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َاتَوأَستَقْصيهاََ،
تَأَذْك َُرَالْمقَال َ
َول ََوَذَهب َ
وأَنْسبهَاَإِلَ َىَقَائليهاَوأَعزِيهاََ،لَخفْتَ
خصلَتَي َنَِ:إِحداهمَاَََ:خصل ََةَأَحاذرهاَ
ف َيَمصنَّفَات َيَوأَتَّقيهاَ،وتَعافُّهَاَنَفْسيَالْأَبِيَّ َةَُ
وتَجتَوِيهاَ،وهيَسردَفَص َلَمنقُولََ،عنَكَلَامَِالْمتَقَدِّمنيَ
ُولَ.وهذََاَعند َيَيتَنزَّلَُمنزِلَةََالاختزا َلَِوالانْتحالََِ،
مق َ
َاتَالْأَفَاضلَِ،
والتَّشيِيعَِبِعلُومَِالْأَوائلَِ،والْإِغَارَةَعلَىَمصنَّف َ
وح َقَعَلَ َىَك َُلَمنَتَتَقَاضَاهَقَرِحيتُهَتَأْليفًاََ،وجمعًاََ،
ونَكتَاب َِهَأَمرًَاَلََاَيلْفَ َىَفيَمجموعَ،
وتَرصيفًاَ،أ ََنَيجعلََمضْم َ
فَفيَتَصنيفٍََ،ثُ َمََّإ َِنَلَمَيج َِدَبدًَّاَمنَ
وغَرضًَاَلََاَيصاد َ
ذكْرِهاَأَتَ َىَبِهَف َيَمعرِضَِالتَّذَرُّعَِوالتَّطَلُّ َعَِإِلَ َىَماَه َوَ
َ َََ.
ودَوالْمعمودَ ..َ،
الْمقْص َ

لل َ
اإلمامَاجلويينَرمحهَا َ
(غياثَاألُممََ )َ 164:
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غة
ِ
البحوث في العلوم اإلسالمية بالل ِ
أسست الجلة سنة ()2009م ،ورقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد:
( )1235لسنة ()2009م ،وحصلت على التصنيف املعياري الدولي املرقم:
ISSN (Print): 2071-6028
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تهدف الجلة إلى نشر العلوم اإلسالمية بما يسهم في ُّ
الرقي باملستوى العلمي
ِ
للتخصصات الشرعية ،وذلك عن طريق نشر البحوث العلمية األصيلة واملتميزة في
العلوم اإلسالمية بجميع فروعها ،ال سيما البحوث التي تعالج املشاكل ،وتضع
الحلول ملستجدات العصر ،كل ذلك وفق رؤية إسالمية نقية.
استقطبت الجلة الباحثين من العراق وخارجه ،وهي مستمرة بإصداراتها التي
ً
ترفد الباحثين واملؤسسات بالدراسات والبحوث التي ت ُّ
عد ل ِبنة مهمة في املكتبة
اإلسالمية ،وهي متوفرة على موقع الجلة ،وموقع الجالت األكاديمية العلمية
العراقية.

هيئة التحرير

رئيس التحرير
األستاذ الدكتور
فراس حييى عبد اجلليل

مدير التحرير
األستاذ املساعد الدكتور
حممد حمسن راضي

أعضاء هيئة التحرير
 .1أ.د .عبد الرمحن محدي شايف
 .2أ.د .أمحد عبد الرزاق خلف
 .3أ.د .صهيب عباس عودة
 .4أ.د .عبدالفتاح حممد خضر
 .5أ.د .حممد عمر مساعي
 .6أ.د .حممد عبداحلميد اخلطيب
 .7أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف
 .8أ.م.د .خليل نوري مسيهر

النشْر العِلْمِيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
البد في البحوث املقدمة للنشر من تحقق الشروط العلمية اآلتية:
ً
 .1أن يكون البحث باللغة العربية حصرا.
ُ
ُ
ُ
للنشر في مجلة أخرى.
ل
ب
ق
أو
،
ر
ش
ن
 .2أن ل يكون البحث قد
ِ
ِ
ِ
ُ .3يشترط في البحث أن يكون في أحد تخصصات العلوم اإلسالمية.
 .4ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات ،إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،
ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل بتحقق ضوابط معينة.
 .5ل تقبل البحوث ذات الطابع التعريفي أو الترويجي ملنظمات أو هيئات أو
جهات معينة.
 .6تخضع البحوث للفحص ببرنامج ( )Turnitinعلى أن ل تزيد نسبة
الستالل في البحث عن ،)%20 ( :ونسبة القتباس عن ،)%30 ( :وفق
التعليمات النافذة.
 .7تخضع البحوث إلى فحص أولي من ِقبل هيئة التحرير ،ويحق لها أن
تعتذر عن قبول البحث من دون بيان األسباب ،على أن ل تتجاوز مدة
ً
ً
نظر الهيئة أسبوعا ،علما أن موافقة الهيئة ل تعني بالضرورة قبول
البحث للنشر ،إنما تعني صالحية عرضه على املحكمين.
 .8يخضع البحث للتقويم من ِقبل خبيرين اثنين في التخصص العلمي
الدقيق ملوضوع البحث ،وفي حال اختالفهما في التقييم ُيرسل البحث إلى
ُ
ً
ُمح ِكم ثالث ،فضال عن تقويم البحث من ِقبل خبير لغ ِوي ،في مدة ل
تتجاوز :شهرين.
ُ
ُ
 .9ترسل مالحظات املح ِكمين إلى الباحث ،ول ُينشر البحث إل بعد األخذ بها.
بحث بعد التقييم واألخذ
 .10على
الباحث إرسال نسخة جديدة من ال ِ
ِ
باملالحظات.

ُ .11يطالب الباحث بملخص للبحث ل يزيد عن ( )200كلمة ،وكلمات
مفتاحية ل تزيد عن ( )3كلمات ،وباللغتين العربية واإلنجليزية ،على أن
ً
يكون امللخص اإلنكليزي مصادقا عليه من املكتب الستشاري بجامعة
األنبار -كلية التربية للعلوم اإلنسانية.
 .12يتضمن امللخص اإلنكليزي عنوان البحث واسم الباحث باللغة اإلنكليزية.
ُ .13يطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة عنه.
ً
ً
ُ
ُ .14يقدم الباحث إقرارا خطيا يتعهد فيه بأن البحث املقدم للنشر هو جهد
خالص له ،ويتحمل املسؤولية القانونية كاملة في حال العتداء على
الحقوق الفكرية لآلخرين.
 .15البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة ،وإنما تمثل رأي أصحابها فقط.
ُ
 .16املجلة غير ملزمة بإعادة مسودات البحوث ،سواء ن ِشر البحث أم لم
ُينشر.

النشْر الفَنِّيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
ّ
يراعى في البحوث املقدمة للنشر الشروط الف ِنية اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

ً
يكون التخاطب مع املجلة ،وإرسال البحوث إلكترونيا ،عن طريق بريد
املجلة اإللكترونيissccoll@uoanbar.edu.iq :
ُيطبع البحث ببرنامج ُ
الورد ( )Wordعلى الحاسوب ،وبمسافات منفردة.
ً
ً
يكون إعداد الصفحة على النحو اآلتي :أعلى وأسفل (2سم) ،يمينا ويسارا
ً
(2سم) أيضا ،وحجم الورقة ،)B5( :مع مراعاة ترقيم الصفحات.
تكون الكتابة بخط ،)Simplified Arabic( :للمتن والهامش ،وباللون
األسود.
يكون تسلسل صفحات كتابة البحث على النحو اآلتي :الصفحة األولى:
عنوان البحث الرئيس ،أسماء الباحثين وعنواناتهم وإيميالتهم ،بعد ذلك
ُ
ملخص البحث باللغتين العربية واإلنكليزية مع الكلمات املفتاحية ،ثم
ً
ُ
ُ
املقدمة ،ثم املباحث أو املطالب ،ثم الخاتمة ،واخيرا قائمة املصادر
واملراجع.
ُيكتب على الصفحة األولى فقط من البحث عبارة( :مجلة جامعة األنبار
للعلوم اإلسالمية) أعلى يمين الصفحة ،ويكون تحتها خط بحجم)12( :
أسود غامق ( )Boldمن يمين الصفحة إلى يسارها.
يكون عنوان البحث الرئيس بالحجم ( )18أسود غامق وسط الصفحة
األولى.
ُ
تكتب أسماء الباحثين وعنواناتهم ،بالحجم ( )16أسود غامق ()Bold
وسط الصفحة األولى ،أسفل عنوان البحث.

.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16

.17

ُ
تترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.
ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه مباشرة ،مع مراعاة الدقة في ذلك.
ُ
تكتب العنوانات األولية( :املقدمة ،املباحث أو املطالب ،الخاتمة،
الهوامش ،املصادر) بالحجم ( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة.
ُ
تكتب العنوانات الثانوية بالحجم ( )14أسود غامق ( )Boldيمين
الصفحة.
ُ
ُيكتب متن البحث بالحجم ( ،)14مع ضبط الصفحة ،وتترك مسافة
بادئة قدرها (1سم) للسطر األول فقط لكل فقرة من املتن.
ُ
تكتب هوامش البحث بالحجم ( ،)12وتكون في الصفحة نفسها (حواش ي
سفلية) أسفل متن البحث ،على أن يكون رقم الهامش بين قوسين هكذا:
( ،)1مع خيار الترقيم لكل صفحة على حدة.
ُيشترط كتابة النصوص القرآنية بالرسم العثماني ،ببرنامج( :مصحف
املدينة النبوية للنشر الحاسوبي).
ً
يكون ترتيب املصادر بحسب الحروف العربية هجائيا( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج،
ً
ً
ح ،خ ،) .... ،مرقمة ترقيما تلقائيا باستخدام التنسيق الذي يكون فيه
الرقم مع نقطة فقط ،هكذا (.).1
املجلة غير ملزمة بقبول البحوث التي يتجاوز عدد صفحاتها عن ()30
صفحة ،سوى صفحات :العنوان وامللخص واملصادر.

النشْــر
ُأجُــ ْور َّ
أجور النشر في الجلة على النحو اآلتي:
ً
ُ .1يستوفى من الباحثين داخل العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
ألف ( )125000دينار عراقي ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن
زاد على ذلك ُيضاف مبلغ قدر ُه :ألفان وخمسمائة ( )2500دينار عراقي عن
كل صفحة.
ِ
ً
ُ .2يستوفى من الباحثين خارج العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
دولر ،)$ 125( ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن زاد على ذلك
ُ
ُ
كل صفحة.
يضاف مبلغ قدره :ثالثة دولرات ( )$ 3عن ِ
ُ .3يبلغ الباحث بالكلفة النهائية ألجور النشر لتسديدها ،ويتحمل أجور
التحويل كافة.

 .4إذا سحب الباحث بحثه بعد إرساله إلى الخبراءُ ،يعاد املبلغ الذي تم
ً
مخصوما ُ
تسل ُ
منه أجور الخبراء فقط.
الباحث
مه من
ِ
 .5ل ُيزود الباحث بكتاب قبول النشر ،ول ُينشر بحثه إل بعد دفع األجور
كاملة.
 .6ينشر البحث بعد استكمال الشروط العلمية والفنية خالل مدة تتراوح
من ثالثة إلى تسعة ( )9-3أشهر من تاريخ صدور كتاب قبول النشر،
وبحسب ظروف النشر.
ُ .7يزود الباحث بنسخة (مستلة) إلكترونية من بحثه ،ترسل عن طريق
ً
اإليميل ،ويمكن تزيلها من موقع املجلة أيضا.


ت
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

البحث

التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته
مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذجًا
توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه
التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم
أمنوذجًا «دراسة مقارنة»
مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل
عنهم يف سورة طه مجعا ودراسة
أوجه التشابه بني قصيت يوسف وموسى
عليهما السالم -دراسة موضوعية مقارنة
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر
يف كتاب الباعث احلثيث «دراسة حديثة
مقارنة»
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى
بن معني لفظة (شيخ) يف تارخيه برواية
الدارمي «دراسة حديثية مقارنة»
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن
األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب
التسعة «دراسة حتليلية»
االستدالالت األصولية بآية
ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝ ﱞﱠ دراسة تأصيلية
كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف
جتريد مسائل اهلداية تأليف العالمة أبي
املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب
احلنفي احلليب (ت774 :هـ) حتقيق (من
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فص ٌل يف
القضاء باإلرث)
شرط الفقر يف الوصية الواجبة
«دراسة مقارنة»

الباحث

حبث يف اجلزء الصفحة

أ.د .إبراهيم بن عبد اهلل بن
إبراهيم الزهراني

تفسري

األول

42-1

السيد ليث باسل صادق
أ.د .فراس حييى عبداجلليل

تفسري

األول

84-43

السيدة مأرب مصدق رزيك
أ .م .د .زبن عجيمي إبراهيم

تفسري

األول

132-85

م.د .أمحد خملف عبد

تفسري

األول

178-133

السيد علي حممد سليمان
أ.د .إدريس عسكر حسن

حديث

األول

218-179

السيدة كوثر عبد الستار
أ.م.د .ثامر عبد اهلل داود

حديث

األول

250-219

حديث

األول

284-251

األستاذ املساعد الدكتور
جعفر بن عبد الرمحن بن
مجيل قصاص

أصول
فقه

األول

314-285

السيد أمحد مخيس محاد
أ.د .جميد صاحل ابراهيم

فقه

األول

360-315

أ.م.د مقبل أمحد أمحد
أ.م د .عبد اهلل علي حمسن

فقه

األول

416-361

السيدة سجى علي خلف

أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف

ت
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

الباحث

البحث
اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان
التنوخي (ت695:هـ) يف كتابه املمتع يف السيد إبراهيم مرعي شهاب
أ.م.د .عبداهلل داود خلف
شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة
دراسة فقهية مقارنة
كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح
يف معرفة الطريق الواضح لشهاب الدين
السيد بشري فوزي محدان
أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد
أ.م.د .نعمان سرحان عطية
(ت819هـ) من مجلة شروط وجوب الصالة
إىل نهاية مجلة األركان «دراسة وحتقيق»
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه
السيد قيس فيصل إبراهيم
«اخلالفيات» باب يف اجلناية متعلقة
أ.م .د .عمر نوري نصار
بالقَسامة وكفارة القتل والسحر «دراسة
فقهية مقارنة»
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات
السيدة جنلة مجال عبد اجمليد
(يف باب صالة الكسوف واخلسوف) «دراسة
أ.م.د .فائز حممد مجعة
فقهية مقارنة»
كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايةِ يف جتري ِد
مسائ ِل اهلدايةِ تأليف العالمة أبي املليح
السيد نصيف جاسم حممد
مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان
أ.م.د حممود مشس الدين
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي
عبد األمري
احلليب (ت774هـ)من أول كتاب الطهارة
اىل آخر فصل اآلبار دراسة وحتقيق
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف
السيد عبداهلل حممد سعود
باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية
أ.م.د .حممد فاضل إبراهيم
مقارنة
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد السيدة عذراء محيد فريح
أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم
حيضها دراسة فقهية مقارنة
النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين السيدة أمساء حممد حسن
أ.م.د هادي عبيد حسن
اآللوسي (عرض ونقد) الروح أمنوذجاً
البعد التعبدي يف التشريع اإلسالمي
أ.م.د .صايل أمحد أمارة
وأثره يف ضمان احلقوق وأداء الواجبات
آراء معروف الرصايف الدينية حول
السيدة ندى عايد سعد
القرآن الكريم يف كتابه «الشخصية
أ.م.د .نزار عامر حسني
احملمدية» ،دراسة فكرية نقدية

حبث يف اجلزء

الصفحة

فقه

األول

450-417

فقه

األول

484-451

فقه

األول

518-485

فقه

الثاني 550-519

فقه

الثاني 608-551

فقه

الثاني

654-609

فقه

الثاني

690-655

عقيدة

الثاني

730-691

فكر

الثاني

772-731

فكر

الثاني

800-773

ترجيحات اإلمام البيهقي
في كتابه «الخالفيات»
باب في الجناية متعلقة بالقَسامة
وكفارة القتل والسحر
دراسة فقهية مقارنة
السيد
قيس فيصل إبراهيم
جامعة األنبار
كلية العلوم اإلسالمية

wwwasalhisss@gmail.com
األستاذ المساعد الدكتور
عمر نوري نصار
جامعة األنبار
كلية العلوم اإلسالمية

13

13
السيد قيس فيصل إبراهيم
 عمر نوري نصار.د.م.أ

ملخص باللغة العربية

 فإن موضوع: أما بعد... وأصلي وأسلم على المبعوث للعالمين رحمة،الحمد هلل رب العالمين وحده
،بحثي هذا عبارة عن مسائل فقهية تعد من أهم المسائل التي تمس حياة الفرد على وجه الخصوص

عرضت مسائل من كتاب
 وقد.األمن المجتمعي عامة
ُ
ْ والمجتمع على وجه العموم؛ كونها تتعلق
 وكفارة، وتختص في القسامة،الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة لإلمام البيهقي رحمه اهلل
 من خالل ذلك سنحاول دراسة كل مسألة على حدة، وعددها ثالث مسائل، والسحر،القتل العمد
 ثم الترجيح على حسب ما اخترنا من، وأدلتهم وبيان مواطن الداللة فيها،مبينين أقوال العلماء فيها
 ومن، مع إعطاء ترجيح اإلمام البيهقي أهمية خاصة بذكره في أول مذهب،طريقة عرض المسألة
 ثم عرض، فالمقدمة: أما ترتيب المبحث، ثم نذكر البقية حسب الترتيب،وافقهم من بقية المذاهب
 هذا وقد بذلت غاية الجهد ليخرج هذا البحث بصورة مرتبة منسقة، ثم المصادر، ثم الخاتمة،المسائل
. وقوانين الطلب، مع االلتزام بقواعد الكتابة، أو تقصير مخل،دون تطويل ممل
 كفارة القتل والسحر، باب الجنايات، ترجيحات البيهقي:الكلمات المفتاحية

IMAM AL-BAYHAQI’S PREFERENCES IN HIS BOOK “AL-KHILAIFAT”
CHAPTER ON THE FELONY RELATED TO QASIMA AND PENANCE
FOR MURDER AND WITCHCRAFT
A COMPARATIVE JURISPRUDENTIAL STUDY

Mr. Qais Faisal Ibrahim
Ass. Prof. Dr. Omar Nouri Nassar

Summary:
The subject of my thesis is about the issues in Al-fiqh which is considered to be one
of the most important matters that affect the individual in particular and the society
in general; It is related to general societal security،n this thesis I addressed the
study issues from the controversies book between the Imams al-Shafi'i and Abu
Hanifa of the author Al- Bayhaqi, may Allah have merey upon all of them,
Specialized in swearing, what must be done by the deliberate murder, and magic,
And its number is three issues. Through that, we will try to study each issue
separately, indicating the sayings of the scholars in it, their evidence and the points
of significance in it, then weighting according to what we chose from the method of
presenting the issue, giving Imam al-Bayhaqi the preponderance of special
importance by mentioning him in the first school of thought, and who agreed with
them from the rest of the schools, then we mention the rest in order. As for the
order of the thesis: the introduction, then the presentation of the issues, then the
conclusion, then the sources. This I have made the most effort to come out of this
research in a coordinated order without a boring lengthening or negligent
shortening, while adhering to the rules of writing and the laws of demand.
Key words: Al-Bayhaqi preferences, felony chapter, penance for murder and witchcraft
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املقدمة

إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ
ﲣ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲤ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ

ﲪﲫﲬ ...)1(أما بعد:

فإن هذا البحث يرمي إلى در ٍ
اسة مقارنة من خالل عرض األقوال وتأصيلها

ومناقشتها ،بطريقة علمية اكاديمية تتخذ الدليل لها منهجا من الكتاب ،والسنة،
واإلجماع ،وغيرها من أدلة التشريع ،وطرق االستنباط ،وألهمية هذا العلم فقد وقع
االختيار بعد هداية من اهلل ،وتوفيق منه سبحانه وتعالى على هذا العنوان الموسوم بـ

(ترجيحات اإلمام البيهقي في كتابه الخالفيات باب في الجناية متعلقة بال َقسامة وكفارة
القتل والسحر -دراسة فقهية مقارنة –).

أهمية موضوع البحث:
إن أهمية كل علم تتأتى من أهمية ما يرتبط به هذا العلم ،فإذا نظرنا إلى
موضوع الفقه نجد أنه مرتبط بحياة الفرد ،والمجتمع؛ ألنه يدخل في جميع مناحي
الحياة؛ ألن الفقه معناه الفهم مطلقا ،والفهم السليم هو قوام الحياة ،وال بد للمجتمع حتى
يستقيم أمره ويحفظ كيانه من مقومات ،ومن أعظم مقومات المجتمع هو تطبيق شرع اهلل
الذي يعلم ما تصلح به األمم ،وتدوم به النعم.

( )1سورة األحزاب ،اآليات.71–7٠ :

487

13
منهج البحث:
حتى تتسلسل األفكار في طريقة عرضها فقد كان منهجي في البحث بأن أحرر
المسألة ،مع وضع عنوان يناسب مراد اإلمام البيهقي من غير الخروج إلى ما يتفرع
عنها ،ثم دراسة المسألة في حصر أقوال العلماء فيها على سبعة مذاهب وهي الحنفية،
والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،والظاهرية ،والزيدية ،واإلمامية ،مع ذكر قول كل مذهب
في المسألة ،وذكر قول اإلمام البيهقي ،وترجيحه في المذهب األول ،ثم ذكر من وافقهم
البيهقي من الفقهاء.
اإلمام
ُ

سبب اختيار الموضوع:
من أهم األسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع؛ شغفي بهذا النوع من

العلوم كونه التخصص الذي أدرسه من أول مراحل حياتي الدراسية ،كذلك أهمية كتاب
الخالفيات لإلمام البيهقي ،وكيفية عرض المسائل بطريقة تدعو الباحث للنظر فيها،
واثرائها بمقارنتها مع بقية مذاهب األمة ،كذلك أهمية المسائل التي اخترتها ،والتي لها
ارتباط بحياة المجتع وأمنه ،وحاجة الناس للتفقه فيها ،واظهار معاني الخير والحكمة في
تطبيقها ،وكانت خطة البحث تقتضي جعله في ثالث مطالب وهي النحو اآلتي:
المطلب األول :القسامة.
المطلب الثاني :القتل.
المطلب الثالث :السحر.
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املطلب األول:
في البداية بالقسامة مع اللوث

القسامة

ال َقسامة لغةً :من "القَسم مصدر قَسمت قَسما ،و ِ
الق ْس ُم :الحظُّ والنصيبُ ،يقَال:
ْ
ُ َْ
ُْ

ك َو َه َذا
َه َذا ِق ْس ُم َ

س َامة
ال َق َ

مصدر االقتسام ،والقَ َس ُم :اليمين"(.)1
سيمةُ:
ُ
قسمي ،والقَ َ
يمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم ،يقال:
اصطالحا :هي "اإل ُ
ً

قتل فالن بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل ،فادعوا على رجل أنه قتل
صاحبهم ،ومعهم دليل دون البينة ،فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم،
فهؤالء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا"(.)2

َّ
احات ،والل ْوث:
اللي ،والل ْوث :الش ّر ،والل ْو ُ
ث :ال ِجر َ
والل ْوث لغةً" :الط ُّي ،و ْ
اللوثّ :
اإلهالة"(.)3
البات
ْ
المطَ ُ
باألحقَاد ،والل ْوث :تَ ْمريغ اللُّقمة ِفي َ
ُ
اصطالحا" :أمارة تغلب على الظن صدق الولي في دعوى الدم"(.)4
واللَّوث
ً

وقد ثبتت القسامة في شريعتنا بما ال يمكن إنكار ذلك ،لما ورد فيها من

نصوص كثيرة ،لذلك عمل بها السلف الصالح ،واحتج لها قديما وحديثا ،وال يضرها
مخالفتها من أحد ،وان كان قد أنكرها بعض السلف( ،)5مع أنهم اعترفوا بورودها في
السنة ،وكذلك وقوعها في زمن الخلفاء الراشدين ،وأول قسامة وقعت كانت في الجاهلية،
وهي القسامة التي ادعاها أبو طالب الذي هو عم النبي ( ،)وكانت على فخذ من
( )1تهذيب اللغة «قسم» .319/8
( )2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .5٠3/2
( )3تهذيب اللغة «الثاء والالم»

.92/15

( )4معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم.58/1 :
( )5وممن أنكرها أبو قالبة ،وسالم بن عبداهلل ،وقتادة ،وسليمان بن يسار ،السيل الجرار.913/1 :
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أفخاذ قريش ،وقد ذكرت في صحيح البخاري في باب :القسامة في الجاهلية ،وهو
حديث طويل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،لكن اختلف العلماء رحمهم اهلل في
البداية بالقسامة مع وجود لوث على مذهبين:
المذهب األول :أن من يبدأ االيمان ،هم المدعون ،وهو ترجيح اإلمام
البيهقي( ،)1وهو مذهب اإلمام

مالك ،واالمام الشافعي ،اإلمام أحمد ،والظاهرية،

واإلمامية(.)2

األدلة ومناقشتها:
 -1عن يحيى بن سعيد(َ )3ع ْن ُب َشير بن يسار َع ْن َس ْه ِل ْب ِن أبي َحثْ َمةَ،
ِ
ِ
ِ
َخ َبره َع ْن ِر َج ٍ ِ
ِّصةََ ،خ َر َجا إلى َخ ْي َب َر
أ ْ َُ
ال م ْن ُك َب َراء قَ ْو ِمه ،أَن َع ْب َد اهلل ْب َن َس ْه ٍلَ ،و ُم َحي َ
َخبر أَن ع ْب َد ِ
ٍ
اهلل ْب َن َس ْه ٍل قَ ْد قُتِ َل َوطُ ِرَح ِفي َع ْي ٍن  -أو
َ
َص َابهُ ْم ،فَأَتَى ُم َحي َ
َج ْهد أ َ
ِّصةُ ،فَأ ْ َ َ

أَنهُ
ِم ْن

اهلل قَتَْلتُموه ،قَالُوا :و ِ
ود ،فَقَا َل :أ َْنتُم و ِ
فَ ِق ٍ
اهلل َما قَتَْل َناهُ ،ثُم أَ ْقَب َل َحتى قَ ِد َم َعلَى
ير -فَأَتَى َيهُ َ
ُ ُ
َ
ْ َ
ِّصةُ َو ُه َو أَ ْك َب ُر ِم ْنهُ َو َع ْب ُد الر ْح َم ِن ْب ُن َس ْه ٍل،
قَ ْو ِم ِه ،فَ َذ َك َر لَهُ ْم َذلِ َ
ك ،ثُم أَ ْقَب َل ُه َو َوأ ُ
َخوهُ ُح َوي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّصةََ " :كب ِّْر َكب ِّْر"،
فَ َذ َه َ
ِّصةُ ل َيتَ َكل َم َو ُه َو الذي َك َ
ان بِ َخ ْيَب َر ،فَقَا َل َر ُسو ُل اهلل ( )ل ُم َحي َ
ب ُم َحي َ

ِ
َن َي ُدوا
ُي ِر ُ
ِّصةُ ،فَقَا َل َر ُسو ُل اهلل (" :)إِما أ ْ
ِّصةُ ،ثُم تَ َكل َم ُم َحي َ
يد السِّن ،فَتَ َكل َم ُح َوي َ
ك ،فَ َكتَبوا إِنا و ِ
احب ُكم ،وِاما أَن يؤِذنوا بِحر ٍب" ،فَ َكتَب رسو ُل ِ
ِ
اهلل َما
اهلل ( )إلي ِه ْم ِفي َذلِ َ
ُ
َ َُ
َ
ْ ُْ ُ َ ْ
َ
ص َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َد َم
ون َوتَ ْستَحقُّ َ
ِّصةََ ،و َع ْبد الر ْح َم ِن" :أَتَ ْحلفُ َ
ِّصةََ ،و ُم َحي َ
قَتَْل َناهُ ،فَقَا َل َر ُسو ُل اهلل ( )ل ُح َوي َ

( )1ينظر :الخالفيات للبيهقي.69/7 :
( )2ينظر :المدونة  ،649/4وبحر المذهب  ،188/14والوجيز في الفقه على مذهب اإلمام أحمد ،463/1
والمحلى  ،373/9والخالف للطوسي . 79/9
( )3يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري المدني ،أبو سعيد القاضي :ثقة ثبت ،من الخامسة ،مات سنة
144ه أو بعدها تحرير تقريب التهذيب . 86/4
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ود" ،قَالُوا :لَ ْيسوا بِمسلِ ِمين ،فَو َاداه رسو ُل ِ
ص ِ
اهلل
ف لَ ُك ْم َيهُ ُ
احبِ ُك ْم؟" قَالُواَ :ال ،قَا َل " :فَتَ ْحلِ ُ
ُ ُْ َ َ َُُ
َ
ث إلي ِهم رسو ُل ِ
ت َعلَ ْي ِهِم الد َار"(.)1
ِ م ْن ِع ْن ِد ِه ،فََب َع َ
اهلل ِ م َائةَ َناقَ ٍة َحتى أ ُْد ِخلَ ْ
ْ َُ
وجه الداللة :أن الحديث نص في أن اليمين على ولي المقتول ،فبدأ بهم ،وجعل

حقهم في الدم بأيمانهم(.)2
اعترض :بأن اليمين ال يمكن أن تكون حجة صالحة تستخرج بها أدنى األموال،
فكيف يمكن أن تكون في أخذ األنفس بها؟ ،وخاصة أن الحالف غير معاين لما
سيحلف عليه ،إنما هو شيء محتمل عدم الصحة ،وهو اللوث ،وزيادة قوله" :أتحلفون"
ال تصح ،وأن سهل بن أبي حثمة قد أوهم فيها ،أو أنها لو ثبتت فإنها لإلنكار عليهم
وليست لألمر ،وهي نظير قوله تعالى :ﱤﱥﱦﱧ.)4()3(
وأجيب :أن سهل بن حثمة كان ضابطا حاله ،وأن عمره حين توفي رسول اهلل
 كان ثمان سنين ،وأن التابعين قد عملوا بما رواه(.)5

َ -2ع ْن َعم ِرو ْب ِن ُشع ْي ٍبَ ،ع ْن ِ
أبيهَ ،ع ْن َج ِّد ِه ،أَن َر ُسو َل الل ِه  قَا َل" :اْل َبيَِّنةُ
َ
ْ
ِ ()6
ِ ِ
امة" .
َعلَى َم ِن اد َعىَ ،واليمين َعلَى َم ْن أنكر إال في ا ْلقَ َس َ

( )1صحيح البخاري  75/9باب :كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه ،برقم ( ،)7192وصحيح
مسلم  1294/3باب :القسامة ،برقم (.)1669
( )2ينظر :بحر المذهب . 189/14
( )3سورة الشعراء اآلية.165 :
( )4ينظر :المبسوط للسرخسي . 1٠9/26
( )5ينظر :بحر المذهب . 189/14
( )6سنن الدارقطني  114/4باب :كتاب الحدود والديات وغيره ،برقم ( ،)3191قال أبو العباس القرطبي:
ضعيف السند المفهم لما اشكل من كتاب مسلم . 114/5
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وجه الداللة :أنه بين في هذا النص ،أن القسامة مستثناة ،فيكون فيها اليمين
على المدعي ال على المدعى عليهم الذين أنكروه(.)1
اعترض :بأن االستثناء غير مشهور ،والحديث ال يصح ،والحديث اسناده لين،
ورواه عبدالرزاق مرسال(.)2
المذهب الثاني :أن من يبدأ األيمان هم المدعى عليهم ،وهو مذهب االمام أبي
حنيفة ،والزيدية(.)3

األدلة ومناقشتها:

ِ
ص ِار
 -1عن سعيد بن عبيد اهلل َع ْن ُب َش ْي ِر ْب ِن َي َس ٍارَ :زَع َم أَن َر ُجال م َن األ َْن َ
َخ َب َرهُ :أَن َنفَ ار ِم ْن قَ ْو ِم ِه ْانطَلَقُوا إلى َخ ْي َب َر ،فَتَفَرقُوا ِفيهَا،
ُيقَا ُل لَهُ َس ْه ُل ْب ُن أبي َحثْ َمةَ أ ْ
َح َد ُهم قَتِيال ،وقَالُوا لِل ِذي و ِج َد ِفي ِهم :قَ ْد قَتَْلتُم ص ِ
اح َب َنا ،قَالُواَ :ما قَتَْل َنا َوالَ َعلِ ْم َنا
ْ َ
ْ
َوَو َج ُدوا أ َ ْ
ُ
َ

َح َد َنا قَتِيال،
إلى َخ ْي َب َر ،فَ َو َج ْد َنا أ َ
قَتَلَهُ" قَالُواَ :ما لََنا َبي َِّنةٌ ،قَا َل:

قَاتِال ،فَ ْانطَلَقُوا إلى النبِ ِّي  فَقَالُواَ :يا َر ُسو َل الل ِهْ ،انطَلَ ْق َنا
ون بِا ْلَبيَِّن ِة َعلَى َم ْن
فَقَا َل" :ال ُك ْب َر ال ُك ْب َر" فَقَا َل لَهُ ْم" :تَأْتُ َ
ِ
ضى بِأ َْي َم ِ
َن ُي ْب ِط َل َد َمهُ ،فَ َوَداهُ ِم َائة
ان إليهُوِد ،فَ َك ِرهَ َر ُسو ُل الل ِه  أ ْ
ون" قَالُوا :الَ َن ْر َ
"فََي ْحلفُ َ
ِم ْن إِبِ ِل الص َدقَ ِة(.)4

اعترض :بأن رواية سعيد هذه غلط ،وأن يحيى بن سعيد أحفظ منه ،وأرفع شأنا

منه في طريق علم الحديث ،أو يحتمل أن يكون المراد بقوله" :أتأتونني بالبينة" أي:
اإليمان من المدعين مع وجود اللوث ،أو أنه طالبهم بالبينة ولم يكن عندهم بينة،
فعرض عليهم اإليمان كما ورد في رواية يحيى بن سعيد ،وأنهم لما لم يحلفوا رد النبي
( )1ينظر :بحر المذهب . 19٠/14
( )2ينظر :البحر الزخار . 295/5
( )3ينظر :التجريد  ،5783/11والبحر الزخار . 295/5
( )4صحيح البخاري  9/9باب :القسامة ،برقم (.)6898
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 اإل يمان على إليهود كما ورد في كلتا الروايتين ،ودليل هذا التأويل؛ حديث سليمان
بن يسار أنه حدث فذكر إنكار عمر بن عبدالعزيز قول من أقاد بالقسامة ،فقال
سليمان" :القسامة حق ،وقضى بها رسول اهلل  بينا األنصار عند رسول اهلل  فإذا
بصاحبهم يتشحط في دمه"(.)2()1
قال اإلمام أحمد" :ورواه غيره عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار وهذا
المرسل يؤكد ما ذكرناه"(.)3
ضى أَن اليمين َعلَى
 -2حديث ابن عباس رضي اهلل عنه" :إِن النبِي  قَ َ
المد َعى َعلَ ْي ِه"(.)4
ُ
وجه الداللة :بين النبي  في الدعاوي بين الدماء واألموال ،وأنه أوجب فيها
البينة على المدعي ،وأوجب اليمين على المدعى عليهم(.)5
اعترض :بأن الحديث عام ،وأنه مخصوص بما ورد في أدلة المذهب األول ،وأنه
قال في آخره إال القسامة ،فوجب األخذ بالخاص ،وتقديمه على العام(.)6

ِ
ق
َ -3ع ْن َرِاف ِع ْب ِن َخ ِد ٍ
ص ِار َم ْقتُوال بِ َخ ْي َب َر ،فَ ْانطَلَ َ
يج ،قَا َل :أ ْ
َص َب َح َر ُج ٌل م َن ْاأل َْن َ
ان َعلَى قَ ْت ِل ص ِ
ك لَهُ ،فَقَا َل" :لَ ُكم َش ِ
ان َي ْشهَ َد ِ
اه َد ِ
احبِ ُك ْم؟
اؤهُ إلى النبِ ِّي  فَ َذ َك ُروا َذلِ َ
َ
أولِ َي ُ
ْ
ِِ
"قَالُواَ :يا رسو َل الل ِه ،لَم َي ُك ْن ثَم أ َ ِ
ون َعلَى
ينَ ،وِان َما ُه ْم َيهُ ُ
ود َوقَ ْد َي ْجتَ ِرُئ َ
َح ٌد م َن ا ْل ُم ْسلم َ
َُ
ْ

( )1معرفة السنن واآلثار  177/12باب :القسامة ،برقم (.)16371
( )2ينظر :الخالفيات للبيهقي . 75/7
( )3الخالفيات للبيهقي . 76/7
( )4صحيح البخاري  143/3باب :إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ،برقم (.)2514
( )5ينظر :التجريد . 5784/11
( )6ينظر :بحر المذهب  ،19٠/14وكفاية النبيه . 9/19
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ِ
ِ
وه ْم فَأبوا ،فَ َوَداهُ النبِ ُّي ِ م ْن
َعظَ َم ِم ْن َه َذا ،قَا َل" :فَ ْ
أْ
استَ ْحلَفُ ُ
اختَ ُاروا م ْنهُ ْم َخ ْمس َ
ين فَ ْ
ِع ْن ِد ِه"(.)1

اعترض :بأن الحديث إن صح ،فإنه يقال فيه ما قيل في حديث سعيد بن عبيد

الطائي عن بشير بن يسار السابق ،وأنه قد روي عن رافع بن خديج من جهة يحيى بن
()2

سعيد االنصاري عن بشير عن رافع ،بما يوافق حديث سهل بن حثمة

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ان
ان َس ْه ٌل بِأَ ْكثََر ع ْلما م ْنهَُ ،ولَكنهُ َك َ
يمَ " :و ْاي ُم الله َما َك َ
 -4عن ُم َحم ُد ْب ُن إ ْب َراه َ
ِ
ِ
أوه َمَ ،ما قَا َل َر ُسو ُل الل ِه :
ْنَ ،ولَ ِكن َس ْهال َ
ان الشأ ُ
َسن م ْنهُ أَنهُ قَا َلَ :والله َما َه َك َذا َك َ
أَ
ِ
ص ُار أَنهُ ُو ِج َد
ب إلى َيهُ َ
َحلِفُوا َعلَى َما َال ِع ْل َم لَهُ ْم بِ ِهَ ،ولَ ِكنهُ َكتَ َ
"أ َ
ود َخ ْي َب َر ح َ
ين َكل َمهُ ْاأل َْن َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ون بِالله َما قَتَلُوهَُ ،وَال َي ْعلَ ُم َ
قَتي ٌل م ْن أ َْبَنائ ُك ْم فَ ُدوهُ ،فَ َكتَُبوا إليه َي ْحلفُ َ
ون لَهُ قَاتال ،فَ َوَداهُ
َر ُسو ُل الل ِه ِ م ْن ِع ْن ِد ِه"(.)3
اعترض :بقول الشافعي" :ال أعلم ابن بجيد سمع من النبي  ،وان لم يكن سمع

منه ،فهو مرسل ،ولسنا واياك نثبت المرسل ،وقد علمت سهال صحب النبي  ،وسمع

منه ،وساق الحديث سياقا ال يشبه إال اإلثبات فأخذت به لما وصفت"(.)4
َ -5ع ِن الشعبِ ِّي" :أَن قَتِيال و ِج َد َب ْين و ِاد َعةَ ،و َش ِ
اك ٍر فَأَمرُهم ُعمر ْب ُن ا ْل َخط ِ
اب
ْ
ََ ْ َُ
َ
َ َ
ُ
ِ
ين َي ِمينا ُك ُّل َرُج ٍل ِم ْنهُ ْم
ب فَأ ْ
أْ
قيسوا َما َب ْيَنهُ َما ،فَ َو َج ُدوهُ إلى َو ِاد َعةَ أَ ْق َر َ
َحلَفَهُ ْم ُع َم ُر َخ ْمس َ
َن َي ُ
َغ َرَمهُ ُم ِّ
الد َيةَ"(.)5
ت قَاتِال ،ثُم أ ْ
ت َوَال َعلِ ْم ُ
َما قَتَْل ُ
( )1سنن أبي داود  179/4باب :في ترك القود بالقسامة ،برقم  ،4524قال عبد القادر األرنؤوط :اسناده
صحيح الهامش على جامع االصول في احاديث الرسول . 286/1٠
( )2ينظر :الخالفيات للبيهقي . 77/7
( )3معرفة السنن واآلثار  18٠/12باب :القسامة ،برقم ( ،)16382وقال البيهقي :قال الشافعي :مرسل.
( )4ينظر :اختالف الحديث . 671/8
( )5المصنف لعبد الرزاق الصنعاني  35/1٠باب :القسامة ،برقم ( ،)18266قال البيهقي :حديث مرسل،
وهو المحفوظ ينظر :الخالفيات للبيهقي . 82/7
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اعترض :بأن سفيان وهم في الحديث كما قال أبو داود ،وقال الشافعي" :سافرت

إلى خيوانَ ،وَو ِاد َعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب  في القتيل،
وأحكي لهم ما روي عنه فقالوا :إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط ،قال الشافعي :والعرب
أحفظ شيء ألمر كان"(.)1

الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه اصحاب المذهب األول ،فيبدأ بالقسامة المدعي ،ثم
المدعى عليهم ،وهو مذهب الجمهور ،واهلل تعالى أعلم ،وتقديم رواية الصحيحين؛ ألن
الرواية لحادثة واحدة وهذه الحادثة جاءت من أكثر من طريق مع اختالف في المعنى،
فوجب اختيار الطريق األوثق وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم ،إن لم نتمكن من
الجمع بين الروايات.

( )1ينظر :الخالفيات للبيهقي  ،83/7وبحر المذهب . 189/14

495

13

املطلب الثاني:
الكفارة في القتل العمد

اجلنايات

ٍ
ِ
سم أَو علّة"(.)1
َماتَهُ بضرب أَو حجر أَو ّ
القتل لغةًُ " :يقَال :قتَله :إذا أ َ

اصطالحا :هو "أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبا"(.)2
القتل العمد
ً

ال خالف أن كفارة القتل الخطأ ،هو عتق رقبة مؤمنة ،أو صيام شهرين

متتابعين لمن لم يجد عتق رقبة ،أوجبه اهلل  بقوله :ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏﱐ.)4( )3(لكن اختلف العلماء في قتل العمد ،هل يوجب كفارة؟ على مذهبين:
المذهب األول :أن قتل العمد تجب فيه كفارة ،وهو ترجيح اإلمام البيهقي(،)5وهو
قول اإلمام الزهري ،واليه ذهب اإلمام الشافعي ،واإلمامية ،ورواية عند اإلمام أحمد
اختارها بعض الحنابلة(.)6

األدلة ومناقشتها:
 -1قال تعالى  :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ.)7(
وجه الداللة :ذكر اهلل تعالى أن في اآلية ثالثة أنواع من الكفارات:

( )1تهذيب اللغة  62/9مادة :ق ت ل.
( )2الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي . 12/8
( )3سورة النساء اآلية.92 :
( )4ينظر :روضة الطالبين . 379/9
( )5ينظر :الخالفيات للبيهقي . 89/7
( )6ينظر :نهاية المطلب في دراية المذهب  ،86/17والمقنع في فقه االمام أحمد  ،429/1والخالف
للطوسي . 99/9
( )7سورة النساء اآلية.92 :
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إحداهن:

إذا قتل المسلم مسلما في دار إسالم؛ لِقَ ْوِل ِه تعالى  :ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏﱐﱑﱒ ﱓ ﱔﱕﱖﱗ.

الثانية:

إذا قتل المسلم مؤمنا في دار حرب؛ لِقَ ْولِ ِه تعالى :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

والثالثة:

إذا قتل المسلم ذميا؛ لِقَ ْولِ ِه تعالى  :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱣ.

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰﱱﱲﱠ.

إذا ثبت هذا ،فالظاهر من اآلية أنه ال يحل له أن يقتله عمدا ،وله قتله خطأ؛
ألن االستثناء من النفي إثبات ،أو هو استثناء مقطوع من غير الجنس ،فيكون بمعنى:
لكن إن قتله خطأ ،وأن الفرق بينهما أن قتل العمد يتعلق به اإلثم ،وقتل الخطأ ال إثم
فيه ،وأنه إ ن قتله عمدا فعليه الكفارة واجبة كما وجبت في قتل الخطأ( ،)1ونقل صاحب
(بحر المذهب) إن اإلمام الشافعي قال" :واذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأ ،وفي
قتل المؤمن في دار الحرب؛ كانت الكفارة في العمد أولى"(.)2
اعترض :بأن وقوع الكفارة على فعل ال يعني وقوعه على فعل آخر ،وان الكفارة
ليس موضوعها المأثم ،بدليل أن اهلل أوقعها على المخطئ ،مع أنه غير آثم في فعله(.)3
عمر بن الخطاب  في قوله تعالى :ﱩﱪﱫ ،)4(قال :جاء
 -2عن َ
َدت ٍ
بنات لي في الجاهلية،
قيس بن عاصم إلى رسول اهلل  فقال :يا رسو َل اهللِّ ،إني وأ ُ

( )1ينظر :المهذب في فقه اإلمام الشافعي  ،184/19والبيان في مذهب اإلمام الشافعي . 621/11
( )2بحر المذهب . 244/14
( )3ينظر :التجريد . 5811/11
( )4سورة التكوير اآلية.9 :
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احدة منهن رقَ ٍ
ق عن ُك ِّل و ٍ
صاحب ٍ
إبل ،قال:
بة" ،قال :يا رسو َل اهلل! إني
فقال" :أَعتِ ْ
ُ
َ
"فانحر عن ُك ِّل واحدة منهن َب َدنة"(.)1
َ

وجه الداللة :أنه قَ ْت ُل ٍ
عمد ،فقد أتلف نفسا معصومة ،فوجبت الكفارة ،قياسا لها

على قتل الخطأ(.)2
اعترض :بأن الحديث ال يصح؛ ألن فيه اسرائيل ،وهو ليس قويا ،وفيه سماك بن

حرب( ،)3وهو يقبل التلقين( ،)4وهو قتل شبه عمد ( ،)5ذلك ألنهم كانوا يدفنوها ،وهذا
ليس عمدا ،وشبه العمد فيه كفارة ،أو أنه منسوخ ،أو للندب ،أو ألنه والد(.)6
ِ
َسقَ ِع ،قَا َل" :أَتَى النبِي َ نفٌَر ِم ْن َبنِي ُسلَ ْيٍم فَقَالُوا :إِن
َ -3ع ْن َواثلَةَ ْب ِن ْاأل ْ
ص ِ
ضوا ِم ْنهُ ِم َن
ب ،قَا َلَ " :ف ْل ُي ْعتِ ْ
ض ٍو ِم ْنهَا ُع ْ
ق َرقََبة َي ْف ِدي اهللُ بِ ُك ِّل ُع ْ
أوج َ
احبا لََنا َ
َ

الن ِار"(.)7

( )1السنن الكبير للبيهقي  432/16كتاب :الديات ،باب :ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك ،برقم
( ،)165٠5ومسند الفاروق  ،615/2كتاب :التفسير ،برقم ( ،)892قال الحافظ الهيثمي :رواه البزار

والطبراني ،ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي اإليلي ،وهو ثقة ينظر :مجمع الزوائد
ومنبع الفوائد . 134/7
( )2ينظر :المسائل الفقهية . 299/2
( )3هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي الكوفي أبو المغيرة ،قال :أدركت ثمانين من الصحابة،

وسمع النعمان بن بشير ،وجابر بن سمرة ،وغيرهما من الصحابة ،وكان ذهب بصره ،فدعا اهلل فرده

عليه ،مات سنة 123ه قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر . 75/2
ِ
في ِّ
ث ب ِه من ِ
علم أنهُ من حديثِ ِه شرح التبصرة
أن ُيلَق َن
( )4التلِق ْي ِن في
حد َ
غير ْ
الحديث :وهو ْ
الشيء ُ
َ
أن َي َ
والتذكرة . 366/1

( )5شبه العمد أو عمد الخطأ :فهو "أن يستعمل في القتل أداة ال تقتل غالبا ،قاصدا بها الشخص عدوانا من
غير حق ،إال أن الشخص قد مات بذلك الفعل" الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي . 14/8
( )6ينظر :التجريد  ،581٠/11والمحلى  ،15/1٠والبحر الزخار . 259/5
( )7مسند اإلمام أحمد  192/28باب :حديث واثلة بن االسقع معاد أيضا في المكيين والمدنيين ،برقم

( ،)16985قال شعيب األرنؤوط وعادل مرشد في الهامش :اسناده ضعيف لجهالة حال الغريف بن
عياش.
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وجه الداللة :كونه آدميا معصوم دمه ،وماله ،فوجب فيه الكفارة بالعمد ،كما
وجبت بالخطأ(.)1
اعترض :بأن الحديث لم يرد فيه السبب ،أو المعنى الذي أوجب النار ،فيجوز
أن يكون قد قتل ،ويجوز أن يكون أمر غيره أوجب له النار ،فأمر له النبي  بعتق
رقبة ،والدليل أنه لم يبين صفة هذه الرقبة ،فقد ال تكون من باب الكفارة(.)2
المذهب الثاني :أن قتل العمد ال كفارة فيه ،وبه قال ربيعة( ،)3وهو مذهب اإلمام
أبي حنيفة وأصحابه ،والثوري ،واإلمام مالك ،والظاهرية ،والزيدية ،ورواية عند االمام
أحمد هي الصحيح من مذهبه ،واختاره ابن المنذر( ،)4لكن قال اإلمام مالك :إنه
يستحب له في حال عفي عنه(.)5

األدلة ومناقشتها:
 -1قال تعالى :ﲃﲄ ﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒ.)6(
( )1ينظر :كفاية االخيار . 472/1
( )2ينظر :التجريد . 58٠9/11
( )3هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي ،التيمي ،واسم أبي عبد الرحمن فروخ وكنيته ربيعة أبو عثمان،
ويقال أبو عبد الرحمن كان من فقهاء أهل المدينة ،وعنه أخذ مالك الفقه ،مات سنة 136ه .
( )4هو اإلمام الحافظ العالمة ،شيخ اإلسالم ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه ،نزيل
مكة ،وصاحب التصانيف كـ"اإلشراف في اختالف العلماء" ،وكتاب "اإلجماع" ،وكتاب "المبسوط" ،وغير
ذلك ،ولد في حدود موت أحمد بن حنبل ،ومات سنة 318ه سير أعالم النبالء . 3٠٠/11
( )5ينظر :التجريد  ،58٠7/11ودرر الحكام شرح غرر االحكام  ،1٠3/2ومتن الرسالة للقيرواني ،126/1
والتاج واالكليل  ،352/8واإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  ،1٠4/26والمحلى ،516/1٠
والبحر الزخار . 259/5
( )6سورة النساء اآلية.93 :
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وجه الداللة :إن من يقتل مؤمنا عامدا قتله فإن له الوعيد بجهنم ،ولم يذكر
كفارة ،ولو كانت واجبة لذكرها ،فال حجة في ايجادها على قاتل العمد ،وال شيء من
قرآن ،وال من سنة يثبت ذلك ،واهلل تعالى يقول  :ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ
()1
ِ
َم َوالَ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم َح َرٌامَ ،ك ُح ْرَم ِة َي ْو ِم ُك ْم
ﱹ ﱺ ، وفي الحديث" :فَِإن د َم َ
اء ُك ْم َوأ ْ
َه َذاِ ،في َش ْه ِرُك ْم َه َذاِ ،في َبلَ ِد ُك ْم َه َذا ،إلى َي ْوِم تَْلقَ ْو َن َرب ُك ْم"( ،)2فمن ابتلي بقتل مسلم
متعمدا فقد اقترف أ عظم الكبائر بعد الشرك باهلل وترك الصالة ،فعليه بالسعي في

خالص نفسه ،وتكفير ذنبه ،بفعل الحسنات من العتق ،والصدقة ،والحج ،وغيرها من
أعمال البر(.)3

الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه اصحاب المذهب الثاني ،بأن قتل العمد ال كفارة فيه ،واهلل
تعالى أعلم .ألن أدلة المذهب األول غير ثابتة ،أو يمكن تأويلها ،وألن القتل المتعمد
مر عظيم وجريمةٌ كبرى ،وهو أكبر من أن يكفر عنه ،إنما الكفارة فيما كان أخف من
أ ٌ
ذلك ،إذن فليس له إال التوبة والعمل الصالح ،وأن يتحلل أولياء الدم.

( )1سورة األنعام اآلية.38 :
( )2صحيح البخاري  176/2باب :الخطبة ايام منى ،برقم (.)1741
( )3ينظر :تفسير الطبري  ،57/9وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني  ،82/8والشرح الكبير
للشيخ الدردير . 286/4
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املطلب الثالث:

السحر

في السحر هل هو كفر بذاته ،ويقتل صاحبه؟
السحر لغةًُّ :
ِّحر :األخذة التي تأخذ
ِّ
"كل ما كان من الشيطان فيه َم ُعونة ،والس ْ
الس ْح ِر ،والس َحرِ :
البيان في الفطنة ،والس ْحر :فعل ِ
آخ ُر الليل ،وأصل
العين ،والس ْ
ِّحرَ :
ُ
َ ُ
ف الش ْيء َعن َح ِقيقَتِه إلى َغيره"(.)1
ص ْر ُ
الس ْ
ِّح ِر َ
اصطالحا :هو "عقد ،ورقى ،وكالم يتكلم به فاعله ،أو يكتبه ،أو يعمل
السحر
ِّ
ً

شيئا يؤثر في بدن مسحور ،أو قلبه ،أو عقله من غير مباشرة له ،وله حقيقة ،فمنه ما
يقتل ،ومنه ما يمرض ،ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه من وطئها ،ومنه ما
يفرق بين المرء وزوجه"(.)2
وقد أجمعت األمة على تحريم تعلم السحر ،وتعليمه ،والعمل به ،وان فاعله

تأثير على النفس والجسد،
ا
فاسق ،بل ال يقربه إال فاسق ،وانه من كبائر الذنوب ،وان له

وأنه ال يضر إال بإذن اهلل تعالى(.)3

لكن وقع خالف في كفر الساحر ،وقتله إذا ثبت عليه السحر ،على مذهبين:

المذهب األول :إن مجرد السحر ليس بكفر ،ما لم يثبت عليه أنه أتى بكفر ،وال

يقتل ما لم يقتل بسحره ،وهو ترجيح اإلمام البيهقي( ،)4وهو مذهب االمام الشافعي،
والظاهرية ،واإلمامية وفي قول لالمامية :ال يقتل حتى وان قتل بسحره(.)5

( )1تهذيب اللغة  17٠/4مادة :س ح ر.
( )2الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات 939/4
( )3ينظر :االقناع في مسائل اإلجماع . 58/1
( )4ينظر :الخالفيات للبيهقي . 91/7
( )5ينظر :االم  ،567/2والحاوي الكبير  ،165/13والمجموع شرح المهذب  ،241/19والمحلى ،4٠1/11
والخالف للطوسي . 117/9
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األدلة ومناقشتها:
 -1قال تعالى  :ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ.)1(
وجه الداللة :أثبتت االيات الكريمة أن كل مسلم حرام الدم ،إال ما استثناه اهلل

 ،أو جعله شرطا يبيح الدم ،وحقها أن ال تقتل إال بالكفر بعد إسالم ،أو الزنى بعد
إحصان ،أو يكون قود نفس(.)2

"اجتَنِ ُبوا الس ْبع الموبِقَ ِ
ات" قَالُواَ :يا َر ُسو َل الل ِهَ ،و َما ُهن؟
َ -2ع ِن النبِ ِّي  قَا َلْ :
َ ُ
"الشر ُ ِ ِ
ِّح ُر ،وقَ ْت ُل الن ْف ِ
الح ِّ
الرَباَ ،وأَ ْك ُل
قَ ،وأَ ْك ُل ِّ
س التِي َحرَم اللهُ إِال بِ َ
قَا َلْ ِّ :
ك باللهَ ،والس ْ َ
ات المؤ ِم َن ِ
ف الم ْحص َن ِ
ِ
ِّ
م ِ ِِ
الغ ِافالَ ِت"(.)3
ات َ
ُْ
ال إليتيمَ ،والت َولي َي ْوَم الز ْحفَ ،وقَ ْذ ُ ُ َ
َ
وجه الداللة :أن الحديث بين بأن السحر موبقة عظيمة ،ومعصية كبيرة ،كقتل

النفس ،واكل الربا ،والتولي يوم الزحف ،واذا صح ان السحر ليس كف ار ،فهذا يعني انه

ال يحل قتله بمجرد السحر ،وأنه يشمله ما قيل في حرمة دم المسلم من االحاديث
ِ ُّ
ام ِر ٍ
َن الَ إِلَهَ إِال اللهُ َوأَِّني
ئ ُم ْسلٍِمَ ،ي ْشهَ ُد أ ْ
السابقة ،كذلك قول النبي " الَ َيحل َد ُم ْ
س ،والثي ُ ِ
َر ُسو ُل الل ِه ،إِال بِِإ ْح َدى ثَالَ ٍث :الن ْف ُس بِالن ْف ِ
ق ِم َن ِّ
الد ِ
ك
ين الت ِار ُ
الم ِار ُ
ِّب الزانيَ ،و َ
َ
اع ِة"( ،)4والسحر ليس واحدا من هذه الثالث ،فال يحل دمه بداللة صدر
لِ ْل َج َم َ
الحديث(.)5
( )1سورة األنعام [اآلية.]151 :
( )2ينظر :تفسير الطبري  ،439/17والمحلى . 4٠٠/11
( )3صحيح البخاري  175/ 8باب :رمي المحصنات ،برقم ( ،)6857وصحيح مسلم  92/1باب :بيان
الكبائر واكبرها ،برقم (.)89
فس بالن ِ
بالع ِ
ين} ،برقم
الع َ
ين َ
فس و َ
( )4صحيح البخاري  5/9كتاب :الديات ،باب :قول اهلل تعالى{ :أن الن َ
( ،)6878وصحيح مسلم  13٠2/3كتاب :القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،باب :ما يباح به دم
المسلم ،برقم (.)1676
( )5ينظر :المجموع شرح المهذب  ،246/19والمحلى . 4٠4/11
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ِ
َن الَ إِلَهَ إِال اللهُ،
اس َحتى َي ْشهَ ُدوا أ ْ
أُقَات َل الن َ
ص ُموا ِمِّني
َوُي ْؤتُوا الزَكاةَ ،فَإذا فَ َعلُوا َذلِ َ
ك َع َ

َن
 -3قال َر ُسو َل الل ِه " :أ ُِم ْر ُ
ت أْ
ِ
ِ
يموا الصالَةَ،
َوأَن ُم َحمدا َر ُسو ُل اللهَ ،وُيق ُ
ِ
َم َوالَهُ ْم ِإال بِ َح ِّ
ق االسالمِ.)1("،
د َم َ
اء ُه ْم َوأ ْ
ِ
ِ
َم َوالَ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم َح َرٌامَ ،ك ُح ْرَم ِة َي ْو ِم ُك ْم َه َذا،
 -4قال َر ُسو َل الله " :فَِإن د َم َ
اء ُك ْم َوأ ْ
ِفي َش ْه ِرُك ْم َه َذاِ ،في َبلَ ِد ُك ْم َه َذا ،إلى َي ْوِم تَْلقَ ْو َن َرب ُك ْم"(.)2

وجه الداللة :إن كل من قال ال إله إال اهلل ،فهو معصوم الدم ،والمال،

والعرض ،إال بحقه ،والسحر ليس من حقه ،وانه لم يثبت بقتله دليل صحيح(.)3

ت" :س ِحر النبِ ُّي َ حتى َكان ُي َخي ُل ِ
ِ
إليه أَنهُ َي ْف َع ُل
َ
َ -5ع ْن َعائشةَ  ،قَالَ ْ ُ َ
ِ ِ
ِ
يما
ان َذ َ
الش ْي َء َو َما َي ْف َعلُهَُ ،حتى َك َ
ات َي ْوٍم َد َعا َوَد َعا ،ثُم قَا َل" :أَ َش َع ْرت أَن اللهَ أَ ْفتَاني ف َ
َح ُد ُهما ِع ْن َد أر ِ
ِ
ِِ ِ ِ
َح ُد ُه َما
ْسي َو َ
اآلخ ُر ِع ْن َد ِر ْجلَي ،فَقَا َل أ َ
َ
فيه شفَائي ،أَتَاني َر ُجالَ ِن :فَقَ َع َد أ َ َ

()4
صِم ،قَا َل:
لِ ْْل َخ ِر َما َو َجعُ الر ُج ِل؟ قَا َلَ :م ْ
وب  ،قَا َلَ :و َم ْن طَبهُ؟ قَا َل لَبِ ُ
ط ُب ٌ
يد ْب ُن األ ْ
َع َ
ِ
يما َذا ،قَا َلِ :في ُم ُش ٍط َو ُم َشاقَ ٍة(َ )5و ُج ِّ
ط ْل َع ٍة َذ َك ٍر( ،)6قَا َل فَأ َْي َن ُه َو؟ قَا َلِ :في بِ ْئ ِر
ف َ
فَ
ِ
ِ ِ
وس
ان" فَ َخ َرَج إليهَا النبِ ُّي  ثُم َر َج َع فَقَا َل ل َعائ َشةَ ح َ
َذ ْرَو َ
ين َر َج َع"َ :ن ْخلُهَا َكأَنهُ ُرُء ُ

( )1صحيح البخاري  14/1باب :فإن تابوا واقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ،برقم ( ،)25وصحيح
مسلم  51/1باب :األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ،برقم (.)32
( )2صحيح البخاري  176/2باب :الخطبة ايام منى ،برقم (.)1741
( )3ينظر :بحر المذهب  ،27٠/14والمحلى . 4٠٠/11

بوب أَي َم ْسحورَ ،ك َن ْوا بالطِّ ِّ
سليم لسان العرب
(َ )4م ْ
ب َع ِن الس ْ
ط ٌ
فاؤال ُ
ِّحر ،تَ ُ
بالبرِءَ ،ك َما َكَن ْوا َع ِن اللديغ ،فَقَالُوا ٌ
. 554/1
س ِّرَح تهذيب اللغة . 265/8
طةَُ :ما سقَ َ
المشا َ
ط من الشعر إذا ُ
( )5اْل ُمشاقَةُ و ُ
ِ
(ُ )6ج ُّ
ون ِفي ِه تهذيب اللغة . 27٠/1٠
ف الطْل َع ِةَ :
اؤ َها الذي ت ُك ُ
وع ُ
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الش َي ِ
اط ِ
ك َعلَى
َن ُيثِ َير َذلِ َ
استَ ْخ َر ْجتَهُ؟ فَقَا َل":الَ ،أَما أ ََنا فَقَ ْد َشفَانِي اللهُ َو َخ ِش ُ
ين" فَقُ ْل ُ
يت أ ْ
ت ْ
الن ِ
اس َش ًّرا" ،ثُم ُد ِف َن ِت البِ ْئ ُر"(.)1
وجه الداللة :أن النبي  لم يقتله ،ولم يأمر بقتله ،مع أنه تحت قدرته ،وقد

عرفه ،وكذلك كثير من السحرة في زمنه ،ولم يثبت عنه أنه قتل أحدا منهم(.)2

اعترض:

بأن هذا الحديث يرده القرآن ،فقد اخبر اهلل  نبيه؛ فقال  :ﱺ

ﱻ ﱼﱽ  ،)3(فكيف يمكن أن ال يعصمه من سحر لبيد بن االعصم ،وقد ورد
انه  تغير عقله ،وهذا ال يجوز عليه  بل قد حكاه اهلل  عن الكفار بقوله :ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ.)5()4(
وأجيب :أن األدلة قائمة على صدق النبي  في أمور التبليغ عن اهلل 
وعلى عصمته في ذلك ،وما عدا ذلك باطل باتفاق ،لكن ما كان متعلقا بأمور الدنيا مما
لم يبعث الجلها ،فهو في هذا عرضة لما يعترض بقية البشر كاالمراض ،فغير بعيد أن
يصيبه ذلك ،فيخيل إليه في أمور الدنيا مع عصمته في أمور الدين ،وقد جاء في
بعض الروايات أنه كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ،ولم ياتهن ،وهذا يقع كثي ار لإلنسان
في منامه ،فال يبعد أن يخيل إليه ذلك في اليقظة ،وفي رواية أنه كان ينكر بصره ،أو
يجد وجعا ،وهذا يعني :أن السحر قد تسلط على جسده  ال على تمييزه ،وما يعتقده،
ويدل على ذلك أنه لم ينقل خب ار انه قال بقول ،فكان خالف ما أخبر به(.)6
( )1صحيح البخاري  ،122/4باب :صفة ابليس وجنوده ،برقم (.)3268
( )2ينظر :بحر المذهب  ،271/14والمحلى . 4٠1/11
( )3سورة المائدة اآلية.67 :
( )4سورة اإلسراء اآلية.47 :
( )5ينظر :التجريد . 5823/11
( )6ينظر :فتح الباري . 227/1٠

5٠4

13
" -6عن أُسامةَ ْب ِن َزْي ٍد قَا َل :بعثَنا رسو ُل ِ
اهلل ِ في س ِري ٍة ،فَصب ْح َنا اْل ُحرقَ ِ
ات
َ
َ
ََ َ َ ُ
َ
َْ َ َ
ت َر ُجال فَقَا َلَ :ال إِلَهَ إِال اهللُ ،فَطَ َع ْنتُهُ فَ َوقَ َع ِفي َن ْف ِسي ِم ْن َذلِ َ
ِم ْن ُجهَ ْي َنةَ ،فَأ َْد َرْك ُ
ك ،فَ َذ َك ْرتُهُ
اهلل " :أَقَا َل َال إِلَه إِال اهلل وقَتَْلتَه؟ " قَا َلُ :ق ْلت :يا رسو َل ِ
لِلنبِ ِّي  ،فَقَا َل رسو ُل ِ
اهلل،
ُ َ ُ
َ
ُ َ َُ
َُ
ت َع ْن َق ْلبِ ِه َحتى تَ ْعلَ َم أَقَالَهَا أ َْم َال؟ "فَ َما َاز َل
إِن َما قَالَهَا َخ ْوفا ِم َن الس َ
ِّال ِح ،قَا َل" :أَفَ َال َشقَ ْق َ
ت َي ْو َمئِ ٍذ"(.)1
َسلَ ْم ُ
ُي َكِّرُرَها َعلَي َحتى تَ َمن ْي ُ
ت أَِّني أ ْ

وجه الداللة :أن الساحر معصوم الدم؛ إذا كان يشهد أن ال إله إال اهلل ،ما لم

يأت بكفر ظاهر ،فال يقتل بنفس فعل السحر ،وأن توبته مقبولة(.)2
ت
َم َر ْ
اعتََرفَ ْ
 -7عن َعائِ َشةَ  ،انها " َدب َر ْ
ت بِالس ْ
ت َج ِارَية لَهَا ،فَ َس َح َرتْهَا فَ ْ
ِّحر ،فَأ َ
اب ِمم ْن ُي ِس ِ
َن تَُب َ ِ
َعر ِ
ت"(.)3
يع ْ
بِهَا َعائِ َشةُ  ،أ ْ
يء م ْل َكتَهَا فَبِ َ
ُ
اع م َن ْاأل ْ َ
وجه الداللة :لو كانت تستحق القتل ما باعتها السيدة عائشة رضي اهلل عنها،

ولما أخذت ثمنها ،ولكان الصحابة  أنكروا عليها البيع ،وهذا دليل عدم الكفر ،وفيه

انه إذا لم يقتل بسحره؛ فانه ال يقتل(.)4
اعترض :بأن السيدة عائشة ر ِ
ض َي اللهُ َع ْنهُا ،قد ال تعرف الحكم بالسحر ،أو ما
َ
هو السحر ،فباعتها ،كذلك عندنا يجوز بيعها ،وان لم تسحرها ،وقد يكون من باب
السحر الذي ال يكفر صاحبه ،أو أنها ذهبت إلى ساحرة ،ولم تباشر السحر بنفسها ،أو

أنها تابت ،فسقط حكم القتل عنها أي – في حالتها هذه ،-فيمكن حمله على أحد هذه
المعاني(.)5

( )1صحيح مسلم  96/1باب :تحريم قتل الكافر بعد ان قال ال اله اال اهلل ،برقم (.)158
( )2ينظر :الخالفيات للبيهقي  ،94/7ومختصر خالفيات البيهقي . 4٠1/4

( )3مسند الشافعي  226/1باب :من كتاب اختالف مالك والشافعي رضي اهلل عنهما ،حديث صحيح،
اخرجه الحاكم وقال :حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ينظر :المستدرك على الصحيحين
للحاكم . 345/4

( )4ينظر :الحاوي الكبير  ،97/13وبحر المذهب . 271/14
( )5ينظر :االشراف على مذاهب العلماء  ،243/8واالم  ،2567والمغني البن قدامة . 3٠2/12
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المذهب الثاني :أن الساحر كافر ،وأنه يجب قتله ،إن اعتقد أن الشياطين تفعل
له ما يريد.
روي عن عمر ،وعثمان ،وابن عمر  ،وعمر بن عبدالعزيز ،وهو مذهب
اإلمام أبي حنيفة ،واإلمام مالك ،ونقل عن اإلمام أحمد بأنه يقتل وال يكفر ،لكن المذهب
عند بعض أصحابه أنه كافر(.)1

األدلة ومناقشتها:
 -1قال تعالى :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ.)2(
وجه الداللة :أن تعلم السحر كفر ،فيكون فاعله كاف ار من باب أولى ،واذا ثبت
كفر وجب القتل به(.)3
كونه ا

اح ٍر وس ِ
َن ا ْقتُلُوا ُكل س ِ
ِ
اب ُعمر ْب ِن ا ْل َخط ِ
اح َرٍة" ،قَا َل :فَقَتَْلَنا
اب " :أ ْ
ََ
َ
 -2كتَ ُ َ َ
ث سو ِ
اح َر"(.)4
ثَ َال َ َ َ

وجه الداللة :أنه كان في حضرة الصحابة  ،ولم يرد أن أحدا أنكر ذلك،

فيكون بمثابة إجماع منهم(.)5

( )1ينظر :عيون المسائل للسمرقندي  ،412/1والتجريد  ،5824/11ولوامع الدرر في هتك استار المختصر
 ،333/13والمختصر الفقهي البن عرفة  ،181/1٠والمغني البن قدامة  ،3٠2/12واإلنصاف
. 181/27
( )2سورة البقرة اآلية.1٠2 :
( )3ينظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف . 845/2
( )4المصنف البن أبي شيبة  562/5باب :ما قالوا في الساحر ،ما يصنع به ،برقم ( ،)28982والسنن
الكبير للبيهقي  486/16باب :تكفير الساحر وقتله ان كان ما يقتل به كالم كفر صريح ،برقم
( ،)16576قال حسين سليم أسد :إسناده صحيح مسند أبي يعلى الموصلي . 166/2
( )5ينظر :السيل الجرار . 869/1
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اعترض :بأنه حديث مرسل ولو كان صحيحا لصار مذهبا لعمر  وقد يحمل
على ما كان فيه كفر(.)1

ضرَبةٌ بِالس ْي ِ
ِ
ف"(.)2
 -3قَا َل َر ُسو ُل الل ِه َ :
"ح ُّد الساح ِر َ ْ
اعترض :بأن الحديث ضعيف ،فيه إسماعيل بن مسلم( ،)3وان صح ،فهو غير

صريح بالقتل ،فإن الضرب بالسيف قد ال يكون قتال ،أو أن المقصود هو السحر الذي
يكون فيه كفر(.)4
()5

وأجيب :بأن اسماعيل بن مسلم قد وثقه وكيع بن الجراح
صةَ
" -4أَن َح ْف َ
ت"(.)7
ت بِهَا فَقُتِلَ ْ
َم َر ْ
فَأ َ

(.)6

ت َدب َرتْهَا،
ت َج ِارَية لَهَا َس َح َرتْهَاَ ،وقَ ْد َك َان ْ
َ ،زْو َج النبِ ِّي  قَتَلَ ْ

( )1ينظر :الحاوي الكبير  ،97/13والمجموع شرح المهذب  ،246/19ومختصر خالفيات البيهقي 4٠1/4
.
( )2المستدرك على الصحيحين  512/4باب :حد الساحر ضربة بالسيف ،برقم ( ،)8155قال القاضي أبو
بكر االشبيلي المالكي :حديث ضعيف المسالك في شرح موطأ مالك . 81/7
( )3إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ،أصله من البصرة ،سكن مكة ،كان من فصحاء الناس ،وقد ضعفه
ابن المبارك ،وتركه يحيى القطان المجروحين البن حبان . 121/2
( )4ينظر :االشراف على مذاهب العلماء  ،243/8والحاوي الكبير  ،97/13والمجموع شرح المهذب
 ،246/19والمغني البن قدامة . 3٠2/12
( )5هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي من قيس عيالن ،سمع األعمش والثوري وشعبة ،روى
عنه الحميدي ،مات سنة 197ه .
( )6ينظر :السيل الجرار . 869/1
( )7موطأ اإلمام مالك  871/2باب :ما جاء في الغيلة والسحر ،برقم ( ،)14قال القاضي أبو بكر االشبيلي
المالكي :حديث ال باس به ينظر :المسالك في شرح موطأ مالك. 79/7
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اعترض :بأن عثمان بن عفان  قد أنكر عليها هذا الفعل ،ولو كانت تستحق
القتل لما أنكر ذلك ،أو أن هذه الجارية جمعت بين الكفر ،والسحر(.)1

الترجيح:
والراجح هو ما ذهب إليه اصحاب المذهب الثاني القاضي بكفر الساحر ،وأنه
يقتل إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء ،أو استحله ،أو استهزئ ،واستهان
بالقرآن العظيم ،وغير ذلك من أفعال الكفر ،واهلل تعالى أعلم ،وذلك لعموم األدلة في
هذا الباب وثبوت صحة أكثرها.

( )1ينظر :الحاوي الكبير  ،97/13ومختصر خالفيات البيهقي . 4٠1/4
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اخلامتة

الحمد هلل رب العالمين الذي أجزل لنا العطاء ،وتركنا على المحجة البيضاء،
والصالة والسالم على من أرسل بهذه الشريعة السمحاء ،وآله وأصحابه خير جند تحت
أديم السماء ،أما بعد:
فإني أذكر ما توصلت إليه من نتائج يتضمنها بحثي هذا ،وهي على ما يأتي:
 -1أن اإلمام البيهقي رحمه اهلل ،كان جامعا لعلوم كثيرة فضال عن الحديث،
كالتفسير والعقيدة ،واألصول ،واألخالق ،والسير ،ثم الفقه الذي دل عليه
كتابه (الخالفيات).
 -2أن القسامة حق وانها ثابتة في السنة النبوية ،وأن من يبدأ بها هم المدعين،
ثم المدعى عليهم.
مر عظيم وجريمةٌ كبرى،
 -3بأن قتل العمد ال كفارة فيه؛ ألن القتل المتعمد أ ٌ
وهو اكبر من أن يكفر عنه ،إنما الكفارة فيما كان أخف من ذلك ،إذن
فليس له إال التوبة والعمل الصالح ،وأن يتحلل أولياء الدم.
 -4أن تعلم السحر فيه إثم عظيم ،وأن من قتل بسحره فإنه يقتل ،وأن من أتى
فيه بأنواع الكفر ،أو ادعى الغيب ،أو التصرف بالكون؛ فإنه يكفر بذلك،
ويجب قتله.
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على المرسلين ،والحمد هلل رب
العالمين)
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القرآن الكريم

املصادر واملراجع

 .1أحكام القرآن :أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف «بابن الفرس
األندلسي» (ت597هـ) ،تحقيق :طه بن علي بو سريح ،منجية بنت
الهادي النفري السوايحي ،صالح الدين بو عفيف ،دار ابن حزم للطباعة

والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1427 ،1هـ2٠٠6-م.

 .2اختالف الحديث (مطبوع ملحقا باألم للشافعي) :الشافعي أبو عبد اهلل
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد

مناف (ت2٠4هـ) ،تحقيق :عامر أحمد حيدر ،دار المعرفة ،بيروت،
141٠هـ199٠-م.

 .3اإلشراف على مذاهب العلماء :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري (ت319هـ) المحقق :صغير أحمد األنصاري أبو حماد ،مكتبة

مكة الثقافية ،رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة ،ط1425 ،1هـ-
2٠٠4م.

 .4اإلشراف على نكت مسائل الخالف :القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن
علي ابن نصر البغدادي المالكي (ت422هـ) ،المحقق :الحبيب بن

طاهر ،دار ابن حزم ،ط142٠ ،1هـ1999-م.

 .5اإلقناع في مسائل اإلجماع :علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي
الحميري الفاسي ،أبو الحسن بن القطان (ت628هـ) ،المحقق :حسن

فوزي الصعيدي ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،ط1424 ،1هـ-
2٠٠4م.

 .6األم :محمد بن إدريس الشافعي ،المحقق :رفعت فوزي عبد المطلب ،دار
الوفاء المنصورة ،ط2٠٠1 ،1م.
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 .7اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (المطبوع مع المقنع والشرح
الم ْرداوي
الكبير) :عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد َ

(ت885هـ) ،تحقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،الدكتور

عبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة،

ط1415 ،1هـ1995-م.

 .8البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االنصار :أحمد بن يحيى بن
المرتضى (ت84٠ه) ،ويليه كتاب جواهر االخبار واآلثار المستخرجة من

لجة البحر الزخار ،للعالمة محمد بن يحيى بهران الصعدي (ت957ه)،
وتعليقات القاضي عبد اهلل بن عبد الكريم الجرافي ،ط1266 ،1ه-

1947م.

 .9بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) :الروياني ،أبو المحاسن عبد
الواحد بن إسماعيل (ت5٠2هـ) ،المحقق :طارق فتحي السيد ،دار الكتب

العلمية ،ط2٠٠9 ،1م.

 .1٠البيان في مذهب االمام الشافعي :أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن
سالم (ت558هـ) ،المحقق :قاسم محمد النوري ،دار المنهاج ،جدة ،ط،1
1421هـ 2٠٠٠ -م.
 .11التاج واإلكليل لمختصر خليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف
العبدري الغرناطي (ت897هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ-
1994م.
 .12التجريد للقدوري :أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو
الحسين القدوري (ت 428هـ) ،المحقق :مركز الدراسات الفقهية أ .د
محمد أحمد سراج ،أ .د علي جمعة محمد ،دار السالم ،القاهرة ،ط،2
1427هـ2٠٠6-م.
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 .13تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور
(ت37٠هـ) ،المحقق :محمد عوض ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
ط2٠٠1 ،1م.
 .14جامع األصول في أحاديث الرسول ،المؤلف :مجد الدين أبو السعادات
المبارك بن محمد ابن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري
ابن األثير (ت6٠6هـ) ،تحقيق :عبد القادر األرنؤوط ،بشير عيون ،مكتبة
الحلواني ،مطبعة المالح ،مكتبة دار البيان ،ط ،1دار الفكر ،تحقيق بشير
عيون.
 .15جامع البيان في تأويل القرآن :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب
اآلملي ،أبو جعفر الطبري (ت31٠هـ) ،المحقق :أحمد محمد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط142٠ ،1هـ2٠٠٠-م.
 .16الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه:
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد اهلل المحقق:
محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
 .17الحا وي الكبير في فقه مذهب االمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني:
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير

بالماوردي (ت45٠هـ) المحقق :الشيخ علي محمد معوض ،الشيخ عادل

أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1هـ-

1999م.

 .18الخالف ألبي جعفر الطوسي :شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن

الطوسي (ت46٠ه) ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين،

14٠7ه.

512

13
 .19الخالفيات بين االمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه :أبو بكر البيهقي
(ت458هـ) ،تحقيق ودراسة :فريق البحث العلمي بشركة الروضة ،بإشراف
محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال ،الروضة للنشر والتوزيع ،ط،1

 2٠15م.

 .2٠درر الحكام شرح غرر األحكام :محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال
خسرو (ت885هـ) ،دار إحياء الكتب العربية ،د.ت.

 .21روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

النووي (ت676هـ) ،تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب االسالمي ،بيروت،

دمشق ،عمان ،ط1412 ،3هـ1991-م.

 .22سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن
الس ِج ْستاني (ت275هـ) ،المحقق :محمد محيي
شداد بن عمرو األزدي ِّ
الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.

 .23سنن الدارقطني :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود

بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت385هـ) ،حققه وضبط نصه

وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز
اهلل ،أحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1هـ-

2٠٠4م.

علي البيهقي
الح َسين بن
ٍّ
 .24السنن الكبير ،المؤلف :أبو بكر أحمد بن ُ
(ت458هـ) ،تحقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مركز
هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،ط1432 ،1هـ 2٠11-م.

 .25سير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان
بن قَ ْايماز الذهبي (ت748هـ) ،دار الحديث ،القاهرة1427 ،هـ2٠٠6-م.
 .26السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،المؤلف :محمد بن علي بن
محمد بن عبد اهلل الشوكاني إليمني (ت125٠هـ) ،دار ابن حزم ،ط.1
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 .27شرح التبصرة والتذكرة «ألفية العراقي» :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم
بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت8٠6هـ)،

المحقق :عبد اللطيف الهميم ،ماهر ياسين فحل ،دار الكتب العلمية،

بيروت ،لبنان ،ط1423 ،1هـ2٠٠2-م.

 .28الشرح الكبير «المطبوع مع المقنع واإلنصاف» :شمس الدين أبو الفرج
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت682هـ) ،تحقيق:

الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،الدكتور عبد الفتاح محمد

الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية،

ط1415 ،1هـ1995-م.
ُ .29ع ُيون ا ْل َم َسائِل :أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت37هـ)،
تحقيق :صالح ِّ
الدين الناهي ،مطبعة أسعدَ ،ب ْغ َداد1386 ،هـ.

 .3٠فتح الباري :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (ت852هـ) ،المحقق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،ومحب
الدين

الخطيب،

موقع

مكتبة

.http://www.raqamiya.org

المدينة

الرقمية

 .31الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات ،المؤلف :عثمان بن عبد
الله بن جامع الحنبلي (ت124٠هـ) ،المحقق :عبد السالم بن برجس آل
عبد الكريم ،عبد الله بن محمد بن ناصر البشر ،مؤسسة الرسالة للطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1هـ2٠٠3-م .

 .32قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر :أبو محمد الطيب بن عبد اهلل بن
أحمد بن علي بامخرمة ،ال ِهجراني الحضرمي الشافعي (ت947هـ)ُ ،عني
به :بو جمعة مكري ،خالد زواري ،دار المنهاج ،جدة ،ط1428 ،1هـ-

2٠٠8م.
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 .33كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار :أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن
بن حريز بن معلى الحسيني الحصني ،تقي الدين الشافعي (ت829هـ)،

المحقق :علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ،دار الخير،

دمشق ،ط.1994 ،1

 .34كفاية النبيه في شرح التنبيه ،المؤلف :أحمد بن محمد بن علي األنصاري،
أبو العباس ،نجم الدين ،المعروف بابن الرفعة (ت71٠هـ) ،المحقق:

مجدي محمد سرور باسلوم ،دار الكتب العلمية ،ط2٠٠9 ،1م.

 .35لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن
منظور األنصاري (ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3هـ.

 .36لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ
خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت 776هـ)] :محمد بن محمد سالم

المجلسي الشنقيطي (ت13٠2هـ) ،تحقيق :دار الرضوان ،دار الرضوان،

نواكشوط ،موريتانيا ،ط1436 ،1هـ2٠15-م.

 .37المبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي
(ت483هـ) ،دار المعرفة ،بيروت1414 ،هـ1993-م.

 .38متن الرسالة :أبو محمد عبد اهلل بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي،
القيرواني ،المالكي (ت386هـ) ،دار الفكر.

 .39المجروحين من المحدثين :ابن حبان( ،ت354ه) ،المحقق :حمدي عبد
المجيد السلفي ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية

السعودية ،ط142٠ ،1هـ 2٠٠٠-م.

 .4٠المختصر الفقهي :محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي،

أبو عبد اهلل (ت8٠3هـ) ،المحقق :د .حافظ عبد الرحمن محمد خير،
مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية ،ط1435 ،1هـ2٠14-م.
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 .41مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن
سليمان الهيثمي (ت8٠7هـ) ،المحقق :حسام الدين القدسي ،مكتبة

القدسي ،القاهرة1414 ،هـ 1994-م.

 .42مختصر خالفيات البيهقي :أحمد بن فَرح بن أحمد بن محمد بن فرح
اللخمى اإلشبيلى ،نزيل دمشق ،أبو العباس (ت699هـ) ،المحقق :د.
ذياب عبد الكريم ذياب عقل ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض ،ط،1

1417هـ1997-م.

 .43المدونة :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت179هـ)،
دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.
 .44المسالِك في شرح ُم َوطأ مالك :القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن
الغرب االسالمي،
العربي المعافري االشبيلي المالكي (ت543هـ)َ ،دار َ
ط1428 ،1هـ2٠٠7 -م.

 .45المستدرك على الصحيحين للحاكم :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن
محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري (ت4٠5هـ) ،المحقق :أبو عبد

الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ،دار الحرمين ،القاهرة ،مصر،
1417هـ 1997-م.

 .46مسند االمام أحمد بن حنبل :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن
هالل بن أسد الشيبأني (ت241هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط ،عادل

مرشد وآخرون ،إشراف :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة
الرسالة ،ط1421 ،1هـ2٠٠1-م.

 .47المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  :مسلم
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261هـ) ،المحقق :محمد

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
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 .48المسند :الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان
(ت2٠4هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان14٠٠ ،هـ.

 .49المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أحمد بن محمد بن علي

الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس (ت نحو 77٠هـ) ،المكتبة العلمية،

بيروت.

 .5٠المصنف :أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني
الصنعاني (ت211هـ) ،المحقق :حبيب الرحمن األعظمي ،المجلس

العلمي ،الهند ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط14٠3 ،2هـ.

 .51معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل

الدين السيوطي (ت911هـ) ،المحقق :محمد إبراهيم عبادة ،مكتبة اآلداب،

القاهرة ،مصر ،ط1424 ،1هـ2٠٠4-م.

الخ ْس َرْو ِجردي
 .52معرفة السنن واآلثار :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ

الخراساني البيهقي (ت458هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي،

جامعة الدراسات اإلسالمية ،باكستان ،دار قتيبة ،دمشق ،بيروت ،دار

الوعي ،حلب ،دمشق ،دار الوفاء ،المنصورة ،القاهرة ،ط1412 ،1هـ-
1991م.

 .53المغني :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد ،الشهير بابن
قدامة المقدسي (ت62٠هـ) ،تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،

عبد الفتاح محمد الحلو ،عالم الكتب ،الرياض ،السعودية ،ط،3

1417هـ1997 -م.

 .54المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :أبو العباس أحمد بن عمر بن
إبراهيم القرطبي (ت656هـ) ،تحقيق :محيي الدين ديب ميستو ،أحمد

محمد السيد ،يوسف علي بديوي ،محمود إبراهيم بزال ،دار ابن كثير،
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دمشق ،بيروت ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،بيروت ،ط1417 ،1هـ-
1996م.

 .55المهذب في فقة االمام الشافعي :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
الشيرازي (ت476هـ) ،دار الكتب العلمية.

 .56موطأ االمام مالك :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني
(ت179هـ) تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،لبنان14٠6 ،هـ1985-م.

 .57نهاية المطلب في دراية المذهب :عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن
محمد الجويني ،أبو المعالي ،الملقب بإمام الحرمين (ت478هـ) ،حققه

الديب ،دار المنهاج ،ط1428 ،1هـ-
وصنع فهارسه :عبد العظيم محمود ّ
2٠٠7م.

 .58الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد :أحمد بن محمد بن الحسين

ابن الحسن ،أبو نصر البخاري الكالباذي (ت398هـ) ،المحقق :عبد اهلل
الليثي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط14٠7 ،1ه.

 .59الوجيز في الفقه على مذهب االمام أحمد بن حنبل :سراج الدين أبو عبد
الله ،الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (ت732هـ) ،دراسة
وتحقيق :مركز البحث العلمي واحياء التراث االسالمي ،مكتبة الرشد
ناشرون ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط1425 ،1هـ2٠٠4-م.
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