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 مقدمة

هيمن ذي العظمة والجالل، المنفرد الحمد هلل الكبير المتعال، العزيز الم      
بصفات الكماال، المنازع عماا نحلاه الال الزياال واللاالل، المعباود بكال مكاان، 
 والمسبح بكل لسان، في كل حين واوان، وصلى اهلل على محمد نبي الرحمة،
والداعي إلى ربه،ولادي األمة، وخاتم النبيين، وسيد المرسالين، ورساول ر  

عااين، وعلااى ازواجااه وذريتااه والاال بيتااه وجمياا  العااالمين، إلااى الخلااق اجم
صااحبه البااررة الرا اادين المهااديين، الااذين ارتلااالم اهلل لصااحبته، واختااارلم 

 لنصرته، فنصروع في حياته، وقاموا بإحياء الدين بعد وفاته.
فإن الصالة علاى الميات حاق مان حقاوق المسالم ،و اعيرة مان  اعا ر       

مات من مات عليه ،ومظهر من مظاالر من  عا ر اإلسالم ،وعالمة من عال
ع التكااريم لااه بااين ياادي اهلل المواساااة ألللااه فااي مصااابهم ،ووجااه ماان وجااو 

،لذا حرم اهلل المنافقين ممن تخلفوا عن الخروج معه ،مان  ارص صاالة تعالى
اْنُهْم َمااَت َاَباد ا َوال  عليهم ،قال اهلل تعالى: --النبي َوال ُتَصال  َعَلاى َاَحاِد مه
ُقوَن.َتُقْم    (1)َعَلى َقْبرهعه إهنَُّهْم َكَفُروا بهاللَّهه َوَرُسولههه َوَماُتوا َوُلْم َفاسه

صالى اهلل علياه -لنبياه محماد  قال الطبري في معناع:" يقول جال نناا ع      
، يا محمد، على احد مات من ل الء المناافقين الاذين تخلفاوا وسلم : وال تصل 

ولَّ دفنااه اااااااااول: وال تتااااااا)َوال َتقُااْم َعَلااى َقْباارهعه( ، يقروج معااأ ابااد ا  اااااااااعاان الخ

                                           

 (.84سورة التوبة،اآلية ) – (1)
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وماان الناباات ان لااذع اآليااة نزلاات حااين صاالى النبااي صاالى اهلل  (1وتقبياارع". )
 (2عليه وسلم على عبد اهلل بن ابّي. )

والصالة علاى الميات حاق مان حقاوق المسالم علاى اخياه المسالم ،فعان      
َيُقوُل:"َحااقا الُمْساالهمه َعَلااى  -- َرُسااوَل اللَّااهه َقاااَل: َساامهْعتُ --ابااي لرياارة 

، َواِهَجاَباُة الادَّْعَوةه،  ، َوات َباُع الَجَناا هزه َياَدُة الَمرهيضه ، َوعه الُمْسلهمه َخْمٌس: َردا السَّاَلمه
سه ".) يُت الَعاطه  (3َوَتْ مه

سلم صلى اهلل عليه و  -والصالة على الميت المسلم فرض كفاية، ألمرع      
ان  --بها في احاديث كنيارة ،اذكار منهاا حاديث زياد بان خالاد الجهناي -

ْن َاْصَحا ه النَّبهي    -ُتُوف َي َياْوَم َخْيَباَر، َفاَذَكُروا َذلهاَأ لهَرُساوله اللَّاهه   --َرُجال  مه
-  :بهُكمْ »َفَقااَل إهنَّ »اَل: َفَتَغيَّاَرْت ُوُجااوُع النَّاااسه لهااَذلهَأ، َفَقاا«. َصاالاوا َعَلااى َصاااحه

َبُكْم َغلَّ فهي َسبهيله اللَّهه  اْن َخاَرزه َيُهاوَد اَل «. َصاحه َفَفتَّْ َنا َمتَاَعُه َفَوَجاْدَنا َخاَرز ا مه
(." ! ْرَلَمْينه  (4ُيَساوهي ده

                                           

 (.405 /14الطبري ) تفسير (1)
 (. 406 /14الطبري ) تفسير (2)
 /2البخاري في صاحيحه ،فاي كتاا  الجناا ز ، باا  األمار باتبااع الجناا ز )اخرجه  – (3)
(،ومسلم في صحيحه،في كتا  السالم ،با  من حق المسلم للمسلم رد 1240( رقم )71

 (.2162(رقم) 1704 /4السالم )
( واباو داود  فاي سااننه ،كتاا  الجهااد ،بااا  14 /2اخرجاه مالاأ فاي " الموطاا  " ) – (4)

( والنساا ي فاي ساننه ،كتاا  الجناا ز، الصاالة 7210( رقام )425 /1ل )في تعظيم الغلو
( واباان ماجااه فااي سااننه،كتا  الجنا ز،بااا  الغلااول 1959( رقاام)278 /1علااى ماان غاال )

 /5النساااا ي ) سااانن ولاااعيص ( ،ولاااعفه األلباني.ينظر:صاااحيح2848( رقااام)197 /2)
 .(3481الصغير ) الجام  ( ،لعيص625برقم ) ماجه ابن سنن لعيص ( ،103
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ومن النابت ان حكمة اههلل سبحانه وتعالى ورحمتاه اقتلات ت اري  العقوباات 
عااض فااي النفااوس واألباادان فااي الجنايااات الواقعااة بااين الناااس بعلااهم علااى ب

واألعراض واألموال ،كالقتل والجرح والقذص والسارقة، فا حكم سابحانه وتعاالى 
الوجاوع  وجوع الزجر الرادعة عن الجنايات غاية اإلحكام، و ارعها علاى اكمال

المتلاامنة لمصاالحة الااردع والزجاار، ورتاا  علااى كاال جنايااة مااا يناساابها ماان 
ى سااتة اصااول: قتاال، وقطاا ، وجلااد، العقوباة. وجعاال لااذع العقوبااات دا اارة علا

 (1ونفي، وتغريم مال، وتعزير. )
لكن الذي يج  الت كيد عليه ان بعاض المكلفاين يا تي مان الجارا م ماا        

يااذل  عنااه لااذع المزيااة ،ويساالبه تلااأ الرتبااة،ك ن يقتاال نفسااه باالنتحااار او 
يقتاااااااال غياااااااارع عماااااااادا،او يفعاااااااال مااااااااا يوجاااااااا  قتلااااااااه حاااااااادا  ،كااااااااالزاني 

رق لجماعاااااااة المسااااااالمين ومااااااان فاااااااي ر ،والمرتد،والمفالمحصااااااان،والمحا
،فيناار التساا ل ب ا نهم :لال تجا  الصاالة علايهم ام التجا    وذلاأ حكمهم

 للعقوبة التي حلت به . 

 مشكلة البحث:
الصالة على الميت مكرمة من اهلل تعالى لمن وافتاه المنياة مخلصاا  هلل       

و ااعيرة مرلااية للنفااوس الم،تعااالى إسااالمه ،فتكااون مظهاارا ماان مظااالر اإلس
،موجباااة ال اااكر هلل تعاااالى ان توفااااع علاااى اإلساااالم ،إالَّ ان الااابعض الم منة

يرتك  من األعمال ما يوجا  غلا  اهلل تعاالى علياه ،وال  ايء  اعظام مان 
وعاادوان ا ،او يفعاال مااا يوجاا   ان يقتاال اإلنسااان نفسااه او يقتاال غياارع عماادا  

                                           

(،اعاااااالم 98انظااااار: السياساااااة ال ااااارعية : ااااايص اإلساااااالم ابااااان تيمياااااة )  :  – (1)
 ( ومابعدلا.107 /95 /2الموقعين:ابن القيم )



 
  

 

 .اإلسالمي الفقه في بحق والمقتول نفسه  قتل من على الصالة حكم   
    كاسي آل معيض بن خالد/د                                                                               

172 

اااَوال َتْقُتلُااوا َانْ ،قال اهلل تعااالى:قتلااه يم   (1(..)2)ُفَسااُكْم إهنَّ اللَّااَه َكاااَن بهُكااْم َرحه
اَ  اللَّاُه وقوله تعالى ن ا ُمَتَعم د ا َفَجازَاُ ُع َجَهانَُّم َخالهاد ا فهيَهاا َوَغله َوَمْن َيْقُتْل ُمْ مه

اا  يم  يَن إهنََّماا َجازَاُء الَّاذه ( وقولاه تعاالى:3..)َعَلْياهه َوَلَعَناُه َوَاَعادَّ َلاُه َعاَذاب ا َعظه
ُيَحااارهُبوَن اللَّااَه َوَرُسااوَلُه َوَيْسااَعْوَن فهااي اأْلَْرضه َفَساااد ا َاْن ُيَقتَّلُااوا َاْو ُيَصاالَُّبوا َاْو 
ْزٌي فهي الداْنَيا  َن اأْلَْرضه َذلهَأ َلُهْم خه اَلِص َاْو ُيْنَفْوا مه ْم َوَاْرُجُلُهْم مهْن خه يهه ُتَقطََّ  َاْيده

َرةه َعذَ  يمٌ َوَلُهْم فهي اآْلخه ( فهل تصح الصالة عليهم   نهم   ن من 4)اٌ  َعظه
 وافته المنية بال جراة على الدماء او عقوبة على جرمه .

 أهمية البحث:
صالة الجنازة فرض كفاية ، رعها اهلل تعالى علاى سابيل الادعاء للميات      

 ،واالستغفار له ،والفوز باألجر والنوا  الجزيل، ولما كان قاتل نفسه قد ماات
على غير ما فرله اهلل تعالى في التعامل م  األسبا  ،والصبر على ما نزل 
ماان المكااارع ،اختلااص العلماااء فااي  اا ن الصااالة عليااه ،خاصااة وقااد الااطربت 
الفتوى في بعض األعمال التي تستوج  القتل ،كما اختلص العلماء في  ا ن 

بمكاان  لاذا وجادت مان األلمياة -قصاصاا او حادا  او تعزيارا   –من قتال بحاق 

                                           

 ( 29سورة النساء ،من اآلية ) – (1)
ااا، – (2) قااال الطبااري :"يعنااي بااذلأ جاال ننااا ع:"وال تقتلااوا انفسااكم"، وال يقتاال بعلااكم بعل 

واحاادة، ودياان واحااد. فجعاال جاال ننااا ع الاال اإلسااالم كلهاام وانااتم الاال ملااة واحاادة، ودعااوة 
بعَلهم من بعض. وجعل القاتل مانهم قتايال  فاي قتلاه إيااع مانهم  بمنزلاة َقتلاه نفساه، إذ 

لََّتُهما.تفسير  (.229 /8الطبري ) كان القاتُل والمقتول الَل يد واحدة على من خالص مه
 ( .93سورة النساء اآلية )– (3)
 (.33دة ،اآلية )سورة الما – (4)



 
  

 

 .اإلسالمي الفقه في بحق والمقتول نفسه  قتل من على الصالة حكم   
    كاسي آل معيض بن خالد/د                                                                               

173 

جم   تات لذع المسا ل في بحني لاذا  ليكاون نافاذة للقاارع لمعرفاة الحكام 
 ال رعي في لذع المسا ل المختلص فيها.  

 خطة البحث: 
 مباحث  :سبعة و  ،تمهيدمقدمة،و  يتكون هذا البحث من

 التمهيد في التعريف بالعناصر األساسية في الموضوع. •
 ه )المنتحر( .حكم الصالة على قاتل نفسالمبحث األول : •
 قصاصاً. حكم الصالة على المقتولالمبحث الثاني:  •
 المبحث الثالث:حكم الصالة على المقتول رجًما. •
 محاربة أو قطعا للطريق. حداً  المبحث الرابع:حكم الصالة على المقتول •
 ومن في حكمه. المقتول للردةالمبحث الخامس:حكم الصالة على  •
 يل أهل البغي والباغي.المبحث السادس:حكم الصالة على قت •
 المبحث السابع: حكم الصالة على المقتول تعزيرا. •
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 مدخل متهيدي
 يف التعريف بالعناصر األساسية للموضوع .

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول:الحكمة من الصالة على الميت.

 المطلب الثاني : التعريف بالقتل وحكمه من حيث الحل والحرمة .
 املطلب األول

 كمة من الصالة على امليتاحل
(،فااارض كفاياااة علاااى األحيااااء 1الصاااالة علاااى الميااات غيااار ال اااهيد )     

(، إذا فعلهااا الاابعض ولاااو 2باإلجماااع، كااالتجهيز والغساال والتكفاااين والاادفن)
واحاادا  سااقط اإلناام عاان الباااقين، ولااي ماان خصااا   لااذع األمااة، كاإليصاااء 

واماار  --لنبااي علااى ا -رلااي اهلل عاانهم–بالنلااث. وقااد صاالى الصااحابة 

                                           

(، العناياة بهاامف فاتح 1/811/814انظر: الدر المختار ورد المحتار:الحصكفي) – (1)
(. قيال: سامي  اهيدا  ألناه حاي، 1/132(، المهذ :ال ايرازي )455 /1القدير:البابرتي)

وقيل: ألن اهلل ومال كته ي هدون له بالجنة.وقيل: ألن المال كة ت اهد لاه. وقيال: لقياماه 
 مااااان الاااااراجح معرفاااااة فاااااي لحاااااق حتاااااى قتااااال. وقيااااال غيااااار ذلاااااأ. اإلنصااااااصب ااااهادة ا

 (.501 /2الخالص:المرداوي )
(، المهذ :ال اايرازي 1/811/814انظاار: الاادر المختااار ورد المحتااار: الحصااكفي) – (2)
(1/132.) 
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علااااى   --بالصااااالة علااااى السااااقط والطفاااال، وصاااالى النبااااي --النبااااي
 (1النجا ي.)

ة : لااام اااااات إالَّ اربعااااااالم مااااااارض علاااى مساااااااة فااااااد الحنفيااااااولاااي عن       
 ( 2غاة )اااالب

                                           

فااي كتااا  الصااالة،   الترمااذي فااي سااننه ، علااى النجا ااي --روى صااالة النبااي  – (1)
( وقااال : حااديث حساان 1022( رقاام )333 /2علااى الجنااازة ) بااا  مااا جاااء فااي التكبياار

صلى اهلل عليه وسلم -ان رسول اهلل  --صحيح. ابن ماجه في سننه عن ابي لريرة=
واصحابه إلاى  -صلى اهلل عليه وسلم -فخرج رسول اهلل « إن النجا ي قد مات»قال:  -

فكبار اربا  تكبيرات""فاي ، -صالى اهلل علياه وسالم-البقي ، فصفنا خلفه، وتقدم رسول اهلل 
(،وكانات 1534( رقام )490 /1كتا  الصالة ، با  ما جاء في الصالة علاى النجا اي )

علااى النجا ااي فااي رجاا  ساانة تساا .قال  اامس الاادين الرملااي:" فااإن  --صااالة النبااي 
حتااى رآع اجياا  عنااه بااوجهين:  -صاالى اهلل عليااه وساالم  -قياال: لعاال األرض زوياات لااه 

أ لنقال، وكاان اولاى بالنقال مان الصاالة  ألناه معجازة، والنااني ان احدلما انه لو كان كذل
ر يته إن كانات ألن اجازاء األرض تاداخلت حتاى صاارت الحب اة بباا  المديناة لوجا  ان 
تااراع الصااحابة ايلااا ولاام ينقاال، وِان كاناات ألن اهلل خلااق لااه إدراكااا فااال يااتم علااى مااذل  

وِان رآع، وايلاا وجا  ان تبطال  الخصم  ألن البعد عان الميات عنادع يمنا  صاحة الصاالة
 (485 /2 مس الدين الرملي ) : المنهاج  رح إلى المحتاج صالته الصحابة.." نهاية

البغاة: لم الخوارج، ولام قاوم مان رايهام ان كال ذنا  كفار، كبيارة كانات او صاغيرة، – (2)
لهاام يخرجااون علااى إمااام الاال العاادل، ويسااتحلون القتااال والاادماء واألمااوال بهااذا الت وياال، و 

(.ووفااي فقااه 140 /7ال را  :الكاساااني ) ترتياا  فااي الصاانا   منعااة وقااوة.انظر: باادا  
 مختصاار  اارح الجلياال المالكية:الباغية:فرقااة خالفاات اإلمااام: لمناا  حااق، او لخلعااه".منح

( وقال الماوردي :والبغي: التعدي بالقوة إلاى طلا  ماا لايس 195 /9خليل:ال يص عليف)
( وعاارفهم الحنابلاة بقااولهم: لاام الخااارجون 99 /13وردي )الكبير:المااا بمساتحق. الحاااوي

علااى إمااام ولااو غياار عاادل، بت وياال سااا ال ولهاام  ااوكة، ولااو لاام يكاان فاايهم مطاااع. ويحاارم 
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(، او الل العصبية، 2(، والل الُعْصبة)1وقطاع الطرق، إذا قتلوا في الحر )
 كرر منه الخنهق اااق )ولو من تااااا(، او بخن3الح)ااااار ليال  بسوالمكابر في مص

 (.4المصر( ) في
هر. وقيااال: اااااوعناااد المالكياااة فااارض كفاياااة علاااى األصاااح. وقيااال: سااانة و ُ 

 (.5مستحبة. )
وعنااد ال ااافعية فاارض كفايااة ،ال ي ااترط فيهااا الجماعااة كالمكتوبااة باال       

على جنازته اربعاون رجاال ال  تسن لخبر مسلم ما من رجل مسلم يموت يقوم

                                                                                                   

 /3الخروج على اإلمام ولو غير عدل.مطال  اولاي النهاى  ارح غاياة المنتهى:الرحيبااني)
 ( وما بعدلا.348
وا علااى المااارة بقصااد اخااذ امااوالهم. قطاااع الطاارق:لم جماعااة ماان المساالمين خرجاا– (1)
 (140 /7الصنا  :الكاساني ) بدا  
 الل الُعْصبة او العصبية: مان يعاين قوماه علاى الظلام، ويغلا  لعصابته، . بادا  – (2)

 (140 /7الصنا  :الكاساني )
المكاابر فاي مصار بسااالح او خناق: فهاو قاااط  طرياق علاى الااراي المفتاى باه عنااد – (3)

بي يوسص، إذا كان في المصر ليال  مطلقا ، او نهارا  بساالح او بتكارر الحنفية، ولو قول ا
الخنق منه، يقتل سياسة لسعيه بالفساد، ولدف   رع. وحكماه كقااط  الطرياق، او البغااة، 

(، الاااادر 463//1اباااان الهمااااام )457ال يغساااال وال يصاااالى عليااااه. انظاااار: فااااتح القاااادير:
 ( .1/823المختار:الحصكفي)

 ( ومابعدلا. 1/814ر:الحصكفي)الدر المختا  – (4)
ّي المااالكي ) اإلمااام فقااه فااي ال ااامل– (5) التلقااين : ابااو  (، اارح157 /1مالااأ: الااد ْمَياطه

 (. 1149 /1عبد اهلل المازري المالكي )
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ويكفي في إسقاط فرلها ذكر ولو  (1)ي ركون باهلل  ي ا إال  فعهم اهلل فيه
 (.2صبيا مميزا لحصول المقصود به.)

 (.3وعند الحنابلة يسقط الفرض برجل او امراة كغسله. )
وتكمن الحكمة في الصالة على الميات فاي الادعاء لاه ،واالساتغفار لاه       

 --األجر والناوا  الجزيال ،ففاي صاحيح مسالم عان اباي لرياارة ،والفاوز با
َد اْلَجَناااَزَة َحتَّااى ُيَصاالَّى َعَلْيَهااا : »--قااال:" . َقاااَل: َقاااَل َرُسااوُل اهلله  َمااْن َ ااهه

َدَلا َحتَّى ُتْدَفَن َفَلُه قهيرَاَطانه  ، قهياَل: َوَماا اْلقهيرَاَطاانه  َقااَل: «َفَلُه قهيرَاٌط، َوَمْن َ هه
نْ » يَمْينه مه َقاَل َسالهُم ْبُن َعْباده اهلله ْبانه ُعَماَر: َوَكااَن اْباُن « ...... ُل اْلَجَبَلْينه اْلَعظه

يُث َابهااي ُلَرْيااَرَة، َقاااَل:  ااا َبَلَغااُه َحااده َلَقااْد »ُعَمااَر، ُيَصاال ي َعَلْيَهااا نُاامَّ َيْنَصاارهُص، َفَلمَّ
يَط َكنهيَرة    (.4«. )َليَّْعَنا َقرَاره

ط مقاادار ماان النااوا  معلااوم عنااد اهلل تعااالى ،ولااذا الحااديث ياادل والقياارا      
على عظم مقدارع في لذا المول  ،وفي روايات قيراطان بل ذلاأ قادر معلاوم 
ويجااوز ان يكااون مناال لذا،وفيااه مااا كااان الصااحابة عليااه ماان الرغبااة فااي 

                                           

اخرجه مسلم فى صحيحه ، كتا  الخبازة ، با  من حلى عليه اربعاون  افعوا فياه – (1)
 ( . 2242( رقم )3/53)

 /1 ااااااااااااجاع:الخطي  ال ااااااااااااربيني ) ابااااااااااااي الفاااااااااااااظ حاااااااااااال فااااااااااااي اإلقنااااااااااااع– (2)
 (. 210 /4(إعانةالطالبين:عنمان البكري )202
 مااااتن عاااان القناااااع (،ك اااااص250 /2المقناااا :ابن مفلااااح  )  اااارح فااااي المباااادع– (3)

 (.111 /2اإلقناع:البهوتي )
 /2اخرجه  البخاري في صحيحه ،كتا  الصاالة ،باا   باا  فلال اتبااع الجناا ز ) – (4)
( ،ومسلم فاي صاحيحه ،كتاا  الصاالة، باا  فلال الصاالة علاى الجناازة 1323)( رقم87

 (. 925( رقم)652 /2واتباعها)
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الطاعااات حااين ياابلغهم والت سااص علااى مااا يفااوتهم منهااا وِان كااانوا ال يعلمااون 
 (.1ه..")عظم موقع

قااال اباان حجر:"والااذي يظهاار لااي ان القيااراط يحصاال ايلااا لماان صاالى       
فقااط  ألن كاال مااا قباال الصااالة وساايلة إليهااا ....ووقاا  ايلااا فااي روايااة ابااي 
صالح المذكورة عند مسلم "من صلى على جنازة ولم يتبعهاا فلاه قياراط" وفاي 

لام يتبا  فلاه رواية ناف  ابن جبير عان اباي لريارة عناد احماد:" ومان صالى و 
 (.2قيراط" فدل على ان الصالة تحصل القيراط، وِان لم يق  اتباع...")

ومن جملة ما تقدم يظهر فلل الصالة علاى الجناازة ،وان مان  اهدلا       
تاه وفاات مان تبعاه  منال لاذا اليحرم النوا  الجزيل،وان من اليصلى عليه فا

  باهلل العلي العظيم. ،فيحرم من الخير لو وغيرع ،والحول والقوة إالالنوا 

 املطلب الثاني
 التعريف بالقتل وحكمه من حيث احلل واحلرمة

 (3) القتل: لو فعل يحصل به زلوق الروح.     
ويعااارص القتااال اصاااطالحا  ب ناااه : إزلااااق روح  آدماااي معصاااومة عمااادا       

اي إن الجااااني والمجناااي علياااه  (4)وعااادوانا  بااا ي اداة او ماااادة تقتااال غالباااا .
 مختلفان.  خصان

                                           

 (15 /7مسلم ) على النووي  رح– (1)
 (. 197 /3حجر ) الباري:ابن فتح– (2)
 (. 172التعريفات:الجرجاني  ) :  – (3)
ماااااانح  ( اااااارح3/186فاااااي تعريااااااص القتاااااال ينظر:باااااادا   الصااااانا   :الكاساااااااني) – (4)

(المغنااي وال اارح 4/45(مغنااي المحتاج:ال ااربيني الخطياا )4/352الجليل:ال ايص علاايف)
 (  9/324الكبير:ابن قدامه )
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والقتاال فااي ال ااريعة اصااال علااى نااوعين: قتاال محاارم، ولااو كاال قتاال عاادواني، 
 وقتل بحق، ولو قتل ال عدوان فيه كقتل القاتل والمرتد.

 وقسم بعض الفقهاء  القتل من  حيث الحل والحرمة إلى خمسة اقسام: 
 واج : ولو قتل المرتد إذا لم يت  والحربى إذا يسلم او يعط األمان. 

 : ولو قتل المعصوم بغير حق. محرم
مكااروع: ولااو قتاال الغااازى قريبااه الكااافر إذا لاام يساا  اهلل ورسااوله فااإن      

ساابهما لاام يكاارع قتلااه. مناادو : ولااو قتاال الغااازى قريبااه الكااافر إذا ساا  اهلل 
 ورسوله. 

مباااح: ومنلااه قتاال المقاات  وقتاال األسااير، علااى ان قتاال األسااير كمااا ياارى 
ا ترت  على عدم قتله مفسادع ومنادوب ا إذا كاان فياه البعض قد يكون واجب ا إذ

 مصلحه، بل يحتمل الوجو  مطلق ا إذا ظهرت المصلحة.
واما قتل الخط  فال يوصص بحرام وال حالل  ألنه غير مكلاص فيماا اخطا  فياه 

 (1فهو كفعل المجنون والبهيمة)
اماااا قتااال اإلنساااان نفساااه فمحااارم  ااارعا  ،تاااواترت بحرمتاااه الكنيااار مااان      

َواَل َتْقُتُلوا َاْنُفَسُكْم إهنَّ اللََّه َكاَن بهُكاْم لنصو  ال رعية،ومن ذلأ قوله تعالى:ا
ا يم  يُكْم إهَلى التَّْهُلَكةه (، وقوله تعالى:2ا)َرحه  .195(،البقرة:3)َواَل ُتْلُقوا بهَ ْيده

 واعتبر الفقهاء االنتحار من اعظم الكبا ر بعد ال رأ باهلل اساتنادا إلاى قولاه
- اي المهلكات(. :"اْجَتنهُبوا السَّْبَ  اْلُموبهَقاته( 

                                           

 (.تحفااة245/ 7نهايااة المحتاااج ماا  حا ااية ال براميلسى: اامس الاادين الرملااي ) – (1)
 (376 /8:ابن حجر الهيتمي )ال رواني والعبادى وحوا ي المنهاج  رح في المحتاج

 (29ورة النساء:من اآلية )س – (2)
 (195سورة البقرة ،اآلية) – (3)
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والخااالص فااي ان القلاااء اإلسااالمي  (.1وذكاار ماانهن "قتاال الاانفس")       
 رعه اهلل عز وجل لتحقيق مقصد العدل، قاال تعاالى: ) إن اهلل يا مر بالعادل 

(، فكل حكم قلا ي ينبغي اال يحيد عن لذا المقصد، وماا ادلاة 2واإلحسان()
 إلنبات إالَّ لتحقيق العدل ما امكن.ا

                                           

اخرجااه البخاااري فااي صااحيحه ماان كتااا  الوصااايا ،بااا  قااول اهلل تعااالى "إن الااذين  – (1)
( ومسلم في صحيحه مان كتاا  اإليماان ،باا  3766( رقم)4/10ي كلون اموال اليتامي()
 (89( رقم)1/92بيان الكبا ر واكبرلا )

 90 سورة النحل: ( 2)
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 املبحث األول
 الصالة على قاتل نفسه )املنتحر(

 وفيه مطالب ثالثة:
 المطلب األول:التعريف باالنتحار في اللغة واالصطالح الفقهي.

 المطلب الثاني:أدلة تحريم االنتحار وجزاؤه.

 المطلب الثالث:حكم الصالة على المنتحر.

 املطلب األول
 باالنتحار يف اللغة واالصطالح الفقهي التعريف

االنتحااااار فااااي اللغة:مصاااادر انتحاااار الرجاااال، بمعنااااى نحاااار نفسااااه، اي      
قتلها.ويقال: انتحر القوم على األمر،إذا ت احوا عليه وحرصاوا فكااد بعلاهم 
ااا، اي يقتاال، كتناااحروا. ويقااال: تناااحروا فااي القتااال كااذلأ، ولكنااه  ينحاار بعل 

ولم يساتعمله الفقهااء بهاذا المعناى. لكانهم عباروا ( 1مستعمل في حقيقته. )
 عنه بقتل اإلنسان نفسه .

واألصل في لاذع التسامية الحاديث التاي وردت فياه الكلماة ،فاي حاديث       
صالى اهلل  -"...فا تد رجال من المسلمين إلى رسول اهلل  --ابي لريرة 

                                           

تااج العروس:الزبيادي ،ماادة (،197 /5)انظر:لسان العر :ابن منظور،ماادة) نحار (  )1(
 (. 184 /14)ن ح ر()
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ر فاالن فقتال فقالوا: يا رساول اهلل صادق اهلل حادينأ، قاد انتحا -عليه وسلم 
 (1نفسه..")

والنحار عناد الفقهاااء:لو: فاري األوداج وقطاا  كال الحلقااوم، ومحلاه ماان      
اسفل الحلقوم. ويطلق االنتحار على قتال اإلنساان نفساه با ي وسايلة كانات. 

 (2ولهذا ذكروا احكامه باسم )قتل ال خ  نفسه(. )
ود فاي ساننه ووردت كلمة النحر صراحة في الحديث الاذي رواع اباو دا      

اايَح َعَلْيااهه َفَجاااَء َجاااُرُع إهَلااى  --عاان جااابر باان ساامرة َقاااَل: َماارهَض َرُجااٌل َفصه
َقاَل: َاَناا رََاْيتُاُه، « َوَما ُيْدرهيَأ »َفَقاَل َلُه: إهنَُّه َقْد َماَت، َقاَل:  --َرُسوله اللَّهه 

ايَح َعَلْيااهه َفَجااَء إهَلااى َقااَل: َفَرَجاا« إهنَّاُه َلااْم َيُماتْ : »--َقااَل َرُساوُل اللَّااهه  َ  َفصه
« إهنَّااُه َلااْم َيُمااتْ : »--، َفَقاااَل: إهنَّاُه َقااْد َماااَت، َفَقاااَل النَّبهايا --َرُساوله اللَّااهه 

يَح َعَلْيهه َفَقاَلته اْمرََاُتُه: اْنَطلهْق إهَلى َرُسوله اللَّاهه  َفاَ ْخبهْرُع، َفَقااَل  --َفَرَجَ  َفصه
ْ اَقِ  َمَعاُه، الرَُّجُل: اللَّهُ  مَّ اْلَعْنُه، َقاَل: ُنمَّ اْنَطَلَق الرَُّجُل َفَرآُع َقْد َنَحَر َنْفَساُه بهمه

َقاااَل: « َوَمااا ُيااْدرهيَأ »، َفااَ ْخَبَرُع َانَّااُه َقاْد َماااَت، َفَقاااَل: --َفااْنَطَلَق إهَلااى النَّبهااي  

                                           

( 133 /5اخرجاااااه  البخااااااري فاااااي صاااااحيحه ،كتاااااا  المغازي،باااااا  غااااازوة خيبااااار )(1) 
(،ومسلم في صحيحه ،في كتا  اإليمان ،با  بياان غلاظ تحاريم قتال االنساان 4303رقم)

 (. 112( رقم)106 /1نفسه)
(،نهاياااااااة 154 /2(ال ااااااارح الصاااااااغير:الدردير) 41 /5انظر:البااااااادا   :الكاسااااااااني)(2) 

 .(42 /11( المغني :ابن قدامه ) 105،111 /8المحتاج: مس الدين الرملي ) 
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إهذ ا اَل »َقاَل: َنَعاْم، َقااَل: « ْنَت رََاْيَتُه اَ »رََاْيُتُه َيْنَحُر َنْفَسُه بهَمَ اقهَ  َمَعُه، َقاَل: 
 (1«)ُاَصل َي َعَلْيهه 

 الوصف الشرعي لالنتحار:
االنتحار نوع من القتل يتحقق بوسا ل مختلفاة. ويتناوع با نواع متعاددة       
 كالقتل.
فااإذا كااان إزلاااق ال ااخ  نفسااه بإتيااان فعاال منهااي عنااه، كاسااتعمال      

لبندقية او اكل السم او إلقااء نفساه مان  االق او فاي السيص او الرمح او ا
النااار "ليحتاارق او فااي الماااء ليغاارق وغياار ذلااأ ماان الوسااا ل، فهااو انتحااار 

 بطريق اإليجا .
وِاذا كاان اإلزلااق باالمتنااع عان الواجا ، كاالمتنااع مان األكال وال ار       

ة فاي وترأ عالج الجرح المونوق ببر ه بما فياه مان خاالص ، او عادم الحركا
الماء او في النار او عدم التخل  من السب  الذي يمكان النجااة مناه، فهاو 

 (2انتحار بطريق السل .)
 أقسام االنتحار:

يقسااام االنتحاااار بحسااا  إرادة المنتحااار إلاااى ناااوعين: االنتحاااار عمااادا      
 واالنتحار خط .

                                           

اخرجه ابو داود في ساننه ،كتاا  الجنا ز،باا  اإلماام ال يصالي علاى مان قتال نفساه (1) 
داود  اباااااي سااااانن ولاااااعيص ر:صاااااحيح( وصاااااححه األلباني.انظ3158( رقااااام)206 /3)

 (. 2158)رقم:
 /5بااادا   الصااانا   :الكاسااااني) فاااي تعرياااص االنتحاااار عناااد الفقهااااء ينظااار:  (2) -

 /8(،نهاياااة المحتااااج : ااامس الااادين الرملاااي )154 /2،ال ااارح الصاااغير:الدردير ) (41
 (.149 /1لجصا  )ا(،احكام القرآن 42 /11بن قدامة )(،المغني: ا111
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فإذا ارتك  ال خ  عمال حصل منه قتل نفسه، واراد النتيجة الحاصالة      
 من العمل، يعتبر القتل انتحارا عمدا. كرمي نفسه بقصد القتل منال.

وِاذا اراد صيدا او قتل العدو ف صا  نفسه، ومات، يعتبر انتحاارا خطا .       
ويمكن ان يحصل االنتحار بطريق يعتبر  به العمد عند غير المالكية، كقتل 

الفقهاء بيان لاذا اإلنسان نفسه بما ال يقتل غالبا، كالسوط والعصا.ولم يفت 
 (1الوصص للمنتحر بل ا ذكروا احكامه باسم )قتل ال خ  نفسه()

والمراد ان يقصاد االنتحاار اساساا وال يتحقاق ذلاأ بمجارد ان يقا  مناه القتال 
ِم، َعاْن َابهياهه، َعاْن  َيَة ْبانه َابهاي َساالَّ على نفسه : فقد روى ابو داود عن  ُمَعاوه

ِم، َعاْن رَ  اْن َاْصاَحا ه النَّبهاي  َجد عه َابهي َساالَّ َقااَل: َاَغْرَناا َعَلاى َحاي   --ُجاِل، مه
ااْنُهْم َفَلااَرَبُه، َفَ ْخَطااَ ُع َوَاَصاااَ   يَن َرُجااال  مه ااَن اْلُمْساالهمه ااْن ُجَهْيَنااَة َفَطَلااَ  َرُجااٌل مه مه

، َفَقاَل َرُسوُل اللَّهه  َفاْبَتَدَرعُ « ينَ َاُخوُكْم َيا َمْعَ َر اْلُمْسلهمه : »--َنْفَسُه بهالسَّْيصه
َما هاهه َوَصالَّى َعَلْياهه  --النَّاُس َفَوَجُدوُع َقْد َماَت، َفَلفَّاُه َرُساوُل اللَّاهه  بهنهَيابهاهه َوده

يٌد ُلَو ، َقاَل:  يدٌ »َوَدَفَنُه، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّهه، َاَ هه  (2«.)َنَعْم َوَاَنا َلُه َ هه
مان وقعات لهام : وذلاأ فيماا روي عان  وقد جاءت لذع القصاة بتسامية     
:  --َانَّ َرُسوَل اهلله  --بن األكوع َعْن َابهيهه اسلمة  َقاَل لهَعامهره ْبنه اأْلَْكاَوعه

ْن ُلَنيَّاتهأَ » ْعَنا مه ُر َفَ ْسمه ْل َيا َعامه ُز:« اْنزه  ، َفَنَزَل، َوُلَو َيْرَتجه
 َتَصدَّْقَنا َواَل َصلَّْيَناَواهلله َلْواَل اهلُل َما اْلَتَدْيَنا ... َواَل 

 َفَ ْنزهَلْن َسكهيَنة  َعَلْيَنا ... َوَنب ته اأْلَْقَداَم إهْن اَلَقْيَنا

                                           

 (.38ي احكام االنتحار : علي بن نايص ال حود ) : الخالصة ف(1) -
( 21 /3اخرجه ابو داود في سننه،كتا  الجهاد ، با  في الرجال يماوت بساالحه )(2) -
 ( 2539( ولعفه األلباني. انظر:صحيح ولعيص سنن ابي داود )رقم:2539رقم)
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« َيْرَحُماَأ اهلُل َربااأَ : »--إهنَّ اأْلُوَلى َقْد َبَغْوا َعَلْيَنا،َفَقاَل َلاُه َرُساوُل اهلله      
، : َيا َنبهيَّ اهلله، به --، َفَقاَل َلُه ُعَمُر  اَن اْبانه اأْلَْكاَوعه َ بهي َاْناَت، َلاالَّ َمتَّْعَتَناا مه

ِر َاْن َحااَل َعَلْياهه َساْيُفُه َفَقَتَلاُه، َفَقااَل  اْن َخَباره َعاامه َفَصبَّْحَنا َخْيَبَر اْلَغاَد، َفَكااَن مه
ٌر َنْفَسُه، َفَذَلَ  َسَلَمُة إهَلى َرُسوله اهلله  اْن ، َفَقاَل: كَ --النَّاُس: َقَتَل َعامه اَن مه

ِر َاْن َحاَل َعَلْيهه َساْيُفُه، َفَقَتَلاُه، َفاَزَعَم النَّااُس َانَّاُه َقَتاَل َنْفَساُه  َفَقااَل:  َمنهيَّةه َعامه
عه َلَكاااَ ن ي َاْنُظاااُر إهَلْياااهه فهاااي اْلَجنَّاااةه َيُعاااوُم َعَوَماااانه » اااي بهَياااده ي َنْفسه َكاااَذُبوا، َوالَّاااذه

 (1«.)الداْعُمو ه 
 سؤال وجوابه:

قااد يحاادث ان يكااون ال ااخ  مماان اناايط بهاام واجاا   اارعي فااي مجااال      
الجهاد في سبيل هلل بمعناع الذي تعبدنا اهلل تعالى به ،وذلأ ب ن تكاون كلماة 
اهلل لي العليا ،ويطل  منه االحتفاظ ب سرار الدولة ،وعدم إف اءلا حتاى وِان 

 ساه، قتل دون حفظها ،او حوصر في موقعه، وليس لديه ما يدف  به عان نف
                                           

ن دلار ( عن ابي الهينم بن نصار با15641)3/431اخرجه اإلمام احمد في مسندع )(1) 
األسلمي ، ان اباع حدنه  انه سم  رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم يقاول فاي مسايرع إلاى 
خيبر ، لعامر بن األكوع ، ولو عم سلمة بن عمرو بن األكوع ، وكان اسم األكوع سنانا : 
انزل يا ابن األكوع ، فاحد لنا من لنياتأ ، قال : فنازل يرتجاز لرساول اهلل صالى اهلل علياه 

فقاااال: واهلل لاااوال اهلل ماااا التااادينا وال تصااادقنا وال صااالينا. والطبراناااي فاااي المعجااام  وسااالم ،
( وذكااارع محماااد باان الحسااان فااي الساااير الكبيااار" 6269( رقاام)25 /7الكبياار)واللفظ لاااه(  )
( وابان نعايم 227 /4( والطبري فاي الطبقاات الكبارى )96( رقم)1/102و رحه للسرخسي 
( :"رواع البازار 237 /8لهينمي في مجما  الزوا اد )(  قال ا2055 /4في معرفةالصحابة )

ورجالااه رجااال الصااحيح غياار محمااد باان الحسااين باان ابااي الحسااين ولااو نقة".والااداْعموُ : 
. لساان العار   اَي ُدَوْيبَّاة تُغاو  فهاي اْلَمااءه ، َوقهياَل: له يَرٌة َتُكوُن فهي ُمْساَتْنَق  اْلَمااءه ُدَوْيبَّة َصغه

 (.147 /7الدال ) :ابن منظور،با  الصاد،فصل
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وعناادع ماان األساارار التااي لااو اجباار علااى إظهارلااا عنااد األساار يعاارض غياارع 
للهااالأ ويتسااب  فااي إف ااال خطااط المساالمين، بك ااص عااورتهم، فهاال لااه ان 

 يقتل نفسه ،ومن نم لل يعد ذلأ انتحارا  
بحاث العلماااء حكاام لاذع المساا لة ،وذلاا  بعلاهم إلااى  جااواز ان  يقتاال      

تقدير ذلأ لاه، فاإن علام مان نفساه صاالبة ال نفسه او يستسلم لهم، ويرج  
تلين تحت التعذي  فال يف ي سر ا، استسلم وسلم نفسه، وِان غل  على ظناه 

 (1ذلأ.) او تيقن انه ال يتحمل ذلأ، قتل نفسه، وقواعد ال رع ال ت بى عليه
واستدل لذا الراي  لمذلبه بما ن  علياه الفقهااء مان ان :"مان تعاين موتاه 

في الساوء، فلاه ان يتخيار بينهماا كمان احترقات سافينته وال بسببين واستويا 
يحسن السباحة او كانت األسماأ المفترسة تحته، فلو اختاار موتاه غرقاا او 
احتراقا جاز، وِان غلا  علاى ظناه ان احاد الساببين الاون مان اآلخار، فيتبا  

 األلون، وبه راي ال افعية :
ى األصااح  إذ ال معنااى قااال النااووي:"إن تساااوى الخطاار، جاااز القطاا  علاا     

للمن  مماا ال خطار فياه، واماا مان عظمات آالماه ولام يطقهاا، فا راد ان ياريح 
(، فيحرم ذلأ، فلو وق  في نار علم انه ال ينجو منها، 2نفسه بمهلأ مذفص)

                                           

( نقااااال عاااان 316 /1الخالصااااة فااااي احكااااام ال ااااهيد: علااااي باااان نااااايص ال ااااحود )(1) 
 استاذ ال ريعة بجامعة الكويت .–الدكتور/عجيل الن مي 

ينهاْبنه َمْساُعوِد، (2)  ياُر قتهلاه. َوفهاي َحاده ْجهاُز َعَلْيهه وَتْحره قال ابن منظور:" تذفهيُص الَجرهيح: اإله
-- وَذْفااَذْفُت َعَلاى اْلَجاارهيحه تَااْذفهيف ا  : َفاَذفَّْفُت . َعَلااى َاباي َجْهااِل، ... والذَّْفاذُص: ُساارعة اْلَقْتاله

العر :ابن منظور،با  الفااء  إهَذا َاسرعت َقْتَلُه. وَاْذَفْفُت وَذفَّْفُت وَذفَّْفُته: َاْجَهْزُت َعَلْيهه..لسان
 (. 110 /9،فصل الذال )
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وامكنااه ان يلقااي نفسااه فااي بحاار، وراى ذلااأ الااون عليااه ماان الصاابر علااى 
 (1لفحات النار، فله ذلأ على األصح.." )

وقال السيوطي:" و لو وق  في نار تحرقه و لم يخل  إال بماء يغرقه        
فلااه االنتقااال إليااه فااي  ارااااااو رآع الااون عليااه ماان الصاابر علااى لفحااات الن

 (2)األصح .."
،  عاقل اإلغراق ( لنفسه )من نار(وقال ال يص زكريا األنصاري :"و) لل       

راق   ألنه الون من لفحات النار وق  فيها ) ولم يفز بغير ( اي : بغير اإلغ
، وقلية التعليل ان له قتل نفسه بغير إغراق ، وبه صرح اإلمام في النهاية 
عن والدع ، وتبعه ابن عبد السالم فقال فاي مختصار النهاياة ، وِان وقا  فاي 
نااار ال يااتخل  منهااا وال صاابر لااه عليهااا فاا غرق نفسااه ، او اللكهااا بسااب  

لالأ لأللم ( اي : ليس له إلالأ نفسه ل دة  آخر جاز عند ابي محمد ) ال
 (3األلم ، وعسر الصبر عليه   ألن براع مرجو ". )

وقد ن  الحنفية على جواز دخول المجالد في معركة ال نجاة له منهاا      
إذا كان له فيها نكاية بالعادو او ت اجي  للمسالمين علاى دخولهاا ولهام فيهاا 

فاي كتاباه : " قاال محماد بان الحسان  نكاية به . حيث قاال اإلماام الجصاا 
ال يباني: لو ان رجال  حمل على الص رجل ولو وحدع، لم يكن بذلأ ب س إذا 
كان يطم  فاي نجااة او نكاياة. فاإن كاان ال يطما  فاي نجااة وال نكاياة، فاإني 
اكرع له ذلأ ألنه عرض نفسه للتلص في غير منفعة للمسلمين. وِانماا ينبغاي 

                                           

 (.10/179ين:النووي)رولة الطالبين وعمدة المفت(1) 
 (176األ باع والنظا ر :السيوطي ) : (2) 
الغرر البهية في  رح البهجة الوردية:زكريا بن محمد بن احمد بن زكرياا األنصااري، (3) 

(5/ 109.) 
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كان يطم  في نجاة او منفعة للمسلمين، فإن كاان ال للرجل ان يفعل لذا إذا 
يطما  فاي نجاااة او نكاياة ولكنااه يجارع المسالمين بااذلأ حتاى يفعلااوا منال مااا 

 (1فعل، فيقتلون وينكون في العدو فال ب س وارجو ان يكون فيه م جورا." )
يكُ  تعاالى: -وعند المالكياة : قاال القرطباي فاي تفساير قولاه  ْم َوال ُتْلقُاوا بهَ ْياده

( عن بعض علماء المالكية: "ال ب س ان يحمل الرجل وحدع 2)إهَلى التَّْهُلَكةه 
على الجيف العظيم إذا كاان فياه قاوة، وكاان هلل بنياة خالصاة، ألن مقصاودع 

ااَن النَّاااسه َمااْن َيْ اارهي َنْفَسااُه تعااالى:  -واحااد ماانهم، وذلااأ بااين فااي قولااه  مه
 (.3)اْبتهغاَء َمْرلاته اللَّهه 

وقد ورد في اسبا  نزول لذع اآلية انها نزلت فيمن يقتحم القتال ، كما      
على الصص في القسطنطينية فقاتال  -رلي اهلل عنه-حمل ل ام بن عامر 

اَن النَّااسه َماْن َيْ ارهي َنْفَساُه رلاي اهلل عناه: -حتى قتل، فقرا ابو لريارة  ومه
األنصاااري.. وقااال اباان وروى منلااه عاان ابااي ايااو   اْبتهغاااَء َمْرلاااته اللَّااهه 

خااويز منااداد:" ف مااا ان يحماال الرجاال علااى ما ااة او علااى جملااة العسااكر او 
جماعااة اللصااو  والمحاااربين والخااوارج فلااذلأ حالتااان: إن علاام وغلاا  علااى 
ظناه ان ساايقتل ماان حمال عليااه وينجااو فحسان، وكااذلأ لااو علام وغلاا  علااى 

ينتف  باه المسالمون ظنه ان يقتل ولكن سينكى نكاية او سيبلى او ي نر انرا 
فجااا ز ايلااا. وقااد بلغنااي ان عسااكر المساالمين لمااا لقااي الفاارس نفاارت خياال 
المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصن  فايال مان طاين واناس باه فرساه 
حتى الفه، فلما اصبح لم ينفر فرسه مان الفيال فحمال علاى الفيال الاذي كاان 

                                           

 ( 2963( رقم)1512 رح السير الكبير:محمد بن الحسن ) : (1) 
 (. 195سورة البقرة ،من اآلية)(2) 
 (.363 /2(،وانظر: تفسير القرطبي )207اآلية ) سورة البقرة ،من(3) 
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ل ويفتح للمسالمين. وكاذلأ يقدمها فقيل له: إنه قاتلأ. فقال: ال لير ان اقت
ياااوم اليماماااة لماااا تحصااانت بناااو حنيفاااة بالحديقاااة، قاااال رجلمااان المسااالمين: 

فعلااااوا وقاااااتلهم وحاااادع وفااااتح والقااااوني إلااايهم، ف (1لاااعوني فااااي الحجفااااة )
 (2)البا ..
وروى اإلمام الطبري بسندع في تفسايرع عان اباي اساحق السابيعي قاال:      

رة، الرجاال يلقااى الفااا  ماان العاادو، : يااا ابااا عمااا--قلاات للبااراء باان عاااز  
فيحماال علاايهم، وِانمااا لااو وحاادع )يعنااي: انااه مقتااول فااي العااادة ال محالااة( 

يُكْم إهَلاى التَّْهُلَكاةه  ايكون ممن قال اهلل تعاالى فايهم:    فقاال: َواَل ُتْلقُاوا بهَ ْياده
ي َفَقاتهاْل فهاا -صالى اهلل علياه وسالم -ال، ليقاتال حتاى يقتال، قاال اهلل لنبيااه 

 ( .3)َسبهيله اللَّهه ال ُتَكلَُّص إهال َنْفَسَأ 
وذكر نحو ذلاأ  ايص اإلساالم ابان تيمياة فاي فتاواع الم اهورة فاي قتاال      

صاالى اهلل عليااه  -التتااار، مسااتدال  بمااا روى مساالم فااي صااحيحه عاان النبااي
(، وفيهااا ان الغااالم اماار بقتاال نفسااه، 4ماان قصااة اصااحا  األخاادود) -وساالم

حااين طلاا  إلاايهم ان يرمااوع بالسااهم ويقولااوا: -ور الاادين ألجاال مصاالحة ظهاا
قال: ولهذا جوز األ مة األربعة ان ينغمس المسلم فاي  -باسم اهلل ر  الغالم

صااص الكفااار، وِان غلاا  علااى ظنااه انهاام يقتلونااه، إذا كااان فااي ذلااأ مصاالحة 
للمسلمين. فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد انه يقتل باه ألجال مصالحة الجهااد 

                                           

 (. 67: ترس يتخذ من الجلود. مختار الصحاح :الرازي ،مادة)ح ج ص() : الحجفة(1) 
 (. 364 /2تفسير القرطبي )(2) 
 (. 588 /3( من سورة النساء ،تفسير الطبري :الطبري )84اآلية )(3) 
ا  األخاادود اااااة اصحااااالرقااا ق ،بااا  قصا  الزلااد واااااااااااخرجااه مساالم فااي صااحيحه ،كت(4) 

 (3005رقم ) (2299 /4)
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قتله نفسه اعظم من قتله لغيرع: كان ماا يفلاي إلاى قتال غيارع ألجال م  ان 
مصاالحة الاادين التااي ال تحصاال إال بااذلأ ودفاا  لاارر العاادو المفسااد للاادين 

 (1والدنيا الذي ال يندف  إال بذلأ اولى. )
عااان لاااذع المسااا لة  -رحماااه اهلل تعاااالى–واجااا  ال ااايص ابااان عنيماااين       

ر تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر في العواق  بقوله:"والحاصل ان منل لذع األمو 
وترجيح اعلى المصلحتين ودف  اعظم المفسدتين، نم بعد ذلأ يقدر كل حالة 

 (2بقدرلا. ا. لا. )
وقيدع ال يص األلباني بما نصاه... إالَّ ان لنااأ مالحظاة يجا  االنتبااع       

يكون لذا لها، ولي ان لذا العمل ال ينبغي ان يكون فرديا او  خصيا، إنما 
ب مر قا د الجيف ... فإذا كان قا د الجيف يستغني عن لاذا الفادا ي، ويارى 

ااااا كبياااارا ماااان جهااااة اخاااارى ، ...فااااالراي رايااااه ويجاااا  ان فااااي خسااااارته ربح 
 (3)طاعته..."

يبقاى األمار فاي –وفق النقول السابقة  -وم  التسليم بما قاله الفقهاء      
قاصادلا فاي إطاار عمال لي اات لوء الفتوى المنبنقة من اصول ال ريعة وم

كبار العلماء والمجالس والمجام  الفقهية التي يق  على عاتقها لبط الحكم 
الفقهي في لذا األمر لخطورة ما يترت  عليه من آناار  ارعية ،وفاوات حيااة 
المقاتاال نصاارة للاادين والااوطن ،وحتااى التكااون الفتااوى بااذلأ ساابيال  للتخرياا  

زع مان  ارع او لامير ،حتاى وِان كانات لنااأ والتدمير وقتال األبريااء باال وا

                                           

 (.540 /28مجموع الفتاوى: يص اإلسالم ابن تيمية )(1) 
 /20(،وفاي اللقااء ال اهري )22 /125لقاءات البا  المفتوح:ال يص ابن عنيمين  )(2) 
73 - 76) 

 (134سلسلة: الهدى والنور،ال يص األلباني ال ريط رقم) (3) 
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حالة حر  ،ولاذا يجا  تلامين اله ياات المعنياة با مر القتاال جهاات  ارعية 
علااى درجااة عاليااة ماان الفقااه  لتقاادير مااا يترتاا  عليااه األماار ماان مصااالح 

 ومفاسد ،في لوء نصو  ال ريعة ومقاصدلا .
رار وِان وفي لوء ما سابق  فاإن قتال المسالم نفساه خاوص إف ااء األسا     

 كان جا زا  ،إال انه البد له من لوابط، المها:
ان تكاون نيتااه خالصااة هلل ووازعااه ودافعاه لهااذا العماال حمايااة المساالمين   -1

واإلسالم وبيلته ،ال ان يكون الوازع عدم الصبر علاى العاذا  واللاجر مماا 
 نزل به.

ان يكون السر مهم ا  يترت  علاى ك افه لارر كبيار يلحاق بالمسالمين،   -2
 لزيمة او قتل احدلم، او لتأ اعرالهم.من 
ان يق  صاح  السر في ايدي األعداء حقيقة، ولايس ان يتوقا  ان يقا    -3

في ايديهم، او ان يكون في حصار ال فرار معه البتة، فاإن كاان لنااأ مجاال 
للفرار او المقاومة حتى القتل او النجااة فاال يجاوز االنتحاار، بال يجا  علياه 

 ويستفرغ وسعه وجهدع في الفرار اوحملهم على قتله.ان يقاوم ويبذل طاقته 
ان ال يستطي  حامل السر الصمود اماام التعاذي ، وال قادرة لاه علاى ذلاأ،  -4

فإن كان له قادرة وصابر علاى ذلاأ حتاى الماوت، فاال يجاوز االنتحاار، إال ان 
يخاص اال يصمد م  الوقت عند ذلأ ال ب س باالنتحاار خاوص إف ااء األسارار 

 (1) دبه او وجوبه على حس  ما يترت  على إف اء السر."إن لم نقل بن

                                           

ختاار فااي حكاام االنتحااار خااوص إف اااء األساارار لل اايص عبااد العزيااز الجربااوع ) : الم(1) 
 ( .74( نقال الخالصة في احكام االنتحار ) : 46
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 (1مسألة : حكم امللقى يف البحر إلنقاذ جمموعة من الركاب من الغرق. )
من النابت  ان الفقهااء لام يجاوزوا إلقااء  اخ  فاي البحار لخفاة نقال      

السفينة الم رفة علاى الغارق، ألجال نجااة ركابهاا مهماا كنار عاددلم، إال ماا 
 من جواز ذلأ بالقرعة. (2سوقي المالكي عن اللخمي )نقل الد
يقول الدسوقي:" يجوز الطرح من السفينة عند خوص غرقها ويوزع ما       

طرح على مال التجارة فقط، وال سبيل لطرح اآلدمي ذكرا كان او انناى حارا او 
مسلما او كافرا خالفا للخمي القا ل بجاواز طارح اآلدمياين بالقرعاة  ألن  عبدا
ذا كااالخرق لمجماااع ،علااى انااه ال يجااوز إماتااة احااد ماان اآلدميااين لنجاااة لاا

 (3غيرع...")

                                           

يقول ابن عابدين:"س ل بعض ال افعية عمن الطر إلاى ما كول وال يتوصال إلياه إالَّ (1) 
مان غيار  بول  المصحص تحت رجله. ف جا : الظالر الجواز ألن حفظ الاروح مقادم ولاو

اآلدمااي  ولااذا لااو ا اارفت ساافينة علااى الغاارق واحتاايي إلااى اإللقاااء القااي المصااحص حفظااا 
للروح واللرورة تمن  كونه امتهانا كما لو الطر إلاى الساجود لصانم حفظاا لروحه".الادر 

(.وانظر:حا ية الدساوقي:ابن عرفاة 177 /1المختار وحا ية ابن عابدين )رد المحتار( )
( ،المغنااي 62 /79،8 /7ايااة المحتاج: اامس الاادين الرملااي ) (، نه27 /178،4 /2) 

 (. 363،505 /10م  ال رح الكبير :ابن قدامة )
اللخمي لو: ابو الحسن علي بن محمد الربعي: المعروص بااللخمي القيرواناي اإلماام (2) 

 الناور  اجرة الحافظ العالم العامل العمادة الفالال ر ايس الفقهااء فاي وقتاه وِالياه الرحلاة.
 (. 173 /1المالكية ) طبقات في زكيةال

 (.27 /4ال رح الكبير لل يص الدردير، وحا ية الدسوقي )(3) 
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( البحاار بحيااث علاام ركبااان 1ويقااول العااز باان عبااد السااالم :"إذا اغااتلم)     
السفينة انهم ال يخلصون إال بتغريق  طر الركبان لتخاص بهام السافينة، فاال 

ة، ألنهام مساتوون فاي يجوز إلقاء احد منهم في البحار بقرعاة وال بغيار قرعا
العصمة، وقتال مان ال ذنا  لاه محارم، ولاو كاان فاي السافينة ماال او حياوان 
محترم لوج  إلقاء المال نم الحيوان المحترم. ألن المفسدة في فوات األماوال 

 (2والحيوانات المحترمة اخص من المفسدة في فوات ارواح الناس." )
قولااه :"المساا لة الرابعااة االقتااراع اباو بكاار اباان العربااي المساا لة إيلااحا  ب وزاد

علاى إلقاااء اآلدمااي فاي البحاار ال يجااوز، فكياص المساالم  وِانمااا كاان ذلااأ فااي 
يونس وفي زمانه مقدمة لتحقيق برلانه وزيادة في إيمانه فإنه ال يجوز لمن 
كان عاصيا ان يقتل وال يرمى به في النار والبحر  وِانما تجري علياه الحادود 

 نايته.والتعزير على مقدار ج
فاااإن قيااال: إنماااا رماااي فاااي البحااار، ألن السااافينة وقفااات وا ااارفت علاااى      

الهاالأ، فقااالوا: لاذا ماان حاادث فينااا فاانظروا ماان بيانكم فلاام يتعاين، فساالطوا 
عليه مسبار اإل كال ولاي القرعاة، فلماا خرجاوا بالقرعاة إلياه مارة بعاد اخارى 

بالء من ربه ورجاا علم انه ال بد من رميهم له، فرمى لو بنفسه، وايقن انه 
حسااان العاقباااة، ولهاااذا ظااان بعاااض النااااس ان البحااار إذا لاااال علاااى القاااوم 
فالااطروا إلااى تخفيااص الساافينة ان القرعااة تلاار  علاايهم، فيطاارح بعلااهم 

                                           

اغتلم البحر: َاْي َلاِج َواْلَطَرَبْت َامواجه. واالْغتهالم: ُمَجاَوَزُة اْلَحد . لسان العر  :ابن (1) 
 (. 439 /12منظور،با  الميم فصل الغين)

 ( 96 /1األنام :العز بن عبد السالم)قواعد األحكام في مصالح (2) 
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تخفيفا.ولذا فاسد، فإنها ال تخص برمي بعض الرجال، وِانما ذلأ في األموال، 
 ( واهلل اعلم.1وِانما يصبرون على قلاء اهلل.." )

 لب الثانياملط
 أدلة حتريم االنتحار وجزاؤه

المنتحر يقتل نفسه جزعا وقنوطا من رحماة اهلل، واعترالاا علاى قلااء      
اهلل وقاادرع، او مسااتعجال للمااوت  ظنااا منااه الخااال  بنفسااه او متخلصااا ماان 

 آالمه وجراحه.
 حرمة االنتحار ثابتة بالكتاب والسنة واآلثار:

اللَّااَه َكاااَن بهُكااْم  لى:" َواَل َتْقُتلُااوا َاْنُفَسااُكْم إهنَّ فماان الكتااا  :عمااوم قولااه تعااا     
ااا  يم  (، فهااذع اآليااة ت اامل ايلااا ماان قتاال نفسااه قااتال حقيقااا واعاادمها 2)َرحه

الحياة بحديد او بسم او غيار ذلاأ، او قتال غيارع. وجعال اهلل جناياة اإلنساان 
 ( 3على غيرع جناية على نفسه وعلى الب رية جمعاء. )

القرطبي:" واجم  الل الت ويل على ان المراد بهذع اآلية النهاي ان وقال      
يقتل بعاض النااس بعلاا. نام لفظهاا يتنااول ان يقتال الرجال نفسهقصاد مناه 
للقتاال فااي الحاار  علااى الاادنيا وطلاا  المااال باا ن يحماال نفسااه علااى الغاارر 
الم دي إلى التلص. ويحتمل ان يقال: )وال تقتلوا انفسكم( فاي حاال لاجر او 

 (4 ، فهذا كله يتناول النهي. )غل
                                           

 ( 38 /4احكام القرآن:ابن العربي )(1) 
 (. 25سورة النساء ،من اآلية)(2) 
 (.522ايسر التفاسير :اسعد حومد ) : (3) 
 ( 156 /5تفسير القرطبي )(4) 
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ان قتل اإلنسان لنفساه مان  -وغيرلا كنير -والذي يظهر لي من لذع النقول
ا اااد األعماااال عااان اهلل تعاااالى ،حتاااى جعلاااه اهلل تعاااالى وصااافا  لقتااال الااانفس 

 اإلنسانية في عمومها .
ويالحاااظ ان الفقهااااء لااام يتكلماااوا عااان صاااورة بعينهاااا يتحقاااق بهاااا قتااال      

سه ،بل اطلقوا القول فيها  ولذا قال الجصا  في تفسيرع :" قال اإلنسان لنف
[ وماان امتناا  ماان المباااح حتااى 29اهلل تعااالى: الوال تقتلااوا انفسااكم  ءالنساااء:

مااات كااان قاااتال نفسااه متلفااا لهااا عنااد جمياا  الاال العلاام وال يختلااص فااي ذلااأ 
 (1عندلم حكم العاصي والمطي ." )

ا ماا رواع البخااري ومسالم ،مان حاديث ومن السنة :احادياث كنيارة ،منها     
صالى اهلل علياه  -:  هدنا م  رساول اهلل -رلي اهلل عنه، قال-ابي لريرة 

لرجال ممان معاه  -صالى اهلل علياه وسالم  -خيبر، فقال رسول اهلل  -وسلم 
فلما حلر القتاال قاتال الرجال مان ا اد « لذا من الل النار»يدعي اإلسالم: 

صالى اهلل  -نبتته، فجاء رجل من اصحا  النباي القتال، وكنرت به الجراح ف 
،فقاال: ياا رساول اهلل، ارايات الرجال الاذي تحادنت اناه مان الال -عليه وسلم 

النار، قد قاتل في سبيل اهلل من ا د القتاال، فكنارت باه الجاراح، فقاال النباي 
-  -« :فكااد بعاض المسالمين يرتاا ، فبينماا لاو « اما إنه من الل النار

جااد الرجاال الاام الجااراح، فاا لوى بياادع إلااى كنانتااه فااانتزع منهااا علااى ذلااأ إذ و 
صالى اهلل  -سهما فاانتحر بهاا، فا اتد رجاال مان المسالمين إلاى رساول اهلل 

فقالوا: يا رساول اهلل صادق اهلل حادينأ، قاد انتحار فاالن فقتال  -عليه وسلم 
:"يااا بااالل، قاام فاا ذن: ال -صاالى اهلل عليااه وساالم  -نفسااه، فقااال رسااول اهلل 

                                           

 ( 155 /1احكام القرآن :الجصا  )(1) 
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( .وفاي 1خل الجناة إال ما من، وِان اهلل لي ياد لاذا الادين بالرجال الفااجر ")يد
صحيح مسلم :نم تحامل عليه فقتال نفساه، فقاال رساول اهلل صالى اهلل علياه 

إن الرجال ليعمال عمال الال الجناة فيماا يبادو للنااس، ولاو »وسلم عند ذلأ: 
س، ولاو مان من الل النار، وِان الرجل ليعمل عمل الل النار فيما يبادو للناا

 (2«)الل الجنة
ويستفاد من الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل ام غيرع      

 وقتل الغير ي خذ تحريمه من لذا الحديث بطريق األولى.
قال ابن حجر في  رح الحديث:"وقوله "حرمت عليه الجنة" جار مجرى       

به من إنفاذ مقاتله فجعل التعليل للعقوبة ألنه لما استعجل الموت بتعاطي سب
له فيه اختيارا عصى اهلل به فناس  ان يعاقبه ودل ذلأ على انه حزلا إلرادة 

 (3الموت ال لقصد المداواة التي يغل  على الظن االنتفاع بها ". )

 
 
 

                                           

( 133 /5خيبااااار ) اخرجاااااه  البخااااااري فاااااي صاااااحيحه ،كتاااااا  المغازي،باااااا  غااااازوة(1) 
(،ومسلم في صحيحه ،في كتا  اإليمان ،با  بياان غلاظ تحاريم قتال االنساان 4303رقم)

 (. 112( رقم)106 /1نفسه)
اخرجه مسالم فاي صاحيحه ،فاي كتاا  اإليماان ،باا  بياان غلاظ تحاريم قتال االنساان (2) 
 (. 112( رقم)106 /1نفسه)
 ( 500 /6فتح الباري:ابن حجر )(3) 
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 املطلب الثالث
 حكم الصالة على املنتحر
 اختلص الفقهاء في الصالة على المنتحر على قولين :

( ان 1:ياارى جمهااور الفقهاااء )الحنفيااة والمالكيااة وال ااافعية() القووول األول
المنتحر يصلى عليه،قال ابن عابدين في حا يته:" من قتل نفسه ولو عمادا   
يغسل ويصلى علياه، باه يفتاى. ألناه فاساق غيار سااع فاي األرض بالفسااد، 
وِان كان باغيا  على نفسه كساا ر فسااق المسالمين وِان كاان اعظام وزرا  مان 

 (2غيرع".) قاتل
وفااي المدونااة:" وقااال مالااأ: يصاالى علااى قاتاال نفسااه ويصاان  بااه مااا       

يصن  بموتى المسلمين وِانمه على نفسه، قال: وس ل مالأ عن امراة خنقات 
 (3نفسها قال مالأ: صلوا عليها وِانمها على نفسها." )

وقااال الرملااي :"وغسااله وتكفينااه والصااالة عليااه وحملااه ودفنااه فااروض       
ة، إجماعا لألمار باه فاي األخباار الصاحيحة، ساواء فاي ذلاأ قاتال نفساه كفاي

 (،واستدلوا لمذلبهم ب دلة من السنة ومن العقل :4وغيرع".)
 

                                           

 /1( المدونااااة:اإلمام مالااااأ )584 /1ية باااان عاباااادين:ابن عاباااادين )انظاااار: حا اااا(1) 
(،القلياوبي ما  حا اية عميارة) 543 /1(بلغة السالأ على اقر  المسالأ:الصااوي )254

1/ 348،349 .) 
 (.6/291حا ية ابن عابدين: ابن عابدين )– (2)
 (254 /1المدونة:اإلمام مالأ )– (3)
 (2/432 مس الدين الرملي)نهاية المحتاج  رح المنهاج :  – (4)
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 دليلهم من السنة : (أ)
 :"صلى اهلل عليه وسالم  -ابن عمر، قال:قال رسول اهلل  ما ورد عن -1

ه إال ااااا: ال إل الاااااااااا خلااص ماان ق: ال إلااه إال اهلل ، وصاالو  صاالوا علااى ماان قااال
 (1).اهلل "
 دليلهم من العقل: -2
 انه لم يخرج عن اإلسالم بسب  قتله نفسه . -أ
ان الغساال والصااالة متالزمااان ،فكاال ماان وجاا  غسااله وجباات الصااالة  -ب

 (2)عليه، وكل من لم يج  غسله ال تج  الصالة عليه.
 :القول الثاني

واألوزاعااي  اليصاالى علااى قاتاال نفسااه ،ولااو قااول عماار باان عبااد العزيااز        
 -وابو يوسص من الحنفية، ومذل  اإلمام  احمد بن حنبل وصححه بعلهم 

 واستدلوا لمذلبهم ب دلة منها:( 3)ال يصلى على قاتل نفسه بحال
 صلى اهلل عليه  -اتي النبي »ما روى عن جابر بن سمرة، قال:  -1

                                           

اخرجه الدارقطني في سننه ،كتا  صالة العيدين ، با  صفة من تجوز الصالة معاه (1) 
 /12الكبيار ) ( ،ورواع الطبراني في المعجام1763 - 1761( )402 /2والصالة عليه )

َ(  ولااعفه الهينمااي فااي مجماا  الزوا ااد بقولااه :" رواع الطبرانااي فااي 13622( رقاام )447
 ومنباااا  الزوا ااااد وفيااااه محمااااد باااان الفلاااال باااان عطيااااة ولااااو كااااذا ." مجماااا  الكبياااار،

 (. 2340( رقم)67 /2الفوا د:الهينمي )
 /1( بلغة السالأ على اقار  المسالأ:الصااوي )584 /1انظر: حا ية بن عابدين )(2) 
 (.348،349 /1(، القليوبي م  حا ية عميرة) 543
 ( مطالاا 366 /1رادات:البهااوتي )اإل  منتهااى (، اارح584 /1حا ااية اباان عاباادين) (3) 
 /2(، المغناااي:ابن قداماااة)892 /1المنتهى:الرحيبااااني ) غاياااة  ااارح فاااي النهاااى اولاااي
418 .) 
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 ( 1)«.برجل قتل نفسه بم اق ، فلم يصل عليه -وسلم 
ذا الحاديث دلياال لمان يقاول ال يصالى علاى قاتال نفسااه قاال الناووي:" وفاي لا

 (2)لعصيانه.."
عن جابر بان سامرة، قاال: مارض رجال فصايح علياه فجااء جاارع إلاى  -2

ومااا »،فقااال لااه: إنااه قااد مااات، قااال: -صاالى اهلل عليااه وساالم  -رسااول اهلل 
إناه لام »: -صالى اهلل علياه وسالم  -يدريأ  "قال: انا رايته، قال رسول اهلل 

صاالى اهلل عليااه  -رسااول اهلل  : فرجاا  فصاايح عليااه فجاااء إلااىقااال« يماات
إناه لام »: -صالى اهلل علياه وسالم  -،فقال: إنه قد مات، فقال النبي -وسلم
صالى اهلل  -فرج  فصيح علياه فقالات امراتاه: انطلاق إلاى رساول اهلل « يمت

ف خبرع، فقال الرجال: اللهام العناه، قاال: نام انطلاق الرجال فارآع  -عليه وسلم 
صالى اهلل علياه وسالم  -معه، فاانطلق إلاى النباي  (3)نحر نفسه بم ق  قد
وما يدريأ  "قال: رايته ينحر نفسه بم ااق  »،ف خبرع انه قد مات، فقال: -

 (  4)«.إذا ال اصلي عليه»انت رايته  "قال: نعم، قال: »معه، قال: 
                                           

 /2اخرجه مسلم في صاحيحه ،كتاا  الصاالة، باا  تارأ الصاالة علاى القاتال نفساه )(1) 
 ( . 2102( )438 /2( والنسا ي في السنن الكبرى )978) - 107( 672
 (.  47 /7مسلم ) على النووي  رح(2) 
 علاى الناووي الم اق  سهام عراض واحدلا م ق  بكسر الميم وفتح القاص. رح(3) 

(. قال في " القاموس": والم ق : كمنبر: نصل عريض او سهم فيه ذلأ 47 /7مسلم )
المحيط:الفياروز آبادي،باا   النصل الطويل، او سهم فيه ذلأ يرماى باه الوحف.القااموس

 (.622) :  الصاد ،فصل الصاد
اخرجه ابو داود في ساننه ،كتاا  الجنا ز،باا  اإلماام ال يصالي علاى مان قتال نفساه (4) 

داود  ابااااي ساااانن ولااااعيص ( وصااااححه األلباااااني.انظر: صااااحيح3158( رقاااام)206 /3)
 (.2158)رقم:
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 (  1)علل بعلهم ان المنتحر ال توبة له فال يصلى عليه.  -3
ل الح نابلة القول في مس لة عدم الصالة علاى قاتال نفساه  ،با ن اإلماام وفصَّ

ال يصالي علااى ماان قتال نفسااه عماادا، ويصالي عليااه سااا ر النااس. امااا عاادم 
 -سامرة الساابق ذكارع ان النباي  صالة اإلمام على المنتحر فلحديث جابر بن

صالى اهلل  -لم يصل على قاتال نفساه، وكاان النباي  -صلى اهلل عليه وسلم 
 (2)لو اإلمام، ف لحق به غيرع من األ مة.  -وسلم  عليه

صالى اهلل علياه وسالم  -واما صالة سا ر الناس عليه، فلما روي عن النباي 
انه حين امتن  عن الصالة على قاتل نفسه لم ينه عن الصاالة علياه. وال  -

تارأ صاالة غيارع، فاإن  -صالى اهلل علياه وسالم  -يلزم من ترأ صالة النبي 
كاان فاي بادء اإلسااالم ال يصالي علاى ماان  -ى اهلل علياه وساالم صال -النباي 

 (   3عليه دين ال وفاء له، وي مرلم بالصالة عليه. )

                                           

 النهااى اولاي (مطالاا 418 /2( المغنااي:ابن قداماة)584 /1حا اية اباان عابادين) -(1) 
المساتقن :البهوتي  زاد  ارح المربا  (الاروض892 /1لرحيبااني)المنتهى:ا غاياة  ارح في

 : (186.) 
 /1احماااد:ابن قداماااة ) اإلماااام فقاااه فاااي (.الكاااافي418 /2المغناااي :ابااان قداماااة )-(2) 
 (.123 /2اإلقناع:البهوتي ) متن عن القناع (ك اص367
ة (وحااديث:" اماار بالصااال228 /1(،واإلقناااع )418،419 /2المغنااي:ابن قدامااة ) -(3) 

على من عليه دين " اخرجاه البخاري،ونصاه:عن سالمة بان األكاوع رلاي اهلل عناه، قاال: 
، إذ اتي بجناازة، فقاالوا: صال عليهاا، فقاال: " صلى اهلل عليه وسلم"كنا جلوسا عند النبي 

، قاالوا: ال، فصالى عليااه، نام اتااي «فهاال تارأ  ااي ا »، قاالوا: ال، قاال: «لال علياه دياان »
قيال: نعام، قاال: « لال علياه ديان »يا رسول اهلل، صل عليها، قاال:  بجنازة اخرى، فقالوا:

، قااالوا: نالنااة دنااانير، فصاالى عليهااا، ناام اتااي بالنالنااة، فقااالوا: صاال «فهاال تاارأ  ااي ا »
، قاالوا: نالناة دناانير، «فهال علياه ديان »، قاالوا: ال، قاال: «لل ترأ  ي ا »عليها، قال: 
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كما يادل علاى لاذا التخصاي  ماا روي عان جاابر بان سامرة، ان رجاال، قتال 
امااا انااا فااال »: -صاالى اهلل عليااه وساالم  -نفسااه بم اااق  فقااال رسااول اهلل 

 (1« )اصلي عليه
الة علااى قاتاال نفسااه لااو اختيااار  اايص اإلسااالم اباان تيميااة وتاارأ الصاا     

،وناا  مذلبااه:"وَمن مااات وكااان ال يزكااي وال يصاالي إالَّ فااي رملااان ينبغااي 
-أللاال العلاام والاادين ان ياادعوا الصااالة عليااه عقوبااة ونكاااال  ألمنالااه  لتركااه 

( ،ف لحق 2الصالة على القاتل نفسه وعلى الغال.." ) -صلى اهلل عليه وسلم
 إلسالم قاتل نفسه ،بالعاصي التارأ للصالة وللزكاة. يص ا
وذكر في بعض كت  الحنابلة ان عدم صالة اإلماام علاى المنتحار امار       

مستحسن، لكنه لو صلى عليه فال ب س. فقد ذكر في اإلقناع في فقه اإلماام 
 -ولاو واليهاا فاي القلااء  -احمد : وال يسن لممام األعظم وِامام كل قرياة 

 (   3على قاتل نفسه عمدا، ولو صلى عليه فال ب س. ) الصالة
 
 

                                                                                                   

دة صل عليه يا رساول اهلل وعلاي ديناه، فصالى ، قال ابو قتا«صلوا على صاحبكم»قال: =
( 94 /3عليه"صحيح البخاري،كتا  الحواالت ، با  إن احال دين الميت على رجل جااز )

 (.  2289رقم)
اخرجه ابو داود في سننه ،كتا  الجنا ز،با  اإلمام ال يصلي علاى مان قتال نفساه -(1) 

داود  ابااااي ساااانن ولااااعيص ( وصااااححه األلباااااني.انظر: صااااحيح3158( رقاااام)206 /3)
 (.  2158)رقم:
 (. 444الفقهية: يص اإلسالم ابن تيمية) :  االختيارات-(2) 
 (.228 /1بنحنبل:موسى الحجاوي ) احمد اإلمام فقه في اإلقناع-(3) 
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 مناقشة:
ناااقف الجمهااور الحااديث الااذي اسااتدل بااه اصااحا  المااذل  الناااني،       

برجل قتال نفساه بم ااق ، فلام يصال  - -واجابوا عن حديث" اتي النبي 
لم يصل علياه بنفساه زجار ا للنااس  -صلى اهلل عليه وسلم-عليه" ب ن النبي 

صالى اهلل علياه  -فعله وصلت عليه الصحابة ،ولذا كما تارأ النباي عن منل
الصالة في اول األمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساالل فاي -وسلم 

صالى اهلل -االستدانة، وعن إلمال وفا ه وامر اصحابه بالصالة علياه ،فقاال 
 (1:"صلوا على صاحبكم".)-عليه وسلم 

 القول الراجح:
 ،اء القا اال بالصااالة علااى قاتاال نفسااهمااذل  جمهااور العلمااالااراجح لااو       

كما دلات علياه الرواياات الساابقة ،ولاذا قاال  --لقوة ادلتهم ،ولفعل النبي 
القالي عياض:مذل  العلماء كافة الصالة على كل مسلم ومحادود ومرجاوم 

 (2وقاتل نفسه وولد الزنى . )
وغيار مجارم والقاتال وقال ابن عباد البر:"ويصالى علاى كال مسالم مجارم      

نفسه وغيرع في ذلأ ساواء.وال تتارأ الصاالة علاى احاد مان الال القبلاة فهاي 
الساانة فااي مااوتى المساالمين ولاايس قتاال المساالم لنفسااه وال مااا ارتكبااه ماان 
الكبااا ر بمااان  ماان إقامااة إحياااء الساانة فااي المااوتى ألنهااا ساانة واجبااة علااى 

اإلماام عان الصاالة علاى الكافة وقيام من قام بها يسقطها عن غيارع ويتا خر 

                                           

 .ا على صاحبكم" سبق تخريجه( وحديث :"صلو 47 /7مسلم ) على النووي  رح-(1) 
 (.47 /7مسلم ) على النووي  رح-(2) 
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ماان اقااام عليااه حااد القتاال ويتاا خر الفالاال المقتاادى بااه عاان الصااالة علااى 
 (1الداعين إلى بدعتهم وعن المجالرين بالكبا ر المستخفين..")

                                           

 (.280 /1:ابن عبد البر المدينة الل فقه في لكافيا-(1) 
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 املبحث الثاني
ا
ً
 حكم الصالة على املقتول قصاص

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول: حرمة قتل النفس بغير حق.

 لصالة على المقتول قصاصاً المطلب الثالث:حكم ا

 املطلب األول
 حرمة قتل النفس بغري حق

 ذلاأ ألن اهلل تبااارأ 1)القتال بغيار حاق حاارام وكبيارة مان كبااا ر الاذنو )     
وتعالى خلق اإلنساان، ونفاص فياه الاروح وساجد لاه المال كاة، وجعلاه خليفتاه 

َكرَّْمَنااا  َوَلَقاادْ فااي األرض، وفلااله علااى كنياار ممااا خلااق تفلاايال، قااال تعااالى:
اْلَناُلْم َعَلااى  اَن الطَّي َباااته َوَفلَّ َبنهاي آَدَم َوَحَمْلَناااُلْم فهاي اْلَباار  َواْلَبْحاره َوَرَزْقَناااُلْم مه

يال   مَّْن َخَلْقَنا َتْفله وتجلت في خلقه عظمته حيث قال: عز وجال:  ((2َكنهيِر مه
 ََفَتَباَرَأ اللَُّه َاْحَسُن اْلَخالهقهين((3بحفظه ف رع احتراماه وحارم قتلاه  ، وتوالع

بغيااار حق،وذلاااأ نابااات بيقاااين مااان القااارآن الكاااريم والسااانة النبوياااة المطهااارة 
 واإلجماع:

 
                                           

(، المغنااااي:ابن 2/172(، المهذ :ال اااايرازي) 59، 26/58المبسوط:السرخسااااي)  -((1
 (.11/443قدامة )

 (.70سورة اإلسراء من اآلية ) -((2
 (.14سورة الم منون من اآلية) -((3
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 فمن القرآن الكريم:
يماااا  قااال تعاااالى: -1 ،وقاااال )(1َوال َتْقُتلُاااوا َاْنُفَسااُكْم إهنَّ اللَّاااَه َكااااَن بهُكااْم َرحه

 اللَّااُه إهالَّ بهاااْلَحق  َوَمااْن ُقتهااَل َمْظُلومااا  َفَقااْد َوال َتْقُتلُااوا الاانَّْفَس الَّتهااي َحاارَّمَ تعااالى:
َجَعْلَناااا لهَولهي اااهه ُساااْلَطانا  َفاااال ُيْسااارهْص فهاااي اْلَقْتاااله إهنَّاااُه َكااااَن َمْنُصاااورا  

،وقاااال )2)
اَ  اللَّاُه تعالى: نا  ُمَتَعم دا  َفَجزَاُ ُع َجَهنَُّم َخالهادا  فهيَهاا َوَغله َعَلْياهه َوَمْن َيْقُتْل ُمْ مه

يما   َوَلَعَنُه َوَاَعدَّ َلُه َعَذابا  َعظه
(3(. 

 ومن السنة النبوية أحاديث كثرية،منها:
الا َدُم --، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهه --عن َعْبده اللَّهه بن مسعود -1 : " اَل َيحه

لَّااهه، إهالَّ بهإهْحااَدى نَاااَلِث: اْماارهِع ُمْساالهِم، َيْ ااَهُد َاْن اَل إهَلااَه إهالَّ اللَّااُه َوَان ااي َرُسااوُل ال
َن الد ينه التَّارهُأ لهْلَجَماَعةه ".) ُق مه ، َوالنَّي ُ  الزَّانهي، َوالَماره  )4النَّْفُس بهالنَّْفسه

صااالى اهلل علياااه -قاااال :قاااال رساااول اهلل  --َعْباااده اللَّاااهه بااان مساااعود   -2
ُل َمااا ُيْقَلااى َبااْيَن النَّاااسه بهالااد َماءه »: -وساالم .اي النفااوس التااي قتلاات )5« )َاوَّ

                                           

 (.29سورة النساء من اآلية ) -((1
 (.33)سورة اإلسراء ،اآلية  -((2
 (.93سورة النساء من اآلية) -((3
 /9اخرجه البخاري ،فاي كتاا  الاديات، باا  قاول اهلل تعاالى:الان الانفس باالنفس  ) -((4
( 1302 /3(،ومساالم فاااي كتااا  القساااامة، بااا  مااا يبااااح بااه دم مسااالم)6878( رقاام)5

 (. 1676رقم)
ناا  اخرجه البخاري ،في صحيحه ،في كتا  الديات، با  قوله تعالى: ال-((5 َوَمْن َيْقُتْل ُمْ مه

اة فاي اآلخارة، مان (، ومسالم ،فاي القساامة، باا  المجااز 8/35ُمَتَعم دا  َفَجَزاُ ُع َجَهانَُّم  ، ) 
 (   1678(رقم)1304/ 2بن مسعود رلي اهلل عنه.)حديث عبد اهلل 
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ظلما في الدنيا.قال النووي:"فيه تغليظ امار الادماء وانهاا اول ماا يقلاى فياه 
 )1بين الناس يوم القيامة ولذا لعظم امرلا وكنير خطرلا".)

، َياْوَم النَّْحاره َفَقااَل: ....: --: َخَطَبَناا َرُساوُل اللَّاهه، --َعْن َابهاي َبْكاَرةَ  -3
َماَءكُ » ُكْم َلَذا، فهي َ اْهرهُكْم َلاَذا، َوفهاي َفإهنَّ ده ْم َوَاْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحرَاٌم َكُحْرَمةه َيْومه

ُكْم َلَذا إهَلى َيْومه َتْلَقوَن َربَُّكْم، إهَلى َيْومه َتْلَقاْوَن َربَُّكاْم، َاال َلاْل َبلَّْغاُت  َقااُلوا: « َبَلده
ِ ، اللَُّهمَّ اْ َهْد، لهُيَبل  »َنَعْم، َقاَل:  اْن َساامه َد اْلَغا هاَ ، َفاُر َّ ُمَبل ااِل َاْوَعاى مه اله ال َّاله

ي ُكفَّااااار ا َيْلاااارهُ  َبْعُلااااُكْم رهَقاااااَ  َبْعااااضِ  ُعنَّ َبْعااااده قااااال  )2«.)َاال َفااااال تَااااْرجه
النووي:"المراد بهاذا كلاه بياان توكياد غلاظ تحاريم األماوال والادماء واألعاراض 

  )3والتحذير من ذلأ".)
اناه ال خاالص  -رحماه اهلل تعاالى  -فقد نقال ابان قداماة  :مجاعومن اإل     

 )4) .بين األ مة في تحريم القتل بغير حق
وقد عظمت العقوبة في االعتداء على النفس الم منة في الدنيا بالقود       

في النفس والقصا  فاي الطارص، وفاي اآلخارة بماا توعاد اهلل باه القاتال مان 
َوَمااْن جهاانم وباا س المصااير، قااال تعااالى:  غلاابه ولعنتااه، وان مصاايرع إلااى

َ  اللَُّه َعَلْيهه َوَلَعَنُه َوَاَعدَّ َلُه  نا  ُمَتَعم دا  َفَجزَاُ ُع َجَهنَُّم َخالهدا  فهيَها َوَغله َيْقُتْل ُمْ مه
يما   اْلَحق  َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّتهي َحرََّم اللَُّه إهالَّ به ، وقوله تعالى: ((5َعَذابا  َعظه

                                           

 (.  167 /11مسلم ) على النووي  رح -((1
، باااا  تغلااايظ تحاااريم الااادماء  اخرجاااه مسااالم فاااي صاااحيحه ،فاااي كتاااا  القساااامة -((2

 (. 1679( رقم)1305 /3واألعراض واألموال )
 (. 169 /11مسلم ) على النووي  رح -((3
 (.11/443المغني:ابن قدامة)  -((4
 (93سورة النساء من اآلية)  -((5
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، وقولاه ((1َوَمْن ُقتهَل َمْظُلوما  َفَقْد َجَعْلَنا لهَولهي هه ُسْلَطانا  َفاال ُيْسارهْص فهاي اْلَقْتاله 
ْم فهيَها َانَّ النَّْفَس بهالنَّْفسه َواْلَعْيَن بهاْلَعْينه َواأَلْناَص بهااأَلْنصه تعالى:  َوَكَتْبَنا َعَلْيهه

 .((2 بهالس ن  َواْلُجُروَح قهَصاٌ  َواأَلُذَن بهاأُلُذنه َوالس نَّ 

 املطلب الثاني
 حكم الصالة على املقتول قصاصاً 

الااذي عليااه الاال العلاام ان الجاااني إذا كااان مساالما  واقاات  منااه يغساال      
 ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.

اااا ام       ومصااادر لاااذا الحكااام ان العقوباااات ال ااارعية ،ساااواء اكانااات قصاص 
فهااي زواجاار وجااوابر معااا ، فهااي زواجاار للعباااد عاان ارتكااا   -تعااازيرحاادود ا و 

 3)المحظورات، وترأ الم مورات.)
َوَلُكااْم فهااي اْلقهَصااا ه َحَياااٌة َياااُاولهي اأْلَْلَبااا ه َلَعلَُّكااْم  :  الىاااااااقااال اهلل تع     

 ((4َتتَُّقوَن 
ذا الحكام مان ولي كذلأ جوابر، فالعقا  عليها مكفر للذن .ويستفاد لا      

 ومنها: ، داللة الكنير من اآليات القرآنية والسنة النبوية
 

 أوالً :من القرآن الكريم:
 قوله تعالى: -1

                                           

 ( 33سورة اإلسراء ،اآلية) -((1
 ( 45سورة الما دة من اآلية ) -((2
 (3/508مة )انظر : المغني البن قدا -((3
 (179سورة البقرة،من اآلية) -((4



 
  

 

 .اإلسالمي الفقه في بحق والمقتول نفسه  قتل من على الصالة حكم   
    كاسي آل معيض بن خالد/د                                                                               

209 

 َناُت ُيَبايهْعَنَأ َعَلاى َاْن اَل ُيْ ارهْكَن بهاللَّاهه َ اْي  ا َياَاياَها النَّبهيا إهَذا َجاَءَأ اْلُمْ مه
يَنااُه َبااْيَن َواَل َيْساارهْقَن َواَل َيااْزنهيَن َواَل  َيْقااُتْلَن َاْواَلَدُلاانَّ َواَل َيااْ تهيَن بهُبْهتَاااِن َيْفَتره

.. يَنَأ فهي َمْعُروِص َفَبايهْعُهنَّ يههنَّ َوَاْرُجلهههنَّ َواَل َيْعصه َاْيده
(1( 

( يقااول جااّل ننااا ع: إذا جاااءأ الم منااات       قااال الطبااري:" قولااه: )َفَبااايهْعُهنَّ
فباايعهن، )َواْساَتْغفهْر َلُهانَّ اللَّاَه( يقاول: سال لهاّن يبايعنأ على لذع ال اروط، 

                                           

صالى -( وروى  فاي ساب  نازول اآلياة اّن رساول اهلل 12سورة  الممتحناة ،اآلياة) -((1
لما فرغ ياومفتح مكاة مان بيعاة الرجال:اخاذ فاي بيعاة النسااء ولاو علاى  -اهلل عليه وسلم

هن عناه، ولناد الصفا ،وعمر بن الخطا  رلى اهلل عناه اسافل مناه يباايعهن با مرع ويابلغ
 -صالى اهلل علياه وسالم -بنت عتبة امراة ابى سفيان متقنعة متنكرة خوف ا مان رساول اهلل

ابااايعكن علااى ان ال ت ااركن باااهلل  ااي ا ،فرفعاات لنااد راسااها : »--ان يعرفهااا ، فقااال 
وقالت: واهلل لقد عبدنا األصنام وِانأ لت خذ علينا امرا ماا راينااأ اخذتاه علاى الرجاال تبااي  

فقالاات: إّن ابااا ساافيان رجاال «  ال يساارقن»: و --جاال علااى اإلسااالم والجهاااد، فقااال الر 
 ااحيح، وِانااي اصاابت ماان مالااه لنااات، فمااا ادرى، اتحاال لااي ام ال. فقااال ابااو ساافيان: مااا 

صالى اهلل -اصبت من  ايء فيماا ملاى وفيماا غبار فهاو لاأ حاالل، فلاحأ رساول اهلل 
بنت عتبة  قالت: نعم فاعص عما سلص يا نباي وعرفها فقال لها: وِاّنأ لهند  -عليه وسلم

، فقالت: او تزنى الحرة  وفي رواية: ما زنت مانهن « وال يزنين»اهلل عفا اهلل عنأ، فقال: 
فقالت: ربينالم صغارا وقتلتهم كبارا فا نتم ولام « وال يقتلن اوالدلن» --امراة قط، فقال 

در، فلاحأ عمار حتاى اساتلقى، اعلم، وكاان ابنهاا حنظلاة بان اباى سافيان قاد قتال ياوم با
فقالات:واهلل إّن البهتاان « وال ي تين ببهتاان»وتبسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: 

« وال يعصااينأ فااي معااروص»ألماار قباايح، ومااا ت مرنااا إال بالر ااد ومكااارم األخااالق، فقااال: 
بااري فقالاات: واهلل مااا جلساانا مجلساانا لااذا وفااي انفساانا ان نعصاايأ فااي  اايء. اخرجااه الط

بمعناع واخ  منه من طريق العوفى عن ابن عباس. واخرجاه ابان اباى حااتم مان طرياق 
مقاتل بن حيان. وفيه قول لند: ربينالم صغارا وقتلتمولم كبارا، فلحأ عمر بن الخطا  

--  ( 521 /4حتى استلقى.انظر: تفسيرالزمخ ري .) 
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اهلل ان يصاافح عاان ذنااوبهّن، ويسااترلا علاايهّن بعفااوع لهااّن عنهااا، )إهنَّ اللَّااَه 
يٌم( يقول: إن اهلل ذو ستر على ذنو  مان تاا  إلياه مان ذنوباه ان  َغُفوٌر َرحه

 )1) يعّذبه عليها بعد توبته منها".
فاي اآليااة عاام فاي كال صااور القتال ،قاال الارازي فااي  وقتال األوالد الاوارد     

تفساايرع:" وقولااه: وال يقااتلن اوالدلاان اراد واد البنااات الااذي كااان يفعلااه الاال 
 2)والجاللية نم لو عام في كل نوع من قتل الولد وغيرع.." )

ْم ال َتْقَنُطوا مه  قوله تعالى : -2 هه يَن َاْسَرُفوا َعلى َاْنُفسه َي الَّذه باده ْن ُقْل يا عه
يمُ  يعا  إهنَُّه ُلَو اْلَغُفوُر الرَّحه َرْحَمةه اللَّهه إهنَّ اللََّه َيْغفهُر الذاُنوَ  َجمه

(3( 
قال الزمخ ري في سب  نزول اآلياة:" قاال الال مكاة: يازعم محماد اّن مان   

عبد األونان وقتل النفس التاي حاّرم اهلل لام يغفار لاه، فكياص ولام نهااجر وقاد 
 4)النفس التي حّرم اهلل فنزلت". ) عبدنا األونان وقتلنا

ماولى رساول  --. وعان نوباان --وقيل نزلت فاي وح اى قاتال حمازة 
مااا احاا  اّن لااي الاادنيا » -صاالى اهلل عليااه وسالم-اهلل ،قاال :قااال رسااول اهلل 

فقال رجال: ياا رساول اهلل، ومان ا ارأ  فساكت سااعة « وما فيها بهذع اآلية
 5)ت. )نالث مرّا« اال ومن ا رأ»نم قال: 

                                           

 (. 346 /23تفسيرالطبري ) -((1
 (. 524 /29) الرازي تفسير -((2
 ( .53سورة الزمر،اآلية) -((3
 (. 268 /15لقرطبي ) سيرتف (135 /4لزمخ ري ) تفسير -((4
 (.والحاااديث اخرجاااه268 /15القرطباااي ) تفساااير ( ،136 /4لزمخ اااري ) تفساااير -((5

(.واخرجاااه والطبراناااي فاااي 423 /5للبيهقاااي ) اإليماااان ( ، اااع 5/275اإلماااام احماااد  )
 األوساط لهيعاة عان اباى قبيال ولماا لاعيفان.المعجماألوسط من حديث نوبان. وفيه ابان 
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يعا "..يقتلااي كونااه       قااال الرازي:"قولااه تعااالى:"إنَّ اللَّااَه َيْغفهااُر الااذاُنوَ  َجمه
غافر ا لجمي  الذنو  الصادرة عن الما منين، وذلاأ لاو المقصاود.. وِاذا نبات 
لاذا وجا  ان يحمال علاى ان يقاال الماراد مناه التنبياه علاى اناه ال يجاوز ان 

عاذا  البتاة، فاإن مان اعتقاد ذلاأ فهاو يظن العاصي انه ال مخل  له مان ال
قانط من رحمة اهلل، إذ ال احد من العصاة المذنبين إال ومتى تاا  زال عقاباه 
وصار من الل المغفرة والرحمة، فمعنى قوله إن اهلل يغفر الاذنو  جميعاا اي 

 1)بالتوبة واإلنابة" )
اادا  َفَجاازاُ عُ قولااه تعااالى:  -3 نااا  ُمَتَعم   َجَهاانَُّم خالهاادا  فهيهااا َوَمااْن َيْقتُااْل ُمْ مه

يما   َ  اللَُّه َعَلْيهه َوَلَعَنُه َوَاَعدَّ َلُه َعذابا  َعظه َوَغله
(2( 

  -رلاي اهلل عنهماا-في داللة لذع اآلية ناقف اإلمام الرازي قول ابن عبااس
باا ن القاتاال العمااد التوبااة منااه بقولااه:" وقااال جمهااور العلماااء: إنهااا مقبولااة، 

 ويدل عليه وجوع:
ان الكفاار اعظاام ماان لااذا القتاال فااإذا قبلاات التوبااة عاان  :ة األوىلاحلجوو -

 الكفر فالتوبة من لذا القتل اولى بالقبول.
يَن اَل َيْدُعوَن َماَ  اللَّاهه قوله تعالى في آخر الفرقان :احلجة الثانية - الَّذه

 َوال َيْزُناوَن َوَماْن َيْفَعاْل إهلها  آَخَر َوال َيْقُتلُاوَن الانَّْفَس الَّتهاي َحارََّم اللَّاُه إهالَّ بهااْلَحق  
َماْن تااَ   ذلهَأ َيْلَق َاناما  ُيلاَعْص َلُه اْلَعاذاُ  َياْوَم اْلقهياَماةه َوَيْخلُاْد فهياهه ُمهاناا  إهالَّ

                                                                                                   

 اباان ( تفساير3253 /10حاااتم ) اباي اباان (. وانظر:تفساير174( رقاام)62 /1:الطبراناي)
 فاااي الاااوجيز )المحااارر عطياااة ابااان تفساااير، (309 /21(،تفسااايرالطبري )106 /7كنيااار )
 ( ،  537 /4العزيز( ) الكتا  تفسير

 (. 464 /27تفسيرالرازي) -((1
 ( .93ورة النساء ،اآلية)س  -((2
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ااَل َعَمااال  صااالهحا   َوآَمااَن َوَعمه
إذا كاناات توبااة اآلتااي بالقتاال العمااد ماا  سااا ر )1)

تكاون توباة اآلتاي بالقتال العماد  الكبا ر المذكورة في لذع اآلياة مقبولاة فبا ن
 وحدع مقبولة كان اولى.

قوله: ويغفر ما دون ذلأ لمن ي ااء وعاد باالعفو عان  :احلجة الثالثة -
 )2) كل ما سوى الكفر، فب ن يعفو عنه بعد التوبة اولى، واهلل اعلم.
وخاصااة إذا –لااذع اآليااات وغيرلااا كنياار قاطعااة فااي ان القصااا  ماان القاتاال 

 لعموم يجبر ذنبه –كان من ذن  او معصية ندم على ما صحبته توبة منه و 
وماان ناام فإنااه  –إالَّ ال اارأ والعياااذ باااهلل -المغفاارة فااي اآليااات السااالفة الااذكر

 يغسل ويكفن ويصلى عليه .واهلل تعالى اعلى واعلم.

 ثانيًا:من السنة النبوية:
امهته        َد َباْدرا   --َعْن ُعَباَدَة ْبَن الصَّ ، َوُلاَو اَحاُد الناَقَبااءه َلْيَلاَة َوَكاَن َ هه

اْن اْصاَحابههه:  - -الَعَقَبةه: انَّ َرُساوَل اهلله  َصااَبٌة مه َباايهُعونهي »َقااَل، َوَحْوَلاُه عه
َعَلااى اْن ال ُتْ اارهُكوا بهاااهلله َ ااْي ا ، َوال َتْساارهُقوا، َوال َتْزُنااوا، َوال َتْقُتلُااوا اْوالَدُكااْم، َوال 

يُكْم َواْرُجلهُكْم، َوال َتْعُصوا فهي َمْعاُروِص، َفَماْن َوَفاى تَْ ُتوا بهُبْهتَا ِن َتْفَتُروَنُه َبْيَن اْيده
ْن َذلهَأ َ ْي ا  َفُعوقهَ  فهي الاداْنَيا َفُهاَو َكفَّااَرٌة  ْنُكْم َف ْجُرُع َعَلى اهلله، َوَمْن اَصاَ  مه مه

ْن َذلهاَأ َ اْي ا  نُامَّ َساَتَرُع  اهلُل َفُهاَو إَلاى اهلله، إْن َ ااَء َعَفاَعْناُه َلُه، َوَمْن اَصاَ  مه
 3)َباَيْعَناُع َعَلى َذلهأ. )«. َوِاْن َ اَء َعاَقَبهُ 

                                           

 (70-68سورة الفرقان )  -((1
 (. 184 /10الكبير ) التفسير او الغي  مفاتيح -((2
اخرجاااه البخااااري فاااي صاااحيحه ،فاااي كتاااا  اإليماااان، باااا : عالماااة اإليماااان حااا   -((3

( ، واللفااظ لااه، ومساالم فااي صااحيحه ،فااي كتااا  الحاادود،با  18(باارقم )13 /1األنصااار)
 (.1709( برقم )1333 /3لها )الحدود كفارات ألل
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ماا  نظا رلمااا فااي الصااحيح ماا  قولااه 1)قااال النووي:"فهااذان الحاادينان )    
ماان :"إهنَّ اللَّااَه اَل َيْغفهااُر َاْن ُيْ ااَرَأ بهااهه َوَيْغفهااُر َمااا ُدوَن َذلهااَأ ل-عااز وجاال  -اهلل

ي اااء" ماا  إجماااع الاال الحااق علااى ان الزانااي والسااارق والقاتاال وغياارلم ماان 
، بذلأ بل لم م منون ناقصو اإليماناصحا  الكبا ر غير ال رأ ال يكفرون 

إن تاااابوا ساااقطت عقاااوبتهم ، وِان مااااتوا مصااارين علاااى الكباااا ر كاااانوا فاااي 
 اء عاذبهم الم ي ة، فإن  اء اهلل تعالى عفا عنهم وادخلهم الجنة اوال ،وِان 

 2)نم ادخلهم الجنة .." )

                                                                                                   

وماان  ااروح الحااديث :)النقباااء( جماا  نقياا  ولااو عريااص القااوم وناااظرلم والمااراد الااذين  
اختارلم األوس والخزرج نقباء عليهم بطل  من النبي صالى اهلل علياه وسالم واقارلم علاى 

ألوس الاذين آمناوا مان ا-صلى اهلل علياه وسالم -ذلأ )ليلة العقبة( الليلة التي باي  فيها 
والخزرج على النصرة ولي بيعة العقبة النانية، وكان ذلأ عند جمرة العقباة بمناى والعقباة 
من ال يء المول  المرتف  منه. )عصابة( الجماعة من الناس ولم ما باين الع ارة إلاى 
األربعين. )بايعوني( عالدوني. )بهتان( كذ  فظي  يادلف ساامعه. )تفتروناه( تختلقوناه. 

جلكم( من عند انفسكم. )وال تعصوا في معروص( ال تخالفوا في امر لم ينه )بين ايديكم وار 
عنه ال رع. )وفى( نبت على العهد. )اصاا  مان ذلاأ  اي ا( وقا  فاي مخالفاة مماا ذكار. 
)فعوقاااا ( نفااااذت عليااااه عقوبتااااه ماااان حااااد او غياااارع. )سااااترع اهلل( لاااام يصاااال اماااارع إلااااى 

 (.42 /2مسلم ) على النووي القلاء.انظر:  رح
اَل »َقااَل:  --َانَّ َرُساوَل اهلله اهلله --الحديث الناني لو المروي عن اباي لريارة -((1

ٌن، َواَل َيْ َرُ   ُق َوُلَو ُمْ مه يَن َيْسره ُق حه ُق السَّاره ٌن، َواَل َيْسره يَن َيْزنهي َوُلَو ُمْ مه َيْزنهي الزَّانهي حه
يَن َيْ َرُبَها َوُلَو ُماْ مهنٌ  باا   -لم فاي صاحيحه ،فاي كتاا  اإليماان، اخرجاه مسا« اْلَخْمَر حه

 /1بيان نقصان اإليمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية علاى إرادة نفاي كمالاه )
 (. 100( رقم)76
 (42 /2مسلم ) على النووي  رح -((2
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 األحكام الفقهية املستنبطة من النصوص السابقة:
وترتيبا  على ما تقدم ،جاءت اقوال الفقهاء قاطعة ب ن المقتاول قصاصاا      

يغسل ويكفن ويصلى علياه،،لكن القاول فاي المسا لة لايس علاى إطالقاه ،بال 
 فيه تفصيل .

ا -1 ا يغسال ويكفان ويصالى علياه مذل  الحنفية :لو ان المقتول قصاص 
،إالَّ انه ال يصلى على قاتل احد ابويه إلانة له إذا قتله اإلمام قصاصاا ، فاإن 

 )1مات حتص انفه يصلى عليه. )
ااا يغساال ويكفاان ويصاالى عليااه  -2 مااذل  المالكيااة:لوان المقتااول قصاص 

،لكن اإلماام اليصالي علياه ،بال يساتح  ان يصالي علياه غيارع ،وذلاأ إلاناة 
مام على للمقتول  ا،وم  ذلأ ذل  بعض المالكية إلى القول بصالة اإله قصاص 

 )2)من قتله بقَود او غيرع.  
ااا ،لعمااوم قولااه  -3 ومااذل  ال ااافعية لااو الصااالة علااى المقتااول قصاص 

صلوا على من قال ال إله إال اهلل وخلص مان قاال ال  -صلى اهلل عليه وسلم  

                                           

البحاااار ) :  وجاااام  األبصاااار تناااوير  ااارح المختاااار قاااال الحصاااكفي فاااي  الااادر -((1
 غاارر  ارح الحكااام ل احاد ابويااه( إلاناة لاه" نحااوع فاي درر(:" )ال( يصالى علاى )قاتاا120

 (. 229 /2( حا يةردالمحتار:ابن عابدين )163 /1منال خسرو ) : األحكام
 /1الخالص:القالاااي عباااد الولاااا  البغااادادي ) مسااا ل نكااات علاااى انظاار: اإل اااراص -((2

يمااااي التلقاااين: اباااو عباااد اهلل التَّ  ( ، ااارح65الفقهياااة:ابن جااازي) :  ( القاااوانين360 مه
(.قال ابو البقاء الدمياطي المالكي:"ويصلَّ على قاتال نفساه، 1176 /1المازري المالكي )

ومن قتل ظلما ، او قصاصا ، او لترأ صاالة، او فاي حراباة باين المسالمين.. ويكارع لمماام 
ان يصلي على من قتله حدًّا او قودا  على الم هور، وِان توالع النااس دوناه. ونالنهاا: إن 

 (.158 /1مالأ ) اإلمام فقه في الرجم صلى عليه  ك ن مات في تعزير.ال امل كان حدع
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انااه قااال: " ال  -عليااه وساالم  صاالى اهلل  -وروي عاان النبااي )1)إلااه إال اهلل " 
تكفروا احدا من الل ملتكم وِان عملوا الكبا ر وجالادوا ما  كال اميار، وصالوا 

  وألنهام اوجباوا الصاالة علاى الميات المسالم غيار ال اهيد )2)على كال ميات "
ااا او حااد ا فاادل ذلااأ علااى  ،واخرجااوا ماان معنااى ال ااهيد القتياال بااالحق قصاص 

:" ماان قتلااه مساالم او ذمااي او باااغ فااي م ااروعية الصااالة عليااه.قال النااووي
غياار القتااال فهاام كسااا ر المااوت يغساالون ويصاالي علاايهم وِان ورد فاايهم لفااظ 

اي يغساال ويكفاان  )3) ال ااهادة ،وكااذا المقتااول قصاصااا او حااد ا لاايس ب ااهيد.
 ويصلى عليه.

ا بال تفصيل او قيد على  -4 مذل  الحنابلة: يصلى على المقتول قصاص 
مطال  اولي النهى  رح غاياة المنتهاى :"ويصالى القول بالجواز،قال صاح  

                                           

اخرجه الدارقطني في سننه ،كتا  صاالة العيادين ، باا  صافة مان تجاوز الصاالة   -((1
الكبياار  ( ،ورواع الطبراناي فااي المعجام1763 - 1761( )402 /2معاه والصاالة عليااه )

ي مجم  الزوا د بقولاه :" رواع الطبراناي َ(  ولعفه الهينمي ف13622( رقم )447 /12)
 ومنبااا  الزوا اااد فاااي الكبيااار، وفياااه محماااد بااان الفلااال بااان عطياااة ولاااو كاااذا ." مجمااا 

 (. 2340( رقم)67 /2الفوا د:الهينمي )
( 175 /3األوسااط ) ( ،والطبرانااي فااي  المعجاام55 /2قطنااي فااي سااننه ) الاادار رواع -((2

لاي بان زياد إال علاي بان اباي ساارة تفارد باه ( وقال:" لم يرو لذا الحديث عان ع2844رقم)
( : فياه علاى بان اباى ساارة 1/107عمرو بن الحصين . قال الهينمى فاي مجما  الزوا اد )

 ولو لعيص متروأ الحديث" .
 (378 /2المذل :الغزالي  ) في ( الوسيط37 /3الكبير:الماوردي ) الحاويانظر : 

 /3الكبير:الماااوردي ) (،الحااوي186 /1المفتين:النااووي ) وعمادة الطااالبين رولاة -((3
 (.378 /2الغزالي  ) : المذل  في ( الوسيط37



 
  

 

 .اإلسالمي الفقه في بحق والمقتول نفسه  قتل من على الصالة حكم   
    كاسي آل معيض بن خالد/د                                                                               

216 

وقاال )1) على كال عاا   كساارق و اار  خمار( ومقتاول قصاصاا او حادا.."
ابن مفلح  نقال  عن ابن عقيل:"ويصلي علاى كال عاا ، نا  علياه، وقاال: 

ا تاارأ الصاالة علااى احاد إال علااى الغاال وقاتاال نفسااه،  - -ماا نعلاام اناه ا 
.. وعناه: يصالى علاى كال احاد، اختاارع ابان ويلحق بهما صاح  بدعة مكفرة

 )2) عقيل، كما يصلي غيرع حتى على باغ ومحار ."
 وبنا ء على ما تقدم فإن المقتول قصاصا  يغسال ويكفان ويصالى علياه ،     

في كل قول ،ألنه لقاي رباه علاى مقتلاى التوحياد ، اهادة ان ال إلاه إال اهلل 
 ااااانه  اااا ن الحاااادود  رسااااول اهلل ،ساااايما وان القصااااا  --وان محماااادا

زواجروجااااااوابر ،وال اناااااار لقااااااول المالكيااااااة ان إمااااااام المساااااالمين ،او إمااااااام 
عناااى آخااار ارياااد باااه،على وجاااه القرياااة)الوالي( اليصااالي علياااه  ألن لاااذا لم

 ،إلظهار قبح القتل العمد .  التعزير

 
 

                                           

 (892 /1المنتهى:مصطفى الرحيباني ) غاية  رح في النهى اولي مطال   -((1
 (. 262 /2ابن مفلح ) المقن :  رح في المبدع  -((2
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 املبحث الثالث
احكم 

ً
 الصالة على املقتول رمج

 وفيه مطلبان:
 لشرعي لعقوبة الرجم  .المطلب األول:التأصيل ا

 المطلب الثاني:حكم الصالة على المقتول رجًما . 

 املطلب األول
 التأصيل الشرعي لعقوبة الرجم  

(.رجااال  كااان او امااراة، 1عقوبااة الاارجم: الاارجم عقوبااة الزانااي المحصاان )     
ومعنااى الاارجم القتاال رميااا  بالحجااارة. ولاام ياارد فااي القاارآن  اايء عاان الاارجم، 

الخوارج عقوية الرجم، وماذلبهم يقاوم علاى جلاد المحصان وغيار ولذلأ انكر 
المحصان والتساوية بينهمااا فاي العقوبااة، فاإلجمااع منعقاد علااى إقارار عقوبااة 

 امر بها واجم  اصحابه من بعدع عليها.  -  -الرجم  ألن رسول اهلل 
قال ابن بطال:" اجم  الصحابة وا مة األمصار على ان المحصن إذا زناى    

ا عالم ا مختارا فعليه الرجم ودف  ذلاأ الخاوارج وبعاض المعتزلاة واعتلاوا عامد  
 (.ولذع مس لة مبسوطة في كت  الفقه.2ب ن الرجم لم يذكر في القرآن.." )
                                           

ا لااه او الماراد لناا ماان لاه زوجاة عقااد عليهاا ودخال بهااا واصاابها فكا ن الااذي زوجها-(1)
حمله على التزويي بها ولو كانت نفسه احصنه اي جعلاه فاي حصان مان العفاة او منعاه 
ماااااان عماااااال الفاح ااااااة .وقااااااال الراغاااااا  : يقااااااال للمتزوجااااااة محصاااااانة اي ان زوجهااااااا 

 (. 117 /12احصنها.انظر:فتحالباري:ابنحجر )
 (.118 /12حجر ) البن الباري فتح-(2)
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 --ومن األحاديث الم هورة في لذا البا  ما روي عان ابان مساعود     
االا َدُم اْماارهِع ُمْساالهِم، َيْ اا --"ان رسااول اهلل  َهُد َاْن اَل إهَلااَه إهالَّ اللَّااُه :" اَل َيحه

ُق  ، َوالنَّي اُ  الزَّانهاي، َوالَمااره َوَان ي َرُسوُل اللَّهه، إهالَّ بهإهْحَدى َناَلِث: الانَّْفُس بهاالنَّْفسه
َن الد ينه التَّارهُأ لهْلَجَماَعةه ".)  (.1مه

عز اناه امار بارجم ماا -صالى اهلل علياه وسالم  -وقد انر عن الرسول       
 والغامدية وصاحبة العسيص، فالرجم سنة فعلية وسنة قولية في وقت واحد.

اْن َاْساَلْم، َاتَاى َرُساوَل »:  -رلاي اهلل عنهماا-عن جابر األنصاري َانَّ َرُجاال  مه
اهه َاْرَباَ  َ اَهاَداِت، َفاَ َمَر بهاهه   --اللَّهه  َد َعَلاى َنْفسه َفَحدََّنُه َانَُّه َقاْد َزَناى، َفَ اهه
نَ  --وُل اللَّهه َرسُ  َم، َوَكاَن َقْد ُاْحصه  (.2«)َفُرجه
ُز ْبُن َمالهِأ النَّبهايَّ  -رلي اهلل عنهما-وعن ابن عباس      َقاَل: َلمَّا َاَتى َماعه
--  :َقاااَل: اَل َيااا َرُسااوَل « (.، َاْو َنَظااْرتَ 3َلَعلَّااَأ َقبَّْلااَت، َاْو َغَمااْزَت)»َقاااَل َلااُه

هه." )«. َتَهاَانهكْ »اللَّهه، َقاَل:  ْنَد َذلهَأ َاَمَر بهَرْجمه  (.4اَل َيْكنهي، َقاَل: َفعه

                                           

( 5 /9  قول اهلل تعالى:الان النفس بالنفس  )اخرجه البخاري ،في كتا  الديات، با-(1)
( 1302 /3(،ومساااالم فااااي كتااااا  القسااااامة، بااااا  مااااا يباااااح بااااه دم مساااالم)6878رقاااام)
 (.1676رقم)
( 165 /8اخرجااه البخاااري فااي صااحيحه ،فااي كتااا  الحاادود ،بااا  رجاام المحصاان  )-(2)
 ( 8617رقم)
  او ولا  الياد )غمزت( اي فظننت ان لاذا زناا والغماز لاو الجاس بار وس األصااب-(3)

على العلو او لو إ ارة العين. )ال يكناي( اي صارح بهاذا اللفاظ ولام يكان عناه بماا يادل 
 عليه وفي معناع. 

اخرجه البخاري في صحيحه ،في كتا  الحدود ، با : لل يقول اإلمام للمقار: لعلاأ -(4)
 ( 8624( رقم)167 /8لمست او غمزت )
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وقااد ولااعت عقوبااة الاارجم علااى نفااس األساااس الااذي ولااعت عليااه        
عقوبة الجلد للزاني غير المحصن، ولكن  ددت عقوبة المحصان لمحصاان  
ألن اإلحصان يصرص ال خ  عادة عن التفكير في الزنا، فإن فكر فياه بعاد 
ذلااأ فإنمااا ياادل تفكياارع فيااه علااى قااوة ا ااتها ه للااذة المحرمااة و اادة اندفاعااه 
لالستمتاع بما يصحبها من ن وة، فوج  ان تول  له عقوبة فيهاا مان قاوة 
األلم و دة العذا  ما فيها بحيث إذا فكر في لذع اللذة المحرمة وذكار معهاا 

قوبة على التفكير العقوبة المقررة تغل  التفكير في األلم الذي يصيبه من الع
 (.1في اللذة التي يصيبها من الجريمة. )

واتفاااق المسااالمون علاااى ان مااان زناااا باااذات محااارم فعلياااه الحاااد ، وِانماااا      
اختلفااوا فااي صاافة الحااد لاال لااو القتاال بكاال حااال او حاادع حااد الزانااي   علااى 

 قولين:
 القول األول:

  (3( ومالأ )2ذل  ال افعي)
                                           

 (. 641 /1الولعي:عبدالقادر عودة ) لقانونبا مقارنا اإلسالمي الجنا ي الت ري -(1)
(  قااال النااووي فااي" وِان اساات جر امااراة ليزنااي بهااا فزنااى بهااا او تاازوج ذات رحاام محاارم (2

فوط ها ولو يعتقد تحريمها وجا  علياه الحاد ألناه ال تا نير للعقاد فاي إباحاة وط هاا فكاان 
 (.20 /20وجودع كعدمه.."المجموع رحالمهذ  :النووي)

ه او لمدوناة:" قلات: ارايات الاذي يزناي ب ماه التاي ولدتاه او بعمتاه او ب ختا( جاء فاي ا(3
قال: ارى انه زنا، إن كان نيبا رجم، وِان كان بكرا جلاد ما اة  بذاترحم محرم منه و بخالته 

قلت: ارايات مان زناى ب ماة إنساان ذي رحام  عاما ولو رايي ولو احسن ما سمعت.وغر  
نت اماة اماه او اماة ابياه  قاال: قاال مالاأ: نعام، يقاام محرم منه، ايقام عليه الحد وِان كا

قلت: فالجد، ايحد فاي اماة ولاد ولادع  قاال: ماا  إال األ  في امة ابنه او ابنته. عليه الحد
سمعت من مالاأ فياه  اي ا، وال ارى ان يحاد الجاد فاي اماة ولاد ولادع، ألن مالكاا قاال فاي 

كماا ال يقااد فاي األ  إذا فعال باه الجاد الجد. ال ارى ان يقااد مناه فاي ولاد ولادع إذا قتلاه، 
منااال ماااا فعااال األ ، ويغلاااظ فاااي الدياااة كماااا يغلاااظ علاااى األ ، ف حااا  إلاااي ان يااادرا عناااه 

 (.483 /4."المدونة:اإلمام مالأ )"الحد.
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 ى ان حدع حد الزاني .في إحدى روايتيه إل (1واحمد )
ودليلهم: انه ال ت نير للعقد في إباحة وط ها فكان وجاودع كعدماه.وروي      

عن سعيد بن المسي  يقول: ذكر الزناا بال اام فقاال رجال قاد زنيات البارحاة، 
فقالوا ما تقول  فقال او حرمه اهلل  ما علمت ان اهلل حرمه، فكت  إلاى عمار 

ه فحادوع، وِان لام يكان علام فعلماوع فاإن عااد فقال: إن كاان علام ان اهلل حرما
 (2فحدوع.)
قال ابن قدامة:"إنه وطء في فرج امراة، مجم  علاى تحريماه، مان غيار      

ملاأ وال  ابهة ملااأ، والاواطأ ماان الال الحااد، عاالم بااالتحريم، فيلزماه الحااد، 
كما لو لم يوجد العقد، وصورة المبايح إنماا تكاون  ابهة إذا كانات صاحيحة، 

النا باطل محرم، وفعله جناياة تقتلاي العقوباة، انلامت إلاى الزناا، والعقد ل
 (3فلم تكن  بهة.")
وِاساحق وجماعاة مان الال  -فاي رواياة اخارى–:ذلا  احماد القول الثواني

(.وقاال اباو حنيفاة:ال حاد علياه  ألناه 4الحديث إلى ان حدع القتال بكال حاال)
ه مان الرلااع وطء تمكنت ال بهة منه، فلم يوج  الحد، كما لو ا ترى اختا

نم وط ها. وبيان ال بهة انه قد وجدت صورة المبيح، ولو عقد النكاح الذي 

                                           

 (.270(  الجوا  الكافي لمن س ل عن الدواء ال افي:ابن القيم  ) (1
 (.20 /20المهذ :النووي )  رح (  المجموع(2
 (56 /9قدامة ) مغني :ابن( ال(3
 (56 /9قدامة ) ( المغني :ابن(4
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لو ساب  لمباحاة، فاإذا لام ينبات حكماه ولاو اإلباحاة، بقيات صاورته  ابهة 
 (1دار ة للحد الذي يندرع بال بهات. )

 واستدلوا ملذهبهم  بأدلة منها:
باردة بان نياار عن عدي بن نابت، عن البراء، قال: مر بي خالي ابو  -1

ومعه لاواء، فقلات: ايان ترياد  قاال: بعنناي رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم 
وروي عان عادي بان نابات .(2) .إلاى رجال تازوج اماراة ابياه ان آتياه براساه.

عن البراء بلفظ:" قال : لقيت خالي ومعاه الراياة فقلات : ايان تاذل    فقاال: 
 .(3)قتله ، او الر  عنقهاة ابيه ان اإلى رجل تزوج امر -ارسلني النبي 

روى انااه رفاا  إلااى الحجاااج رجاال اغتصاا  اختااه علااى نفسااها فقاال :  -2
فسا لوا  عباد اهلل بان  --احبسوع وسالوا مان لناا مان اصاحا  رساول اهلل 

                                           

( قاال السرخسااي فااي المبسااوط:" رجاال تاازوج اماراة مماان ال يحاال لااه نكاحهااا فاادخل بهااا (1
اااا باااذلأ اوغيااار عاااالم فاااي  رحماااه اهلل -قاااول اباااى حنيفاااة الحاااد علياااه، ساااواء كاااان عالم 

 ( تبيااين85 /9ي )لسرخسااابااة إذا كااان عالمااا بااذلأ. المبسااوط ،ولكنااه يوجاا  عقو تعالى
 ( .180 /3الدقا ق :الزيلعي ) كنز  رح الحقا ق

( 36 /3( اخرجاه الترماذيفي سااننه مان كتاا  الحاادود ،باا  فايمن تاازوج بزوجاة ابيااه )(2
 قال الترمذي:"حديث البراء حديث حسن غري ". (1362برقم)

 8رم )مان وقا  علاى ذات محا با  ( اخرجه البيهقي في السنن الكبرى  كتا  الحدود ،(3
(واإلمااام احماادفي مسااندع 942( باارقم)271 /1فااي سااننه ) منصااور باان (،وسااعيد234 /
(والحديث إسنادع لعيص اللطرابه، فقد رواع عدي بن نابت، 18557( برقم)526 /30)

 واختلص عنه" المحقق:  عي  األرن وط ".
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 يقااول : ماان تخطااى الماا منين  --ابااي مطاارص فقااال: ساامعت رسااول اهلل 
 والمراد بالم منين المحارم . .(1فخطوا وسطه بالسيص.)

(  والمااراد 2وايااة :" ماان تخطااى الحاارمتين فخطااوا وسااطه بالساايص ")وفااي ر 
 بالحرمتين : حرمة المحارم وحرمة الزنا .

ماان فجاار بااذات "رفعااه قااال:  -رلااي اهلل عنهمااا -عاان اباان عباااس  -3
 .( 3)." محرممنه فقد تخطي حرمتين في حرمه فخطوا وسطه بالسيص

ذع الجنايااة والجنحااة وعليااه فااإن ماان ينباات عليااه بالبينااة ال اارعية ارتكابااه لهاا
قال السرخسي فيالمبساوط :"مان زناا بابنتاه فاناه يلزماه .الجنسية حكمه القتل

من الحد ما يلزمه إذا زنا باألجنبية لتغليظ جنايته لالنا بكونها محرمة عليه 
 (4على الت بيد.)

 ،والزنا محرم بجمي  انواعاه :وقال ال يص ابن نجيم المصري في البحر الرا ق
 (5بالمحارم ا دواغلظ.". ) وحرمةالزنا

والحكماااة مااان لاااذا الوصاااص ال ااارعي حكماااة بالغاااة   ألن الزناااا باااذوات      
المحااارم  ياا دي إلااى اخااتالل نظااام األساارة ماان خااالل لاادم العنصاار الحقااوقي 

ولدم لحرمة العارض وال ارص واسساها النسابية ، واألخالقي الذي تقوم عليه 
ها ورعايتهااا وااللتاازام بهااا التااي خلقاات علااى وفقهااا و اارعت األحكااام للاابط

                                           

بقياة ( اخرجه الطبراني، وفيه رفدة  بن قلاعة ،ونقاه ابان عماار ولاعفه الجمهاور ،و (1
 (285/  4رجاله نقات .انظر:: لسان الميزان:ابن حجر )

 (.285/  4( لسان الميزان :ابن حجر )(2
 (.285/  4(لسان الميزان:ابن حجر )(3
 (  .163/  26(المبسوط:السرخسي )(4
 (.356/  8(البحر الرا ق  رح كنز الدقا ق :ابن نجيم  ) (5
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الكااا ن المتميااز المتفاارد باالسااتخالص علااى لااذع األرض فااي لااذا  اباعتبارلاا
 الكون.

والكااالم فااي لااذع المساا لة  اارحه يطااول ،لكاان وجاادت ماان األلميااة ت صاايل 
 .مس لة القتل للحد الموج  له ،وبيان ان فاعله مستحق له فعال  

 املطلب الثاني
 صن املقتول رمجاحكم الصالة على الزاني احمل

ااا لحصااول الزنااا منااه حااال كونااه       الااذي عليااه الاال العلاام ان المقتااول رجم 
يغسل ويكفن ويصلى عليه ،واُستنبط لاذا الحكام –رجال  كان او مراة -محصنا

 (1ماعز والغامدية.) -على المرجوم --من السنة النبوية في صالته 
مام مسلم في صحيحه عن على الغامدية فقد ذكرلا اإل --اما صالته     

ْمرَاَن ْبنه ُحَصْينِ  ْن ُجَهْيَنَة َاَتْت َنبهىَّ اللَّهه  --عه صالى اهلل علياه -َانَّ اْمرََاة  مه

                                           

( ونحاااوع فاااي : 52 /2ط:السرخساااي )فاااي ماااذال  الفقهااااء  للحنفياااة ينظر:المبسو -((1
 ترتياا  فااي الصاانا   (، باادا  166 /2)النعماااني:ابن مااازة  الفقااه فااي البرلاااني المحاايط

 (.150 /2البابرتي ) : الهداية  رح (، العناية320 /1ال را  :الكاساني )
 /1التلقاااين: المااااازري المااااالكي ) (،  اااارح254 /1إلماااام مالااااأ )اوللمالكياااة : المدونااااة 

 /1القالي عبد الولاا  البغادادي ) : الخالص مسا ل نكت على نظر: اإل راص(،وا1176
 ( .65الفقهية:ابن جزيء ) :  ( القوانين360

 وعماااااااادة الطااااااااالبين (،رولااااااااة378 /2المااااااااذل :الغزالي ) فااااااااي الوساااااااايطولل افعية:
 (.260 /5النووي ) : المهذ   رح (،المجموع119 /2المفتين:النووي )

 اولااي (،مطالاا 535 /2الخالص:الماارداوي ) ماان الااراجح معرفااة فااي اإلنصاااص: وللحنابلااة
ابان  احماد: اإلماام فقاه فاي (، الكاافي892 /1المنتهى:الرحيبااني ) غاياة  رح في النهى

 (.  367 /1قدامة )
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َن الز َنى َفَقاَلْت َيا َنبهىَّ اللَّهه َاَصْبُت َحدًّا َفَ قهْمُه َعَلاىَّ َفاَدَعا  -وسلم َى ُحْبَلى مه َوله
اْن إهَلْيَهااا َفااإهَذا َوَلااَعْت » َولهيََّهااا َفَقاااَل  -ه وساالمصاالى اهلل عليا-َنبهاىا اللَّااهه  َاْحسه

َفُ ااكَّْت  -صاالى اهلل عليااه وساالم-َفَفَعااَل َفااَ َمَر بهَهااا َنبهااىا اللَّااهه «. َفاااْ تهنهى بهَهااا 
َمْت ُنمَّ َصلَّى َعَلْيَها َفَقااَل َلاُه ُعَماُر ُتَصال   ى َعَلْيَهاا َعَلْيَها نهَياُبَها ُنمَّ َاَمَر بهَها َفُرجه

اْن َاْلاله » َيا َنبهىَّ اللَّهه َوَقْد َزَنْت َفَقاَل  يَن مه اَمْت َباْيَن َساْبعه َلَقْد تَاَبْت َتْوَبة  َلاْو ُقسه
اااْن َاْن َجاااادَ  اااَعْتُهْم َوَلاااْل َوَجاااْدَت َتْوَباااة  َاْفَلاااَل مه يَناااةه َلَوسه اااَها لهلَّاااهه اْلَمده ْت بهَنْفسه

َمااْت، نُاامَّ َاَمااَرُلْم َفَصاالاوا (وفااي روايااة ابااي داود 1«.)َتَعاااَلى .."نُاامَّ َاَمااَر بهَهااا َفُرجه
( ، قاال الناووي:" وقاد اختلاص العلمااء فاي الصاالة علاى المرجاوم 2َعَلْيَها..")

فكرلها مالاأ واحماد لمماام وأللال الفلال ،دون بااقي النااس، ويصالي علياه 
م والال غير اإلمام والل الفلل .قاال ال اافعي وآخارون : يصالي علياه اإلماا

لااأ إنمااا لااو فااي اإلمااام والاال الفلاال وغياارلم والخااالص بااين ال ااافعي وما
،واما غيرلم فاتفقا على انه يصالي، وباه قاال جماالير العلمااء، قاالوا: الفلل

 (3فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربةوغيرلم.." )
                                           

اخرجه مسلم في صحيحه ،في كتاا  الحادود ، باا  مان اعتارص علاى نفساه باالزنى -((1
 (. 4529( رقم)120 /5)

اصبت حدا( اي ارتكبت امرا يوج  الحد.)ف كت عليها نيابها( لكاذا ومن  روح الحديث:)
لااو فااي معظاام النسااص ف ااكت وفااي بعلااها ف اادت ولااو معنااى األول وفااي لااذا اسااتحبا  
جم  انوابها عليها و دلا بحيث ال تنك اص عورتهاا فاي تقلبهاا وتكارار الاطرابها.)جادت 

 (.204 /11مسلم ) على يالنوو  بنفسها( اي اخرجت روحها ودفعتها هلل تعالى.  رح
رواع ابااو داود فااي سااننه ،فااي كتااا  الحاادود ،بااا  المااراة التااي اماار النبااي صاالى اهلل -((2

 (وصاححه األلبااني.ينظر: صاحيح4440( رقام)152 /4عليه وسلم برجمها من جهيناة )
 (. 4440داود )رقم: ابي سنن ولعيص

 (204 /11مسلم ) على النووي  رح-((3
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مرجاوم كماا واُستدل بهذا الحديث على ان اإلمام والل الفلل يصلون علاى ال
 يصلي عليه غيرلم،كما لو مذل  ال افعية.

  احدلما: انهم لعفوا رواية الصاالةواجا  اصحا  مالأ عنه بجوابين،     
ياه صالى اهلل عل-لكون اكنر الرواة لم ياذكرولا . والنااني :ت ولولاا علاى اناه 

 (1صالة على مقتلالا في اللغة. ) يامر بالصالة او دعا فسم-وسلم 
لنووي:" ولذان الجوابان فاسدان: اما األول فإن لذع الزياادة نابتاة قال ا     

فااي الصااحيح وزيااادة النقااة مقبولااة، وامااا الناااني فهااذا الت وياال مااردود  ألن 
الت ويل إنما يصار إليه إذا الطربت األدلة ال رعية إلاى ارتكاباه ،ولايس لناا 

 (2 يء من ذلأ فوج  حمله على ظالرع." )
براي في المس لة قا ال  :مس لة :ويصلى على كل مسالم،  وتفرد ابن حزم     

باار، او فاااجر، مقتااول فااي حااد، او فااي حرابااة، او فااي بغااي، ويصاالي علاايهم 
ولو انه  ر من علاى ظهار األرض، إذا ماات مسالما لعماوم  -اإلمام، وغيرع 
 3)«)صاالوا علااى صاااحبكم»بقولااه  -صاالى اهلل عليااه وساالم  -اماار النبااي 

ُنااوَن إهْخااَوةٌ قااال تعااالى: والمساالم صاااح  لنااا.  وقااال تعااالى:  ((4إهنََّمااا اْلُمْ مه
 َِناُت َبْعُلُهْم َاْولهَياُء َبْعض ُنوَن َواْلُمْ مه فمن من  من الصالة علاى ((5َواْلُمْ مه

مسلم فقد قال قاوال عظيماا، وِان الفاساق ألحاوج إلاى دعااء إخواناه الما منين 
 من الفالل المرجوم 

                                           

 ( .204 /11سلم )م علىى النوو   رح ((1
 (. 204 /11مسلم ) على النووي  رح ((2
 سبق تخريجه. -((3
 . 10سورة الحجرات،من اآلية  -((4
 (  .72سورة التوبة،من اآلية) -((5
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لاام  -صاالى اهلل عليااه وساالم  -لفين: إن رسااول اهلل وقااال بعااض المخااا     
يصاال علااى " ماااعز "  قلنااا: نعاام، ولاام نقاال إن فرلااا علااى اإلمااام ان يصاالي 
على مان رجام، إنماا قلناا: لاه ان يصالي علياه كساا ر الماوتى، ولاه ان يتارأ 

بالصاالة علياه، ولام  -عليه السالم  -وقد امرلم  -كسا ر الموتى، وال فرق 
يرجمه ممن رجمه .."  نم قال:"وروينا عن علي بان اباي  يخ  بذلأ من لم

: انااه إذ رجاام  ااراحة الهمدانيااة قااال ألوليا هااا: اصاانعوا بهااا كمااا --طالاا 
تصنعون بموتاكم  وصح عن عطاء انه يصلى علاى ولاد الزناى، وعلاى اماه، 
وعلااى المتالعنااين، وعلااى الااذي يقاااد منااه، وعلااى المرجااوم، والااذي يفاار ماان 

ال عطاااء: ال ادع الصاالة علاى ماان قاال ال إلاه إال اهلل. قااال الزحاص فيقتال. قا
يمه )تعالى:  ْن َبْعده َما َتَبيََّن َلُهْم َانَُّهْم َاْصَحاُ  اْلَجحه  2))1))(مه
انه قال: لم يكوناوا يحجباون الصاالة عان  3)وصح عن إبراليم النخعي)     

لساانة ان احااد ماان الاال القبلااة، والااذي قتاال نفسااه يصاالى عليااه. وانااه قااال: ا
يصلى على المرجوم.فلم يخ  إماما من غيرع  وصح عن قتاادة: صال علاى 
من قال: ال إله إال اهلل، فإن كان رجل سوء جدا فقل: اللهم اغفار للمسالمين، 

                                           

 ( 113سورة التوبة ،من اآلية) -((1
 ( وما بعدلا . 611(  المس لة)399 /3ابن حزم ) باآلنار المحلى  -((2
قاايس باان األسااود، ابااوعمران النخعااي، ماان مااذحي: ماان اكااابر إبااراليم باان يزيااد باان  -((3

التابعين صالحا وصدق رواية وحفظا للحديث. من الل الكوفة. مات مختفيا من الحجااج. 
قال فيه الصالح الصفدي: فقيه العراق، كان إماماا مجتهادا لاه ماذل . ولماا بلاال ال اعبّي 

 96)  وفيااااااااه( وت 46الى )اهلل تعااا : واهلل ماااا تااارأ بعااادع منله.ولاااد رحماااه موتاااه قاااال
 (.335 /3(، تاريص اإلسالم:الذلبي) 199 – 188 /6(انظر:طبقات ابن سعد )لا



 
  

 

 .اإلسالمي الفقه في بحق والمقتول نفسه  قتل من على الصالة حكم   
    كاسي آل معيض بن خالد/د                                                                               

227 

مااا اعلاام احاادا ماان الاال العلاام اجتناا   -والمساالمات، والماا منين، والم منااات 
 .الصالة على من قال: ال إله إال اهلل

يتا نم مان الصاالة علاى احاد  ا  : ما ادركت احاد1)ن سيرين)وصح عن اب     
 من الل القبلة.

انااه قااال: يصاالى علااى ماان قااال ال إلااه إال اهلل 2)وصااح عاان الحساان )     
 3)وصلى إلى القبلة، إنما لي  فاعة." )

:ان الصاالة علاى المرجاوم ماذل  الال العلام ،لماا سابق خالصة موا تقودم 
علاى الماراة الغامدياة ،كماا نبات  --ي ذكرع مان األدلاة ،خاصاة صاالة النبا

 ،4)في صحيح مسلم ،وغيرع ،إال ما ندر منعه ،كماا لاو قاول اإلماام الزلاري)
انااه اليصاالى علااى المرجااوم ،واخااتالص الااراي فااي مساا لة صااالة اإلمااام علااى 
المرجااوم او عاادم صااالته،اليغير ماان طبيعااة الحكاام ،فقااد نقاال الماارداوي ان 

                                           

محمد بن سيرين البصاري، األنصااري باالوالء، اباو بكار: إماام وقتاه فاي علاوم الادين  -((1
بالبصرة.تابعي. من ا راص الكّتا . مولادع ووفاتاه فاي البصارة. ن ا  بازازا، فاي اذناه صامم. 

 110ه(وتااوفي عااام) 33تفقااه وروى الحااديث، وا ااتهر بااالورع وتعبياار الر يا.ولااد عااام )و 
 (.1/453(وفيات األعيان:ابن خلكان) 214 /9لا(.انظر: تهذي  التهذي :ابن حجر) 

الحسن بن يسار البصري، ابو سعيد: تابعي، كان إمام الال البصارة، وحبار األماة فاي -((2
فصاحاء ال اجعان النسااأ.ولد بالمديناة، و ا َّ فاي كناص زمناه.ولو احاد العلمااء الفقهااء ال

وسكن البصرة. وعظمت ليبته في القلو  فكاان يادخل علاى الاوالة --علي بن ابي طال 
ه( وتاااوفي عاااام 11فيااا مرلم وينهاااالم، ال يخااااص فاااي الحاااق لومة.ولاااد رحماااه اهلل عاااام)

 /2) يم األصافهاني(،حلية األولياء:ابونع245 /1ه(.انظر: ميزان االعتدال :الذلبي)110)
131 .) 
 ( وما بعدلا . 611(  المس لة)399 /3ابن حزم ) باآلنار المحلى  -((3
 .المرج  السابق  -((4
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ات المحاادود اناه يجااوز لممااام الصااالة عليااه. الماذل  ال يختلااص : انااه إذا ماا
 .1)) صلى على الغامدية  --فإنه 
 

                                           

 (.2/535) اإلنصاص فى معرفة الراجح من الخالص -((1
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 املبحث الرابع
 حماربة أو قطعًا لطريقحكم الصالة على املقتول حدا 

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول:التكيف الشرعي للحرابة الموجبة للقتل.

رابته،أو المطلب الثاني:أقوال العلماء في الصالة على المقتول حدا لح
 قطعه الطريق.

 املطلب األول
 التكيف الشرعي للحرابة املوجبة للقتل

الحرابااة : لااي كاال فعاال يقصااد بااه اخااذ المااال علااى وجااه تتعااذر معااه      
 (1االستعانة عادة..)

                                           

(. بداياااة 271 /2تبصااارة الحكاااام فاااي اصاااول األقلاااية واألحكاااام :ابااان فرحاااون) – (1)
(، 4/350ا اااااااااااية الدساااااااااااوقي:ابن عرفاااااااااااة )(  ، ح445 /2المجتهاااااااااااد:ابن ر اااااااااااد)

( المغنااي:ابن 183 /4(، مغنااي المحتاج:ال ااربيني الخطياا )284 /2المهذ :ال اايرازي)
(. و الحااق الحنفيااة حااد الحرابااة بحااد الساارقة  ألن قطاا  الطريااق يساامى 290 /8قدامااة )

ساارقة كباارى، إال انااه لاايس بساارقة مطلقااة، فااإن الساارقة لااي األخااذ خفيااة كمااا يتبااادر إلااى 
ذلن، وِانمااا يطلااق عليااه اساام الساارقة مجااازا  بسااب  اإلخفاااء عاان اإلمااام او عاان حراسااه الاا

لحفااظ الطريق.فيساامى ساارقة بسااب  اخااذ المااال ساارا  عاان الحااارس او اإلمااام، وتسااميتها 
لررا  على اصحا  األموال وعامة الناس، ولذا غلظ الحد فيه، وخفاص  ا  ألن فيه«كبرى»

قة الصااغرى  ألن لااررلا يخاا  المااالأ ب خااذ مااالهم فااي الساارقة العاديااة المسااماة بالساار 
(، الفقاااه 268 /4ولتاااأ حرزلم.انظااار: فاااتح القااادير مااا  العناياااة بحا ااايته:ابن الهماااام )

 (. 5462 /7اإلسالمي وادلته :الزحيلي )
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والمحار  او قاط  الطريق : لو كل من كان دمه محقونا  قبال الحراباة       
 ،مسلما  كان او ذمياًّ.

المالكية: لو الذي  اهر الساالح وقطا  الطرياق وقصاد سال   والمحار  عند
الناااس، سااواء اكااان فااي مصاار او قفاار. وماان دخاال دارا  باللياال واخااذ المااال 
بالكرع، ومن  من االساتغانة، فهاو محاار ، والقاتال غيلاة محاار ، ومان كاان 

 (1معاونا  للمحاربين كالكمين والطليعة فهو في حكم المحار  عندلم.)
يَن   روعية حد قطا  الطرياق لاو قولاه تعاالى:واألصل في م إهنََّماا َجازَاُء الَّاذه

ُيَحااارهُبوَن اللَّااَه َوَرُسااوَلُه َوَيْسااَعْوَن فهااي اأْلَْرضه َفَساااد ا َاْن ُيَقتَّلُااوا َاْو ُيَصاالَُّبوا َاْو 
َن اأْلَْرضه َذله  اَلِص َاْو ُيْنَفْوا مه ْم َوَاْرُجُلُهْم مهْن خه يهه ْزٌي فهي الداْنَيا ُتَقطََّ  َاْيده َأ َلُهْم خه

يمٌ  َرةه َعَذاٌ  َعظه  (.2)َوَلُهْم فهي اآْلخه
وقد اتفق العلماء على ان من قتل واخذ المال، وج  إقامة الحاد علياه،      

وال يسااقط العقااا  بعفااو ولااي المقتااول، والماا خوذ منااه المااال، خالفااا  للقتاال 
 (3العادي.)

ة ألخذ المال على سبيل المغالباة علاى لو الخروج على المار  وركن القاطع:
وجااه يمتناا  المااارة عاان الماارور وينقطاا  الطريااق، سااواء اكااان القطاا  ماان 
جماعة ام من واحد، بعد ان يكون له قوة القط ، وسواء اكان القطا  بساالح 
ام غيرع من العصا والحجر والخ   ونحولاا، وساواء اكاان بمبا ارة الكال، ام 

األخذ  ألن القطا  يحصال بكال مااذكر كماا فاي التسب  من البعض باإلعانة و 
السرقة، وألن لذا من عادة قطاع الطارق ،وباه يظهار ان قطااع الطارق قاوم 

                                           

 (.362القوانين الفقهية :ابن جزيء) :  – (1)
 (.33سورة الما دة:،اآلية) – (2)
 (. 129) : اإلجماع،:ابن حزم  مرات  – (3)
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لهم منعة و وكة، بحيث ال تمكن للمارة مقااومتهم، يقصادون قطا  الطرياق، 
 (1بالسالح او بغيرع. )

واختلص العلماء فاي عقوباة قطا  الطرياق، لال العقوباات الماذكورة فاي       
 آية المحاربة على التخيير، او مرتبة على قدر جناية المحار  .

فقال الحنفية وال افعية والحنابلة: إن حاد قطااع الطرياق علاى الترتيا        
المذكورفي اآلية الكريمة السابق ذكرلا  ألن الجزاء يج  ان يكون على قادر 

 ( ولكنهم اختلفوا في كيفية الترتي :2الجناية،)
إن اخذوا المال، تقط  اياديهم وارجلهام مان خاالص  وِان قال الحنفية:  -أ

قَتلااوا فقااط ُقتلااوا  وِان قتلااوا واخااذوا المااال كااان اإلمااام بالخيااار: إن  اااء قطاا  
ايديهم وارجلهم من خالص، نم قاتلهم، او صالبهم، وِان  ااء لام يقطا ، وِانماا 
 يقتل او يصل .وِان اخافوا الطرياق فقاط دون قتال، وال اخاذ للماال، ينفاوا مان

.وما ذكر في الصورة النالنة ولو )القتل واخاذ (3)األرض، اي يحبسوا ويعزروا
 المال( لو راي ابي حنيفة وزفر.

وقال الصاحبان: يقتل اإلمام القاط  او يصلبه، ولكن ال يقطعاه  ألن الجناياة 
ولي قط  الطريق واحدة، فال توج  حدين، وألن ما دون النفس فاي الحادود 

                                           

(، فاتح 195: /9( وماا بعادلا، المبسوط:السرخساي)90 /7انظر:البدا  :الكاساني)– (1)
 (.268: /4القدير:ابن الهمام)

(، المهذ  :ال ايرازي 93 /7(، البدا  :الكاساني )195 /9المبسوط :السرخسي ) – (2)
باااان ( ومااااا بعاااادلا، المغنااااي :ا81 /4(، مغنااااي المحتاج:ال ااااربيني الخطياااا  )2/284)

 (. 288 /8قدامة)
(، فااتح القااادير:ابن 93 /7(، البدا  :الكاساااني )195 /9المبسااوط :السرخسااي ) – (3)

 (270 /4الهمام )
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لسرقة والرجم إذا اجتمعا كما س بين، فيقاام حاد الارجم يدخل في النفس كحد ا
 فقط.
ورد ابو حنيفة وزفر على ذلأ ب ن لاذع الجناياة وِان كانات واحادة، فاإن      

القط  والقتل ايلا  عقوبة واحدة، ولكنها مغلظة لتغلظ سببها، حيث إن قطا  
 (1)الطريق يخل باألمن على النفس والمال معا .

لاة: إن اخاذوا الماال فقاط قطعات اياديهم وارجلهام قال ال افعية والحناب -ب
من خالص، وِان قتلوا ولم ي خاذوا الماال، قتلاوا ولام يصالبوا. وِان قتلاوا واخاذوا 

ودلااايلهم علاااى لاااذا (2)الماااال، قتلاااوا وصااالبوا.وِان اخاااافوا، ينفاااوا مااان األرض 
عه اآلَياةُ  -رلي اهلل عنهما–الترتي : ما روي عن ابن عباس   َقاَل : َنَزَلْت َلاذه

يَن ُيَحارهُبوَن اللََّه َوَرُسوَلهُ فهى اْلُمَحاره ه  إهَذا َعَدا َفَقَطَ  الطَّرهيَق  إهنََّما َجزَاُء الَّذه
َفَقَتَل َوَاَخاَذ اْلَمااَل ُصالهَ  ، َفاإهْن َقَتاَل َوَلاْم َيْ ُخاْذ َمااال  ُقتهاَل، َفاإهْن َاَخاَذ اْلَمااَل َوَلاْم 

اَلِص َفإه  َ  مهْن خه  (3) ْن َلَرَ  َوَاْعَجَزُلْم َفَذلهَأ َنْفُيُه.َيْقُتْل ُقطه
قااال اإلمااام مالااأ: األماار فااي عقوبااة قطاااع الطاارق راجاا  إلااى اجتهاااد  -ج

اإلماام ونظارع وم اورة الفقهااء بماا يااراع اتام للمصالحة وادفا  للفسااد، ولاايس 
 ذلأ على لوى اإلمام.

لبه او فااإن اخاااص القاااط  الساابيل فقااط كااان اإلمااام مخياارا  بااين قتلااه او صاا -
 قطعه من خالص او نفيه ولربه، على التفصيل اآلتي:

                                           

 (.5471 /7وادلته:الزحيلي ) اإلسالمي المراج  السابقة.الفقه – (1)
( وماا 81 /4(، مغناي المحتااج :ال اربيني الخطيا  )2/284المهذ  :ال يرازي ) – (2)

 (. 78(، السياسة ال رعية:ابن تيمية: )  :288 /8غني :ابن قدامة)بعدلا، الم
 الكبارى اخرجه البيهقي في السنن الكبرى،كتا  الحادود ،باا  قطااع الطرق.السانن – (3)

 (. 17776( رقم)283 /8النقي ) الجولر ذيله وفي للبيهقي
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إن كان المحار  ممن له الراي والتادبير والقاوة، فوجاه االجتهااد قتلاه  -1
او صلبه  ألن القط  ال يادف  لاررع. وِان كاان ال راي لاه، وِانماا لاو ذو قاوة 
وب س، قطعه من خالص. وِان كان ليس فيه  يء مان لااتين الصافتين اخاذ 

   فيه ولو اللر  والنفي.ب يسر عقا
واما إذا قتل، فال بد من قتله، وليس لممام تخيير في قطعه، وال في   -2

 نفيه، وِانما التخيير في قتله او صلبه.
وامااا إن اخااذ المااال، فلاام يقتاال، فاإلمااام مخياار بااين قتلااه او صاالبه او  -3

 قطعه او نفيه، يفعل مما ذكر ما يراع نظرا  ومصلحة وال يحكم فيه بالهوى.
المذكور في آية المحاربة يقتلي في اللغة التخييار، « او»ودليله: ان حرص 
فكفارتااه إطعااام ع اارة مساااكين ماان اوسااط مااا تطعمااون مناال قولااه تعااالى: 

الليكم، او كسوتهم، او تحرير رقبة
(1) 

للتنوياا ، فتكااون العقوبااة بحساا  نااوع « او»ويالحااظ ان الجمهااور قااالوا: إن 
 (2الجناية كما سبق.)

م من لاذا ان القتال عقوباة المحاار  او قااط  الطرياق إذا قتال ،او قتال ويفه
 كما لو مذل  الحنفية وال افعية والحنابلة .-واخذ المال

اما عند المالكية فإن اخاص القاط  السابيل فقاط كاان اإلماام مخيارا  باين قتلاه 
او صلبه او قطعه من خالص او نفيه ولربه، واما إذا قتل، فال بد من قتله، 

او ولاايس لممااام تخيياار فااي قطعااه، وال فااي نفيااه، وِانمااا التخيياار فااي قتلااه 
 في كت  الفقه اإلسالمي. صلبه. وحكم لذع المس لة مبسوط

                                           

 ( . 89سورة الما دة،من اآلية )– (1)
الزحيلاي  : وادلتاه ساالمياإل قة فاي المسا لة. الفقاهانظر: مصاادر الجمهاور السااب – (2)
(7/ 5473.) 
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 املطلب الثاني
 حكم الصالة على قطاع الطرق

 اختلص الفقهاء في الصالة على قطاع الطرق إذا قتلوا ،على قولين:
 ز عن ال هيد ،واليصالى علياه ،ان قاط  الطريق يغسل ليتمي القول األول:

ولو مذل  الحنفية ،تغليظا  عليهم،ولسعيهم في األرض بالفساد ،  نهم فاي 
 (وفرق الحنفية بين حالين:1ذلأ   ن البغاة)
قتاال المحاااربين قباال نبااوت يااد اإلمااام علاايهم ،فااإنهم يغساالون احلالووة األول:
 واليصلى عليهم.
علايهم ،فاإنهم يغسالون ويكفناون  قتلهم بعد نباوت ياد اإلمااماحلالة الثانية:
 ويصلى عليهم.

انااه لاام  --واسااتدل الحنفيااة وماان وافقهاام  لمااذلبهم بمااا روي عاان علااي 
يغسل الل نهروان، ولم يصل عليهم فقيل له: اكفار لام  فقاال: ال ولكان لام 
إخواننا بغوا علينا" ا ار إلى ترأ الغسل والصالة علايهم  إلاناة لهام  ليكاون 

، ولاام -رلااي اهلل عاانهم  -ان ذلااأ بمحلاار ماان الصااحابة زجاارا لغياارلم، وكاا
ينكاار عليااه احااد فيكااون إجماعااا ..قااال الكاساااني:"ولو نظياار المصاالو  تاارأ 
على خ بته إلانة وزجرا لغيرع كذا لذا، وِاذا نبات الحكام فاي البغااة نبات فاي 

                                           

(، ردالمحتااار:ابن عاباادين 312 /1الكاساااني) : ال اارا   ترتياا  فااي الصاانا   باادا  – (1)
(، ولاو قاول 190 /1دامااد افنادي )األبحار،  ملتقاى  ارح في األنهر (، مجم 211 /2)

صل  قيل: ال يصلى علياه تغليظ اا..  عند بعض  ال افعية ،قال الغزالي:" قاط  الطريق إذا
 (.378 /2المذل  :الغزالي ) في الوسيط
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قطاع الطريق  ألنهم في معناالم إذ لام يساعون فاي األرض بالفسااد كالبغااة 
 (1استحقاق اإللانة منلهم.." )فكانوا في 

ان قااط  الطرياق إذا قتال فحسا  او قتال مصالوبا  يغسال  القول الثاني:
ويكفن ويصلى عليه ،ولو قول الحنفية بعد نبوت ياد اإلماام علايهم ،وماذل  

 (2المالكية واكنر ال افعية والحنابلة .)
 القول الراجح :

 اروعية الصاالة علاى قااط  بالمقارنة بين اقوال الفقهاء يظهر بجالء م     
اإلمام ،م  تقرير المية ما ذل  إليه فقهاء الحنفية مان  الطريق إذا ما قتله

ان قطاع الطرق إذا قتلوا بعد نباوت ياد اإلماام علايهم انهام يغسالون ويصالى 
ذلأ فإناه يغسال كا  ألن القتال حي ناذ يكاون حاد ا او قصاصاا،وما كاان م عليه

 اآلتية: ويكفن ويصلى عليه وذلأ لألسبا 
انه قول اكنر الل العلم ،والخالص الوارد في المس لة الي نر في القول بترجيح  -أ

  ،اولى قتله اوال او صلبه نم قتله الصالة عليه ،ألن بعله مبني على ايهما
 وبعله مبني على ما إذا ُقتل قبل قدرة اإلمام عليه او بعدلا.

، ولاايس قتاال المساالم السانة عاادم تاارأ الصااالة علاى كاال احااد ماان الال القبلااة  -ب
لنفسه وال ماا ارتكباه مان الكباا ر بماان  مان إقاماة إحيااء السانة فاي الماوتى 
ألنها سنة واجبة على الكافة وقيام من قام بهاا يساقطها عان غيرع،كماا ذكارع 

 ابن عبد البر.

                                           

 (.  312 /1األبحر،المرج  السابق ) ملتقى  رح في األنهر مجم  – (1)
 /1مالأ:الادمياطي) اإلماام فقاه فاي ( ، ال اامل288 /6ردالمحتار :ابن عابادين  )– (2)

 : اإلرادات منتهاااى (، ااارح186 /1:الناااووي ) المفتاااين وعمااادة الطاااالبين (، رولاااة158
 (.366 /1البهوتي )
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 املبحث اخلامس
 حكم الصالة على املقتول للردة ومن يف حكمه

 وفيه مطلبان:
 ل الشرعي للردةالمطلب األول:التأصي

 المطلب الثاني :مذاهب الفقهاء في الصالة على المرتد
 املطلب األول

 التأصيل الشرعي للردة
(.وقارر غيار واحاد مان الال 1الردة لغة: الرجوع عن ال يء إلى غيارع )     

اللغااة علااى: ان الااردة لغااة الرجااوع عاان اإلسااالم إلااى الكفاار وان المرتااد لغااة: 
 (2لكفر. )الراج  من اإلسالم إلى ا

امااا تعريااص الااردة  اارعا، فهااو وِان اختلفاات كلمااة الاال االصااطالح فيااه،      
فهااو اخااتالص مااذلبي يعااود إلااى موجبااات الااردة عنااد صاااح  المااذل  لكنهااا 

 ت ول إلى معنى واحد لو:
 (3قال السمرقندي :"الردة عبارة عن الرجوع عن اإليمان. .")      
بصاااريح او لفاااظ يقتلااايه او فعااال  وقاااال خليااال :" الاااردة: كفااار المسااالم     

 (4يتلمنه: كإلقاء مصحص بقذر و د زنار وسحر " . )
                                           

 (.2/386. ومعجم مقاييس اللغة :ابن فارس)239مختار الصحاح:الجولري)  :-(1)
(،لساااان العااار  :ابااان منظاااور 2/386انظااار: معجااام مقااااييس اللغاااة:ابن فاااارس) -(2)
(4/153- 155.) 

 (7/134قندي)  تحفة الفقهاء:السمر-(3)
 (. 238) :  مختصر خليل:ال يص خليل-(4)



 
  

 

 .اإلسالمي الفقه في بحق والمقتول نفسه  قتل من على الصالة حكم   
    كاسي آل معيض بن خالد/د                                                                               

237 

وقال ابن قدامة:"الردة: لي اإلتيان بماا يخارج باه عان اإلساالم إماا نطقاا     
 (1او اعتقادا او  كا ينقل عن اإلسالم".)

لذع تعريفات فقهاء المذال  الم هور لمعنى )الردة(  رعا ولاي تتفاق      
ولااي: كفاار ماان اتااى مااا يوجاا  رجوعااه وردتااه عاان دياان اإلسااالم  غايااةفااي ال

وتختلص من حيث ال مول لما يتصور وقوعه من المكلص، من قاول او فعال 
 (2او اعتقاد او  أ. )

وعلااى لااذا فالمرتااد: لااو الراجاا  عاان دياان اإلسااالم إلااى الكفاار، مناال ماان      
، او حلاال حرامااا  انكار وجااود الصااان  الخااالق، او نفااى الرسال، او كااذ  رسااوال  

باإلجماع كالزنا واللواط و ر  الخمر والظلم، او حرم حاالال  باإلجمااع كاالبي  
والنكاح، او نفى وجو  مجم  عليه، ك ناه نفاى ركعاة مان الصالوات الخماس 
المفرولااة، او اعتقااد وجااو  مااا لاايس بواجاا  باإلجماااع، كزيااادة ركعااة ماان 

، او عازم علاى الكفار الصلوات المفرولة، او وجو  صاوم  ايء مان  اوال
 غدا ، او تردد فيه.

والااردة ماان  افحااف الكفاار واغلظااه حكمااا ، ومحبطااة للعماال إن اتصاالت     
(، قااال اهلل تعااالى: 4(، وباانفس الااردة عنااد الحنفيااة)3بااالموت عنااد ال ااافعية)

 َينهااهه َفَيُمااْت َوُلااَو َكااافهٌر َفُ وَل هااَأ َحبهَطااْت ا ااْنُكْم َعااْن ده ْد مه ْعَماااُلُهْم فهااي َوَمااْن َيْرتَااده
اااااَرةه َوُاوَل هاااااَأ َاْصاااااَحاُ  النَّااااااره ُلاااااْم فهيَهاااااا َخالهاااااُدوَن  وقاااااال  (5)الاااااداْنَيا َواآلخه

                                           

 (1/171المغني م  ال رح الكبير:ابن قدامة ) -(1)
 (. 434الحدود والتعزيرات عند ابن القيم : ابو بكر بن عبد اهلل ابو زيد ) : -(2)
 (288 /2( وما بعدلا، المهذ : ال يرازي)133 /4انظر:مغني المحتاج:ال ربيني)-(3)
 (385 /4انظر:  فتح القدير:ابن الهمام )-(4)
 . 217سورة البقرة:-(5)
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ينهاهه َفَساْوَص َياْ تهي اللَّاُه بهَقاْوِم تعالى: اْنُكْم َعاْن ده يَن آَمُناوا َماْن َيْرتَادَّ مه َياَاياَها الَّاذه
لَِّة َعَلى الْ  باوَنُه َاذه باُهْم َوُيحه اُدوَن فهاي َسابهيله ُيحه يَن ُيَجاله زَِّة َعَلى اْلَكاافهره نهيَن َاعه ُمْ مه

ااٌ   اللَّااهه َواَل َيَخاااُفوَن َلْوَمااَة اَل هااِم َذلهااَأ َفْلااُل اللَّااهه ُيْ تهيااهه َمااْن َيَ اااُء َواللَّااُه َواسه
 (1)َعلهيٌم.
ْكرهَماااَة، َقااااَل: ُاتهاااَي َعلهاااي        َقاااِة ، بهزَ --ومااان السااانة:ما روي َعاااْن عه َناده

َفَ ْحَرَقُهْم، َفَبَلاَل َذلهَأ اْبَن َعبَّاِس، َفَقاَل: َلاْو ُكْناُت َاَناا َلاْم ُاْحارهْقُهْم، لهَنْهايه َرُساوله 
َماْن : »--َوَلَقَتْلُتُهْم، لهَقْوله َرُسوله اللَّهه « اَل ُتَعذ ُبوا بهَعَذا ه اللَّهه : »--اللَّهه 

يَنُه َفاْقُتُلوعُ   (2« .)َبدََّل ده
 حكم املرتد :

اجم  الل العلم على وجو  قتل المرتاد، وكاذا تقتال الماراة المرتادة عناد      
، رلاي اهلل عنهماا–وي َعْن َجاابهِر جمهور العلماء غير الحنفية، بدليل  ما ر 

ْساااَلمه ، َفااَ َمَر النَّبهاايا  َاْن » --َانَّ اْماارََاة  ُيَقاااُل َلَهااا ُاما َمااْرَواَن اْرتَاادَّْت َعاانه اإلْه
ْساااَلُم ، َفااإهْن َرَجَعااْت َواِهالَّ ُقتهَلااتْ  ( وقااد وقاا  فااي حااديث 3«.)َيْعااَرَض َعَلْيَهااا اإلْه

:  --َانَّ َرُسوَل اهلله » --معاذ ايَن َبَعنَاُه إهَلاى اْلاَيَمنه َاياَماا َرُجاِل »َقاَل َلُه حه
ْناهُ  ْسااَلمه َفاْدُعاُه، َفاإهْن تَااَ  َفاْقَباْل مه ، َواِهْن َلاْم َيتُاْ  َفاْلارهْ  ُعُنَقاُه، اْرَتدَّ َعانه اإلْه

                                           

 .54سورة البقرة اآلية : -(1)
اخرجه البخاري في صحيحه ،في كتا  استتابة المرتادين والمعانادين وقتاالهم  ،باا  -(2)

( ،والترمذي في سننه ،في اباوا  الحادود، 6524( رقم)2537 /6حكم المرتد والمرتدة  )
 (. 1458(  رقم )111 /3با  ما جاء في المرتد )

( 3215( رقام)128 /4الدارقطني فاي ساننه ،فاي كتاا  الحادود والاديات  )اخرجه  -(3)
( 3/458والبيهقي في سننه عان جاابر، وِاسانادع لاعيص، .انظر:نصا  الراياة: الزيلعاي )

 (.49 /4التلخي  الحبير: ابن حجر العسقالني)
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ْنَهااا، َواِهْن َاَبااْت  ْساااَلمه َفاْدُعَهااا، َفااإهْن تَاَبااْت َفاْقَبااْل مه َوَاياَمااا اْماارََاِة اْرتَاادَّْت َعاانه اإلْه
 (. 1« )َفاْسَتتهْبَها

ومااذل  الحنفيااة: ال تقتاال المااراة المرتاادة، ولكنهااا تجباار علااى اإلسااالم،     
بالحبس إلى ان تسلم او تماوت  ألنهاا ارتكبات جرماا  عظيماا ، وِاجبارلا يكون 

وتلر  في كل نالنة ايام مبالغة في الحمل على اإلسالم، ولو قتلها قاتال ال 
يج  علياه  ايء لل ابهة. ودلايلهم علاى عادم جاواز قتال الماراة المرتادة لاو 

–وفي حديث صحيح آخر عن ابن عمر  (2« )ال تقتلوا امراة: »--قوله 
-: اخبارع ان امااراة وجادت فااي بعاض مغااازي رسااول اهلل  -هلل عنهمااارلاي ا

-  ف نكر رسول اهلل-- ( وألن 3ذلأ ونهى عن قتل النساء والصبيان ،)
القتال لاادف   ار الحرابااة ال بساب  الكفاار، إذ جازا ع اعظاام مان القتاال عنااد اهلل 

                                           

(  قاال 93( رقام)53 /20رواع الطبراني في المعجم الكبير ،عان معااذ بان جبال، )  -(1)
 /4حااافظ اباان حجاار: وسااندع حساان.انظر: التلخااي  الحبياار: اباان حجاار العسااقالني )ال

 ( .457 /3(،نص  الراية :الزيلعي )49
( عن ناف  عان بان عمار 33119(  رقم )483 /6رواع ابن  يبة في المصنص )  -(2)

قال كتا  عمار إلاى اماراء األجنااد ان ال تقتلاوا اماراة وال صابيا وان تقتلاوا مان جارت علياه 
 مواسي ".ال

اخرجه الترمذي في سننه ،في كتا  الجهاد،با  النهي عن قتل النسااء والصابيان   -(3)
قال ابو عيسى: لذا حديث حسن صحيح والعمل على لذا عند  1569( رقم ) 136 /4)

وغيارلم .قاال ال ايص األلبااني : صاحيح.ورواع   --بعض الل العلم من اصحا  النبي 
(عان ابان كعا  بان مالاأ عان عماه ان 8618( رقام)78 /9البيهقي فاي السانن الكبارى )

لمااا بعااث إلااى اباان ابااى الحقيااق نهااى عاان قتاال النساااء -صاالى اهلل عليااه وساالم  -النبااي
 والولدان.
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عادم تعالى، فيخت  القتل لمن يت تى منه المحاربة، ولو الرجال دون الماراة ل
 صالحية بنيتها.

ومحل لذا الحكم لو فاي حالاة اإلختياار ،اماا فاي حالاة اإلكاراع  فإناه ال      
خااالص بااين األمااة انااه ال يجااوز اإلذن فااي الااتكلم بكلمااة الكفاار لغاارض ماان 
األغراض إال المكرع إذا اطم ن قلباه باإليماان ، ولاذا الحكام متفاق علياه عناد 

 (1األ مة األربعة وغيرلم. )
الراجح واهلل اعلم : لو الحكم بقتل المرتادة  لعماوم األدلاة الاواردة فاي و       

: "واختلفاوا فاي المرتادة: فقاال -رحمه اهلل -المس لة ،وفي لذا يقول القرطبي
مالااأ واألوزاعااي وال ااافعي والليااث باان سااعد: تقتاال كمااا يقتاال المرتااد سااواء، 

لح للااذكر (و "ماان" يصاا2وحجااتهم ظااالر الحااديث:" ماان باادل دينااه فاااقتلوع")
واألنناااى... وقاااال الناااوري واباااو حنيفاااة واصاااحابه: ال تقتااال المرتااادة،..واحتي 

لا َدُم اْمرهِع ُمْسلهِم، َيْ َهُد َاْن اَل إهَلَه إهالَّ اللَُّه َوَان اي --األولون بقوله  : "اَل َيحه
، َوالنَّي ا اَن َرُسوُل اللَّاهه، إهالَّ بهإهْحاَدى نَااَلِث: الانَّْفُس بهاالنَّْفسه ُق مه ُ  الزَّانهاي، َوالَمااره

 (3لهْلَجَماَعةه.") الد ينه التَّارهأُ 
 

                                           

 (. 61اإلجماع:ابن حزم ) :  مرات -(1)
( 385 /4( ومااا بعاادلا، فااتح القاادير:ابن الهمااام )98 /10لمبسااوط: السرخسااي )ا -(2)

 ( .134 /7لكاساني )وما بعدلا، البدا  :ا
( 5 /9اخرجه البخاري ،في كتا  الديات، با  قول اهلل تعالى:الان النفس بالنفس  )-(3)
( 1302 /3(،ومساااالم فااااي كتااااا  القسااااامة، بااااا  مااااا يباااااح بااااه دم مساااالم)6878رقاااام)
 (.1676رقم)
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وقااال اباان قدامةااا رحمااه اهلل: "واجماا  الاال العلاام علااى  (.1ولااو اصااح")     
 (2وجو  قتل المرتد".)
 استتابة املرتد:

يستح  عند الحنفية ان يستتا  المرتاد ويعارض علياه اإلساالم، الحتماال ان 

  ألن دعوة اإلسالم قد بلغتاه، فاإن اسالم فمرحباا  باه، وِان يسلم، لكن ال يج 

ابى نظر اإلمام في   نه: فإن ت مال توبتاه او طلا  لاو الت جيال اجلاه نالناة 

ايام، فإن لم يت مل توبته، او لم يطل  لو الت جيل، قتله في الحال، بدليل ما 

اناااه قااادم علاااى رجااال مااان جااايف »روي عااان سااايدنا عمااار رلاااي اهلل عناااه: 

(  قاال: نعام، رجال كفار بااهلل 3ين، فقال: لل عندكم مان ُمغرباةه خبار)المسلم

تعالى بعد إسالمه، فقتلنااع، فقاال عمار: لاال حبساتموع فاي بيات نالناة اياام، 

واطعمتموع في كل يوم رغيفاا  لعلاه يتاو ، نام قاال: اللهام إناي لام احلار ولام 

                                           

( وانظااااار: فاااااتح البااااااري:ابن حجااااار 3/48الجاااااام  ألحكاااااام القااااارآن :القرطباااااي )  -(1)
(12/272. ) 

 ( .9/3المغني:ابن قدامة  ) -(2)
لااي ماان الْغاار  ولااو البعااد، ومنااه قياال ... ومغاار  ومغاار . وحكالااا اباان حبياا :   -(3)

لاامف موطا  مالاأ «.ُمْغرهَبِة بسكون الغين على التخفيص، وفّسرلا انها مان األمار الغريا 
 (.1066 /4)ت األعظمي( )
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ري عمار (، إال ان الكماال بان الهماام قاال: لكان ظاالر تبا1«)آمر، ولام ارض

 (2يقتلي الوجو . .. )

وقال جمهور العلمااء: تجا  اساتتابة المرتاد والمرتادة قبال قتلهماا ناالث      
مااارات، بااادليل حاااديث ام ماااروان الساااابق ذكااارع، ونبااات عااان عمااار وجااااو  
االستتابة، وال يعارض لذا:النهي عن قتال النسااء الاذي اساتدل باه الحنفياة، 

 (.3مول على المرتدات)ألن ذلأ محمول على الحربيات، ولذا مح
وال يقتاال المرتااد إال اإلمااام او نا بااه، فااإن قتلااه احااد بااال إذنهمااا، اساااء      

وعزر، ولكن ال لمان بقتله ولو كان القتل قبل استتابته، او كاان مميازا ، إال 
 (4ان يلحق بدار الحر  فلكل احد قتله واخذ مامعه. )

 كيفية توبة املرتد:
ن كلها سوى اإلسالم، ولو تبرا عماا انتقال إلياه كفااع، ان يتبرا عن األديا     

 لحصول المقصود به، وتكون توبة المرتد وكل كافر بإتيانه بال هادتين.
 

                                           

( 1066 /4إلسااااالم  )رواع مالااااأ فااااي الموطاااا  ،بااااا  القلاااااء فاااايمن ارتااااد عاااان ا-(1)
( وال افعي والبيهقي من طريقه عن محمد بن عباد اهلل بان عباد القاادر، قاال: 2728رقم)

قدم على عمر بن الخطا  رجل من قبل ابي موسى .. الحديث انظر:نص  الراية:الزيلعي 
 (.191 /7(نيل األوطار:ال وكاني )460 /3)

 (. 69 /6فتح القدير :الكمال ابن الهمام )-(2)
( مغناااي 304 /4(، ال ااارح الكبيااار :الااادردير:)448 /2بداياااة المجتهاااد: ابااان ر اااد)-(3)

( وماا بعادلا، 124 /8( وما بعدلا، المغني ابن قداماة ) 139المحتاج:ال ريبيني ) : 
 (. 352 /18مطال  اولي النهى في  رح غاية المنتهى :الرحيباني)

 المراج  السابقة. -(4)
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 مناذج من موجبات الردة)والعياذ باهلل(
صالى اهلل علياه -من قواط  األحكاام فاي اإلساالم ان مان سا  النباي  -1

رحمااه اهلل -باان القاايم فهااو كااافر مرتااد، وعقوبتااه القتل،وقااد حكااى ا -وساالم 
فمان بعدلم.ولاذا  -رلي اهلل عنهم-إجماع المسلمين من الصحابة  -تعالى

،واباان (2)، ومماان حكاااع: الخطااابي (1)إجماااع محكااي لاادى عامااة الاال العلاام
بل قرر ابن سحنون من علماء المالكية: ان من  أ في كفر سا   (3)تيمية

 .(4)النبي صلى اهلل عليه وسلم وعذابه فهو كافر.. 
فهااو  -رلاي اهلل عنهاا -مان ماواطن اإلجماااع ان مان قاذص عا  ااة  -2

يقول ابن القيم رحماه اهلل كافر عقوبته القتل، وفي حكاية اإلجماع على كفرع 
اذص ام الماا منين عا  ااة رلاااي اهلل ااااااااااتفقاات األماااة علااى كفاار ق ) تعااالى:
بهااوتي وال(7)، واباان تيميااة(6)وقااد حكااى لااذا اإلجماااع اباان حاازم   (5)عنهااا( .

 وغيرلم. (8)

                                           

 (.3/214م ) انظر: زاد المعاد ابن القي-(1)
 (.6/199انظر: معالم السنن :الخطابي) -(2)
 ( .  4 -3انظر: الصارم المسلول : يص اإلسالم ابن تيمية ) :-(3)
( 16/398.(وانظاار: البيااان والتحصاايل :اباان ر ااد )2/573انظاار: فتاااوى الساابكي) -(4)

 (2/284تبصرة الحكام:ابن فرحون)
 (.26 /1انظر: زاد المعاد)-(5)
 (.11/502محلي :ابن حزم)انظر: ال-(6)
 (.566انظر: الصارم المسلول : يص اإلسالم ابن تيمية )  :-(7)
 (.6/172انظر: ك اص القناع :البهوتي )-(8)
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 -صاالى اهلل عليااه وساالم  -قااال الساابكي فااي فتاويااه:" امااا ساا  النبااي      
ُقْل َابهاللَّاهه  فاإلجماع منعقد على انه كفر، واالستهزاء به كفر قال اهلل تعالى 

َوآَياتههه َوَرُسولههه ُكْنُتْم َتْسَتْهزهُ وَن 
(1)

 ُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إه يَمانهُكْم ال َتْعَتذه
بل  (2)

لو لم تساتهز وا قاال اباو عبياد القاسام بان ساالم فايمن حفاظ  اطر بيات مماا 
فهااو كفاار، وقااد ذكاار بعااض ماان  -صاالى اهلل عليااه وساالم  -لجااي بااه النبااي 

صالى  -الص في اإلجماع إجماع المسالمين علاى تحاريم ماا لجاي باه النباي 
 (3) محوع".وكتابته وقراءته وتركه متى وجد دون  -اهلل عليه وسلم 

والحجة في لذا ان براءتها قد نزلت فاي كتاا  اهلل تعاالى فيكاون قادفهاا      
مكذبا لما جاء في كتا  اهلل تعالى، كما في آيات براءتها فاي قصاة اإلفاأ إذ 

نهينَ  قال سبحانه : ْنلههه َاَبد ا إهْن ُكْنُتْم ُمْ مه ُظُكُم اللَُّه َاْن َتُعوُدوا لهمه َيعه
(4). 

ما عقوبته فهو القتل، ألن من رمالا بالقذص فقد خالص صريح القرآن وا     
. (5)الكريم ومخالفته والحالة لذع كفر، فعقوبتاه القتال كماا قاررع مالاأ وغيارع 

 واهلل اعلم.
 مدى حلوق الزنديق باملرتد:

الزنديق: لو الذي يظهار اإلساالم ويستسار باالكفر، ولاو المناافق، كاان      
منافقااا، ويساامى اليااوم  -صاالى اهلل عليااه وساالم  - يساامى فااي عصاار النبااي

                                           

 . 65سورة التوبة،اآلية: -(1)
  .66سورة التوبة،اآلية: -(2)
 (. 573 /2فتاوى السبكي )-(3)
 . 17سورة النور ،من اآلية:-(4)
 (.566(، والصارم المسلول:ابن تيمية )  : 11/506حزم ) انظر: المحلى :ابن-(5)
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، ولاايس كاال  رتداااااااا، فكاال زنااديق م دااااااااديق اخاا  ماان المرتاااااازنااديقا. والزن
 .(2)(1د زنديق ا. )ااااامرت

 وقد اختلص العلماء في قبول توبته ،ووجد في المس لة قوالن:
ة، ومالااأ :عاادم قبااول توبااة الزنااديق، ولااذا مااذل  الاال المدينااالقووول األول

واصااحابه، والليااث باان سااعد، وِاحاادى الااروايتين عاان ابااي حنيفااة، وعاان احمااد 
 (3،ولي اصح الروايات عنه. )

صالى -فاي الموطا :" ومعناى قاول النباي -رحماه اهلل–قال اإلمام مالاأ       
يَناُه َفااْقُتُلوُع. »  -واهلل اعلم  -، فيما نرى -اهلل عليه وسلم ، اناه «َمْن َبدََّل ده

من اإلسالم إلى غيرع، منل الزنادقة وا بالهم. فإن اول اأ إذا ظهار  من خرج
ألنه ال تعارص تاوبتهم، وانهام كاانوا يسارون الكفار ،عليهم، قتلوا ولم يساتتابوا

 (4وال يقبل منهم قولهم". ) ،فال ارى ان يستتا  ل الء ،ويعلنون اإلسالم
 واستدلوا ملذهبهم بأدلة منها :

ْكرهَمااَة، َقاااَل: ُاتهااَي َعلهااي   روى اإلمااام البخاااري  َعاانْ  -1 َقااِة --عه ، بهَزَناده
َفَ ْحَرَقُهْم، َفَبَلاَل َذلهَأ اْبَن َعبَّاِس، َفَقاَل: َلاْو ُكْناُت َاَناا َلاْم ُاْحارهْقُهْم، لهَنْهايه َرُساوله 

                                           

 (.3/142انظر: اعالم الموقعين:ابن القيم) -(1)
( ،فااتح 16/411(،الحاااوي الكبير:الماااوردي)370 /6انظاار: المغنااي :اباان قدامااة )-(2)

 (.4/331(،موال  الجليل:الحطا )15/296الباري:ابن حجر)
(،تبصارة 3/293،تبياين الحقاا ق :الزيلعاي )(4/242انظر: حا ية ابان عابادين  ) -(3)

( 2/325(،فتاااوى الساابكي)458( الموط :اإلمااام مالااأ) :2/283الحكااام :اباان فرحااون)
 (.10/78(، المغني:ابن قدامة ) 3/144اعالم الموقعين :ابن القيم ) 

 (. 1065 /4موط  اإلمام مالأ )-(4)
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َماْن : »-- َوَلَقَتْلُتُهْم، لهَقْوله َرُسوله اللَّهه « اَل ُتَعذ ُبوا بهَعَذا ه اللَّهه : »--اللَّهه 
يَنُه َفاْقُتُلوعُ   (1)«َبدََّل ده

فالحديث دل على حكم قتل الزنديق ،والخالص لل يقتل بحرقه بالناار كماا     
 (2)  ام بقتل بالسيص اي بغير الحرق بالنار --فعل علي بن ابي طال 

قياس الزنديق على المحار :وبيانه ان اهلل تعالى سن فاي المحااربين  -2
ل القادرة علايهم قبلات تاوبتهم، وال تانفعهم التوباة بعاد القادرة ن تابوا قباإانهم 

عليهم.ومحاربااة الزنااديق لمسااالم بلسااانه اعظاام ماان محاربااة قاااط  الطريااق 
بيدع وسنانه فإن فتناة لاذا فاي األماوال واألبادان، وفتناة الزناديق فاي القلاو  

 (3) واإليمان، فهو اولى اال تقبل توبته بعد القدرة عليه.
ن مان سا  اهلل ورساوله فقاد امحاار  هلل ورساوله:وبيانه  لزنديقان ا -3

حااار  اهلل ورسااوله وسااعى فااي األرض فسااادا: فجاازا ع القتاال حدا.والحاادود ال 
تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقا.وال ري  ان محارباة لاذا الزناديق هلل ولرساوله 
وِافسااادع فااي األرض اعظاام محاربااة وِافسااادا فكيااص تاا تي ال ااريعة بقتاال ماان 

على ع رة درالام لاذمي او علاى بدناه، وال تقبال توبتاه، وال تا تي بقتال صال 
من دابه الصول على كتا  اهلل وسنة رسوله والطعان فاي ديناه وتقبال توبتاه 

 (4) بعد القدرة عليه.
 

                                           

لمعانادين وقتاالهم ، باا  حكام اخرجه البخاري في صحيحه،كتا  استتابة المرتدين وا-(1)
 (. 6922( رقم)15 /9المرتد والمرتدة واستتابتهم )

 (.297-15/295فتح الباري: ابن حجر) -(2)
 ( 3/142انظر:اعالم الموقعين ابن القيم ) -(3)
 (145-3/143انظر: اعالم الموقعين: ابن القيم )-(4)
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 القول الثاني:
عان اباي ، و ولو قبول توبته فيساتتا ، فاإن تاا  قبلات توبتاه ولام يقتال     

وعان اباي يوساص روايتاان:  ،لاو قاول ال اافعيو  ،حنيفة واحماد اناه يساتتا 
 (1ولي الرواية األولى عنه.)، حدالما انه يستتا  إ
ى  اأَلْنَصاارهىَّ  -1 صالى -قاال: َانَّ َرُساوَل اللَّاهه --عن َعْبَد اللَّاهه ْباَن َعاده

نُ  -اهلل عليه وسلم ُه َاْن َبْيَنا ُلَو َجاالهٌس َباْيَن َظْهرَاَناْى النَّااسه َجااَء َرُجاٌل َيْساتَْ ذه
ُنُه فهياهه َفَجَهاَر َرُساوُل  اَن اْلُمَناافهقهيَن َيْساتَْ ذه َن َلُه َفَسارَُّع فهى َقْتله َرُجِل مه ُيَسارَُّع َفَ ذه

هه َفَقاَل  --اللَّهه  َقااَل : َبَلاى َواَل «. اََلْيَس َيْ اَهُد َاْن اَل إهَلاَه إهالَّ اللَّاُه :» بهَكاَلمه
ااٌد َرُسااوُل اللَّااهه اََلاا:» َ ااَهاَدَة َلااُه. َقاااَل  َقاااَل : َبَلااى َواَل «. ْيَس َيْ ااَهُد َان ااى ُمَحمَّ
ُاوَل هااَأ :» َقاااَل : َبَلاى َواَل َصاااَلَة َلاُه َقاااَل «. اََلااْيَس ُيَصال ى :» َ اَهاَدَة َلااُه. َقااَل 

ْم  يُت َعْن َقْتلههه يَن ُنهه  (2)«.الَّذه
زنديق ،واناه تقبال توبتاه وفي لذا الحديث داللة على ان المنافق لو ال      

،واليقتااال ماااادام يعلااان إساااالمه ونطاااق ب اااهادة التوحياااد ،ويصااالي وِان كاااان 
نا  الحاديث يمنا  مان منافقا ألن الحكم يكون على ما يظهر مان النااس ،و 

 ل الء. قتل
َقاااَل َقاااَل  -رلااي اهلل عنهمااا–روى مساالم فااي صااحيحه عاان  َجااابهِر  -2

ْرُت َاْن ُاَقاتهَل النَّاَس َحتَّى َيُقولُاوا اَل » : -صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوُل اللَّهه  ُامه
َمااَءُلْم َوَاْماَواَلُهْم إهالَّ بهَحق َهاا ن ى ده  إهَلَه إهالَّ اللَُّه َفإهَذا َقاُلوا اَل إهَلَه إهالَّ اللَُّه َعَصُموا مه

                                           

لمغنااااى:ابن قدامااااة  ( ا7/399انظاااار: نهايااااة المحتاااااج : اااامس الاااادين الرملااااي ) -(1)
(، نيال األوطار:ال اوكاني) 273 – 12/272(، فتح الباري :ابن حجار) 79 – 10/78)
7/204 – 205.) 

 (.6737( رقم)367 /3اخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )-(2)
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َساااُبُهْم َعَلااى اللَّااهه َعاازَّ َوَجاالَّ  ْم  إهنََّمااا َاْنااتَ نُاامَّ َقاارََا «. َوحه ُمااَذك ٌر َلْسااَت َعَلاااْيهه
رِ   . (1)بهُمَسْيطه
:" فاا علم ان حكمهاام فااي الظااالر ان تمناا  -رحمااه اهلل -قااال ال ااافعي      

دمااا لم بإظهااار اإليمااان وحسااابهم فااي المغياا  علااى اهلل عااز وجاال قااال وقااد 
صالى اهلل -آمن بعض الناس نم ارتد نم اظهر اإليمان فلام يقتلاه رساول اهلل 

 (2) وقتل من المرتدين من لم يظهر اإليمان. -عليه وسلم
ومن ادلتهم ما حكاع الحافظ ابان حجار مان :اإلجمااع علاى ان احكاام  -3

اي ان الزناديق إذا اساتتي  فتاا  (3) الدنيا على الظالر واهلل يتولى السرا ر" .
تقبل توبته ويحقن دمه بها ،إجراء للحكم على الظالر منه ولو: الرجوع إلاى 

 اإلسالم.
 ل الثالث:القو
ن تاا  قبال القادرة علياه تقبال توبتاه ويحقان دماه. إناه االتفصيل لاو:       

وِان تاا  بعاد  ، واما بعد القدرة عليه فال يساتتا  بال يقتال مان غيار اساتتابة
القدرة عليه فال تحقن دمه.ولذع لي الرواية النانية عن ابي يوسص والرواياة 

 (4وبعض ال افعية.)، مالأ النالنة عن اإلمام احمد ،وحكاع الحافظ عن 

                                           

( 5 /9اخرجه البخاري ،في كتا  الديات، با  قول اهلل تعالى:الان النفس بالنفس  )-(1)
( 1302 /3كتااااا  القسااااامة، بااااا  مااااا يباااااح بااااه دم مساااالم)(،ومساااالم فااااي 6878رقاااام)
 (.1676رقم)
 (. 196 /8السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجولر النقي )-(2)
 (12/273انظر: فتح الباري :ابن حجر)-(3)
(، 7/399(،نهاياااة المحتااااج :الرملاااي )2/283انظر:تبصااارة الحكاااام :ابااان فرحاااون)-(4)

 (15/299( ،فتح الباري:ابن حجر)3/144اعالم الموقعين:ابن القيم ) 
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 ومن أدلتهم :
ُقْل َلْل َتَربَُّصوَن بهَنا إهال إهْحَدى اْلُحْسَنَيْينه َوَنْحُن  قوله تعالى: -1

يَنا َفَتَربَُّصوا إهنَّا  عه َاْو بهَ ْيده ْنده يَبُكُم اللَُّه بهَعَذاِ  مهْن عه َنَتَربَُّ  بهُكْم َاْن ُيصه
 . (1)َمَعُكْم ُمَتَرب ُصونَ 

 جه االستدالل:و
ن اظهاارتم مااا فااي إقااال الساالص فااي لااذع اآليااة: )او ب ياادينا( بالقتاال       

قلاااوبكم. ولاااو كماااا قاااالوا: ألن العاااذا  علاااى ماااا يبطناااوع مااان الكفااار ب يااادي 
الم منين ال يكاون إال بالقتال. فلاو قبلات تاوبتهم بعاد ماا ظهارت زنادقتهم، لام 

اهلل ب يااديهم، ألنهاام كلمااا  يكاان للماا منين ان يتربصااوا بالزنادقااة: ان يصاايبهم
 (2ارادوا ان يعذبولم على ذلأ اظهروا اإلسالم فلم يصابوا ب يديهم قط. )

الزناديق إن لاو جحاد لبيهقي في سننه عن ابن  ها  يقول:رواع ا ما   -2
اء لااو معترفااا تا بااا فإنااه يتاارأ ماان ااااااوقاماات عليااه البينااة فإنااه يقتاال وِان ج

 (3القتل. )
هلل اعلااام : ان الزناااديق الاااذي يااابطن الكفااار ويتظاااالر وفاااي تقاااديري وا     

كااان مساالما  هباإلسااالم ،إذا جاااء بمحااض إرادتااه ودون إكااراع مقاارا  معترفااا  اناا
كان يبطن الكفر ،وان اهلل  رح صدرع لمسالم وزين في قلبه و صورة وحقيقة 

 اإليمان ،وندم على ما كان منه ا د الندم ،فتقبل توبته وال عقوبة عليه .

                                           

 (52سورة التوبة ،اآلية) -(1)
( ومااا 340انظاار األدلااة مبسااوطة علااى وجااه التفصاايل فااي الصااارم المساالول ) : -(2)

 (. 291 /14بعدلا،وتفسير الطبري  )
 ( .10736(، رقم)201 /8السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجولر النقي )  -(3)
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امااا إذا اخفااى الكفاار وتظااالر باإلسااالم ،واسااتمر علااى ذلااأ حتااى قاماات      
بحقااه دعااوى ،وانباات الماادعون دعااوالم عليااه بالزندقااة وايقاان انااه مقتااول ال 
محالة ف علن توبته من الزندقة فهذع التوبة التقبل مناه،ألن لاذع التوباة بعاد 

ة ،باال القاادرة عليااه،وِانبات الجريمااة التكااون فااي الغالاا  وفااي الظااالر مخلصاا
تقبل التوباة فاي لاذع الحالاة لذع القرينة تدل على ان التوبة لدف  القتل ،فال 

 .ويقتل

 املطلب الثاني
 حكم الصالة على املرتد

إذا نبت الحكم بقتال المرتاد صاحيحا  بتاوافر اركاناه و اروطه ، با ن اتاى      
رأ من الكبا ر ما يخرجه من الملة ،كإنكار معلوم من الادين باللارورة ،او تا

 --الصالة  منكرا  لفرليتها ،واستحالل الزنا ،وس  الدين ،وس  الرسول 
 ولم يت  منه ، امتن  المسلمون من الصالة عليه .

وي اهدع مان  (2(وال الرافلاة )1قال اإلماام احماد :" ال ا اهد الجهمياة )    
الصاالة علاى اقال مان لاذا : الادين والغلاول وقاتال  -- اء قد ترأ النباي 

                                           

أ ومنااه الرافلااة تركااوا زيااد باان علااي حااين نهااالم عاان ساا  الاارفض التاار  :الرافلااة-(1)
الصحابة فلما عرفوا مقالته وانه ال يبرا من ال يخين رفلوع نم استعمل لذا اللق  في كل 
من غال في لذا المذل . التوقياص علاى مهماات التعااريص: محماد عباد الار وص المنااوي 

 : (369 .) 
قادرة للعباد ال ما نرة وال كاسابة بال لاو اصاحا  جهام بان صافوان قاالوا ال  :الجهمياة-(2)

كالجماد والجنة والنار يفنيان بعد دخول اللهما وال يبقى موجود ساوى اهلل .التوقياص علاى 
 (.261مهمات التعاريص: محمد عبد الر وص المناوي ) : 
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(  : ال 1ال : ال يصاالى علااى الرافلااي. وقااال ابااو بكاار باان عياااف)نفسااه وقاا
(: مان  اتم اباا بكار فهاو 2اصلي على رافلي وال حروري . وقال الفريابي )
ولااو يقااول ال إلااه إال اهلل    كااافر ال اصاالي عليااه قياال لااه : فكيااص تصاان  بااه

 (3: ال تمسوع ب يديكم ارفعوع بالخ   حتى تواروع في حفرته." )قال
: وسا ر العلماء يصلون على الل البدع والخوارج وغيارلم بن عبد البروقال ا

 (5()4" صلوا على من قال : ال إله إال اهلل". )الم :سه اللعموم قوله علي

                                           

اباو بكار بان عيااف بان ساالم األسادي الكاوفي المقارع الحنااط  :ابو بكار بان عيااف-(1)
روى عن ابيه واباي إساحاق السابيعي واباي حصاين عنماان بان عاصام  م هور بكنيته ..

وغيرلم وعنه :النوري وابن المبارأ وابو داود الطيالسي وغيرلم ،نقاة عاباد ، ماات =سانة 
ارباا  وتسااعين وما ااة وقياال: قباال ذلااأ بساانه او ساانتين وقااد قااار  الما ااة وروايتااه عنااد 

محمد بن احمد بن محماد، اباو عباد اهلل األربعة.انظر:التاريص واسماء المحدنين وكنالم : 
 (. 34 /12(تهذي  التهذي  : ابن حجر العسقالني )117المقدمي ) : 

إبراليم" بان محماد بان يوساص بان سارج الفرياابي اباو إساحاق ،نزيال بيات  الفريابي:-(2)
المقاادس.. روى عاان الوليااد باان مساالم ، ولاامرة باان ربيعااة، وايااو  باان سااويد الرملااي ... 

جة، وبقي بن مخلد ، وابو حااتم وقاال: "صادوق" وآخارون. قلات: وذكارع ابان وعنه ابن ما
 ( 161 /1حبان في النقات.تهذي  التهذي  )

(وانظاار: الصااارم المساالول علااى  اااتم الرسااول : اايص 418 /2المغنااي:ابن قدامااة )-(3)
 (. 300اإلسالم ابن تيمية ) : 

  صاافة ماان تجااوز الصااالة اخرجااه الاادارقطني فااي سااننه ،كتااا  صااالة العياادين ، بااا-(4)
الكبياار  ( ،ورواع الطبراناي فااي المعجام1763 - 1761( )402 /2معاه والصاالة عليااه )

َ(  ولعفه الهينمي في مجم  الزوا د بقولاه :" رواع الطبراناي 13622( رقم )447 /12)
 ومنبااا  الزوا اااد فاااي الكبيااار، وفياااه محماااد بااان الفلااال بااان عطياااة ولاااو كاااذا ." مجمااا 

 (.2340( رقم)67 /2الفوا د:الهينمي )
 (. 282 /1الكافي في فقه الل المدينة :ابن عبد البر)-(5)
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وقااال اباان ر ااد:" امااا فااي الاال الباادع فالخااتالفهم فااي تكفياارلم بباادعهم،      
رلم إذ كاان فمن كفارلم بالت ويال البعياد لام يجاز الصاالة علايهم، ومان لام يكفا

قااال: الصااالة  - -الكفاار عناادع إنمااا لااو تكااذي  الرسااول ال ت وياال اقوالااه 
علاايهم جااا زة، وِانمااا اجماا  العلماااء علااى تاارأ الصااالة علااى المنااافقين ماا  

اْنُهْم َمااَت َاَباد ا َوال َتقُاْم  تلفظهم بال هادة لقوله تعالى:  َوال ُتَصل  َعَلى َاَحِد مه
 (1)َعَلى َقْبرهعه 

واما اختالفهم في الل الكبا ر فلايس يمكان ان يكاون لاه ساب  إال مان       
جهة اختالفهم في القول بالتكفير بالذنو ، لكن ليس لذا مذل  الل السنة، 

 (2فلذلأ ليس ينبغي ان يمن  الفقهاء الصالة على الل الكبا ر. )
 الصالة على الزنديق:

المسا لة كماا لاو فاي القاول بناٌء على الخالص السابق اإل ارة إلياه فاي      
الناني والنالث ،فإن الحكم بقبول التوبة على وجه العماوم )القاول النااني( او 
قبل التوبة القدرة عليهم )القول النالث( يلزم منه الصالة عليهم ،  نهم   ن 
 المقتول حدا ألنه بات مسلما  ،فله ما للمسلمين وعليه ماا علاى المسالمين ،

« صالوا علاى صااحبكم»بقوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -ولعموم  امر النبي 
: " صالوا علاى مان قاال : ال  --،ولعموم قوله  (3) . والمسلم صاح  لنا

 ( واهلل اعلم.4إله إال اهلل" )

                                           

 (. 48سورة التوبة من اآلية )-(1)
 (. 253 /1بداية المجتهد ونهاية المقتصد:ابن ر د الحفيد )-(2)
( 5 /9اخرجه البخاري ،في كتا  الديات، با  قول اهلل تعالى:الان النفس بالنفس  )-(3)
( 1302 /3م فااااي كتااااا  القسااااامة، بااااا  مااااا يباااااح بااااه دم مساااالم)(،ومساااال6878رقاااام)
 (.1676رقم)
 سبق تخريجه.  -(4)
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 املبحث السادس
 والباغي (1) .حكم الصالة على قتيل أهل البغي

المسلمين في  عرص الحنفية البغاة: ب نهم قوم لهم  وكة ومنعة، خالفوا     
بعااض األحكااام بالت وياال، وظهااروا علااى بلاادة ماان الاابالد، وكااانوا فااي عسااكر، 

حكااامهم، كااالخوارج وغياارلم. امااا الخااوارج او الحروريااة: فهاام قااوم ا واجااروا
واستحلوا دمه ودماء المسلمين واماوالهم  -رلى اهلل عنه–خرجوا على علي 

عليه وسلم وراوا ان كل وسبي نسا هم، وكفروا اصحا  رسول اهلل صّلى اهلل 
 (2ذن  كفر. )

وعاارفهم المالكيااة: باا نهم الااذين يقاااتلون علااى الت وياال، مناال الطوا ااص      
اللااالة كااالخوارج وغياارلم، والااذين يخرجااون علااى اإلمااام، او يمتنعااون ماان 

 (3).الدخول في طاعته  او يمنعون حقا  وج  عليهم كالزكاة و بهها
لاام الخااارجون علااى إمااام ولااو غياار عاادل،  وعاارفهم الحنابلااة بقااولهم:      

بت وياال سااا ال ولهاام  ااوكة، ولااو لاام يكاان فاايهم مطاااع. ويحاارم الخااروج علااى 
 (4اإلمام ولو غير عدل . )

                                           

البغي في اللغة :الظلم والعدوان ،والل البغي الل الظلم والعدوان .والبغي لو الجاور -(1)
والعااااادول عااااان الحاااااق والخاااااروج علاااااى القاااااانون .انظر:القااااااموس المحااااايط :الفياااااروز 

 ( .59الرازي ) :( مختار الصحاح :4/305آبادي)
تحفاااااااااااة الفقهااااااااااااء:  ( وماااااااااااا بعااااااااااادلا،408 /4فاااااااااااتح القدير:ال اااااااااااوكاني)  -(2)

 .(3/251السمرقندي)
 (.363انظر: القوانين الفقهية:ابن جزي)  :-(3)
 (. 262 /6مطال  اولي النهى في  رح غاية المنتهى:الرحيباني )-(4)
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لاااو الخاااروج عااان طاعاااة اإلماااام وخالصاااة لاااذع التعااااريص ان البغاااي      
او لاام قااوم م منااون ذو قااوة ومنعااة،يخرجون علااى الحاااكم المساالم  ،ال اارعي

 اهلل ،وارادوا عزلاااه ولااام يقوماااوا بااا داء ماااا وجااا  علااايهم مااانالمطباااق ل ااارع 
الترف  لذع الجريمة عنهم اإليمان وال تخرجهم من اإلسالم بل يبقوا  ،واجبات

 مسلمين عصاة .
وينبغي ان يكون ل الء الم منون كنرة ،ولهم قوة،اما إذا كانون قلة فال      

 يعدون بغاة .
رلاي –احماد فاي مساندع َعانه اْبانه ُعَماَر  والبغي حرام ،لما رواع اإلماام      

ْعُت َرُساااوَل اللَّاااهه  -اهلل عنهماااا اااَن »َيقُاااوُل:  --َقااااَل: َسااامه َماااْن َناااَزَع َياااَدُع مه
يتَااة   ااَة َلااُه َيااْوَم اْلقهَياَمااةه، َوَمااْن َماااَت ُمَفارهق ااا لهْلَجَماَعااةه، َماااَت مه الطَّاَعاةه، َفاااَل ُحجَّ

لهيَّة   َي اللَُّه َعْنُهَما -اللَّهه ْبنه ُعَمَر، (  وعْن َعْبده 1«".)َجاله -، َعنه النَّبهاي  -َرله
- :نَّااا»، َقاااَل (،قااال النااووي:" وتقاادم 2«.)َمااْن َحَمااَل َعَلْيَنااا الس اااَلَح َفَلااْيَس مه

عليااه قاعاادة مااذل  الاال الساانة والفقهاااء ولااي ان ماان حماال السااالح علااى 
  وال يكفار باذلأ، فاإن المسلمين بغير حق وال ت ويال ولام يساتحله فهاو عاا

                                           

ر بلاازوم الجماعااة اإلمااام مساالم فااى صااحيحه ، كتااا  اإلمااارة ، بااا  األماااخرجااه  -(1)
( والبيهقااي 5676(،رقاام)489 /9) عاإلمااام احمااد فااي مسااند(1848( ، رقاام )3/1476)

فااي الساانن الكباارى ، بااا  الترغياا  فااي لاازوم الجماعااة والت ااديد علااى ماان ناازع ياادع ماان 
 (. 16611(، رقم)270 /8الطاعةا)

الوماان اخرجااه البخاااري ،فااي صااحيحه ،فااي كتااا  الااديات، بااا  قااول اهلل تعااالى:   -(2)
( ،ومسلم في صاحيحه ،فاي كتاا  اإليماان ، 6874( رقم )4 /9[ )32احيالا  ءالما دة: 

( رقم 98 /1« )من حمل علينا السالح فليس منا»با  قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
(161.) 
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اسااتحله كفاار ،ف مااا ت وياال الحااديث فقياال: لااو محمااول علااى المسااتحل بغياار 
ت ويااال فيكفااار ويخااارج مااان الملاااة ،وقيااال معنااااع لااايس علاااى سااايرتنا الكاملاااة 

 (1ولدينا.." )
 الفرق بني الباغي واحملارب:

المحااار  يخاارج فسااقا  وعصاايانا  علااى غياار ت وياال، والباااغي: لااو الااذي       
  علاى ت ويال، فيقتال وي خاذ الماال، وِاذا اخاذ البااغي ولام يتا ، فإناه ال يحار 

يقام عليه حد الحرابة، وال ي خذ مناه ماا اخاذ مان الماال وِان كاان موسارا ، إال 
ان يوجد بيدع  يء بعينه، فيرد إلاى صااحبه ،ويكاون للبغااة قاوة ومنعاة فاي 

 (2مكان يتحصنون فيه. )
  :وينقسم لذا المبحث إلى نالنة مطال

 المطل  األول :حكم الصالة على من قتله الل العدل وغسله وتكفينه:
 المطل  الناني: حكم الصالة على من قتله البغاة وغسله ودفنه:

 المطل  النالث: الصالة على القتيل من البغاة .

 املطلب األول
 أهل العدل وغسله وتكفينه هلقتمن حكم الصالة على 

 :للفقهاء في هذه المسألة قوالن
 القول األول:

                                           

 (. 108 /2مسلم ) على النووي  رح -(1)
 (.236 /3انظر: المقدمات الممهدات:ابن ر د القرطبي ) -(2)
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حكم  قتيل الال العادل فاي قتاال الال البغاي  اهيد ألن ال اهيد عنادلم       
من قاتل ب مر اهلل ،وسواء اكان الذين قاتلهم كافرين ام مسالمين بغااة ،وقتال 

 (1في المعركة ولو يقاتلهم  . )
وال هيد اليغسال واليكفان بنياا  جديادة ،واليصالى علياه تكريماا لاه كماا      
 بل يدفن بنيابه. --ذلأ النبي اخبر ب
ي عاادم تكفياانهم ناانااي عاادم الغساال ،والاادفن بنيااابهم يعوالاادفن بالاادم يع     

 ب كفان جديدة .
-ب ااهداء احااد ،وماانهم مصااع  باان عمياار  --ولكااذا فعاال النبااي        
-  فعن ابي وا ل، قال: اتينا خبابا نعودع فقال: إنا لاجرنا ما  رساول اهلل،

سلم نبتغي وجه اهلل، فوق  اجورنا على اهلل، فمنا من ملى صلى اهلل عليه و 
لاام ي كاال ماان حسااناته  ااي ا، ماانهم مصااع  باان عمياار، قتاال يااوم احااد، وتاارأ 
بردة، فكناا إذا جعلنالاا علاى رجلياه بادا راساه، وِاذا جعلنالاا علاى راساه بادت 
رجالع، ومنا من اينعت نمرته، فهو يهدبها، ف مرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 (2سلم ان نجعلها على راسه، نم نجعل على رجليه  ي ا من إذخر". )و 

                                           

( المغنااااااااي وال اااااااارح الكبياااااااار:ابن 9/4401انظر:باااااااادا   الصنا  :الكاساااااااااني ) -(1)
 ( 12/515( المحلى:ابن حزم )16/394( الحاوي :الماوردي)10/61قدامة)

 اباان (صااحيح4047(رقاام)95 /5البخاري،كتااا  المغازي،بااا  غاازوة احااد ) صااحيح-(2)
 /4البااار )األصاااحا :ابن عباااد  معرفاااة فاااي ( االساااتيعا 7019( رقااام)15/486حباااان )
(. والحااديث إساانادع صااحيح، 98 /6الصااحابة:ابن حجاار ) تمييااز فااي (، اإلصااابة1475

رجالاااه نقاااات رجاااال ال ااايخين غيااار إباااراليم بااان ب اااار الحاااافظ، فقاااد روى لاااه اباااو داود 
والترمذي، وقد توبا . سافيان: لاو ابان عييناة، واباو وا ال: لاو  اقيق بان سالمة. وقاول: 

 ا.)المحقق(."فهو يهدبها" اي: يجنيها ويقطفه
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ن ابااي حااازم قال:قااال عمااار باان وروى البيهقااي بإساانادع إلااى قاايس باا     
 (1"ادفنوني في نيابي فإني مخاصم". ) :ياسر

 : القول الثاني
قتيل الل العدل في قتال الل البغي  هيد ،لكنه يغسال ويكفان ويصالى       

 (2عليه. )
وال ااهيد عنااد لاا الء الااذي اليصاالى عليااه واليكفاان واليغساال لااو الااذي      

يقاتل الكفار ويقتال فاي المعركاة معهام ،وغيارع ال يعاد  اهيد ا، لاه خصوصاية 
( ومستندلم في لذا الخلفاء النالنة عمار بان الخطاا  وعنماان 3ال هداء. )

-م ماتوا  هداء و هد لها -رلي اهلل عنهم-بن عفان وعلي بن ابي طال 
- . بال هادة 

َد  --فقد روى اإلمام البخاري بإسنادع إلى انس بن مالاأ        قاال: صاعه
، -رلاااي اهلل عااانهم-ُاُحاااد ا َوَمَعاااُه َاُباااو َبْكاااِر، َوُعَماااُر، َوُعْنَماااانُ  --النَّبهااايا 

،  ، َفَلاْيَس َعَلْياأَ -َاُظنااُه َلاَرَبُه بهرهْجلهاهه  -اْساُكْن ُاُحاُد »َفَرَجَص، َوَقااَل:  إهالَّ َنبهاي 
يَدانه  د يٌق، َوَ هه  (4«)َوصه

انَّ َرُساوَل  --وفي حديث آخر :روى الترمذي بإسنادع إلى اباي بكار      
َبْياُر  --اهلله  رَاَء ُلَو َوَاُبو َبْكِر َوُعَمُر َوُعْنَماُن َوَعلهاي  َوَطْلَحاُة َوالزا َكاَن َعَلى حه

                                           

 ( 8/186السنن الكبرى:البيهقي) -(1)
( 16/395(الحااوي الكبيار :المااوردي)10/61المغناي وال ارح الكبيار:ابن قداماة ) -(2)

 (12/516المحلى :ابن حزم)
 المراج  السابقة.   -(3)
اخرجااه البخاااري فااي صااحيحه ،كتااا  المناقاا  بااا  مناقاا  عنمااان باان عفااان ابااي  -(4)

 ( 6699( رقم)15 /5هلل عنه  )عمرو القر ي رلي ا
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: اْلَدْا، َفَما َعَلْياَأ إهالَّ --َرُة، َفَقاَل النَّبهيا َفَتَحرََّكته الصَّخْ  -رلي اهلل عنهم–
يٌد. ) د يٌق َاْو َ هه  (1َنبهي  َاْو صه

 املطلب الثاني
 حكم الصالة على قتيل البغاة وغسله ودفنه

 في المسألة قوالن:
(،فها الء مسالمون 2يغسل قتيل البغاة ويكفن ويصلى علياه. ) القول األول:

 م ،والواجاا  ان يغساالوا وان يكفنااوا وان يصاالى علاايهم،يموتااون علااى اإلسااال
ياِر َبارًّا »  --ففي الحديث عان اباي لريارة اٌ  َعَلاْيُكْم َماَ  ُكال  َامه َهااُد َواجه اْلجه

ر ا َواِهْن  َباٌة َعَلاْيُكْم َخْلاَص ُكال  ُمْسالهِم َبارًّا َكااَن َاْو َفااجه اَلُة َواجه ر ا ، َوالصَّ َكاَن َاْو َفاجه
ااَل اْلكَ  ااَل َعمه ر ا َواِهْن َعمه َبااٌة َعَلااى ُكاال  ُمْساالهِم َباارًّا َكاااَن َاْو َفاااجه اااَلُة َواجه َبااا هَر ، َوالصَّ
 (3«. )اْلَكَبا هَر 

(اساتهانة 4انه اليغسل وال يصلى عليه ،ولاو قاول الحنفياة.):القول الثاني
 .به وعقوبة له،لمخالفته في الدين قياسا على موتى الل الحر .

                                           

اخرجه  الترمذي في سننه ، ابوا  المناق  ،با  في مناق  عنمان بن عفان رلاي -(1)
وقااال  (3696( رقاام)65 /6اهلل عنااه، ولااه كنيتااان، يقااال: ابااو عماارو، وابااو عبااد اهلل  )

 .حديث صحيح
 /7مفلاح ) المقنا :ابن  رح في ( المبدع16/394انظر: الحاوي الكبير:الماوردي) -(2)

 (.6/269( ،مطال  اولى النهى :مصطفى الرحيباني)469
( 2/325اخرجه ابو داود فى سننه من كتا  الجهاد ،با  الغزو م  ا مة الجاور ) -(3)

 /3الصااالة ، بااا  الصااالة خلااص ماان ال يحمااد فعلااه )( والبيهقااى فااى كتااا  2535رقاام )
 . والحديث لعفه األلبانى (5506( رقم)121
 (. 9/4401لصنا  :الكاساني)بدا   ا-(4)
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ن قال :اليغسل قتيل الل البغي واليصلى عليه استهانة به ويرد على م      
وعقوباااة لاااه بماااا يلي:"لاااذا القاااول غيااار صاااحيح ألنه اليجاااوز ان يساااتهان 

 .هلل اوج  غسل الميت والصالة عليهبمخلوق في إلاعة حقوق الخالق ،فا
واما جعل ذلأ عقوبة ،فالعقوبة إنما تتوجه إلاى مان يا نم بهاا،وألن العقوباات 

 (1وت كالحدود. )تسقط بالم
 القول الراجح:

الذي آراع راجحا  لو ان القتيل من الل العدل يصلى عليه ويكفان بنياا       
 --كان م  علي بن ابي طال  -–جديدة ويغسل  ألن عمار بن ياسر 

ان  --وفااي معسااكرع فااي صاافين معسااكر الاال العاادل ،وقااد اخباار الرسااول 
 بن سويد قال جايء باراس عماار ، ( فعن حنظلة2الف ة الباغية ستقتله. . )
صالى اهلل -سامعت رساول اهلل   -رلاي اهلل عنهماا-فقال عبد اهلل بن عمرو

( وقاد قتال كماا قتال غيارع فغسالوا 3يقول: تقتلاه الف اة الباغياة) -عليه وسلم
وعلاي --وعنماان بان عفاان -وكفنوا وصلي ،كما ان عمر بن الخطاا 

لى المسلمون علايهم ،ويظهار وغيرلم كانوا  هداء وص --بن ابي طال ا
لنا ان ال هيد الذي اليكفن بنيا  جديدة واليغسال وال يصالى علياه لاو الاذي 

                                           

 (16/394الحاوي الكبير:الماوردي -(1)
اخرجااه الحاااكم فااي المسااتدرأ علااى الصااحيحين ،فااي كتااا  الجهاااد ،بااا  قتااال الاال  -(2)

( لذا حديث صحيح له طرق ب سانيد صحيحة اخرجا بعلها 2656( رقم)162 /2البغي )
 و لم يخرجاع بهذا اللفظ ".

( ،والحااكم فاي المساتدرأ 8550( رقام)157 /5سنن الكبارى )اخرجه النسا ي في ال -(3)
( لااذا حااديث صااحيح لااه طاارق ب سااانيد صااحيحة 2656( رقاام)434 /3علااى الصااحيحين )

 اخرجا بعلها و لم يخرجاع بهذا اللفظ ".
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يقتلااه الكفااار فااي قتااال معهاام ،ولااو الااذي كااان فااي غاازوة احااد فقااد است ااهد 
وال  -–سااابعون مااان المسااالمين فاااي لاااذع المعركاااة ولااام يصااال الرساااول 

ماااا جااااء فاااي صاااحيح المسااالمون ،بااال امااار ان يااادفنوا بااادما هم ونياااابهم ك
صااااالى علاااااى  اااااهداء احاااااد  --(، ولااااام ينبااااات عااااان النباااااي 1البخااااااري)

صااالى علااايهم بعاااد نمااااني --بعداست اااهادلم مبا ااارة والاااذي روي اناااه 
 (2).سنوات
قال ابن حجر:" وقال ال افعي فاي األم جااءت األخباار ك نهاا عياان مان      

 ،قتلاى احادلام يصال علاى  -صالى اهلل علياه وسالم  -وجوع متواترة ان النباي
وقد كان  ، وما روي انه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة ال يصح

 ،ينبغي لمن عارض باذلأ لاذع األحادياث الصاحيحة ان يساتحيي علاى نفساه
واما حديث عقبة بن عامر فقد وق  في نفس الحديث ان ذلاأ كاان بعاد  :قال

 (3نمان سنين.." )
نهم بغياار نيااا  والصااالة علاايهم ولوكااان تغساايل لاا الء ال ااهداء وتكفياا     

ب ن يادفنوا بادما هم ونياابهم وامتنا  مان الصاالة  --واجبا لما امر الرسول
 عليهم قبل دفنهم.

فقااال  ، اماا قتياال البغااة فهااو ما من ، ااهد اهلل للطا فاة الباغيااة باإليماان    
نهيَن اْقَتَتُلوا َفَ ْصلهُحو   :تعالى َن اْلُمْ مه  (4)ا َبْيَنُهَما َواِهْن َطا هَفتَانه مه

                                           

 ( 4047(رقم)95 /5البخاري،كتا  المغازي،با  غزوة احد ) صحيح-(1)
 (210 /3فتح الباري :ابن حجر ) -(2)
 ( ،   305 /1(، األم: ال افعي )210 /3تح الباري :ابن حجر )ف-(3)
 (. 9سورة الحجرات من اآلية) -(4)
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ولقد صلى المسلمون ، ات يج  ان يغسل ويكفن ويصلى عليهوالم من إذا م
 على من قتل في الجمل وصفين من الفريقين دون نكير ،فكان إجماعا .

 املطلب الثالث
 حكم الصالة على من قتل يف معركة أهل البغي

ن جامعه الصحيح بَّو  اإلمام البخاري في كتا  ) استتابة المرتدين ( م     
له الء الخوارج المارقين من الدين ماروق الساهم مان الرمياة ، فيقاول رحماه 
اهلل تعالى: " با  قتل الخوارج والملحدين بعاد إقاماة الحجاة علايهم " ، وقاول 

ااا َبْعااَد إهْذ َلااَداُلْم َحتَّااى ُيَبااي َن َلُهااْم َمااا  اهلل تعااالى :  االَّ َقْوم  َوَمااا َكاااَن اللَّااُه لهُيله
 (1)َيتَُّقوَن 
يارالم  ارار خلاق اهلل ، وقاال :  -رلاي اهلل عنهماا -وكاان ابان عمار       

إنهم انطلقوا إلى آياات نزلات فاي الكفاار فجعلولاا علاى الما منين ، نام اخارج 
، قال : سامعت رساول اهلل -رلي اهلل عنه -بسندع عن علي بن ابي طال  

ااره الزََّمااانه َقااْوٌم، ُحااَدنَاُء  َيااْ تهي فهااي :» يقااول  -صاالى اهلل عليااه وساالم  - آخه
ْسااَلمه  اَن اإله يَّةه، َيْمُرُقوَن مه ْن َخْيره َقْوله الَبره ، َيُقوُلوَن مه ، ُسَفَهاُء اأَلْحاَلمه اأَلْسَنانه
َرُلْم، َفَ ْيَنَماا َلقهيُتُماوُلمْ  ُز إهيَمااُنُهْم َحَنااجه يَّاةه، اَل ُيَجااوه اَن الرَّمه  َكَما َيْماُرُق السَّاْهُم مه

 (2«.)َفاْقُتُلوُلْم، َفإهنَّ َقْتَلُهْم َاْجٌر لهَمْن َقَتَلُهْم َيْوَم القهَياَمةه 
                                           

 (.115سورة التوبة ، اآلية)  -(1)
الحديث اخرجه البخاري في صحيحه ،في كتا  الديات ،با  قتل الخوارج والملحادين -(2)

حادناء األسانان( (. ومان  اروح الحاديث )6930( رقام)16 /9بعد إقامة الحجاة علايهم )
جم  حديث السن ولو الصغير. )سافهاء األحاالم( لاعفاء العقاول والسافهاء جما  سافيه 
ولو الطا ف خفيص العقال. )مان قاول خيار البرياة( اي مان خيار ماا تقولاه البرياة او لاو 
القاارآن والساانة والبريااة الخلااق. )يمرقااون( يخرجااون. )الرميااة( الصاايد المرمااي. )ال يجاااوز 
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والخوارج:ولم الذين يكفرون مرتك  الكبيارة ويكفارون عنماان بان عفاان      
ويكفارون كنيارا مان  -رلاي اهلل عانهم–وعلي بن ابي طال  وطلحة والزبيار 

وامااوالهم ،واحكااام لاا الء ويسااتحلون دماااء المساالمين -اصااحا  رسااول اهلل
 الفقه اإلسالمي.كت  مبسوطة في 

ومااذل  جمهااور العلماااء فاايهم انهاام بغاااة تجاا  اوال  محاااورتهم ،فااإن      
استجابوا لدعوة الل العادل فاي التوقاص عان القتاال والخاروج واإلذعاان إلماام 
الل العدل نقبل منهم ،والنقاتلهم عما يحملون من معتقدات ،كتكفيار مرتكا  

 بيرة وغيرلا.الك
فااإن ابااوا إال الخااروج والقتااال وبااداوا بااه او تهي ااوا لااه بح ااد الجيااوف       

 (1وجم  السالح وغير ذلأ من وسا ل الح د للقتال فإنا نقاتلهم . )
ويجوز قتال مادبريهم واسارالم، واإلجهااز علاى جاريحهم عناد الحنفياة        

بالقتااال حتااى يبااد وع  ألن (. وال يبااد لم اإلمااام 2خالفااا  لجمهااور الفقهاااء  )
اَن قتالهم لدف   رلم. ودليل لذع األحكاام: لاو قولاه تعاالى:  َواِهْن َطا هَفتَاانه مه

نهيَن اْقَتَتُلوا َفَ ْصلهُحوا َبْيَنُهَما َفإهْن َبَغْت إهْحَداُلَما َعَلى اأْلُْخَرى َفَقاتهُلوا الَّتهاي  اْلُمْ مه
ي َحتَّى َتفهيَء إهَلى َاْمره ال ُطوا إهنَّ َتْبغه لَّهه َفإهْن َفاَءْت َفَ ْصلهُحوا َبْيَنُهَما بهاْلَعْدله َوَاْقسه

                                                                                                   

م( اي ال يصل إلى قلوبهم والحناجر جم  حنجرة ولاي راس الحلقاوم الاذي إيمانهم حناجرل
 يرى من خارج الحلق.  

 انظر: المراج  السابقة. -(1)
( ومااا بعدلا،حا ااية الدسااوقي: اباان 154 /4انظاار: الكتااا  ماا  اللبا :الميااداني) -(2)

 (.114 /8(، المغني:ابن قدامه )127 /4( ، مغني المحتاج: ال ربيني) 4/300عرفة)
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ينَ  ااطه اا ا اْلُمْقسه إنااأ تقاتاال »لعلااي رلااي اهلل عنااه: --(  وقااال 1)اللَّااَه ُيحه
 (2« .)على الت ويل، كما تقاتل على التنزيل

ون وعلى لذا تفهم األحاديث التاي اساتدل بهاا علاى قتال لا الء إنماا يكا     
بعد محااورتهم وِاقاماة الحجاة علايهم ورفا  الظلام عانهم ،وبا هم للقتاال ولاذا 

 .--منهي على بن ابي طال  
 ويتخرج على لذا الوصص حكم الصالة على من قتل في معركة الل البغي:

 يف املسألة تفصيل :
قال ابو حنيفة: ال يغسل وال يصلى عليه استهانة باه، : :عند الحنفية -1

المسااالمين بفعلاااه فوجااا  ان ال يغسااال وال يصااالى علياااه  ألناااه بااااين جميااا 
 (3) كالحربي.

قال الكاساني :")ولنا( ما روي عن علي انه لم يغسال الال نهاروان ولام      
يصل عليهم فقيل له: اكفار لم  فقال: ال ولكن لام إخوانناا بغاوا عليناا ا اار 

ان ذلااأ إلااى تاارأ الغساال والصااالة علاايهم إلانااة لهاام ليكااون زجاارا لغياارلم، وكاا
، ولاام ينكاار عليااه احااد فيكااون -رلااي اهلل عاانهم  -بمحلاار ماان الصااحابة 

إجماعا ولو نظير المصالو  تارأ علاى خ ابته إلاناة وزجارا لغيارع كاذا لاذا، 

                                           

 (.49سورة الحجرات،اآلية) -(1)
-قال: كناا عناد رساول اهلل  --رواع احمد وِاسنادع حسن عن ابي سعيد الخدري -(2)
-  :إن »وفاي رواياة « فيكم من يقاتل علاى ت ويال القارآن كماا قاتلات علاى تنزيلاه»فقال

ا المقصاود بهاذا الخطاا ، ولاو سايدن --نم في بعض الروايات عين رسول اهلل « منكم
انظر:مجماا  و  (11258( رقاام)360 /17الرسااالة( )  احمااد)طاإلمااام  .مسااند--علااي

 (.133، 6 /244 /9الزوا د:الهينمي)
 (.312 /1الكاساني ) : ال را   ترتي  في الصنا   بدا  -(3)
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وِاذا نبت الحكم في البغاة نبات فاي قطااع الطرياق  ألنهام فاي معناالم إذ لام 
مانلهم، وباه  يسعون في األرض بالفساد كالبغاة فكانوا فاي اساتحقاق اإللاناة

 -ماانلهم مخصوصااون عاان الحااديث بإجماااع الصااحابة تبااين ان البغاااة وماان 
، وكذلأ الذي يقتل بالخنق كذا روي عن ابي حنيفاة وقاال -رلي اهلل عنهم 

ابااو يوسااص: وكااذلأ ماان يقتاال علااى متاااع ي خااذع والمكااانرون فااي المصاار 
 (1)اعلم".بالسالح  ألنهم يسعون في األرض بالفساد فيلحقون بالبغاة واهلل 

جاااء فااي المدونااة ب اا ن الصااالة علااى قتلااى الخااوارج :عنااد  المالكيااة -2
والقدرية واإلبالية:"في الصالة على قتلى الخوارج والقدرياة واإلبالاية قلات: 
ارايااات قتلاااى الخاااوارج ايصااالى علااايهم ام ال  فقاااال، قاااال مالاااأ: فاااي القدرياااة 

اد مرلااالم، فااإذا واإلبالااية ال يصاالى علااى موتااالم وال يتباا  جنااا زلم وال تعاا
 (2) قتلوا فذلأ احرى عندي ان ال يصلى عليهم.

قاااال ابااان ر اااد:" سااا ل ابااان القاسااام: عااان طاااا فتين مااان الخاااوارج منااال      
الحرورية، والقدرية، ونحولم، يقتتلاون فيقتال مان الفاريقين قتلاى، لال يجا  
علااى ماان بقااي ماان الطااا فتين دفاان قااتاللم، والصااالة علاايهم، ولاال ياادفنون 

كال هداء، او كيص بهم إن تركولم ولم يدفنولم  لل يج  على مان  بدما هم
 كان قريبا منهم دفنهم، والصالة عليهم 

قال ابن القاسم: يغسلون ويصلى عليهم، وعلى من كان قريباا مانهم         
 ان يواريهم ويغسلهم ويصلي عليهم، وليس بواج ، ولكني استحسنه.

                                           

 (.312 /1ال را  :الكاساني ) ترتي  في الصنا   بدا  -(1)
 (. 258 /1المدونة:اإلمام مالأ )-(2)
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ن من المسلمين يقتتالن، فيقتل بينهما وس ل ابن القاسم: عن الطا فتي      
قتلااى، ايصاالى علاايهم ام ال  ولاال ياادفنون باادما هم، ام يغساالون  وكيااص إن 

 كانت إحدالما باغية واألخرى عادلة 
قال: وجاه ماا سامعنا مان مالاأ اناه يغسال جميا  المسالمين، ويصالي        
فسه، إنه كان ظالما او مظلوما  ألنه سمعته يقول في الذي يقتل ن -عليهم 

يغسل ويصلى عليه، وِانمه على نفسه  وليس احد في الظلم اظلام ممان قتال 
نفسه، وكل القتلى عند مالأ يغسلون ويصالى علايهم، إال ال اهيد فاي سابيل 
اهلل، الذي يموت في المعركة، فإناه ال يغسال وال يصالى علياه، ويادفن بنياباه 

 (1" )وال تجرد له  قال مالأ: وما علمت انه ينزع منه  يء.
وظالر مذل  اإلمام مالاأ الصاالة علايهم  ألن كال القتلاى عناد مالاأ        

 يغسلون ويصلى عليهم، إال ال هيد في سبيل اهلل.
والداللااة :قاا ا ماو دي:":لماغاا غس  ويااا د ياا:   : اا  : عنااد ال ااافعية -3

صلى اهلل عليه وسلم   -على وجو  غسله والصالة عليه ما روي عن النبي 
وخلااص ماان قااال ال إلااه إال  ، هللصاالوا علااى ماان قااال ال إلااه إال اانااه قااال "  -
انه قال: " ال تكفروا احدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -وروي عن النبي  (2)"اهلل

                                           

 (.272 /2انوالتحصيل:ابن ر د )البي-(1)
اخرجااه الاادارقطني فااي سااننه ،كتااا  صااالة العياادين ، بااا  صاافة ماان تجااوز الصااالة -(2)

الكبياار  ( ،ورواع الطبراناي فااي المعجام1763 - 1761( )402 /2معاه والصاالة عليااه )
َ(  ولعفه الهينمي في مجم  الزوا د بقولاه :" رواع الطبراناي 13622( رقم )447 /12)

 ومنبااا  الزوا اااد كبيااار، وفياااه محماااد بااان الفلااال بااان عطياااة ولاااو كاااذا ." مجمااا فاااي ال
( 1/153بلوغ المرام من ادلة األحكام: ابان حجار )(2340( رقم)67 /2الفوا د:الهينمي )

 .(427رقم )
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، وصالوا علاى كاال  ما  كال اميار مان الال ملاتكم وِان عملاوا الكباا ر وجالادوا
وألناااه مسااالم مقتاااول فوجااا  ان يغسااال ويصااالى علياااه " الزاناااي "  (1)ميااات "

لمحصن، والقاتل العامد، وألن الصالة استغفار ورحماة والبااغي إليهاا احاوج ا
 (2) ف ما قياسهم على الل الحر  فغلط لوقوع الفرق بينهما.

:"ويصلى على سا ر المسالمين مان الال عند الحنابلة :قال ابن قدامة -4
الكبا ر، والمرجوم في الزناا، وغيارلم. قاال احماد: مان اساتقبل قبلتناا، وصالى 

صالوا »:"ولناا، --ودلايلهم عماوم قولاه  (3)تنا، نصلي علياه وندفناه."بصال 
 (4) .« على من قال ال إله إال اهلل

خارج  -  -ان النباي »وروى )الطبراني( بإسنادع، عن اباي  اميلة،       
إلى قباء، فاستقبله رلط من األنصار، يحملون جنازة على باا ، فقاال النباي 

لااذا  قااالوا: مملااوأ آلل فااالن. قااال: اكااان : مااا -صاالى اهلل عليااه وساالم  -
ي ااهد ان ال إلااه إال اهلل  قااالوا: نعاام، ولكنااه كااان وكااان. فقااال: اكااان يصاالي  
قالوا: قد كان يصلي ويادع. فقاال لهام: ارجعاوا باه، فغسالوع، وكفناوع، وصالوا 

 (5) « .عليه، وادفنوع، والذي نفسي بيدع لقد كادت المال كة تحول بيني وبينه
                                                                                                   

 (1514(رقم)143 /2األوسط ) رواع الطبراني في المعجم-(2)
( 175 /3األوساااط ) لمعجااام( ،والطبراناااي فاااي  ا55 /2الااادارقطني فاااي ساااننه ) رواع-(1)
( وقال:" لم يرو لذا الحديث عان علاي بان زياد إال علاي بان اباي ساارة تفارد باه 2844رقم)

( : فياه علاى بان اباى ساارة 1/107عمرو بن الحصين . قال الهينمى فاي مجما  الزوا اد )
 ولو لعيص متروأ الحديث" .

 (378 /2الي )المذل :الغز  في (، الوسيط38 /3الكبير:الماوردي ) الحاوي-(2)
 (417 /2قدامة ) المغني:ابن-(3)
 (.554)  سبق تخريجه .انظر -(4)
 ( 1514(رقم)143 /2األوسط ) رواع الطبراني في المعجم-(5)
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 ،ي غاية المنتهي:" ويصلى علاى كال عاا   كساارق و اار  خماروف      
 (1) ومقتول قصاصا او حدا.."

ن البغاااة يصاالى علاايهم ،ولااو اوحاصاال مااا تقاادم ماان اقااوال العلماااء         
 مذل  جمهور الفقهاء ،خالفا  ألبي حنيفة ،وقد سبق بيان ادلتهم .

لصاالة علاى كال واخذ ابن حزم بظالر النصو  وذل  إلاى القاول با        
بر وفاجر ،قال:" ويصلى على كال مسالم، بار، او فااجر، مقتاول فاي حاد، او 
في حرابة، او في بغي،ويصالي علايهم اإلماام، وغيارع ولاو اناه  ار مان علاى 
ظهر األرض، إذا مات مسلما لعموم امر النبي صلى اهلل علياه وسالم بقولاه: 

ُناوَن إهْخاَوٌة "صلوا على صاحبكم" والمسلم صاح  لنا. قال تعالى:  إهنََّماا اْلُمْ مه
َفَ ْصاالهُحوا َباااْيَن َاَخااَوْيُكمْ 

َناااُت َبْعُلاااُهْم . وقاااال تعااالى: (2) ُناااوَن َواْلُمْ مه َواْلُمْ مه
َاْولهَياُء َبْعضِ 

، فمن من  من الصالة على مسلم فقد قال قوال عظيماا، وِان (3)
 (4) جوم".الفاسق ألحوج إلى دعاء إخوانه الم منين من الفالل المر 

 القول الراجح:
والراجح في المس لة لو قاول الجمهاور ،لقاوة ادلاتهم ،فاإنهم وِان ابايح       

إال انهاام مااازالوا ماان الاال القبلااة  ،مااالم يقاا  ماانهم مااا يوجاا  الكفاار  قااتلهم ،
 –رلي اهلل عنهم –،كتكفير الصحابة 

                                           

 (. 892 /1المنتهى ) غاية  رح في النهى اولي مطال -(1)
 (. 10سورة الحجرات ،من اآلية)-(2)
 (.71سورة التوبة ،من اآلية )-(3)
 (.116( المس لة )169 /5المحلى )-(4)
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قااااال النااااووي:" المااااذل  الصااااحيح المختااااار الااااذي قالااااه األكناااارون       
 (1المحققون ان الخوارج ال يكفرون كسا ر الل البدع.." )و 

قال السبكي في فتاويه ردا على اإلماام الناووي :" إن كاان الناووي قاال:      
إناه لاعيص وان الصااحيح ان الخاوارج ال يكفارون لكنااي اناا ال اوافاق النااووي 

صالى اهلل  -على ذلأ بل من نبت عليه منهم اناه يكفار مان  اهد لاه النباي 
بالجنااة ماان الع اارة وغياارلم فهااو كااافر، وال يلزمنااي طاارد ذلااأ  -ه وساالم علياا

مان اعاالم األماة الاذين  -صالى اهلل علياه وسالم  -فيمن لم ي هد له النباي 
قام اإلجماع على إمامتهم كعمار بان عباد العزياز وال اافعي ومالاأ والارابهم 

ن كفارلم وِان كان القل  يميل إلى إلحاقهم بهم ال  أ عندنا في إيماانهم ،فما
رجاا  عليااه بكفاارع ،لكاان نحمااد اهلل لاام نعلاام احاادا كفاارلم ،وِانمااا ذكرنااالم علااى 
سبيل المنال للحاجة إلى بياان الحكام ولاو اجال فاي اعينناا واوقار عنادنا مان 

 (2كفرلم إال على سبيل التعظيم.")

 

                                           

 (. 50 /2مسلم ) على النووي  رح-(1)
 (.571 /2السبكي ) انظر:فتاوى((2
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 السابع املبحث
 الصالة على املقتول تعزيراحكم 

 وفيه مطلبان:
 الفقهي للمسألة .المطلب األول :التأصيل 

 الصالة على المقتول تعزيرا.:  مذاهب الفقهاء فى المطلب الثاني
 املطلب األول 

 التأصيل الفقهي للمسألة  
التعزير: ت دي  على ذنو  لم ت رع فيهاا الحادود، اي:لوعقوباة علاى        

( وجاارا م التعزياار قااد نصاات 1جاارا م لاام تلاا  ال ااريعة لهااا عقوبااة مقاادرة.)
ال ااريعة علااى بعلااها ولااو مااا يعتباار جريمااة فااي كاال وقاات كالربااا وخيانااة 
األمانة والس  والر وة، وتركت ألولي األمر الن  على بعلها اآلخار، ولاو 
القسم األكبر من جرا م التعازير، ولكن ال ريعة لم تترأ ألولي األمار الحرياة 

ان يكون التحاريم بحسا  ماا تقتلايه  في الن  على لذع الجرا م بل اوجبت
حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن مصاالحها ونظامهاا العاام، وان ال يكاون 

 مخالفا  لنصو  ال ريعة ومباد ها العامة.
                                           

التعزير في اللغة :اصاله ما خوذ مان العازر، ولاو الارد والمنا  لاذا اصال معنااع فاي –( (1
(، 12/176(، فتح الباري )91 /2اللغة .  والتعزير: الت دي . انظر: القاموس المحيط ) 

(والتعزيار: النصارة والتعظايم ،ومناه قولاه تعاالى )وآمناتم برسالي 4/92للغة )ومعجم متن ا
سورة  9سرة الما دة.وقوله تعالى )وتعزروع( من اآلية رقم  12وعزرتمولم( من اآلية رقم 

الفتح. لكن الراغ  األصفهاني بين ان المعنى الناني ولاو )الت ديا ( يا ول للمعناى األول 
 (333: المفردات:األصفهاني )  :ولو )النصرة والتعظيم( انظر
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 والتعزير يكون على كل معصية ال حد فيها وال قصا  وال كفارة.
دة، ويقااام بحساا  اجتهاااد اإلمااام بمااا يحقااق المصاالحة، وياادف  المفساا      

سواء كان على ترأ الطاعات، او على فعال المحرماات، وساواء كاان حقاا  هلل 
كاساتمتاع ال حاد فياه، وسارقة ال قطا  فيهاا، او كاان حقاا  لادماي كجنايااة ال 
قود فيها، لكن ما ورد به الن  من التعزير فال باد مان تنفياذع، ومان ارتكا  

 ر.جناية ال حد فيها، نم جاء تا با  نادما  فإنه ال يعز 
والتعزير عقوبة تختلص باختالص الناس، واختالص المعصاية، واخاتالص       

 الزمان،واختالص المكان.
 والعقوبات التعزيرية انواع منها:

 ما يتعلق بالجاع كالتوبيص، والت هير، والعزل عن المنص . - 1
 ما يتعلق بتقييد اإلرادة كالحبس والنفي. - 2
 والغرامة ومن  التصرص. ما يتعلق باألموال كاإلتالص - 3
 ما يتعلق باألبدان كالقيد والجلد والقتل. - 4
ما يتعلاق باألبادان واألماوال كجلاد الساارق مان غيار حارز ما  إلاعاص  - 5

 الُغْرم عليه.
والتعزيار يكااون بحساا  المصاالحة، وعلاى قاادر الجريمااة، ولكاال  ااخ        

 تعزير ي دبه ويردعه.
ية التعزير للمصلحة العاماة التاي تسامح واظهر ما في المولوع نظر         

باتخاااذ اي إجااراء، لحمايااة اماان الجماعااة وصاايانة نظامهااا ماان األ ااخا  
الم بولين والخطرين، ومعتادي اإلجرام، ودعاة االنقالبات والفاتن، والنظرياة 
بعد ذلأ تقوم على قواعاد ال اريعة العاماة التاي تقلاي با ن اللارر الخاا  

 وان اللرر األ د يزال باللرر األخص.يتحمل لدف  اللرر العام، 
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واللرورات االجتماعية لي المسوغ الوحيد إلقرار ال اريعة لاذا الناوع        
من جرا م التعزير، فحماية نظام الجماعة وصوالحها العامة تقتلي نصوصاا  
مرنة تال م كل وقت وآن، وكل ظرص وحالة، وليس اكنر مرونة واكنر مال مة 

لذا الذي جاءت به ال ريعة، فإناه َقماين ان يقما  كال  لحاجات الجماعة من
من تحدنه نفسه بإلحاق اللرر بالجماعة او بنظامهاا  ألناه إذا اساتطاع ان 
يفلاات ماان احكااام النصااو  الجاماادة فلاان يسااتطي  بحااال ان يفلاات ماان لااذع 

 (1النصو  المرنة .)
 حاالت التعزير بالقتل:

قوبة التعزيار كماا فاي حاال التكارار اجاز الحنفية والمالكيةان تكون ع        
)العود( او اعتياد اإلجرام، او المواقعة في الدبر )اللواطاة(، او القتال بالمنقال 
عنااااد الحنفيااااة: لااااي القتاااال، ويساااامونه القتاااال سياسااااة، اي إذا راى الحاااااكم 

 (2المصلحة فيه، وكان جنس الجريمة يوج  القتل. )
عليه بقتل من اكنر من س  النبي وقد افتى اكنر فقهاء الحنفية بناء        

-- ( .3من الل الذمة، وِان اسلم بعد اخذع، وقالوا: يقتل سياسة) 

                                           

 /1الولاعي:عبد القاادر عاودة ) بالقاانون مقارناا اإلساالمي الجنا ي انظر: الت ري –( (1
154.) 

 (.355 /4(،ال رح الكبير:الدردير)3/196انظر: رد المحتار:ابن عابدين)–( (2
الاادين  الهداية:باادر  اارح (، البناياة63 /4عاباادين )ردالمحتااار( ) انظر:حا اية اباان–( (3

(.والصحيح في لذا ان القتل بالمنقل )ولو: ما ال حد له كالحجر الكبيار 260 /7العيني )
ونحوع( يوج  القصا  ولو مذل  النالنة والصاحبان من الحنفية .انظر: الهداياة  ارح 

(التعزير فاي ال اريعة اإلساالمية :عباد العزياز عاامر 162 /4بداية المبتدي :الميرغيناني)
: (257- 260.) 
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علاى وجاو   -كماا قاال القالاي عيااض فاي ال افا -واجم  العلمااء        
يَن ُيااْ ُذوَن اللَّااَه  ، لقولااه تعااالى: --قتاال المساالم إذا ساا  النبااي  إهنَّ الَّااذه

ين اَوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم ال َرةه َوَاَعدَّ َلُهْم َعَذاب ا ُمهه  (.1)لَُّه فهي الداْنَيا َواآلخه
وقااالوا ايلااا : إن لممااام قتاال السااارق سياسااة إذا تكااررت منااه جريمااة       

السرقة، وله قتل من تكرر منه الخنق في لمن المصر، لسعيه بالفساد فاي 
 (2ة. )األرض، ومنله كل من ال يدف   رع إال بالقتل يقتل سياس

وكذلأ يقتل الساحر عند اكنر العلماء، والزناديق الاداعي إلاى زندقتاه،        
إذا قابض علياه، ولاو تاا . وقاد روى الترماذي عان جناد  موقوفاا  ومرفوعاا : 

.--َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلله  ره َلْرَبٌة بهالسَّْيصه  (3«.): َحدا السَّاحه
بعض الل العلم من اصحا  النباي  قال الترمذي:" والعمل على لذا عند     

صلى اهلل عليه وسلم، وغيرلم، ولو قول مالأ بن انس وقال ال اافعي: إنماا 

                                           

ْعَلاام وفقنااا اللَّااه وِاياااأ َاّن ا(. قااال القالااي عياااض:" 57سااورة األحاازا ،من اآليااة –( (1
يناه َاو   --َجمهي  من َسّ  النَّبهّي  اه َاو َنَسابهه َاو ده اا فهاي َنْفسه َاو َعاَبه َاو اْلَحق بهاه َنْقص 

َصالهه َاو َعّرض بهه او  بهة ب أ َعَلى طريق السَّّ  َلاه َاو ْزَراء َعَلْياه او  َخْصَلة من خه األه
ْنه َواْلَعْي  َلاه َفُهاو َساا  َلاه َواْلُحْكام فهياه ُحْكام السَّااّ  يْقَتال.."  ير لهَ ْ نهه َاو اْلَغّض مه التَّْصغه

 (.214 /2ال مني:القالي عياض ) وحا ية –المصطفى  حقوق بتعريص ال فا
 (106الطرق الحكمية :ابن القيم ) :–( (2
 /3فااي سااننه ،فااي كتااا  الحاادود ،بااا  مااا جاااء فااي حااد الساااحر)اخرجااه الترمااذي  –( (3

(. ولااعفه الترمااذي إساانادع وقااال الصااحيح انااه عاان جنااد  موقااوص، 1460( رقاام)112
 (. 246 /19المهذ :النووي )  رح يعنى فيكون قول صحابي.المجموع
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يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحرع ما يبلال به الكفر، فإذا عمل عمال دون 
 (1الكفر فلم نر عليه قتال. )

رض إال ويقول  يص اإلسالم ابن تيمية:" ومن لم يندف  فساادع فاي األ        
بالقتل قتل، منل المفرق لجماعة المسالمين، والاداعي إلاى البادع فاي الادين، 

ْن َاْجله َذلهاَأ َكَتْبَناا َعَلاى َبنهاي إهْسارَا هيَل َانَّاُه َماْن َقَتاَل َنْفس اا بهَغْياره قال تعالى:  مه
يع ا  (.2)َنْفِس َاْو َفَساِد فهي اأْلَْرضه َفَكَ نََّما َقَتَل النَّاَس َجمه

اناه قاال:"إذا بويا   -صالى اهلل علياه وسالم-وفي الصاحيح عان النباي       
 (3لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما".)

وذل  مالأ وطا فاة مان اصاحا  احماد إلاى جاواز قتال الجاساوس،قال       
المااواق:" ساا ل مالااأ عاان الجاسااوس ماان المساالمين ي خااذ وقااد كاتاا  الااروم 

فيه ب يء وارى فيه اجتهاد اإلماام. واخبرلم خبر المسلمين فقال: ما سمعت 
اللخمي: قول مالأ لذا احسان.وقال ابان القاسام: ارى ان تلار  عنقاه. قال 
 (4ابن ر د: قول ابن القاسم لذا صحيح ألنه الر من المحار .)وقال 
وقااال محمااد باان ر ااد: قااول اباان القاساام صااحيح  ألن الجاسااوس الاار      

فااي األرض منااه  وقااد قااال اهلل علااى المساالمين ماان المحااار ، وا ااد فسااادا 
يَن ُيَحاارهُبوَن اللَّاَه َوَرُساوَلُه  ) تعالى فاي المحاار  اآلياة.  (5: الإهنََّماا َجازَاُء الَّاذه

                                           

  ارح فاي الولااج (. الانجم1460( رقام)112 /3سنن الترمذي ،المرج  السابق ) –( (1
 (. 96 /13الكبير:الماوردي ) الحاوي،(34 /9هاج:ابو البقاء ال افعي)المن
 (. 32سورة الما دة،اآلية )  –( (2
 (46اإلسالم،اووظيفةالحكومةاإلسالمية ) :  في الحسبة –( (3
 (. 553 /4خليل:المواق ) لمختصر واإلكليل التاج –( (4
 (33سورة الما دة ،من اآلية ) –( (5
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فللجاساااوس حكااام المحاااار  إال اناااه ال تقبااال لاااه توباااة باساااتخفافه بماااا كاااان 
 (1عليه.." )

بلام  وقال الحطا :")وِان( كان الجاسوس ذميا عنادنا او حربياا )امان(      
الهمز وكسر الميم م ددة  ألنه يتلمن كونه عينا، وال يساتلزمه، وال يجاوز 

 (2عقدع عليه ويتعين قتله إال ان يسلم.." )
وفااي الااروض المرب :"الجاساااوس وِان كااان مسااالما  يجاا  ان يقتااال إذا       

لما اطل   -صّلى اهلل عليه وسّلم-تجسس للعدو، والدليل على ذلأ ان النبي 
س الذي تجسس لقريف ولو حاط  بن اباي بلتعاة ا رلاي اهلل على الجاسو 

عنه ا وعلم به، است ذن امير الم منين عمر بان الخطاا  ا رلاي اهلل عناه ا 
إنه من الل بدر، وما يدريأ ان اهلل اطل  على : »--ان يقتله فقال النبي 

، فجعال النباي صاّلى اهلل (3)« الل بدر فقال: اعملوا ما   تم فقد غفرت لكم
عليه وسّلم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مان  ولو كونه من الال بادر، 
ولاااذع العلاااة ال توجاااد فاااي عهااادنا اآلن، فاااإذا وجاااد إنساااان، جاساااوس يكتااا  
ب خبارنا إلى العدو، او ينقلها م افهة، او ينقلهاا عبار األ ارطة، فإناه يجا  

 (4ذلأ.) ان يقتل حتى لو تا   ألن ذلأ كالحد لدف   رع، وردع امناله عن

                                           

 (. 553 /4خليل:المواق ) لمختصر يلواإلكل التاج –( (1
 (.163 /3:الحطا  ) خليل مختصر  رحل الجلي منح  –( (2
 .الحديث اخرجه  –( (3
 /8ال يص محمد بن صالح بن محمد العنيمين ) : زادالمستقن  على الممت  ال رح –( (4

عية (،السياسة ال ر 601: يص اإلسالم ابن تيمية ) :  الفقهية وانظر: االختيارات (87
 (. 114البن تيمية: )  :
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 ولااذا قياال : ويسااتوي فااي الحكاام ان يكااون الجاسااوس مساالما  او ذميًّااا       
قاااال رحماااه اهلل: ءاو  تجساااس الاااذمي او إياااوا ع الجواسااايس يااانقض عهااادع

تجسََّس او آوى جاسوسا [ )تجسََّس( اي: تتبََّ  اخباار المسالمين، فكاان عيناا  
عناد  - علياه وسالمصالى اهلل-للكفار على المسلمين، ولذا فيه حديث النبي 

ابااي داود وغياارع، انااه لمااا جلااس ماا  اصااحابه، فجاااء عااين ماان الم ااركين، 
:  -لمااااصالى اهلل علياه وس -ام، فقال النباي ااااااافجلس يسترق الحديث، نم ق

) اطلباوع واقتلاوع ( فا مرلم بطلباه وقتلاه، فااإذا نبات علياه ذلاأ، يصابح لااررا  
بعهااادع وذمتاااه خديعاااة اإلساااالم  علاااى اإلساااالم والمسااالمين، ويكاااون قاااد اراد

 والمسلمين، في اخذ بذلأ.
ولكااذا إذا آوى العااين او الجاسااوس  فإنااه ي اخااذ علااى ذلااأ، ويكااون       

 (1حكمه كحكم األول.  )
ومذل  ابي حنيفاة وال اافعي، وظاالر ماذل  احماد ان الجاساوس ال        

صالى -لماا جاس علاى النباي --يقتل،ودليلهم قصة حاط  ابن ابي بلتعة
لقريف بكتا  ارساله ما  اماراة، يخبارلم بمساير رساول اهلل -اهلل عليه وسلم 

 -: فاساات ذن عماار رلااي اهلل عنااه النبااي صاالى اهلل عليااه وساالم إلاايهم وفيااه
: -صاالى اهلل عليااه وساالم  -فااي قتاال حاطاا  فقااال  -صاالى اهلل عليااه وساالم 

د غفاارت وماا يادريأ لعال اهلل اطلاا  علاى الال باادر فقاال: اعملاوا مااا  ا تم فقا
 (2لكم". )

                                           

 (. 19 /140المستقن :ال نقيطي ) زاد  رح  –( (1
 (108(، الطرق الحكمية :ابن القيم ) :117الخراج :ابو يوسص ) :–( (2
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وذلاا  مالااأ وماان وافقااه ماان اصااحا  ال ااافعي إلااى قتاال الداعيااة إلااى      
البدع، وليست لذع القاعدة المختصرة مولا  ذلاأ، فاإن المحتسا  لايس لاه 

 (1القتل والقط .)
(  2غيالن القدري )  -رحمه اهلل تعالى-وقد قتل عمر بن عبد العزيز       

 (3ألنه كان داعية إلى بدعة،)
القااول بجااواز قتاال الجاسااوس   -رحمااه اهلل تعااالى-واختااار اباان القاايم      

المسلم تعزيرا إذا جس لألعداء على المسلمين متى راى اإلمام المصلحة في 
قتلااه فقااال  : "والصااحيح ان قتلااه راجاا  إلااى راي اإلمااام، فااإن راى فااي قتلااه 

 (4لم". )مصلحة للمسلمين قتله، وِان كان بقا ع اصلح استبقاع واهلل اع
 ومصدر لذع العقوبة التعزيرية السنة القولية، ومن ذلأ:

اناه قاال: "  -صلى اهلل علياه وسالم  -عن الرسول  --عن عجرفة  -1
َق  يااُد َاْن َيُ ااقَّ َعَصاااُكْم َاْو ُيَفاار  ااِد ُيره يااٌ  َعَلااى َرُجااِل َواحه َمااْن َاتَاااُكْم َوَاْمااُرُكْم َجمه

إهنَّاُه َساَتُكوُن َلَنااٌت َوَلَنااٌت، َفَماْن َارَاَد "»ي رواياة: وفا(5)«."َجَماَعَتُكْم َفااْقُتُلوُع 

                                           

 (106 /: ابن القيم )(الطرق الحكمية 46اإلسالم ) :  في الحسبة –( (1
وفعال نااظرع األوزاعاي  لو: غايالن بان اباي غايالن. قتال لقولاه فاي القادر وقاد فعال–( (2

 ( .4/424وافتى بقتله .انظر: لسان الميزان:ابن حجر 
 (307انظر: الطرق الحكمية:ابن القيم) :–( (3
 (170 /2زاد المعاد:ابن القيم ) -( 4)
اخرجه: مسلم في صاحيحه ،فاي كتاا  اإلماارة ،باا  مان فارق امار المسالمين ولاو –( 5)

 (. 4904( برقم)23/  6مجم )
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يااااٌ ، َفاْلاااارهُبوُع بهالسَّااااْيصه َكا هن ااااا َمااااْن  ااااَي َجمه ااااةه َوله عه اأْلُمَّ َق َاْمااااَر َلااااذه َاْن ُيَفاااار 
 .(.1)«.َكانَ 

قال النووي:"فيه األمر بقتال من خرج علاى اإلماام او اراد تفرياق كلماة       
ذلأ وينهى عن ذلأ فإن لم ينته قوتل وِان لم يندف   رع إال المسلمين ونحو 

 (2) بقتله فقتل."
يِد اْلُخْدرهي   -1 إهَذا ُبويهاَ  : »--، َقاَل: َقاَل َرُساوُل اهلله --َعْن َابهي َسعه

ْنُهَما ، َفاْقُتُلوا اآْلَخَر مه . قاال النووي:"لاذا محماول علاى ماا إذا (3)« لهَخلهيَفَتْينه
 (4)قتله." لم يندف  إال ب

صلى اهلل عليه وسالم  -قاَل: اَتى النَّبهيَّ  --َعْن َسَلَمَة ْبنه األْكَوعه  -2
ْنَد اْصَحابههه َيَتَحدَُّث، ُنمَّ اْنَفَتَل،  - َن الُمْ رهكهيَن َوُلَو فهي َسَفِر، َفَجَلَس عه َعْيٌن مه

                                           

 /3مساالم فااي صااححيه ، بااا  حكاام ماان فاارق اماار المساالمين ولااو مجتماا )اخرجه:-(1)
)لنااات ولنااات( الهنااات جماا  لنااة -عليااه الصااالة والسااالم –وقولااه (. 1852( )1479

وتطلاق علاى كال  ايء والماراد بهااا لناا الفاتن واألماور الحادنة،وقولاه )فالاربوع بالساايص 
راد تفريق كلماة المسالمين ونحاو كا نا من كان( فيه األمر بقتال من خرج على اإلمام او ا

ذلأ وينهى عن ذلأ فإن لم ينته قوتل وِان لام ينادف   ارع إال بقتلاه فقتال كاان لادرا فقولاه 
-- .ارح فالربوع بالسايص وفاي الرواياة األخارى فااقتلوع معنااع إذا لام ينادف  إال باذلأ  

 (.241 /12مسلم ) على النووي
 (. 241 /12مسلم ) على النووي  رح –( (2

( 1480 /3اخرجه مسلم في صحيحه ،في كتاا  اإلماارة ،باا  إذا بويا  لخليفتاين )-(3)
 (1853رقم )

 (.242 /12مسلم ) على النووي  رح –( (4
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َفَقَتَلااُه َفَنفََّلااُه «. اْطُلُبااوُع َواْقُتلُااوعُ »:  -صاالى اهلل عليااه وساالم  -َفقااال النَّبهاايا 
 (.1) َسَلَبُه.
قال ابان حجار:" كاان فاي غازوة لاوازن ،وسامي الجاساوس عيناا  ألن       

جل عمله بعيناه او ل ادة التماماه بالر ياة واساتغراقه فيهاا كا ن جميا  بدناه 
 (2) صار عينا ."

 --ُسااوله اهلله ، َقاااَل: َغَزْوَنااا َمااَ  رَ --وعاان َابهااي َسااَلَمُة ْبااُن اأْلَْكااَوعه      
َن، َفَبْيَنااا َنْحااُن َنَتَلااحَّى َمااَ  َرُسااوله اهلله  إهْذ َجاااَء َرُجااٌل َعَلااى َجَمااِل  --َلااَوازه

ْن َحَقبههه، َفَقيََّد بههه اْلَجَمَل، ُنمَّ َتَقادََّم َيَتَغادَّى َماَ   َاْحَمَر، َفَ َناَخُه، ُنمَّ اْنَتَزَع َطَلق ا مه
، َوَجَعااَل َيْنُظاارُ  ، َوَبْعُلااَنا ُمَ اااٌة، إهْذ َخااَرَج اْلَقااْومه  َوفهيَنااا َلااْعَفٌة َورهقَّااٌة فهااي الظَّْهااره

َيْ ااَتدا، َفااَ َتى َجَمَلااُه، َفااَ ْطَلَق َقْيااَدُع نُاامَّ َاَناَخااُه، َوَقَعااَد َعَلْيااهه، َفَ نَاااَرُع َفاْ ااَتدَّ بهااهه 
ْناَد اْلَجَمُل، َفاتََّبَعُه َرُجٌل َعَلى َناَقاِة َوْرَقااَء، َقااَل َسالَ  َمُة: َوَخَرْجاُت َاْ اَتدا َفُكْناُت عه

، نُامَّ َتَقادَّْمُت َحتَّاى َاَخاْذُت  ْناَد َورهأه اْلَجَماله َورهأه النَّاَقةه، نُامَّ َتَقادَّْمُت َحتَّاى ُكْناُت عه
َطامه اْلَجَمله َفَ َنْخُتُه، َفَلمَّا َوَلَ  ُرْكَبَتُه فهي اأْلَْرضه اْخَتَرْطُت َساْيفهي، َفَلارَ  ْبُت بهخه

ااَلُحُه، َفاْساَتْقَبَلنهي  ْ اُت بهاْلَجَماله َاقُاوُدُع َعَلْياهه َرْحلُاُه َوسه ، َفَناَدَر، نُامَّ جه رَْاَس الرَُّجله

                                           

اخرجااه :البخاااري فااي صااحيحه ،كتااا  الجهاااد والسااير ،بااا  الحربااي إذا دخاال دار  -(1)
الجهااااد   ( ، واللفاااظ لاااه، ومسااالم فاااي كتاااا 3051( رقااام )69 /4اإلساااالم بغيااار اماااان )

(.وقوله )انفتل( انصارص. )فقتلاه( 1754والسير، با  استحقاق القاتل سل  القتيل برقم )
اي سلمة بن األكوع رلي اهلل عنه. )فنفلاه( اعطااع والنفال ماا ي اترطه اإلماام لمان يقاوم 
 بعمل ذي خطر. )سلبه( لو كل ما يكون م  المقتول من مرك  او ساالح او متااع. فاتح

 (293 /1الباري:ابنحجر )
 (.293 /1حجر ) ابن : الباري فتح-(2)
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، « َمْن َقَتاَل الرَُّجاَل »َوالنَّاُس َمَعُه، َفَقاَل:  --َرُسوُل اهلله  َقااُلوا: اْباُن اأْلَْكاَوعه
 (1) َلُه َسَلُبُه.."»َقاَل: 

الحربااي ولااو كااذلأ بإجماااع لنووي:"وفيااه قتاال الجاسااوس الكااافر قااال ا       
كان امرلم بطلبه وقتله .واما  --وفي رواية النسا ي ان النبي  ،المسلمين

ا للعهد فاإن راى  الجاسوس المعالد والذمي فقال مالأ واألوزاعي يصير ناقل 
لأ استرقاقه ارقه ،ويجوز قتلاه .وقاال جماالير العلمااء :ال يناتقض عهادع باذ

قاااال اصاااحابنا: إالَّ ان يكاااون قاااد  ااارط علياااه انتقااااض العهاااد باااذلأ ،واماااا 
الجاسااوس المساالم فقااال ال ااافعي واألوزاعااي وابااو حنيفااة وبعااض المالكيااة 

: يعاازرع اإلمااام بمااا ياارى ماان لاار   -رحمهاام اهلل تعااالى -وجمااالير العلماااء
د فيه : يجته-رحمه اهلل تعالى-وحبس ونحولما ،وال يجوز قتله. وقال مالأ 

قاال :كباار  -رحماه اهلل  -اإلمام ولام يفسار االجتهااد، وقاال القالاي عيااض
 (2) اصحابه يقتل.."

ظهاار ممااا تقاادم ان القتاال تعزياارا موجااود فااي عامااة المااذال  إمااا فااي        
 قلايا معينة او في قلايا متعددة .

 
 

                                           

اخرجه مسلم في صاحيحه ،فاي كتاا  الجهااد والساير ، باا  اساتحقاق القاتال سال  -(1)
 (. 1754( رقم)1374 /3القتيل )

 :  الماانهي  اارح علااى الجماال ( وانظر:حا ااية67 /12مساالم ) علااى النااووي  اارح-(2)
ى حا اايت ( ،342 /19النااووي ) : المهااذ   اارح (، المجمااوع205 /5سااليمان الجماال )

 (.230 /4وعميرة ) قليوبي
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 املطلب الثاني
 الصالة على املقتول تعزيرامذاهب الفقهاء فى 

المقارنااااة بااااين اقااااوال العلماااااء يظهاااار لااااي واهلل اعلاااام ان المقتااااول ب       
كالجاساوس غيار المسالم -تعزيرا ،يغسل ويكفن ويصلى عليه ،مالم يكان كاافرا

وِانمااا يغساال ويصاالى عليااه  ألنااه اليكفاار بهااذا الفعاال  ولااذا قااال فااي  اارح  -
مسالم وغياارع :"إن الجاساوس وغياارع مان اصااحا  الاذنو  الكبااا ر ال يكفاارون 

صاالى اهلل -س كبياارة قطعااا ، ألنااه يتلاامن إيااذاء النبااي سااجت،ولااذا ال بااذلأ
يَن ُيااْ ُذوَن اللَّااَه  ، ولااو كبياارة بااال  ااأ لقولااه تعااالى  -عليااه وساالم إهنَّ الَّااذه

ين ااا ااَرةه َوَاَعاادَّ َلُهااْم َعااَذاب ا ُمهه  -(وقولااه1)َوَرُسااوَلُه َلَعااَنُهُم اللَّااُه فهااي الااداْنَيا َواآلخه
:  َلَعالَّ اللَّاَه َاْن َيُكاوَن َقاده اطََّلاَ  َعَلاى َاْلاله َباْدِر َفَقاالَ " –سلم صلى اهلل عليه و 

ْ ُتْم َفَقْد َغَفْرتُ   (2َلُكْم " . ) اْعَمُلوا َما  ه
ااُذوا َعااُدو ي واصاال المساا لة قولااه تعااالى:        يَن آَمُنااوا اَل َتتَّخه َيااا َاياَهااا الَّااذه

ُكْم َاْولهياَء ُتْلُقونَ  َن اْلَحق   َوَعُدوَّ ْم بهاْلَمَودَّةه َوَقْد َكَفُروا بهما جاَءُكْم مه ُيْخرهُجوَن  إهَلْيهه
َهاد ا فهي َسبهيلهي َواْبتهَغاَء  ُنوا بهاللَّهه َرب ُكْم إهْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم جه الرَُّسوَل َواِهيَّاُكْم َاْن ُتْ مه

ْم بهاْلَمَودَّةه َوَانَ  وَن إهَلْيهه را ا َاْعَلُم بهَما َاْخَفْياُتْم َوَماا َاْعَلْناُتْم َوَماْن َيْفَعْلاُه َمْرَلاتهي ُتسه
اااْنُكْم َفَقاااْد َلااالَّ َساااَواَء السَّااابهيله  صاااحيح »(اتفاااق المفسااارون ونبااات فاااي 3)مه

ان لذع اآلية نقلية الكتا  الذي كتا  باه حاطا  بان اباي بلتعاة « األحاديث
                                           

 (57سورة النور ،اآلية )-(1)
فااي صااحيحه فااي كتااا   البخاااري اخرجااه  (،والحااديث219 /11مفلااح ) الفااروع:ابن-(2)

( ،ومساالم فااي فلااا ل الصااحابة 3007( رقاام)60 /4الجهاااد والسااير ،بااا  الجاسااوس )
 (.2494(، رقم )1941 /4)-رلي اهلل عنهم -،با  من فلا ل الل بدر 

 (.50 /18القرطبي ) تفسير (1سورة الممتحنة اآلية ) -(3)
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لمهاااجرين حليااص بنااي اسااد باان عبااد العاازى ماان قااريف. وكااان حاطاا  ماان ا
(،ففاااي 1باادر. ) وماان الاال -صاالى اهلل عليااه وسااالم -اصااحا  رسااول اهلل 

ْعُت َعلهيًّاا  ، َيقُاوُل: --الصاحيحين  عان عبياد اهلل بان اباي رافا ، َقااَل: َسامه
، َقاَل:  --َبَعَننهي َرُسوُل اللَّهه  ْقَداَد ْبَن اأَلْسَوده َبْيَر، َوالمه اْنَطلهُقوا َحتَّى »َاَنا َوالزا

ْنَهاااتَاا ْ  يَنااة ، َوَمَعَهااا كهتَاااٌ  َفُخااُذوُع مه ، َفاْنَطَلْقَنااا «ُتوا َرْوَلااَة َخاااِف، َفااإهنَّ بهَهااا َظعه
اي  يَنةه، َفُقْلَناا َاْخرهجه ْوَلةه، َفإهَذا َنْحُن بهالظَّعه َتَعاَدى بهَنا َخْيُلَنا َحتَّى اْنَتَهْيَنا إهَلى الرَّ

ْن كهتَا ي مه نَّ الكهتَااَ  َاْو َلُنْلقهاَينَّ الن َيااَ ، الكهتَاَ ، َفَقاَلْت: َما َمعه ِ ، َفُقْلَنا: َلُتْخارهجه
َها، َفَ َتْيَنا بههه َرُساوَل اللَّاهه  َقاصه ا ه ْبانه  --َفَ ْخَرَجْتُه مهْن عه اْن َحاطه َفاإهَذا فهياهه مه

ْن َاْلله َمكَّاَة ُيْخبهاُرُلْم بها َن الُمْ رهكهيَن مه َبْعضه َاْماره َرُساوله َابهي َبْلَتَعَة إهَلى ُاَناِس مه
اُ  َماا َلاَذا : »--، َفَقاَل َرُساوُل اللَّاهه --اللَّهه  ، َقااَل: َياا َرُساوَل «َياا َحاطه

اَها،  اْن َاْنُفسه اللَّهه، اَل َتْعَجْل َعَليَّ إهن ي ُكْنُت اْمارَا  ُمْلَصاق ا فهاي قُاَرْيِف، َوَلاْم َاُكاْن مه
رهينَ  َن الُمَهاجه ْم َوَاْمَواَلُهْم،  َوَكاَن َمْن َمَعَأ مه َلُهْم َقرَاَباٌت بهَمكََّة َيْحُموَن بهَها َاْللهيهه

ْنااَدُلْم َيااد ا َيْحُمااوَن بهَهااا  ااَذ عه ْم، َاْن َاتَّخه ااَن النََّساا ه فهاايهه َفَ ْحَبْبااُت إهْذ َفاااَتنهي ءَذلهااَأ مه
ا بهاالُكْفره  ، َفَقااَل َرُساوُل َقرَاَبتهي، َوَما َفَعْلُت ُكْفر ا َواَل اْرتهَداد ا، َواَل رهل  ْسااَلمه  َبْعاَد اإله

، َقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اللَّهه َدْعنهي َاْلرهْ  ُعُناَق َلاَذا «َلَقْد َصَدَقُكمْ : »--اللَّهه 
يَأ َلَعالَّ اللَّااَه َاْن َيُكااوَن َقااده اطََّلااَ   َد َبااْدر ا، َوَمااا ُيااْدره الُمَناافهقه، َقاااَل: " إهنَّااُه َقااْد َ اهه

اااْ ُتْم َفَقاااْد َغَفاااْرُت َلُكاااْم ".)َعَلاااى َاْلااا (  قاااال ابااان  2له َباااْدِر َفَقااااَل: اْعَملُاااوا َماااا  ه
:"دعني ياا رساول اهلل ف لار  عنقاه" إنماا قاال ذلاأ  --حجر:"وقول عمر

                                           

 (. 132 /28التنوير:ابن عا ور) و التحرير-(1)
( 60 /4فاي صاحيحه فاي كتاا  الجهااد والساير ،باا  الجاساوس  ) البخارياخرجه -(2)
م رقام ( ،ومسلم في فلا ل الصحابة با  من فلا ل الال بادر رلاي اهلل عانه3007رقم)

(2494.) 
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لحاط  فيما اعتذر باه  -صلى اهلل عليه وسلم-عمر م  تصديق رسول اهلل 
ى النفااق ، وظان لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسا  إلا

اساتحق القتال  -صلى اهلل عليه وسلم -ان من خالص ما امرع به رسول اهلل 
لكنه لم يجزم بذلأ   فلذلأ است ذن في قتله ،واطلق عليه منافقا لكونه ابطن 
خااالص مااا اظهاار وعااذر حاطاا  مااا ذكاارع فإنااه صاان  ذلااأ متاا وال ان ال لاارر 

 (1فيه.." )
ل حاط  لم روعية قتل الجاسوس ولاو "واستدل باست ذان عمر على قت     

صاالى اهلل  -ووجااه الداللااة انااه ، ولااو قااول مالااأ وماان وافقااه، كااان مساالما 
اقاار عماار علااى إرادة القتاال لااوال المااان  وبااين المااان  لااو كااون -عليااه وساالم 

حاط   هد بدرا ولذا منتص في غير حاط  فلو كان اإلسالم مانعا من قتلاه 
 (2لما علل ب خ  منه)

رطبي :"من كنر تطلعه على عاورات المسالمين وينباه علايهم ويعارص وقال الق
عدولم ب خبارلم لم يكن بذلأ كافر ا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقادع على 
ذلأ ساليم، كماا فعال حاطا  حاين قصاد باذلأ اتخااذ الياد ولام يناو الاردة عان 

فعال (قال ابن حجر:"  وقوله " اعملوا ما   تم "يحمل على طلا  ال3الدين. )
وال يصح ان يكون بمعنى المالاي وال يمكان ان يحمال علاى اإليجاا  فتعاين 
لمباحة ،قال :  ظهر لاي ان لاذا الخطاا  خطاا  إكارام وت اريص تلامن ان 
ل الء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم الساالفة وتا للوا ان يغفار لهام ماا 

                                           

 (. 634 /8حجر ) الباري:ابن فتح-(1)
 /7مسلم:القالااي عياااض ) بفوا ااد المعلاام ،إكمااال635 /8حجاار ) الباااري:ابن فااتح-(2)

537 .) 
 (.52 /18القرطبي ) تفسير-(3)



 
  

 

 .اإلسالمي الفقه في بحق والمقتول نفسه  قتل من على الصالة حكم   
    كاسي آل معيض بن خالد/د                                                                               

283 

وقوعاه يست نص مان الاذنو  الالحقاة، وال يلازم مان وجاود الصاالحية لل ايء 
وقد اظهر اهلل صدق رسوله في كل من اخبر عنه ب ايء مان ذلاأ فاإنهم لام 
يزالوا على اعمال الل الجنة إلى ان فارقوا الدنيا ولو قادر صادور  ايء مان 
احدلم لبادر إلى التوبة والزم الطريق المنلى ويعلم ذلاأ مان احاوالهم باالقط  

 (1من اطل  على سيرلم انتهى..")
اماار بقتلااه، وكااان عينااا   --باان َحياااَن: ان رسااوَل اهلل وعاان فُاارَات        

ألبي سفياَن، وحليفا  لرجل من األنصار، فمر بحْلقة مان األنصاار فقاال: إناي 
مسلٌم، فقال رجاٌل مان األنصاار: ياا رساول اهلل، إناه يقاول: إنناي مسالٌم فقاال 

ن : "إن مااانكم رجااااال  نكُلُهااام إلاااى إيماااانههم، مااانهم فاااراُت بااا--رساااوُل اهلل 
 (.2َحيَّاَن")
–والااذي يفهاام ماان النصااو  السااابقة ان مرتكاا  الحااد اليكفاار بذنبااه        

 وعليه فإنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه .-مالم يظهر منه كفر بواح
 (3قال القالي عياض:"  التجسس ال يخرج عن اإليمان..") 

لى كل من وقد سبق بيان اقوال العلماء في مجمل الحدود من الصالة ع     
قتلااه اإلمااام فااي حااد او قصااا  ،علااى خااالص فااي صااالة اإلمااام نفسااه عليااه 

                                           

 (.635 /8حجر ) الباري:ابن فتح-(1)
( 289 /4اخرجه اباوداودفي ساننه ،فاي كتاا  الجهاد،باا  فاي الجاساوس المسالم )-(2)

(، والبخاااري فااي "التاااريص 18965(،رقاام )299 /31(واحمااد فااي "مسااندع")2652رقاام )
(. 2652ابياااداود ) :  سااانن ولاااعيص (.وصاااححه األلباني.صاااحيح128 /7الكبيااار" )

 (.52 /18القرطبي ) وانظر: تفسير
 (. 539 /7مسلم:القالي عياض ) بفوا د المعلم إكمال-(3)
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،وقد سبق القاول ان لاذا القياد الينفاي اصال الحكام ولاو الصاالة علايهم مان 
 عموم المسلمين .

ااْن  --، َقاااَل: َقاااَل َرُسااوُل اللَّااهه  --وعاان ابااي ذر       : " َاتَااانهي آِت مه
اْن ُامَّتهاي اَل ُيْ ارهُأ بهاللَّاهه  -َقاَل: َب ََّرنهي  َاوْ  -َرب ي، َفَ ْخَبَرنهي  َانَُّه: َماْن َمااَت مه

 (1«)َواِهْن َزَنى َواِهْن َسَرقَ »َ ْي  ا َدَخَل الَجنََّة " ُقْلُت: َواِهْن َزَنى َواِهْن َسَرَق  َقاَل: 
قااال اباان حجر:"وفااي الحااديث ان اصااحا  الكبااا ر ال يخلاادون فااي النااار ،وان 

تسل  اسم اإليمان، وان غير الموحدين ال يدخلون الجناة والحكماة الكبا ر ال 
فااي االقتصااار علااى الزنااا والساارقة اإل ااارة إلااى جاانس حااق اهلل تعااالى وحااق 

 (2العباد.)
 

 
 

 
 

                                           

كتا  الجناا ز ، باا  ماا جااء فاي الجناا ز، ومان اخرجه البخاري في صحيحه ،في  – (1)
(واخرجه مسلم في اإليمان ،با  مان 1237( رقم)71 /2كان آخر كالمه: ال إله إال اهلل )

 (.94( رقم) 1/94مات ال ي رأ باهلل  ي ا دخل الجنة )
 (.111 /3الباري:ابنحجر ) فتح– (2)
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 اخلامتة
الحمددد ا الددذع بنعمتدده تددتم الصددالحاو ،والصددالة والسددالل علددى أ ددر  الخلددق 

لدده وصددحبه األ هددار األخيددار ،عليدده وعلددى  - -وحبيددب الحق،سدديدنا محمددد 
 ،وبعد:

فإن الصالة على الميت  عيرة أهل اإلسالل ،ووجه من وجوه اإلكرال لمن وافته 
المنية على مقتضى التوحيد ،فأسلم وجهه ا ،وهو محسن ،وقد جعله اإلسالل 

فرض كفاية على المسلمين ،ودعى فيها إلى اإلكثار من وجوه الخيراو 
صالة عليها ،ومن فاتته الصالة عليه لمسوغ  رعي ،باإلكثار من الصفو  لل
 فقد فاته الخير الكثير.

 هذا وقد قسمت بحثي إلى تمهيد ومباحث ثمانية ،وخاتمة ،نتائجها كما يلي:
الصالة على الجنازة حق من حقوق المسلم ،وهي فرض كفاية إذا قال  -1

 به البعض سقط عن الباقين ،وإذا تركوه أثموا جميعا.
أهل القبلة من المسلمين ثابتة بكثير من النصوص  الصالة على  -2

ها أحد إال لمسوغ من الشرع  في إ ار ما قضت تالشرعية لم يخالف في فرضي
 به النصوص الشرعية.

قاتددل نفسدده منتحددر ،اسددتوجب العددذا  األلدديم فددي ارخددرة ،وقددد تددواترو  -3
بدن حجدر بذلك الكثير من ارياو القر نية واألحاديدث النبويدة ،وفدي هدذا يقدول ا

" حرمددت عليدده الجنددة" جددار مجددرل التعليددل للعقوبددة ألندده  --عددن معنددى قولدده 
لما اسدتعجل المدوو بتعدا ي سدببه مدن إنفداذ مقاتلده فجعدل لده فيده اختيدارا عصدى 
اا بددده فناسدددب أن يعاقبددده ودل ذلدددك علدددى أنددده حزهدددا إلرادة المدددوو ال لقصدددد 

ك فمدذهب جمهدور العلمداء المداواة التي يغلب على الظن االنتفاع بها "ومع ذل
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القائددل بالصددالة علددى قاتددل نفسدده.قال ابددن عبددد البددر:" وصددلى علددى كددل مسددلم 
مجددرل وغيددر مجددرل والقاتددل نفسدده وغيددره فددي ذلددك سددواء.وال تتددر  الصددالة علددى 
أحد من أهل القبلدة فهدي السدنة فدي مدوتى المسدلمين ولديس قتدل المسدلم لنفسده 

امددة إحيدداء السددنة فددي المددوتى ألنهددا سددنة وال مددا ارتكبدده مددن الكبددائر بمددانع مددن إق
 واجبة على الكافة وقيال من قال بها يسقطها عن غيره.."

أقدددوال الفقهددداء فدددي التضدددحية بدددالنفس لمصدددلحة عامدددة تمدددس األمدددة  مدددن  -4
المسائل البالغة الخطورة التي  تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر في العواقدب وتدرجي  

م بعددددد ذلددددك يقدددددر كددددل حالددددة أعلددددى المصددددلحتين ودفددددع أعظددددم المفسدددددتين، ثدددد
بقددددرها،حتى اليكدددون هددددذا األمدددر  ريقددددا للتخريدددب والتدددددمير وتقطيدددع األواصددددر 
والروابط ،بين المجتمعاو ؛لذا وضع له الفقهاء من الضوابط مدا يضدمن تحقيدق 

 المقاصد الشرعية في هذا األمر. 
لم يجز الفقهاء إلقاء  خص في البحر لخفة ثقل السفينة المشرفة  -5

 ق، ألجل نجاة ركابها مهما كثر عددهم.على الغر 
ال خال  بين األئمة في تحريم القتل بغير حق،وهذا ما تواترو به  -6

 النصوص الشرعية ،من القر ن الكريم والسنة والنبوية.
الدددذع عليددده أهدددل العلدددم أن الجددداني إذا كدددان مسدددلماً واقدددتص منددده يغسدددل  -7

م أن العقوبدداو ويصددلى عليدده، ويدددفن فددي مقددابر المسلمين،ومصدددر هددذا الحكدد
فهددي زواجددر وجددوابر معدداً،  -الشددرعية ،سددواء أكانددت قصاًصددا أل حدددوًدا وتعددازير

 فهي زواجر للعباد عن ارتكا  المحظوراو، وتر  المأموراو.
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أهددل العلددم أن المقتددول رجمددا لحصددول الزنددا مندده حددال  أكثددر  الددذع عليدده  -8
نبط هددذا يغسددل ويكفددن ويصددلى عليدده ،واسددت–رجددالً كددان أو مددرأة -كوندده محصددنا

 ماعز والغامدية. -على المرجول --الحكم من السنة النبوية في صالته 
مشروعية الصالة على قا ع الطريدق إذا مدا قتلده اإلمدال ،مدع تقريدر أهميدة  -9

ما ذهب إليده فقهداء الحنفيدة مدن أن قطداع الطدرق إذا قتلدوا بعدد ثبدوو يدد اإلمدال 
يكدون حدًدا أو قصاصدا،وما   عليهم أنهم يغسلون ويصلى عليده؛ ألن القتدل حيذندذ

 كان ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
يسدددتتا  المرتدددد ،فدددإن لدددم يتدددب قتدددل حداً،سدددواء كدددان رجدددالً أل امدددرأة .  -10

وتكون توبته بأن يتبرأ عن األديدان كلهدا سدول اإلسدالل، ولدو تبدرأ عمدا انتقدل إليده  
 الشهادتين.كفاه، لحصول المقصود به، وتكون توبة المرتد وكل كافر بإتيانه ب

الزنديق محار  ا ورسدوله:وبيانه فدإن مدن سدب اا ورسدوله فقدد حدار   -11
اا ورسددوله وسددعى فددي األرض فسددادا: فجددزاؤه القتددل حدا.والحدددود ال تسدددقط 

 بالتوبة بعد القدرة اتفاقا.
إذا ثبدت الحكددم بقتددل المرتدد صددحيحاً بتددوافر أركانده و ددرو ه ، بددأن أتددى  -12

ملدددة كإنكدددار معلدددول مدددن الددددين بالضدددرورة ،او تدددر  مدددن الكبدددائر مدددا يخرجددده مدددن ال
 --الصالة  منكراً لفرضيتها ،واستحالل الزنا ،وسب الددين ،وسدب الرسدول 

 ولم يتب منه ، امتنع المسلمون من الصالة عليه .
قتيل أهل العددل فدي قتدال أهدل البغدي  دهيد؛ألن الشدهيد مدن قاتدل بدأمر  -13

ل مسدلمين بغداة ،وقتدل فدي المعركدة وهدو اا ،وسواء أكان الذين قاتلهم كافرين أ
يقاتلهم  ، والشدهيد اليغسدل واليكفدن بثيدا  جديددة ،واليصدلى عليده تكريمدا لده  

 بل يدفن بثيابه. --كما أخبر بذلك النبي 
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الخددوارج بغدداة تجددب أوالً محدداورتهم ،فددإن اسددتجابوا لدددعوة أهددل العدددل  -14
عدددددل نقبددددل مددددنهم فددددي التوقددددف عددددن القتددددال والخددددروج واإلذعددددان إلمددددال أهددددل ال

،والنقدداتلهم عمددا يحملددون مددن معتقددداو ،كتكفيددر مرتكددب الكبيددرة وغيرها،فددإن 
أبدوا إال الخدروج والقتدال وبددأوا بده أو تهيذدوا لده بحشدد الجيدوس وجمدع السدالح 

 وغير ذلك من وسائل الحشد للقتال فإنا نقاتلهم.
المدددددذهب الصددددددحي  المختدددددار الددددددذع قالددددده األكثددددددرون والمحققددددددون أن  -15
رج ال يكفرون كسائر أهل البدع،ما لم يثبت عليه منهم أنه يكفر مدن  دهد الخوا

 بالجنة من العشرة وغيرهم فهو كافر. -صلى اا عليه وسلم  -له النبي 
جددواز قتددل الجاسددوس المسددلم تعزيددرا إذا جددس لمعددداء علددى المسددلمين  -16

لده، متى رأل اإلمال المصلحة في قتلده ،فدإن رأل فدي قتلده مصدلحة للمسدلمين قت
 وإن كان بقاؤه أصل  استبقاه.

-المقتددددددول تعزيراً،يغسددددددل ويكفددددددن ويصددددددلى عليدددددده ،مددددددالم يكددددددن كددددددافرا -17
وإنما يغسل ويصدلى عليده  ألنده اليكفدر بهدذا الفعدل  -كالجاسوس غير المسلم 

؛ولدذا قدال فدي  درح مسدلم وغيدره :"إن الجاسدوس وغيدره مدن أصدحا  الدذنو  
 .".الكبائر ال يكفرون بذلك

 التوصيات:
ي فدددي بحثدددي هددددذا بإعدددداد مشدددروع بحثددددي ،تتصددددل لددده المجددددامع أوصددد -1

 الفقهية ،لضبط الفتول في هذا األمر لخطورته. 
زيادة الوعي بفقه الجنائز ،وخاصة من اختلف الفقهاء في حكدم الصدالة  -2

عليهم ،؛لقطدع الطريدق علدى قتدل الدنفس بغيدر حدق ،واإلقددال علدى االنتحدار وأنده 
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ِإنَّددهَل الي يديَيددأيسَل ِمددَن ريَوِح اللَّددِه ِإالَّ  قولدده تعددالى:لدديس مددن فعددل المددعمنين ؛إعمدداال ل
اِفرَلوني  اَلقيَولَل اَلكي

 و خر دعوانا أن الحمد ا ر  العالمين. (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 (87سورة يوسص ،من اآلية رقم)-(1)
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 أهم املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.

أحكددددددال القددددددر ن : أحمددددددد بددددددن علددددددي أبددددددو بكددددددر الددددددرازع الجصدددددداص الحنفددددددي )المتددددددوفى:  .1
عضددو لجنددة مراجعددة المصدداحف بدداألزهر  -،المحقق: محمددد صددادق القمحدداوع هددد(370

 هد. 1405بيروو،تاريخ الطبع:  –الشريف،النا ر: دار إحياء التراث العربي 
إعانة الطالبين على حدل ألفداف فدت  المعدين :أبدو بكدر )المشدهور بدالبكرع( بدن محمدد  دطا  .2

للطباعددة والنشددر والتوريع،الطبعددة:  هددد(النا ر: دار الفكددر1302الدددميا ي )المتددوفى: بعددد 
 ل. 1997 -هد  1418األولى، 

إعالل الموقعين عن ر  العالمين:محمد بن أبدي بكدر بدن أيدو  بدن سدعد  دمس الددين ابدن  .3
هددد(تحقيق: محمددد عبددد السددالل إبراهيم،النا ددر: دار الكتددب 751قدديم الجوزيددة )المتددوفى: 

 ل.1991 -هد 1411ييروو،الطبعة: األولى،  –العلمية 
االسددتيعا  فددي معرفددة األصددحا :أبو عمددر يوسددف بددن عبددد اا بددن محمددد بددن عبددد البددر بددن  .4

هدددد(المحقق: علدددي محمدددد البجاوع،النا دددر: دار 463عاصدددم النمدددرع القر بدددي )المتدددوفى: 
 ل. 1992 -هد  1412الجيل، بيروو،الطبعة: األولى، 

)المتوفى:  األ باه والنظائر:عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيو ي .5
 ل.1990 -هد 1411هد(النا ر: دار الكتب العلمية،الطبعة: األولى، 911

اإل را  علدى نكدت مسدائل الخدال : القاضدي أبدو محمدد عبدد الوهدا  بدن علدي بدن نصدر  .6
هدددد(المحقق: الحبيدددب بدددن  اهر،النا دددر: دار ابدددن حزل،الطبعدددة: 422البغددددادع المدددالكي )

 ل.1999 -هد 1420األولى، 
تمييدددز الصدددحابة:أبو الفضدددل أحمدددد بدددن علدددي بدددن محمدددد بدددن أحمدددد بدددن حجدددر اإلصدددابة فدددي  .7

هددد(تحقيق: عددادل أحمددد عبددد الموجددود وعلددى محمددد معددوض 852العسددقالني )المتددوفى: 
 هد. 1415 -بيروو ،الطبعة: األولى  –،النا ر: دار الكتب العلمية 
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بيني اإلقندداع فددي حددل ألفدداف أبددي  ددجاع:  ددمس الدددين، محمددد بددن أحمددد الخطيددب الشددر  .8
 هد(،المحقق: مكتب البحوث والدراساو.977الشافعي )المتوفى: 

اإلقناع في فقه اإلمال أحمد بن حنبل: موسدى بدن أحمدد بدن موسدى بدن سدالم بدن عيسدى بدن  .9
سددددددالم الحجدددددداوع المقدسددددددي، ثددددددم الصددددددالحي،  ددددددر  الدددددددين، أبددددددو النجددددددا )المتددددددوفى: 

 –المعرفدددة بيدددروو  هدددد(،المحقق: عبدددد اللطيدددف محمدددد موسدددى السبكي،النا دددر: دار968
 لبنان.

اإلنصدددا  فدددي معرفدددة الدددراج  مدددن الخال :عدددالء الددددين أبدددو الحسدددن علدددي بدددن سدددليمان  .10
هددددد(النا ر: دار إحيدددداء التددددراث 885المددددرداوع الدمشددددقي الصددددالحي الحنبلددددي )المتددددوفى: 

 بدون تاريخ. -العربي،الطبعة: الثانية 
ن أحمدد بدن حسدين الغيتدابى البناية  رح الهداية:أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بد .11

بيدددروو،  -هدددد(النا ر: دار الكتدددب العلميدددة 855الحنفدددى بددددر الددددين العيندددى )المتدددوفى: 
 ل. 2000 -هد  1420لبنان،الطبعة: األولى، 

البيددان والتحصدديل والشددرح والتوجيدده والتعليددل لمسددائل المسددتخرجة:أبو الوليددد محمددد بددن  .12
 –نا ددر: دار الغددر  اإلسددالمي، بيددروو هددد( ،ال520أحمددد بددن ر ددد القر بددي )المتددوفى: 

 ل. 1988 -هد  1408لبنان،الطبعة: الثانية، 
التدداج واإلكليددل لمختصددر خليل:محمددد بددن يوسددف بددن أبددي القاسددم بددن يوسددف العبدددرع  .13

هدددددد( النا دددددر: دار الكتدددددب 897الغرندددددا ي، أبدددددو عبدددددد اا المدددددواق المدددددالكي )المتدددددوفى: 
 ل.1994-هد1416العلمية،الطبعة: األولى، 

التدداريخ وأسددماء المحدددثين وكناهم:محمددد بددن أحمددد بددن محمددد، أبددو عبددد اا المقدددمي  .14
هدددددددد(،المحقق: محمدددددددد بدددددددن إبدددددددراهيم اللحيدان،النا دددددددر: دار الكتدددددددا  301)المتدددددددوفى: 

 ل. 1994 -هد  1415والسنة،الطبعة: األولى، 
التحريدددر والتندددوير :محمدددد الطدددداهر بدددن محمدددد بدددن محمددددد الطددداهر بدددن عا دددور التونسددددي  .15

 هد. 1984تونس،سنة النشر:  –هد(النا ر: الدار التونسية للنشر 1393لمتوفى: )ا
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التشددددريع الجنددددائي اإلسددددالمي مقارندددداً بالقددددانون الوضددددعي: عبددددد القددددادر عودة،النا ددددر: دار  .16
 الكاتب العربي، بيروو.

التعزير في الشدريعة اإلسدالمية :عبدد العزيدز عدامر ، بمطدابع دار الكتدا  العربدي بمصدر.   .17
 هد.  1374ى سنة األول

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  .18
هدددد(النا ر: دار الكتدددب العلمية،الطبعدددة: 852بددن أحمدددد بدددن حجدددر العسدددقالني )المتدددوفى: 

 ل.1989هد. 1419الطبعة األولى 
د الدرؤو  بدن تداج التوقيف على مهماو التعاريف:المعلف: زين الدين محمد المدعو بعبد .19

العددددددارفين بددددددن علددددددي بددددددن زيددددددن العابدددددددين الحدددددددادع ثددددددم المندددددداوع القدددددداهرع )المتددددددوفى: 
القاهرة،الطبعدددددة: األولدددددى، -عبدددددد الخدددددالق ثدددددروو 38هدددددد(النا ر: عدددددالم الكتدددددب 1031
 ل.1990-هد1410

الجددامع ألحكددال القددر ن :أبددو عبددد اا محمددد بددن أحمددد بددن أبددي بكددر بددن فددرح األنصددارع  .20
هد(،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أ فيش،النا در: دار الكتدب 671وفى: القر بي )المت

 ل. 1964-هد 1384القاهرة ،الطبعة: الثانية،  –المصرية 
الجوا  الكافي لمن سأل عدن الددواء الشدافي أو الدداء والددواء: محمدد بدن أبدي بكدر بدن  .21

 –دار المعرفددة هددد(النا ر: 751أيدو  بددن سددعد  دمس الدددين ابددن قدديم الجوزيدة )المتددوفى: 
 ل.1997 -هد 1418المغر ،الطبعة: األولى، 

الحدود والتعزيدراو عندد ابدن القديم: بكدر بدن عبدد اا أبدو زيدد بدن محمدد بدن عبدد اا بدن  .22
هدد(النا ر: دار العاصدمة 1429بكر بن عثمان بن يحيدى بدن غيهدب بدن محمدد )المتدوفى: 

 هد. 1415للنشر والتوزيع،الطبعة: الثانية 
اإلسالل، أو وظيفة الحكومة اإلسالمية:تقي الدين أبو العبداس أحمدد بدن عبدد  الحسبة في .23

الحليم بن عبد السالل بن عبدد اا بدن أبدي القاسدم بدن محمدد ابدن تيميدة الحراندي الحنبلدي 
 هد(النا ر: دار الكتب العلمية.728الدمشقي )المتوفى: 
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ة األنصدارع )المتدوفى : الخراج:أبو يوسف يعقو  بن إبراهيم بن حبيب بن سدعد بدن حبتد .24
هددد(النا ر : المكتبددة األزهريددة للتراث،تحقيددق :  دده عبددد الددرءو  سددعد ، سددعد حسددن 182
 محمد.

 -هددد  1432الخالصددة فددي أحكددال االنتحددار : علددي بددن نددايف الشددحود،الطبعة: األولددى،  .25
 ل.2011

 الدددر المختددار  ددرح تنددوير األبصددار وجددامع البحددار: محمددد بددن علددي بددن محمددد الِحَصددني .26
هد(المحقق: عبد المنعم خليل 1088المعرو  بعالء الدين الحصكفي الحنفي )المتوفى: 
 ل.2002 -هد1423إبراهيم،النا ر: دار الكتب العلمية،الطبعة: األولى، 

الددروض المربددع  ددرح زاد المسددتقنع: منصددور بددن يددونس بددن صددالح الدددين ابددن حسددن بددن  .27
حا دددية الشددديخ العثيمدددين وتعليقددداو  هدددد(ومعه:1051إدريدددس البهدددوتى الحنبلدددى )المتدددوفى: 

 معسسة الرسالة. -الشيخ السعدع ، ،النا ر: دار المعيد 
 الرياض. –السلسلة الضعيفة:محمد ناصر الدين األلباني،النا ر : مكتبة المعار   .28
السنن الكبرل: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخَلَسريَوِجردع الخراساني، أبو بكر  .29

هد(المحقق: محمد عبد القدادر عطا،النا در: دار الكتدب العلميدة، 458البيهقي )المتوفى: 
 ل. 2003 -هد  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –بيروو 

السياسة الشرعية: تقي الدين أبو العباس أحمدد بدن عبدد الحلديم بدن عبدد السدالل بدن عبدد  .30
: اا بدددددن أبدددددي القاسدددددم بدددددن محمدددددد ابدددددن تيميدددددة الحراندددددي الحنبلدددددي الدمشدددددقي )المتدددددوفى

المملكددة العربيددة  -هددد(النا ر: وزارة الشددذون اإلسددالمية واألوقددا  والدددعوة واإلر دداد 728
 هد.1418السعودية،الطبعة: األولى، 

مالدك: بهدرال بدن عبدد اا بدن عبدد العزيدز بدن عمدر بدن عدوض، أبدو  اإلمدال فقده في الشامل .31
َميياِ يا المددالكي ) ِميِرعا الدددل هددد(النا ر: مركددز 805المتددوفى: البقدداء، تدداج الدددين السددلمي الدددَّ
 هد.1429نجيبويه للمخطو او وخدمة التراث ،الطبعة: األولى، 
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الشددددفا بتعريددددف حقددددوق المصددددطفى :أبددددو الفضددددل القاضددددي عيدددداض بددددن موسددددى اليحصددددبي  .32
هدددددددد(الحا ية: أحمدددددددد بدددددددن محمدددددددد بدددددددن محمدددددددد الشدددددددمنى )المتدددددددوفى: 544)المتدددددددوفى: 

 ل. 1988 -هد  1409زيع ،عال النشر: هد(النا ر: دار الفكر الطباعة والنشر والتو 873
الصددارل المسددلول علددى  دداتم الرسددول:تقي الدددين أبددو العبدداس أحمددد بددن عبددد الحلدديم ابددن  .33

هددد(المحقق: محمددد محددي الدددين عبددد 728تيميددة الحرانددي الحنبلددي الدمشددقي )المتددوفى: 
 الحميد،النا ر: الحرس الو ني السعودع، المملكة العربية السعودية.

ية:محمددد بددن أبددي بكددر بددن أيددو  بددن سددعد  ددمس الدددين ابددن قدديم الجوزيددة الطددرق الحكم .34
 هد(النا ر: مكتبة دار البيان،الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريخ.751)المتوفى: 

العناية  رح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الددين أبدو عبدد اا ابدن الشديخ  .35
هددد(،النا ر: دار 786)المتددوفى:   ددمس الدددين ابددن الشدديخ جمددال الدددين الرومددي البددابرتي

 الفكر،الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريخ.
الغرر البهية في  رح البهجة الوردية:زكريا بدن محمدد بدن أحمدد بدن زكريدا األنصدارع، زيدن  .36

هددد(،النا ر: المطبعدددة الميمنية،الطبعددة: بددددون 926الدددين أبددو يحيدددى السددنيكي )المتدددوفى: 
  بعة وبدون تاريخ.

، النا ددر: دار الفكددر الِفَقددهَل اإلسدد .37 َيِلدديا  –سددوريَّة  -الميُّ وأدلَّتَلددهَل: د. ويَهبيددة بددن مصددطفى الزُّحي
 دمشق.

القوانين الفقهية:أبو القاسم، محمدد بدن أحمدد بدن محمدد بدن عبدد اا، ابدن جدزع الكلبدي  .38
 هد(741الغرنا ي )المتوفى: 

بددن محمددد بددن  الكددافي فددي فقدده اإلمددال أحمددد:أبو محمددد موفددق الدددين عبددد اا بددن أحمددد .39
هدددددددد(النا ر: دار الكتدددددددب 620قدامدددددددة ، الشدددددددهير بدددددددابن قدامدددددددة المقدسدددددددي )المتدددددددوفى: 

 ل. 1994 -هد  1414العلمية،الطبعة: األولى، 
الكتدا  المصدنف فدي األحاديدث وارثدار: أبدو بكددر بدن أبدي  ديبة، عبدد اا بدن محمدد بددن  .40

لنا ر: مكتبة الر د هد(المحقق: كمال يوسف الحوو،ا235إبراهيم بن عثمان )المتوفى: 
 ه.1409الرياض،الطبعة: األولى،  –
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الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل:أبو القاسم محمود بن عمرو بدن أحمدد، الزمخشدرع  .41
 -بيروو،الطبعدددددة: الثالثدددددة  –هدددددد(النا ر: دار الكتدددددا  العربدددددي 538جدددددار اا )المتدددددوفى: 

 هد. 1407
هدددد(مصدر 1421المتدددوفى : اللقددداء الشدددهرع: محمدددد بدددن صدددال  بدددن محمدددد العثيمدددين ) .42

الكتددددددددددددددددددددددددددا  : دروس صددددددددددددددددددددددددددوتية قددددددددددددددددددددددددددال بتفريغهددددددددددددددددددددددددددا موقددددددددددددددددددددددددددع الشددددددددددددددددددددددددددبكة 
 http://www.islamweb.netاإلسالمية،

المبدع في  رح المقنع:إبراهيم بن محمد بن عبد اا بن محمد ابن مفل ، أبو إسحاق،  .43
لبنان،الطبعدددة:  –هدددد(النا ر: دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروو 884برهدددان الددددين )المتدددوفى: 

 ل. 1997 -هد  1418األولى، 
المحرر الوجيز في تفسير الكتا  العزيز:أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الدرحمن  .44

 –هددد(النا ر: دار الكتدب العلميددة 542بدن تمدال بددن عطيدة األندلسددي المحداربي )المتدوفى: 
 هد. 1422 -بيروو،الطبعة: األولى 

ل:عبد السالل بن عبدد اا بدن الخضدر المحرر في الفقه على مذهب اإلمال أحمد بن حنب .45
هد(النا ر: مكتبة 652بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركاو، مجد الدين )المتوفى: 

 مد.1984-هد 1404الرياض،الطبعة: الطبعة الثانية  -المعار 
المحلى بارثار:أبو محمد علي بن أحمد بدن سدعيد بدن حدزل األندلسدي القر بدي الظداهرع  .46

 بيروو،الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريخ. –هد(النا ر: دار الفكر 456)المتوفى: 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمال أبي حنيفة رضي اا عنه:أبو المعالي برهان  .47

هددد( ،النا ددر: دار الكتددب العلميددة، 616الدددين محمددود ميددازيةي البخددارع الحنفددي )المتددوفى: 
 ل. 2004 -هد  1424لى، لبنان ،الطبعة: األو  –بيروو 

 المختار في حكم االنتحار خو  إفشاء األسرار للشيخ عبد العزيز الجربوع. .48
المسند :الشافعي أبو عبد اا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  افع المطلبي   .49

 لبنان. –هد(النا ر: دار الكتب العلمية، بيروو 204القر ي المكي )المتوفى: 
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مختصددددر بنقددددل العدددددل عددددن العدددددل إلددددى رسددددول اا صددددلى اا عليدددده المسدددند الصددددحي  ال .50
هددد(المحقق: 261وسلم:مسددلم بددن الحجدداج أبددو الحسددن القشدديرع النيسددابورع )المتددوفى: 

 بيروو. –محمد فعاد عبد الباقي،النا ر: دار إحياء التراث العربي 
عبددد اا، المطلددع علددى ألفدداف المقنع:محمددد بددن أبددي الفددت  بددن أبددي الفضددل البعلددي، أبددو  .51

هدددددددد(المحقق: محمدددددددود األرنددددددداؤو  وياسدددددددين محمدددددددود 709 دددددددمس الددددددددين )المتدددددددوفى: 
 ل. 2003 -هد 1423الخطيب،النا ر: مكتبة السوادع للتوزيع،الطبعة: الطبعة األولى 

المعجدددم الكبير:سدددليمان بدددن أحمدددد بدددن أيدددو  بدددن مطيدددر اللخمدددي الشدددامي، أبدددو القاسدددم  .52
ع بدن عبدد المجيدد السدلفي،دار النشدر: مكتبدة هد(المحقق: حمد360الطبراني )المتوفى: 

 القاهرة،الطبعة: الثانية. –ابن تيمية 
المغني :أبو محمد موفق الدين عبد اا بن أحمد بن محمدد بدن قدامدة الحنبلدي، الشدهير  .53

هد(النا ر: مكتبة القاهرة ،الطبعة: بددون  بعدة،تاريخ 620بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 ل.1968 -هد 1388النشر: 

المفرداو في غريب القر ن:أبو القاسم الحسين بن محمد المعرو  بالراغب األصفهانى  .54
 -هد(المحقق: صفوان عدنان الداودع،النا ر: دار القلدم، الددار الشدامية 502)المتوفى: 

 هد. 1412 -دمشق بيروو،الطبعة: األولى 
متدددددوفى: المقددددددماو الممهدددددداو:أبو الوليدددددد محمدددددد بدددددن أحمدددددد بدددددن ر دددددد القر بدددددي )ال .55

 ل. 1988 -هد  1408هد(النا ر: دار الغر  اإلسالمي،الطبعة: األولى، 520
المنهاج  رح صحي  مسلم بن الحجداج:أبو زكريدا محيدي الددين يحيدى بدن  در  الندووع  .56

 ه.1392بيروو،الطبعة: الثانية،  –هد(النا ر: دار إحياء التراث العربي 676)المتوفى: 
بو اسدددحاق إبدددراهيم بدددن علدددي بدددن يوسدددف الشددديرازع المهدددذ  فدددي فقددده اإلمدددال الشدددافعي:أ .57

 هد( النا ر: دار الكتب العلمية.476)المتوفى: 
الددنجم الوهدداج فددي  ددرح المنهاج:كمددال الدددين، محمددد بددن موسددى بددن عيسددى بددن علدددي  .58

هد(النا ر: دار المنهاج )جدة(الطبعة: األولى، 808الدَِّميرع أبو البقاء الشافعي )المتوفى: 
 ل.2004 -هد 1425
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الهداية في  رح بداية المبتددع:علي بدن أبدي بكدر بدن عبدد الجليدل الفرغداني المرغينداني،  .59
هددد(المحقق:  ددالل يوسف،النا ددر: دار احيدداء 593أبددو الحسددن برهددان الدددين )المتددوفى: 

 لبنان. –بيروو  -التراث العربي 
هدد( 505الوسيط في المدذهب: أبدو حامدد محمدد بدن محمدد الغزالدي الطوسدي )المتدوفى:  .60

القاهرة،الطبعددددة: األولددددى،  –أحمددددد محمددددود إبددددراهيم ، محمددددد تامر،النا ددددر: دار السددددالل 
 ه.1417

أيسددر التفاسددير لكددالل العلددي الكبير:جددابر بددن موسددى بددن عبددد القددادر بددن جددابر أبددو بكددر  .61
الجزائرع،النا ددددددددر: مكتبددددددددة العلددددددددول والحكددددددددم، المدينددددددددة المنددددددددورة، المملكددددددددة العربيددددددددة 

 ل2003هد/1424السعودية،الطبعة: الخامسة، 
بددائع الصدنائع فدي ترتيدب الشدرائع:المعلف: عدالء الدددين، أبدو بكدر بدن مسدعود بدن أحمددد  .62

هد 1406هد(النا ر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الثانية، 587الكاساني الحنفي )المتوفى: 
 ل.1986 -
بلغددة السددالك ألقددر  المسددالك المعددرو  بحا ددية الصدداوع علددى الشددرح الصددغير : أبددو  .63

هد(،النا ر: 1241س أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوع المالكي )المتوفى: العبا
 دار المعار  ،الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريخ.

دددد بدددن عبدددد الدددرزااق الحسددديني، أبدددو   .64 دددد بدددن محما تددداج العدددروس مدددن جدددواهر القددداموس :محما
ن المحققدين هد(المحقق: مجموعة م1205الفيض، الملقاب بمرتضى، الزَّبيدع )المتوفى: 

 ،النا ر: دار الهداية.
تبصددرة الحكددال فددي أصددول األقضددية ومندداهج األحكددال: إبددراهيم بددن علددي بددن محمددد، ابددن  .65

هد( النا ر: مكتبة الكلياو األزهرية،الطبعة: 799فرحون، برهان الدين اليعمرع )المتوفى: 
 ل.1986 -هد 1406األولى، 

ددلَ  .66 :عثمان بددن علددي بددن محجددن البددارعي، تبيددين الحقددائق  ددرح كنددز الدددقائق وحا ددية الشل ِبيل
 -هدددد(،النا ر: المطبعدددة الكبدددرل األميريدددة  743فخدددر الددددين الزيلعدددي الحنفدددي )المتدددوفى: 

 هد. 1313بوالق، القاهرة،الطبعة: األولى، 
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تحفدددة الفقهددداء: محمدددد بدددن أحمدددد بدددن أبدددي أحمدددد، أبدددو بكدددر عدددالء الددددين السدددمرقندع  .67
لبنان،الطبعدددة: الثانيدددة،  –لكتدددب العلميدددة، بيدددروو هدددد(النا ر: دار ا540)المتدددوفى: نحدددو 

 ل. 1994 -هد  1414
تحفة المحتاج في  رح المنهداج: أحمدد بدن محمدد بدن علدي بدن حجدر الهيتمدي ،النا در:  .68

المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبها مصدطفى محمد،الطبعدة: بددون  بعدة،عال النشدر: 
 ل. 1983 -هد  1357

أبدي حداتم: أبدو محمدد عبدد الدرحمن بدن محمدد بدن إدريدس بدن تفسير القر ن العظيم البدن  .69
هدد( ،النا در: مكتبدة ندزار 327المنذر التميمي، الحنظلي، الرازع ابن أبي حاتم )المتدوفى: 

 هد. 1419 -المملكة العربية السعودية،الطبعة: الثالثة  -مصطفى الباز 
ر العسددقالني تهدذيب التهدذيب: أبددو الفضدل أحمددد بدن علددي بدن محمدد بددن أحمدد بددن حجد .70

هدد(النا ر: مطبعدة دائدرة المعدار  النظاميدة، الهند،الطبعدة: الطبعدة األولددى، 852)المتدوفى: 
 هد.1326

جددامع البيددان فددي تأويددل القر ن:محمددد بددن جريددر بددن يزيددد بددن كثيددر بددن غالددب ارملددي، أبددو  .71
هدددددد(،المحقق: أحمدددددد محمدددددد  اكر،النا دددددر: معسسدددددة 310جعفدددددر الطبدددددرع )المتدددددوفى: 

 ل. 2000 -هد  1420طبعة: األولى، الرسالة،ال
جامع الرسائل:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدد الحلديم بدن تيميدة الحراندي )المتدوفى:  .72

الرياض،الطبعدددة: األولدددى  –هدددد(المحقق: د. محمدددد ر ددداد سالم،النا دددر: دار العطددداء 728
 ل.2001 -هد 1422

لدسدددوقي المدددالكي حا دددية الدسدددوقي علدددى الشدددرح الكبير:محمدددد بدددن أحمدددد بدددن عرفدددة ا .73
 هد(النا ر: دار الفكر،الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريخ.1230)المتوفى: 

حا يتا قليوبي وعميرة:أحمد سالمة القليوبي وأحمدد البرلسدي عميدرة ،النا در: دار الفكدر  .74
 ل.1995-هد1415بيروو ،الطبعة: بدون  بعة،  –
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أو مددنال أو  -ير بمددال درر الحكددال  ددرح غددرر األحكال:محمددد بددن فرامددرز بددن علددي الشدده .75
هد(النا ر: دار إحياء الكتب العربية،الطبعة: بددون  بعدة 885خسرو )المتوفى:  -المولى 

 وبدون تاريخ.
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعدرو  بشدرح منتهدى اإلراداو:منصدور بدن يدونس بدن  .76

: عددالم هددد(النا ر1051صددالح الدددين ابددن حسددن بددن إدريددس البهددوتى الحنبلددى )المتددوفى: 
 ل.1993 -هد 1414الكتب،الطبعة: األولى، 

روضة الطالبين وعمدة المفتين:أبو زكريا محيي الددين يحيدى بدن  در  الندووع )المتدوفى:  .77
 -دمشدددددق -هدددددد(،تحقيق: زهيدددددر الشددددداويش ،النا دددددر: المكتدددددب اإلسدددددالمي، بيدددددروو676

 ل.1991هد / 1412عمان،الطبعة: الثالثة، 
د اا محمددد بددن يزيددد القزوينددي، وماجددة اسددم أبيدده يزيددد سددنن ابددن ماجدده: ابددن ماجددة أبددو عبدد .78

 -هد(،تحقيق: محمدد فدعاد عبدد الباقي،النا در: دار إحيداء الكتدب العربيدة 273)المتوفى: 
 فيصل عيسى البابي الحلبي.

سددنن أبددي داود:أبددو داود سددليمان بددن األ ددعث بددن إسددحاق بددن بشددير بددن  ددداد بددن عمددرو  .79
: محمدد محيدي الددين عبدد الحميدد ،النا در: المكتبدة هدد(المحقق275األزدع ،)المتدوفى: 

 بيروو. –العصرية، صيدا 
سدنن الترمذع:محمدد بددن عيسدى بددن سدورة بددن موسدى بددن الضدحا ، الترمددذع، أبدو عيسددى  .80

 –هددددددد(المحقق: بشددددددار عددددددواد معرو ،النا ددددددر: دار الغددددددر  اإلسددددددالمي 279)المتددددددوفى: 
 ل. 1998بيروو،سنة النشر: 

 محمد بن علدي بدن عمدر التَِّميمدي المدازرع المدالكي )المتدوفى:  رحالتلقين : أبو عبد اا .81
دددددددد المختدددددددار الساالمي،النا دددددددر: دار الغدددددددر  536 هدددددددد(المحقق: سدددددددماحة الشددددددديخ محمَّ

 ل. 2008اإِلسالمي،الطبعة: الطبعة األولى، 
 ددرح السددير الكبير:محمددد بددن أحمددد بددن أبددي سددهل  ددمس األئمددة السرخسددي )المتددوفى:  .82

 ل.1971كة الشرقية لإلعالناو،الطبعة: بدون  بعة،تاريخ النشر: هد(النا ر: الشر 483
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َعِلددِم بفيويائِددِد مَلَسددِلم: عيدداض بددن  .83 ددالَل المَل  يددَرحَل صيددِحي  مَلَسددِلِم ِللقياِضددى ِعييدداض المَلسيددمَّى ِإكمي
هددد(،النا ر: 544موسددى بددن عيدداض بددن عمددرون اليحصددبي السددبتي، أبددو الفضددل )المتددوفى: 

 ل. 1998 -هد  1419والتوزيع، مصر ،الطبعة: األولى، دار الوفاء للطباعة والنشر
84.  ، صحي  ابن حبان بترتيب ابن بلبان:محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن ميَعبدي

هدددددددددد(المحقق:  دددددددددعيب 354التميمددددددددي، أبدددددددددو حدددددددداتم، الددددددددددارمي، البَلسدددددددددتي )المتددددددددوفى: 
 ل.1993 – 1414بيروو،الطبعة: الثانية،  –األرنعو ،النا ر: معسسة الرسالة 

صحي  البخارع:محمد بن إسماعيل أبو عبداا البخدارع الجعفي،المحقدق: محمدد زهيدر  .85
بددن ناصددر الناصر،النا ددر: دار  ددوق النجدداة )رقدديم تددرقيم محمددد فددعاد عبددد الباقي(الطبعددة: 

 هد.1422األولى، 
هدد(مصدر 1420صحي  وضعيف سنن ابن ماجة:محمد ناصر الدين األلبداني )المتدوفى:  .86

مدن إنتداج مركدز ندور اإلسدالل  -المجداني  -برندامج منظومدة التحقيقداو الحديثيدة الكتدا : 
 ألبحاث القر ن والسنة.

صددددددددحي  وضددددددددعيف سددددددددنن أبددددددددي داود :محمددددددددد ناصددددددددر الدددددددددين األلبدددددددداني )المتددددددددوفى:  .87
من إنتاج مركز ندور اإلسدالل  -المجاني  -هد(،برنامج منظومة التحقيقاو الحديثية 1420

 سكندرية.ألبحاث القر ن والسنة باإل
فتدددداول السددددبكي:أبو الحسددددن تقددددي الدددددين علددددي بددددن عبددددد الكددددافي السددددبكي )المتددددوفى:   .88

 هد(النا ر: دار المعار .756
فدددت  البدددارع  دددرح صدددحي  البخارع:أحمدددد بدددن علدددي بدددن حجدددر أبدددو الفضدددل العسدددقالني   .89

ه،رقددم كتبدده وأبوابدده وأحاديثدده: محمددد 1379بيددروو،  -الشددافعي ،النا ددر: دار المعرفددة 
 بد الباقي.فعاد ع

فدددت  القددددير: كمدددال الددددين محمدددد بدددن عبدددد الواحدددد السيواسدددي المعدددرو  بدددابن الهمدددال  .90
 هد(النا ر: دار الفكر،الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريخ.861)المتوفى: 
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فدددددت  القدير:محمدددددد بدددددن علدددددي بدددددن محمدددددد بدددددن عبدددددد اا الشدددددوكاني اليمندددددي )المتدددددوفى:  .91
 -دمشددق، بيروو،الطبعددة: األولددى  -لطيددب هددد(النا ر: دار ابددن كثيددر، دار الكلددم ا1250
 هد. 1414

كتدددددا  التعريفددددداو:علي بدددددن محمدددددد بدددددن علدددددي الدددددزين الشدددددريف الجرجددددداني )المتدددددوفى:  .92
هد(المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلمداء بإ درا  النا ر،النا در: دار الكتدب 816

 ل.1983-هد 1403لبنان،الطبعة: األولى –العلمية بيروو 
مكرل بن علدى، أبدو الفضدل، جمدال الددين ابدن منظدور األنصدارع لسان العر : محمد بن  .93

 -بيدددروو ،الطبعدددة: الثالثدددة  –هدددد(النا ر: دار صدددادر 711الرويفعدددى اإلفريقدددى )المتدددوفى: 
 هد. 1414

لسدددان الميزان:أبدددو الفضدددل أحمدددد بدددن علدددي بدددن محمدددد بدددن أحمدددد بدددن حجدددر العسدددقالني  .94
الهند،النا ددر: معسسدددة األعلمدددي  –هدددد(المحقق: دائددرة المعدددر  النظاميدددة 852)المتددوفى: 

 ل.1971هد /1390لبنان،الطبعة: الثانية،  –للمطبوعاو بيروو 
مجمع األنهر في  رح ملتقى األبحر:عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي  .95

هدد(النا ر: دار إحيداء التدراث العربي،الطبعدة: 1078زاده، يعر  بداماد أفندع )المتدوفى: 
 تاريخ.بدون  بعة وبدون 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بدن سدليمان الهيثمدي  .96
هددد(المحقق: حسددال الدددين القدسي،النا ددر: مكتبددة القدسددي، القاهرة،عددال 807)المتددوفى: 

 ل. 1994هد،  1414النشر: 
ي )المتوفى: مجموع الفتاول:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران .97

هددد(المحقق: عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن قاسم،النا ددر: مجمددع الملددك فهددد لطباعددة 728
المصددددددددحف الشددددددددريف، المدينددددددددة النبويددددددددة، المملكددددددددة العربيددددددددة السددددددددعودية،عال النشددددددددر: 

 ل1995هد/1416
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مختصدددر العالمدددة خليل:خليدددل بدددن إسدددحاق بدددن موسدددى، ضدددياء الددددين الجنددددع المدددالكي  .98
لنا ر: دار الحديث/القاهرة،الطبعدددددددددددددة: األولدددددددددددددى، هدددددددددددددد(ا776المصدددددددددددددرع )المتدددددددددددددوفى: 

 مد2005هد/1426
مراتددب اإلجمدداع فددي العبدداداو والمعددامالو واالعتقدداداو:أبو محمددد علددي بددن أحمددد بددن  .99

هدد(النا ر: دار الكتدب العلميدة 456سعيد بن حزل األندلسي القر بي الظاهرع )المتوفى: 
 بيروو. –
العتقداداو:المعلف : أبدو محمدد علدي بدن مراتب اإلجماع في العباداو والمعامالو وا .100

هدد( ،النا در : دار 456أحمد بدن سدعيد بدن حدزل األندلسدي القر بدي الظداهرع )المتدوفى : 
 بيروو. –الكتب العلمية 

مراقي الفدالح  درح مدتن ندور اإليضداح: حسدن بدن عمدار بدن علدي الشدرنباللي المصدرع  .101
 -هددددد  1425طبعة: األولددددى، هددددد(النا ر: المكتبددددة العصددددرية،ال1069الحنفدددي )المتددددوفى: 

 ل. 2005
مطالب أولي النهى في  رح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده السيو ي  هرة،  .102

هدددددددد(النا ر: المكتدددددددب 1243الرحيبدددددددانى مولددددددددا ثدددددددم الدمشدددددددقي الحنبلدددددددي )المتدددددددوفى: 
 ل.1994 -هد 1415اإلسالمي،الطبعة: الثانية، 

مان حمدد بدن محمدد بدن إبدراهيم بدن معالم السنن، وهدو  درح سدنن أبدي داود: أبدو سدلي .103
 –هددددد(النا ر: المطبعددددة العلميددددة 388الخطددددا  البسددددتي المعددددرو  بالخطددددابي )المتددددوفى: 

 ل. 1932 -هد  1351حلب،الطبعة: األولى 
مفاتي  الغيب = التفسير الكبير:أبو عبدد اا محمدد بدن عمدر بدن الحسدن بدن الحسدين  .104

هددد(النا ر: دار 606ب الددرع )المتددوفى: التيمددي الددرازع الملقددب بفخددر الدددين الددرازع خطيدد
 هد. 1420 -بيروو،الطبعة: الثالثة  –إحياء التراث العربي 

مددن  الجليددل  ددرح مختصددر خليل:محمددد بددن أحمددد بددن محمددد علدديش، أبددو عبددد اا  .105
بيروو،الطبعدددة: بددددون  بعدددة،تاريخ  –هدددد(،النا ر: دار الفكدددر 1299المدددالكي )المتدددوفى: 

 ل.1989هد/1409النشر: 
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ج الطال  اختصره زكريا األنصارع من منهاج الطالبين للندووع ثدم  درحه فدي  درح منه .106
مددددنهج الطال (:سددددليمان بددددن عمددددر بددددن منصددددور العجيلددددي األزهددددرع، المعددددرو  بالجمددددل 

 هد(النا ر: دار الفكر ،الطبعة: بدون  بعة وبدون تاريخ.1204)المتوفى: 
ا محمد بن محمد بن مواهب الجليل في  رح مختصر خليل: مس الدين أبو عبد ا .107

عبددددد الددددرحمن الطرابلسددددي المغربددددي، المعددددرو  بالحطددددا  الرُّعينددددي المددددالكي )المتددددوفى: 
 ل.1992 -هد 1412هد(النا ر: دار الفكر،الطبعة: الثالثة، 954

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حا يته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي:جمال الدين  .108
هددد( دار القبلددة للثقافددة 762ن محمددد الزيلعددي )المتددوفى: أبددو محمددد عبددد اا بددن يوسددف بدد

 ل.1997هد/1418السعودية،الطبعة: األولى،  –جدة  -اإلسالمية
نهاية المحتاج إلى  رح المنهاج:  مس الدين محمد بن أبي العبداس أحمدد بدن حمدزة  .109

 -هد(النا ر: دار الفكر، بيروو،الطبعدة:   أخيدرة 1004 ها  الدين الرملي )المتوفى: 
 ل.1984هد/1404

نيدددل األو ار:محمددددد بددددن علددددي بددددن محمددددد بددددن عبددددد اا الشددددوكاني اليمنددددي )المتددددوفى:  .110
هددد(تحقيق: عصددال الدددين الصبابطي،النا ددر: دار الحددديث، مصددر،الطبعة: األولددى، 1250
 ل.1993 -هد 1413
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 فهرست املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 169 تقديم
 171 مشكلة البحث
 173 خطة البحث

 174 . للموضوع األساسية بالعناصر التعريف في:تمهيدع مدخل
 174 الميت على الصالة من الحكمة:األول المطلب

المطلددددب الثدددداني:التعريف بالقتددددل وحكمدددده مددددن حيددددث الحددددل 
 والحرمة

178 

 181 (المنتحر) نفسه قاتل على الصالة:األول المبحث
 181 الفقهي واالصطالح اللغة في باالنتحار التعريف:األول المطلب

 194 المطلب الثاني:أدلة تحريم االنتحار وجزاؤه
 197 المطلب الثالث:حكم الصالة على المنتحر

 204 المبحث الثاني:حكم الصالة على المقتول قصاًصا
 204 المطلب األول:حرمة قتل النفس بغير حق

 207 المطلب الثاني:حكم الصالة على المقتول قصاصاً 
 216 الصالة على المقتول رجًماحكم الثالث:المبحث 

 216 المطلب األول:التأصيل الشرعي لعقوبة الرجم  
 المقتددول  المحصدن الزاندي علدى الصدالة حكم:الثداني المطلدب

 .رجما
222 
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المبحددث الرابددع:حكم الصددالة علددى المقتددول حدددا لحرابتدده أو 
 قطعه الطريق

228 

 228 الموجبة للقتلالمطلب األول:التكيف الشرعي للحرابة 
 233 المطلب الثاني:حكم الصالة على قطاع الطرق

 235 المبحث الخامس:حكم الصالة على المقتول للردة ومن في حكمه
 235 المطلب األول:التأصيل الشرعي للردة

 249 المطلب الثاني:حكم الصالة على المرتد
 253 يالمبحث السادس:حكم الصالة على قتيل أهل البغي.  والباغ

أهددددل العدددددل  مددددن قتلددددهالمطلددددب األول:حكددددم الصددددالة علددددى 
 وغسله وتكفينه 

255 

 258 المطلب الثانى: خكم الصالة على قتيل البغاه وغسله ودفنه
 261 المطلب الثالث:حكم الصالة على من قتل فى معركة اهل البغي 

 269 المبحث السابع : حكم الصالة على المقتول تعزيزا 
 269 ل : التأصيل الفقهي للمسألةالمطلب األو 

 280 المطلب الثاني:مذاهب الفقهاء فى الصالة على المقتول تعزيزا
 285 الخاتمة

 290 اهم المصادر والمراجع 
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