة، دار الكتاب االإ�سالمي،  )د، ت( . 

اأقرب  اإىل  ال�سالك  لتدريب  امل�سالك  تبيني  هـ،  ت1363. 66 ال�سيباين،  حممد  ال�سنقيطي، 
امل�سالك،  )د، ط( ، دار الغرب االإ�سالمي،  )د، ت( . 

هـ،   نيل االأوطار �رشح  منتقى االأخبار من كالم �سيد االأخيار،   ال�سوكاين، حممد بن علي، ت1250. 67
 )د، ط( ، بريوت، دار اجليل،  )د، ت( . 

، ت�سحيح وتعليق اأبي الوفاء االأفعاين،  ال�سيباين، حممد بن احل�سن، ت189هـ، االأ�سل، ط1. 68
بريوت، عامل الكتب، 1410هـ- 1990م. 

هـ، احلجة على اأهل املدينة، رتب اأ�سوله وعلق عليه  ال�سيباين، حممد بن احل�سن، ت189. 69
مهدي ح�سن الكيالين القادري، ط3، بريوت، عامل الكتب، 1403هـ- 1983م. 

االإ�سدار  ال�ساملة،  املكتبة  امل�سنف،  هـ،  �سيبة، ت235. 70 اأبي  بن  اهلل  �سيبة، عبد  اأبي  ابن 
الثاين. 

دم�سق   ، ط1. 71 الزحيلي،  حممد  حتقيق  املهذب،  476هـ،  ت  علي،  بن  اإبراهيم  ال�سريازي، 
وبريوت، دار القلم، والدار ال�سامية، 1417هـ- 1996م. 

، الريا�ص،  ابن �سويان، اإبراهيم بن حممد، ت1353هـ، منار ال�سبيل يف �رشح الدليل، ط2. 72
مكتبة املعارف، 1405هـ- 1985م. 

، حتقيق حممد �سكور حممود  الطرباين، �سليمان بن اأحمد، ت 360هـ، املعجم ال�سغري، ط1. 73
احلاج اأمرير،  بريوت وعّمان، املكتب االإ�سالمي، ودار عّمار، 1405هـ- 1985م. 
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الكبري، حتقيق حمدي بن عبد املجيد  هـ، املعجم  اأحمد، ت 360. 74 �سليمان بن  الطرباين، 
ال�سلفي، ط2، املو�سل، مكتبة العلوم واحلكم، 1404هـ- 1983م. 

هـ، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، حتقيق اأحمد  الطربي، حممد بن جرير، ت 310. 75
�ساكر، ط1، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1420هـ- 2000م. 

هـ، حا�سية الطحطاوي على الدر املختار، طبع  الطحطاوي، اأحمد الطحطاوي، ت1231. 76
باالأف�ست، بريوت، دار املعرفة، 1975م. 

، بريوت، دار  ابن الطوري، عبد القادر بن عثمان، ت1030هـ، تكملة البحر الرائق، ط3. 77
املعرفة، 1413هـ- 1993م. 

االإ�سدار  ال�ساملة،  املكتبة  امل�سنف،  هـ،  ت211. 78 همام،  بن  الرزاق  عبد  الرزاق،  عبد 
الثاين. 

م، الت�رشيع اجلنائي االإ�سالمي، )د، ط( ، القاهرة، مكتبة دار  عبد القادر عودة، ت1954. 79
الرتاث،  )د، ت( . 

هـ، حا�سية العدوي على �رشح اخلر�سي، )د، ط( ، بريوت،  العدوي، علي بن اأحمد، ت1189. 80
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