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 المستخلص 
اعتبر ديننا الحنيف االعتداء على الفرد او المجتمع جناية, تترتب العقوبة عليها, ألنه البد    

  هلالج لج من الحفاظ على النوع البشري من القتل او الضياع الستمرارية الحياة الى ان يرث للا 
االرض ومن عليها, ويعتبر القصاص من ابرز االحكام الشرعية التي تحفظ حياة الناس في  
المجتمع, وتقوم بإصالح الحياة االنسانية والحفاظ على التنشئة االجتماعية, وتحقق لالمة  

 االمن والسالم. 
 -حديثاً ويتألف من مقدمة ومبحثين وخاتمة: 18ولتحقيق اهداف البحث تكون من   

 مقدمة فقد تناولت فيها اهمية الموضوع واسباب اختياره واهداف البحث . اما ال -

 المبحث االول: وتضمن تعريف القصاص ومشروعيته, واهميته, والحكمة منه.  -

المبحث الثاني: تكلمت فيه عن اسباب القصاص, ودوره المهم في التنشئة,   -
 والعفو في القصاص, والقصاص في يوم القيامة. 

 ضمنتها اهم النتائج التي توصلت اليها.   اما الخاتمة فقد  
 الكلمات المفتاحية: القصاص, الحديث, المجتمع 

  
Abstract 

 

The Islamic religion considers the act of attacking individuals 

or society a felony, because it is necessary to protect human 

beings from killing or loss to sustain life until the end of life on 

earth. Besides, retribution is considered one of the most 

prominent Islamic provisions that preserves the lives of people 

in society, reform human life and maintain socialization, and 

achieve security and peace for the nation. 

To achieve the research objectives, the research consists of 18 

Hadith, introduction, two parts and a conclusion: - 

-       The introduction dealt with the importance of the topic, 

the reasons for its choice and the objectives of the research. 

-       The first topic: included the definition of retribution and 

its legitimacy, its importance, and the wisdom of it. 

-       The second topic: deals with the reasons of retribution, its 

important role in upbringing, forgiveness in retribution, and 

retribution on the Day of Resurrection. 

-       The conclusion embraces the most important findings.  

Keywords: Retribution, Hadith, Society 
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 المقدمة  
إنَّ الحمد هلل نحمده، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات     

الحمد هلل الذي اكمل لنا الدين واتم علينا النعمة, وجعلنا من امة محمد صلى   أعمالنا
 هللا عليه وسلم. 

 اما بعد:
يم لتطبيق احكام الشريعة االسالمية وخاصة حد  ا البحث االثر العظذ لقد اوضح ه  

ا الحد من مراقبة النفس البشرية ذ القصاص على حياة الناس في المجتمع, وما ينشئه ه
مراقبة دائمة هلل سبحانه في كل صغيرة وكبيرة, ويعتبر القصاص من ابرز االحكام  

 تمعي. الشرعية التي تحفظ حياة الفرد والمجتمع وتحقق االمن والسالم المج
 اسباب اختيار الموضوع: 

 عدم تطبيق الحدود بمعناها الشرعي والقانوني من الجاني الحقيقي. -
الجور والتعدي بأخذ القصاص كاًل حسب قوته ومركزه مما سبب حاالت من  -

 االنفالت االمني في بعض المناطق. 
 اهداف الدراسة:

استقرار وآمن في حياة ضرورة تطبيق الحدود وخاصة حد القصاص وما يحققه من -
 الفرد والمجتمع.

 ي يحدث بسبب عدم تطبيق الحدود.ذ القضاء على االنفالت االمني ال-
 وغرس االيمان والتقوى في النفوس.  هلالج لجتنشئة الفرد على مخافة هللا -

منهج البحث: لقد كانت كتابتي في هذا الموضوع ضمن المنهج الموضوعي  
 االستقرائي وذلك عن طريق: 

 ع الى مصادر السنة االصلية في تخريج الحديث._ الرجو 1
 _ تخريج الحديث وشرحه والحكم عليه وبيان غريب الحديث.2
 _  بيان مواضع االيات القرانية بذكر اسم السورة مع رقم االية.3
 _نسبة االقوال الى قائليها. 4
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 _توثيق المصادر والمراجع وعمل فهرسه في نهاية البحث. 5
 بحث من مبحثين المبحث االول: وفيه يتكون الخطة البحث:

 المطلب االول: -
 اوال: تعريف القصاص لغة 

 ثانيا: تعريف القصاص اصطالحا  
 ثالثا: القصاص شرعا. 

 المطلب الثاني: 
 اوال: مشروعية القصاص  

 ثانيا: اهمية القصاص 
 ثالثا: الحكمة من القصاص 

 المبحث الثاني: وفيه المطلب االول: اسباب القصاص -
 لب الثاني وفيه: المط-
 اوال: اهميته في التنشئة االجتماعية  -
 ثانيا: العفو في القصاص -
 ثالثا: القصاص يوم القيامة -

ثم اختتمت البحث بخاتمة، ومن ثم وضعت قائمة للمصادر والمراجع التي استقيت    
وآخرًا,  فما كان فيه من صواب فهو بفضل هللا سبحانه وتعالى وحده أواًل , منها بحثي

وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  
  خاتم االنبياء والمرسلين.
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 تعريف القصاص ومشروعيته  المطلب االول:
 اوال :تعريف القصاص لغة:

اذا تتبع   ءالقصاص مصدر مشتق من الفعل قَص, ومضارعه يقص وقص الشي   
 مث هت  مت  خت  حت جت هبمب  خب  حب   ٱُّٱاثره, ومنه قوله تعالى:

 . 2اي: اتبعي اثره, 1ٱٱٱٱٱَّ مج   حج
,  3ٱَّ ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱومنه قوله تعالى:   

, ونقل هذا المعنى الى  الذي سلكاه يقصان االثر ويتبعانه نفسه أي رجعا في الطريق
القصاص في القتل كأن القاتل سلك طريقًا من القتل, فقص اثره حتى تم التعرف على 

 .4طريقته في ارتكاب الجريمة التي قام بها
  ثانيا: القصاص اصطالحا:  

وجاء القصاص   ,5اتىالقود أي: القتل بالقتيل نقول اقدته أي: انتقمت منه بمثل ما 
بذلك المعنى ألنه ُيفعل بالفاعل مثل ما فعل من القتل او الجرح, فعند قول اقَص فالن  

من نفسه, أي: مكن غريمه من االقتصاص منه ومن غريمه, وتمكن غريمه من  
 . 6االقتصاص منه

 :  شرعا   ا: القصاصلثثا
أو عضو من   أن يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس هو القصاص    

 .1هو قتله كما قتل غيره و استحق القصاص  ,أعضائهم فإذا قتل شخص آخر
 . 2  َّ جخ مح  جح  مج حج  مث هت مت خت ٹٱٹٱُّٱ 

))فرضت وأوجبت لبعضكم    :قال االمام الطبري )رحمه هللا( في تفسير هذه االية    
على بعض في قصاص النفوس والجراح ما يمنع به بعضكم من قتل بعض, ودفع  

وعظًة   ,جعل هللا هذا القصاص حياة ونكاالبعضكم عن بعض فبذاك حييتم, حيث 
, وكم من رجل قد َهّم بداهية، لوال مخافة القصاص لوقع لخلقألهل السفه والجهل من ا

إال وهو تعالى جز بالقصاص بعضهم عن بعض؛ وما أمر هللا حَ  تعالى  بها، ولكن هللا
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عن أمر إال وهو أمر فساد في والدين   تعالى  صالح في الدنيا واآلخرة، وال نهي هللا
 . 3((َخلقهوالدنيا، وهللا أعلم بالذي ُيصلح 

 
فلوال وجود القصاص في الشريعة االسالمية لبغى بعضنا على بعض ولشاعت     

فتطبيقه  المسلمة والغير مسلمة على حد سواء, الحقوق في المجتمعات المظالم وهتكت 
هللف الحمد على واجب للحد من الجريمة والظلم بكل انواعه وحفظ االرواح والممتلكات, 

لك لحماية المجتمع من الضياع  ذ نعمة االسالم بان شرع ما لنا وما علينا, وكل 
 واالنفالت.

 
 المطلب الثاني

 مشروعية القصاصاوال: 
 ٹٱٹٱُّٱلقد كان القصاص معروفًا في االديان السابقة اليهودية والنصرانية,     

 حج  مث  هت مت خت  حت جت هب   مب  خب
 خص  حص مس خس حسجس   مخ  جخ  مح  جح  مج
 .1ٱٱٱٱَّ  حف جف  مغ جغ مع جع مظ  حط مض  خض  حضجض  مص 

كانوا بحكم هللا ف االية في كفار اهل الكتاب  ذ قال االمام الطبري رحمه هللا: نزلت ه    
الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكَم، على سبيل ما تركوه 

  القرآن وسطاً فجاء عند اليهود فيه جور وظلم فكان القصاص على القتل , 2كافرون 
 . يفرض القصاص إذا أصر عليه أولياء المقتول، ويجيز الدية إذا عفى عنه

دة عائشة رضي هللا عنها عن النبي روى االمام البخاري في صحيحه: عن السي  
ِريُف َتَرُكوُه، َوِإَذا : انه قالملسو هيلع هللا ىلص ِإنََّما َأْهَلَك الَِّذيَن َقْبَلُكْم، َأنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَّ

ِ َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت  ، َواْيُم َّللاَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ُمَحمٍَّد َسَرَقْت  َسَرَق ِفيِهُم الضَّ
 .َلَقَطْعُت َيَدَها



 

 129   | مجلة مداد اآلداب 

 االحاديث الواردة في القصاص واثرها في حماية االمة االسالمية دراسة موضوعية 

 

كالهما   4,واالمام مسلم في صحيحه,3اوال: التخريج: اخرجه االمام البخاري واللفظ له
 عن السيدة عائشة مرفوعا. 

 ثانيا: شرح الحديث: 
ا سرق ذ ين من قبلكم, اي اليهود النهم كانوا اذ فقال: انما اهلك ال ملسو هيلع هللا ىلصخطب النبي       

 الضعيف  
ا سرق الشريف تركوه, فكان ترك الحدود والمداهنة فيها  ذ قاموا عليه الحد, وافيهم ا 

ا كان في ترك الحدود الهالك, كان في ذ واسقاطها عن االكابر من اسباب هالكهم, فا
,  1اقامتها على كل احد من غير فرق بين الشريف والوضيع من اسباب الحياة

: ايم وهللا لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها, وهي اشرف البشر ملسو هيلع هللا ىلصوقوله
في تطبيق القصاص   ملسو هيلع هللا ىلصه غاية العدل فال يوجد اعدل منه ذ لك, وهذ ها هللا من ذ اعا

, 2ا من كمال عدله عليه الصالة والسالمذ ليقطع كل الحجج والوساطات والشفاعات وه
ان القصاص كان موجودا في االمم  ا يدل على ذ فهوان الناس متساوون في القصاص, 

السابقة لكن بجور وتعدي فكانوا يقتصون من الضيف وال قصاص على الغني او  
 لك كله وجعل الكل سواسية في الثواب والعقاب.ذ الشريف, فلما جاء االسالم حرم 

 
ُ َعْنُه »َأنَّ اْبَنَة النَّ اخرج االمام البخاري في صحيحه:    ْضِر  َعْن َأَنٍس َرِضَي َّللاَّ

 .َلَطَمْت َجاِرَية  َفَكَسَرْت َثِنيََّتَها، َفَأَتُوا النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَمَر ِبالِقَصاِص«
 . 3اوال: التخريج: اخرجه البخاري في صحيحه

 ثانيا شرح الحديث:
ان عمة انس بن مالك واسمها الربيع بنت النضر لطمت جارية لها, والجارية هي    

شابة من االنصار, فكسرت ثنيتها وهي مقدمة اسنانها, فعرضوا عليهم الدية فأبوا ان 
, فأمرهم بالقصاص وهو ان تكسر ثنيتها, فجاء  ملسو هيلع هللا ىلصيقبلوا إال القصاص, فأتوا النبي 

 اخوها انس بن النضير, 
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ا رسول هللا اتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق التكسر سنها, فقال  فقال: ي   
: إن من عباد لو اقسم  ملسو هيلع هللا ىلص: يا انس كتاب هللا القصاص, فعفا القوم فقال النبيملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 . 1على هللا ألبره, فيبن الحديث وجوب القصاص ومشروعيته 
 
 َعْنُهَما، َأنَّ ُغاَلم ا ُقِتَل اخرج االمام البخاري في صحيحه: َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَُّ   

 .ِغيَلة ، َفَقاَل ُعَمُر: »َلِو اْشَتَرَك ِفيَها َأْهُل َصْنَعاَء َلَقَتْلُتُهْم«
 عن ابن عمر مرفوعا. 2اوال: التخريج: اخرجه االمام البخاري في صحيحه

 ثانيا: شرح الحديث : 
ب رضي هللا عنه, قتل ان الخليفة عمر بن الخطاقول ابن عمر رضي هللا عنهما:   

سبعة من اهل صنعاء لقتلهم رجل, وقال عمر رضي هللا عنه: لو اشترك في قتله اهل 
صنعاء جميعهم ألخذت القصاص منهم, وقوله: غيلة بكسر العين اي: غفلة وخديعة, 

 . 3ا االثر حجة لجمهور العلماء بجواز قتل الجماعة بالواحد ذ وه
 

 ثانيا: اهمية القصاص
للقصاص اهمية بالغة في اصالح المجتمع والحفاظ عليه من الضياع واالنفالت     

والحفاظ على االفراد امنين مطمئنين في حياتهم لكونه يحفظ الحقوق واالرواح 
صيانتها  و الضروريات الخمس  حفظاتفقت الشرائع السماوية على  وقد والممتلكات, 

     وهي: حفظ الدين, والنفس, والعقل,
وبحفظ هذه  ,لعرض, والمال, واعتبرت التعدي عليها جريمة تستلزم العقاب وا   

 . 1التي لوالها لوقع الناس في حرج ةالضروريات يعيش المجتمع حياة كريمة مطمئن
   

َأنَّ  عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده, روى االمام احمد في مسنده من طريق    
ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اْلُمْؤِمُنوَن  َتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم، َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن تَرُسوَل َّللاَّ

 ِسَواُهْم، َيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم َأْدَناُهْم، َأال اَل ُيْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَكاِفٍر، َوال ُذو َعْهٍد ِفي َعْهِدِه« 
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, كالهما عن   3, وابو داود في سننه2واللفظ له م احمد في مسندهاخرجه االما  اوال:
 عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا.
 ثانيا: الحكم على الحديث: صححه االلباني.

 : شرح الحديث:ثالثا
من األصول والقواعد الواجب التعامل بها بين المسلمين وغيرهم, قوله  هذا الحديث    
, أي: تتساوى دماؤهم في القصاص والديات وال فرق بين َتَكاَفُأ ِدَماُؤُهمْ ت اْلُمْؤِمُنوَن : ملسو هيلع هللا ىلص

  الشريف    والوضيع في الدم, اما في الجاهلية فقد كانوا ال يقتصون من الشريف
عل دماء المسلمين متساوية وان كان بينهم تفاضل, القاتل, فأبطل اإلسالم ذلك وج

َيْسَعى  :  ملسو هيلع هللا ىلص, أي: قوة مجتمعه على اعدائهم, وقولهَوُهْم َيٌد َعَلى َمْن ِسَواُهمْ : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
, أي: اذا كان ألحد المسلمين عهدًا لغير المسلم لو كان عبدًا او أمة,  ِبِذمَِّتِهْم َأْدَناُهمْ 

 :       ملسو هيلع هللا ىلصلعهد, قولهوجب على باقي المسلمين الوفاء با
, اشارة الى التقليل من شأن من يعطي العهد, فعلى المسلمين أن يكبروه وأن  ْدَناُهمْ ا  

     .1يحترموا العهد 
، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا  من طريقروى االمام احمد في مسنده:     َأِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيِ 

َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َمْن ُأِصيَب ِبَقْتٍل، َأْو َخْبٍل، َفِإنَُّه َيْخَتاُر ِإْحَدى َثاَلٍث: ِإمَّا َأْن 
َيَة، َفِإْن َأَرادَ  ، َوِإمَّا َأْن َيْعُفَو، َوِإمَّا َأْن َيْأُخَذ الدِ   الرَّاِبَعَة َفُخُذوا َعَلى َيَدْيِه، َوَمِن َيْقَتصَّ

 اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم "
كالهما عن   ,3, وابو داود في سننه2اوال: اخرجه االمام احمد في مسنده واللفظ له

  مرفوعا.  ملسو هيلع هللا ىلصسفيان بن ابي العوجاء عن شريج الخزاعي عن النبي 
الحديث: ضعيف, بسبب سفيان بن ابي العوجاء, قال عنه الحافظ ثانيا: الحكم على 

 .4ابن حجر: ضعيف من الطبقة الثالثة
 شرح الحديث ثالثا:

: من اصيب بدم اي: قتل نفس محرمة ممن يرثه, وُخْبل بضم الخاء اي: ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
ا اصاب نفس بقتل او قطع  ذ اصابه جرح وبسكون الباء يقصد فساد االعضاء, فا
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ي اصابته المصيبة بالخيار بين احدى ثالث, اي: بين  ذ: المصاب العضو فهو اي
وا على يديه اي امنعوه  ذ ا اراد الرابعة اي ما يزيد عن الثالث, فخذ ثالث خصال, فا

الدية  ذ العقل اي: الدية فأن اخ ذ : او يعفو عنه اي: عن خصمه او يأخملسو هيلع هللا ىلصعنها, وقوله
 عد العفو  لك, اي: بذ وتجاوز الثالث وطلب قتل القاتل بعد 

ا من رحمته تعالى بالمؤمنين بان يقتص من القاتل ذ , فه1او الدية فله النار خالدًا فيها 
 نفسه فقد حرص ديننا الحنيف على حماية االنفس وصيانة الحرمات والدماء. 

 
 ثالثا: الحكمة من القصاص:

ان الحكمة من اقامة القصاص ردع الجاني واقامة العدل وحفظ االنفس,      
ولكم   , 2َّ جخ مح  جح مج حج  مث هت  مت خت ٹٱٹٱُّٱ

في القصاص حياة كالم في غاية البالغة والفصاحة, حيث عرف القصاص ونكر  
الحياة, ليدل على ان في القصاص نوعًا من الحياة, وذلك الن العلم به يردع القاتل  
فيكون سببًا في حياة نفسين, وألنهم كانوا يجورون في    القتل فيقتلون غير القاتل,  

ن القاتل سلم الباقون فيكون سببًا لحياتهم, وايضا المراد والواحد بالجماعة فإذا اقتص م
   .3بالحياة, الحياة اآلخرويه فإذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ بذنبه في االخرة

، َقاَل: َأَتْيَنا َواِثَلَة ْبَن من طريق  روى االمام احمد في مسنده:    ْيَلِميِ  اْلَغِريِف الدَّ
، فَ  ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: اْْلَْسَقِع اللَّْيِثيَّ ْثَنا َحِديث ا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل َّللاَّ ُقْلَنا: َحدِ 

َأَتْيَنا النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َصاِحٍب َلَنا َقْد َأْوَجَب، َفَقاَل: »َأْعِتُقوا َعْنُه ُيْعِتِق  
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبُكلِ  عُ   . ْضٍو ِمْنُه ُعْضو ا ِمْنُه ِمَن النَّاِر«َّللاَّ

,والنسائي 2, وابو داود في سننه1اوال: التخريج: اخرجه االمام احمد في مسنده واللفظ له
 ,جميعهم عن الغريف الديلمي  .3في الكبرى 

  ثانيا: الحكم على الحديث:
لجهالة حال الغريف قال الشيخ شعيب االرنؤوط: الحديث صحيح, واالسناد ضيف   

 .     4الديلمي, وهو ابن عياش ابن فيروز الديلمي قال عنه الحافظ: مقبول
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 ثالثا: شرح الحديث:
في   ملسو هيلع هللا ىلصثالث سنين, كان مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصواثله بن االسقع من اهل الصفة وخدم النبي 

: اي  ْوَجبَ ِإنَّ َصاِحًبا َلَنا َقْد أَ غزوة تبوك فإذا نفر من بني سليم جاءوا برجل, فقالوا: 
: ملسو هيلع هللا ىلصانه فعل فعاًل يوجب دخوله النار, ويقال: انه قتل قتيل فوجب القصاص منه, فقال 

, اي: عن قتله وعوضه بكل عضو منه, اي: من العبد المعتق عضو  ِلَيْعِتْق َرَقَبًة ِمْثَلهُ 
 , لينجو بفعلته من النار. 5منه, اي: من القاتل

ِه،  من طريقاخرج االمام الترمذي في سننه:      َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ا ُدِفَع ِإَلى َأْوِلَياِء  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َمْن َقَتَل ُمْؤِمن ا ُمَتَعمِ د  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى َّللاَّ

َيَة، َوِهَي ثَ  ة ، َوَثاَلُثوَن  اْلَمْقُتوِل، َفِإْن َشاُءوا َقَتُلوا، َوِإْن َشاُءوا َأَخُذوا الدِ  اَلُثوَن ِحقَّ
 .َجَذَعة ، َوَأْرَبُعوَن َخِلَفة ، َوَما َصاَلُحوا َعَلْيِه َفُهَو َلُهْم، َوَذِلَك ِلَتْشِديِد الَعْقلِ 

, والترمذي في سننه  2,وابن ماجه في سننه1اوال: التخريج: االمام احمد في مسنده,
 ابيه عن جده مرفوعا.,  جميعهم عن عمرو بن شعيب عن 3واللفظ له 

 ي: حسن غريب.ذ ثانيا: الحكم على الحديث: قال الترم
ثالثا: شرح الحديث: يبين الحديث االحكام المترتبة على القتل العمد وكيفية القصاص, 

وان اولياء المقتول من ورثته هم بالخيار بين ان يطالبوا بالقصاص او ان يعفو, 
ًدا ُدِفَع ِإَلىَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا ُمَتعَ  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله , القتل العمد عكس القتل الخطأ, َأْوِلَياِء اْلَمْقُتولِ  مِّ

والعمد هو ان يقصد معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن قتله به, اولياء المقتول هم 
وهي المال المدفوع الى وليه  وا الدية ذ ورثته فأن شاءوا قتلوه بدل قتيلهم وان شاءوا اخ

وتعني ثالثون من االبل, لم تدخل في  ثون ِحقة: وهي االبل,بسبب الجناية, وهي ثال
السنة الرابعة, جذعة: تعني النوق, التي لم تدخل في السنة الخامسة, وسميت بذلك 

وما صالحوا  4ألنها اسقطت مقدم اسنانها, اربعون خلفة: هي الحامل من النوق,
ذلك تشديد العقل او  : ملسو هيلع هللا ىلصعليه,اي: من غير ما ذكر في تعين الزمان والمكان, قوله

 .5الدية وسميت الدية بالعقل الن القاتل يجمعه في فناء منزله ويعقلها اي يربطها
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 المطلب االول 
 اسباب القصاص  
, 1للقصاص ستة اسباب: وهي: القتل ,القطع ,الجرح ,الشجاج ,ازالة معاني االعضاء  

 فعليها يترتب حكم القصاص.
 القتل:  -1

, وهو فعل ما يكون  2القاف والتاء واالم اصل صحيح ويدل على االذالل واالماتة   
 .3سببا لزهوق النفس ومفارقة الروح البدن

ُ َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل  حه:روى االمام البخاري في صحي    َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ
ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلْن َيَزاَل الُمْؤِمُن ِفي ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه، َما َلْم ُيِصْب َدم ا   َّللاَّ

 .َحَرام ا«
 هللا عنه مرفوعا. ,عن ابن عمر رضي 4اوال: التخريج: اخرجه البخاري في صحيحه

 ثانيا: شرح الحديث: 
قوله اليزال المؤمن في فسحة, أي: اليزال في سعة من دينه, ما لم يصب دمًا    

حرامًا, أي مالم يقتل مؤمنًا او ذميًا او مستأمنًا او معاهدًا, فهذه دماء محرمة دم  
ب االنسان المسلم والذمي والمعاهد, والمستأمن واشدها واعظمها دم المسلم, فإذا اصا

دمًا محرما فانه يضيق دينه, أي صدره حتى يخرج منه, ويموت كافرا والعياذ 
 ,وهذا من تعظيم العقوبة والوعد والوعيد للقاتل واستحقاقه القصاص بفعلته. 5باهلل

ُ َعْنُه: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى روى االمام البخاري في صحيحه: عن      ِ َرِضَي َّللاَّ َعْبَد َّللاَّ
َماِء«هللاُ  ُل َما ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس ِبالدِ   . َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَّ

 اوال: التخريج:  
, كالهما عن عبد هللا 2واللفظ له, ومسلم في صحيحه1اخرجه البخاري في صحيحه  

 بن مسعود مرفوعا.
 ثانيا: شرح الحديث: 
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يحاسب به العبد بعد : اول ما  ُيقضى بين الناس الدماء, اي: اول ما ملسو هيلع هللا ىلصقوله  
ا الحديث يتعلق بمعامالت ذ الصالة, القضاء بالدماء التي بين الناس في الدنيا, وه

الخلق وال تعارض بينه وبين حديث) اول ما يحاسب العبد يوم القيامة صالته(, وهو  
متعلق بعبادة الخالق, ونبه ابن حجر على ان النسائي اخرجهما من حديث واحد عن  

وف اي: ذ ا الحديث موصول وهو موصول حرفي, يتعلق بمحذ ا في هابن مسعود, وم
 . 3اول القضاء يوم القيامة القضاء بالدماء, وفيه عظيم امر القتل

 
القطع: قطع و قطاع, قطاع الطريق, يقال: فالن قاطع الطريق فهو لص يترقب -2

ستوجب  , والقطع من االسباب التي ت4المارة في الطريق ليأخذ ما معهم باإلكراه 
 القصاص.

  نت مت زت  رت يب  ىب نب مب   زب   ٹٱٹٱُّٱ  

 اك يق  ىق  يف ىف   يث  ىث  نث  مث زث رث يت ىت

 5َّين ىن  نن من زن رن ممام  يل ىل مل   يك  ىكمك  لك
. 

قال االمام الطبري)رحمه هللا(: ))هذا بيان من هللا عزوجل عن حكم الفساد في     
االرض, قال جل ذكره: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسًا او  

يستحقه المفسد في االرض من العقوبة   يفسادا في االرض, فقد اعلم عباده ما الذ 
له في الدنيا إال القتل او الصلب, او قطع اليد او   والنكال, فقال تبارك وتعالى: ال جزاء

 . 1الرجل من خالف او النفي من االرض خزيًا لهم
َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقِدَم ُأَناٌس ِمْن ُعْكٍل  :اخرج االمام البخاري في صحيحه   

النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِبِلَقاٍح، َوَأْن َيْشَرُبوا َأْو ُعَرْيَنَة، َفاْجَتَوْوا الَمِديَنَة »َفَأَمَرُهُم 
وا، َقَتُلوا َراِعَي النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،  ِمْن َأْبَواِلَها َوَأْلَباِنَها« َفاْنَطَلُقوا، َفَلمَّا َصحُّ

ِل ال نََّهاِر، َفَبَعَث ِفي آَثاِرِهْم، َفَلمَّا اْرَتَفَع النََّهاُر  َواْسَتاُقوا النََّعَم، َفَجاَء الَخَبُر ِفي َأوَّ
ِجيَء ِبِهْم، »َفَأَمَر َفَقَطَع َأْيِدَيُهْم َوَأْرُجَلُهْم، َوُسِمَرْت َأْعُيُنُهْم، َوُأْلُقوا ِفي الَحرَِّة، 
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َوَقَتُلوا، َوَكَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِهْم، َيْسَتْسُقوَن َفاَل ُيْسَقْوَن«. َقاَل َأُبو ِقاَلَبَة: »َفَهُؤاَلِء َسَرُقوا 
 . َوَحاَرُبوا َّللاََّ َوَرُسوَلُه«

 .2اوال: التخريج: اخرجه البخاري في صحيحه عن انس بن مالك
 ثانيا: شرح الحديث: 

عكل وعرينة اسماء قبائل عربية, قوله: اجتووا المدينة أي: اصابهم مرض في   
بلقاح وهي االبل الحلوب, أن    ملسو هيلع هللا ىلصنة, فأمرهم النبيالجوف يسمى الجوى لما قدموا المدي

يشربوا من ابوالها والبانها, فلما صحوا قتلوا الراعي وهو يسار مولى رسول هللا, واستاقوا  
, فبعث في اثارهم فقطع  ملسو هيلع هللا ىلص النعم أي: ساروا بها سيرًا عنيفًا, فجاء الخبر الى النبي 

والقوا في الحرة, أي: وهي   ايدهم وارجلهم وسمر اعينهم أي: كحلت بمسامير محماة, 
االرض ذات الحجارة السود وتقع بظاهر المدينة, فهذا جزاءهم النهم سرقوا وقتلوا  

حفاظًا  ا, فأخذ منهم القصاص بمثل ما فعلو 3وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا هللا ورسوله
 على امن واستقرار االسالم والمسلمين. 

    
الجرح: والشجاج: جرُحه جرحًا يُجرحه, اي: اثر به بالسالح, والُجرح بالضم يكون -3

, 1باألبدان بالحديد او نحوه, والَجرح بالفتح يكون باللسان بالمعاني واالعراض ونحوها
اج الجراح في الرأس او  الشجاج: شجة, شجا, أي: شق جلد رأسه او وجهه, فالشجو 

 وهي من مسببات القصاص ., 2الوجه او الجبين, والجراح تكون في الجسد 
ِه ,  من طريق ه:في سنن  اخرج الدارقطني    َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب , َعْن َأِبيِه , َعْن َجدِ 

َأنَّ َرُجال  َطَعَن َرُجال  ِبَقْرٍن ِفي ُرْكَبِتِه , َفَجاَء ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا 
ِ َأِقْدِني , َقاَل: »َحتَّى َتْبَرَأ« , ُثمَّ َجاَء ِإَلْيِه  َفَقاَل: َأِقْدِني , َفَأَقاَدُه , ُثمَّ َجاَء َرُسوَل َّللاَّ

ُ َوَبَطَل   ِ َعَرْجُت , َقاَل:  »َقْد َنَهْيُتِك َفَعَصْيَتِني َفَأْبَعَدَك َّللاَّ ِإَلْيِه , َفَقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُيْقَتصَّ مِ  ْن ُجْرٍح َحتَّى َيْبَرَأ  َعَرُجَك« , ُثمَّ َنَهى َرُسوُل َّللاَّ

 .َصاِحُبهُ 



 

 137   | مجلة مداد اآلداب 

 االحاديث الواردة في القصاص واثرها في حماية االمة االسالمية دراسة موضوعية 

 

اوال: التخريج: اخرجه الدارقطني في سننه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
 مرفوعا.4الكبرى عن جابر السننوالبيهقي في  3واللفظ له

ثانيا: الحكم على الحديث: االسناد االول: معلول بسبب ارساله, واالسناد الثاني:  
 صحيح, ورجاله ثقات. 

ثالثا: شرح الحديث: قوله ان رجاًل طعن رجاًل بقرن, القرن معروف بانه قرن ماعز او  
غيره من النِعم, طعن رجاًل اي: ضربه بركبه وان الطعنه بالركبة يسبب العرج, وقوله 

:حتى تبرأ يعني انتظر حتى تبرأ من  ملسو هيلع هللا ىلصي ضربني, قوله ذلي القود من ال ذ اقدني: خ
ي طعنه اي: طعن ذ ل اقدني: فأقاده اي: اقتص له من الاثر الطعنة, ثم جاء اليه وقا 

فقال: عرجت من طعن الرجل,  ملسو هيلع هللا ىلصالرجل بقرن او ما شابه, فجاء الرجل المطعون للنبي
: حتى تبرأ لكون القصاص في  ملسو هيلع هللا ىلص: قد نهيتك فعصيتني, والنهي بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلصفقال

 . 1القصاص ح ألجل ان تعرف الغاية اما دية او ر الجروح يكون بعد ان يبرأ الج
 
ازالة معاني االعضاء: ويقصد به تعطيل منافع االعضاء بقطعها او اتالفها او  -4

نحوه, فتجب الدية او االرش)اي: المال المقدر شرعًا في الجناية على ما دون النفس 
, وهو السبب االخير من اسباب 2من االعضاء( وعقوبتها القصاص او االرش

 القصاص. 
 

َعْن َأِبي َبْكِر  مسنده: من طريق سليمان بن داود عن الزهري  اخرج الدارمي في     
ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه   ِه: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

َنُن َوالد ِ  َياُت، َوَبَعَث ِبِه َمَع َعْمِرو  َوَسلََّم َكَتَب ِإَلى َأْهِل اْلَيَمِن ِكَتاب ا ِفيِه اْلَفَراِئُض َوالسُّ
ْبِن َحْزٍم، َفُقرِأْت َعَلى َأْهِل اْلَيَمِن َهِذِه ُنْسَخُتَها: »ِمْن ُمَحمٍَّد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه  

ُكاَلٍل َقْيِل   َوَسلََّم ِإَلى ُشَرْحِبيَل ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، َوُنَعْيِم ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، َواْلَحاِرِث ْبِن َعْبدِ 
ِذِي ُرَعْيٍن َوَمَعاِفَر َوَهْمَداَن َأمَّا َبْعُد«، َوَكاَن ِفي ِكَتاِبِه »َأنَّ َمْن اْعَتَبَط ُمْؤِمن ا َقْتال  َعْن 

َيَة ِماَئة  ِمَن  َنٍة، َفِإنَُّه َقَوٌد ِإالَّ َأْن َيْرَضى َأْوِلَياُء اْلَمْقُتوِل، َوَأنَّ ِفي النَّْفِس الدِ  ِبِل، َبيِ  اْلِْ
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َيُة َوِفي   َفَتْيِن الدِ  َيُة، َوِفي الشَّ َيُة َوِفي اللِ َساِن الدِ  َوِفي اْْلَْنِف ِإَذا ُأوِعَب َجْدُعُه الدِ 
ْجلِ  َيُة َوِفي الرِ  َيُة، َوِفي اْلَعْيَنْيِن الدِ  ْلِب الدِ  َيُة َوِفي الصُّ َيُة، َوِفي الذََّكِر الدِ   اْلَبْيَضَتْيِن الدِ 

َيِة، َوِفي اْلَجاِئَفِة ُثُلثاْلَوا َيِة، َوِفي اْلَمْأُموَمِة ُثُلُث الدِ  َلِة   ِحَدِة ِنْصُف الدِ  َيِة، َوِفي اْلُمَنقِ  الدِ 
ِبِل، َوِفي  ْجِل َعْشٌر ِمَن اْلِْ ِبِل، َوِفي ُكلِ  ُأْصُبٍع ِمْن َأَصاِبِع اْلَيِد َوالرِ  َخْمَس َعْشَرَة ِمَن اْلِْ

نِ  َخْمٌس مِ  ُجَل ُيْقَتُل ِباْلَمْرَأِة السِ  ِبِل، َوَأنَّ الرَّ ِبِل، َوِفي اْلُموِضَحِة َخْمٌس ِمَن اْلِْ َن اْلِْ
 .َوَعَلى َأْهِل الذََّهِب َأْلُف ِديَناٍر«

, واللفظ له, 2, والنسائي في السنن الكبرى 1اوال: التخريج: اخرجه الدارمي في مسنده
ن ابي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن كالهما عن سليمان بن داود عن الزهري ع

 ابيه عن جده .
ثانيا: الحكم على الحديث: الحديث ضعيف من جهة االسناد بسبب سليمان بن داود, 

, والحديث له شواهد والعمل عليه من العلماء, قال الحافظ  3قال عنه الذهبي: ضعيف
االسناد بل من اجل  ابن حجر: قد صحح الحديث جماعة من االئمة ال من حيث 

 .4الشهرة
 ثالثا: شرح الحديث:

: من قتل قتياًل بال جناية وال جريرة توجب  : من اعتبط مؤمنًا عن بينه,أيملسو هيلع هللا ىلصقوله   
قتله, فانه قود إال ان يرضى اولياء المقتول, فيه دليل على انهم مخيرون بالدية او  

: وفي االنف اذا اوعب, اذا قطع جميعه دية, وفي اللسان الدية اذا قطع ملسو هيلع هللا ىلصالعفو, قوله
ة اذا قطع من اصله, من اصله, او اذا امتنع من الكالم, وفي الشفتين وفي الذكر الدي

وفي البيضتين وفي العينين الدية, وفي الرجل الواحدة نصف الدية اذا قطعت من 
: وفي المأمومة: أي الجناية اذا بلغت ام الرأس اي الدماغ او الجلد ملسو هيلع هللا ىلصالمفصل, وقوله

ثلث الدية, وفي  الرقيقة عليها ثلث الدية, وفي الجائفة أي: الطعنة اذا بلغت الجوف
 بتشديد القاف وهي التي ُتخرج منها صغار العظام وتنتقل   الُمنَقلة
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لك الدية في كل ذ من اماكنها وقيل: التي تُنقل العظم اي تكسره عشرة من االبل, وك
اصبع من اصابع اليد او الرجل, وفي السن خمس من االبل, وفي الموضحة: اسم  

 . 1فاعل من اوضح وهي التي توضح العظم وتكشفه خمس من االبل
 

 :المطلب الثاني:اوال: اهمية القصاص ودوره في التنشئة االجتماعية للفرد
للقصاص اهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع, فبه تحفظ األرواح واالموال    

والحقوق, قال سيد قطب: القصاص هو اعالن لميالد االنسان فهو العقاب الرادع الذي 
او الجرح او الكسر, ُيفكر مرتين ومرات  يجعل من يفكر باالعتداء على النفس بالقتل 

قبل ان يقدم على ما تحدثه به نفسه النه يعلم انه مأخوذ بالقتل اذا قتل, دون النظر  
الى مركزه او نسبه او جنسه او طبقته, وانه مأخوذ بما احدث من اصابه, فإذا قطع  

ساس العظيم  يدًا او رجاًل اتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي اتلفه, وعلى هذا اال
يعتبر القصاص القضاء العادل الذي تستريح اليه الفطرة ويذهب بجراحات القلوب 

وحزازات النفوس الذي يسكن فورات الثأر واالنتقام التي يقودها الغضب االعمى وحمية 
, فعقوبة القصاص هي العالج الناجع لمعالجة الفرد والمجتمع وتثبيت 2الجاهلية االولى

 االمني واالخالقي واالجتماعي في المجتمع وحماية من االنفالت والضياع. الجانب 
 

 ثانيا: العفو في القصاص:
اكدت الشريعة االسالمية على استمرارية العالقات االنسانية والمحافظة عليها      

والعفو عند المقدرة فرغبت النصوص الشرعية على العفو عن الجاني لعله يتوب ويتبرأ 
 من فعلته, 

 يك  ىك مك لكاك  يق ىق يف  ىف يث ىث نث  ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 زي  ري ٰى  ين ىن  نن من زن رن مم  اميل   ىل مل
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ٱٱٱٱَّ حت جت هب مب خب حب  جب  هئ  مئخئ  حئ جئ  يي  ىي نيمي 
1 . 
وتتضح مدى سماحة الشريعة االسالمية والحفاظ على النسيج االجتماعي وانها   

ا عفا بعض الورثة عن القصاص يسقط وتجب ذ شجعت على العفو ورغبت فيه, فا
لك تخفيف من هللا سبحانه بالعباد ورحمة باألمة االسالمية واصالح ذ الدية فقط, وفي 

حد من قبل حيث كان اهل التوراة عندهم  للحياة فأعطاهم الدية واحلها لهم, ولم تحل ال
ه االمة القود والعفو ذ القصاص او العفو, واما اهل االنجيل فقد امروا بالعفو, وجعل له

 .2والدية ولم تكن المة من قبلهم
 
 َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: مسنده  اخرج االمام احمد في  

ُ ِبِه ِعزًّا، َواَل َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َواَل َعَفا َرُجٌل َقطُّ، ِإالَّ  »َما َعَفا َرُجٌل ِإالَّ َزاَدُه َّللاَّ
ُ ِعزًّا«  .َزاَدُه َّللاَّ

, واالمام الترمذي في سننه, 3: التخريج: اخرجه االمام احمد في مسنده واللفظ لهاوال
 .4كالهما عن ابي هريرة مرفوعا

 :الحكم على الحديث: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثانيا
 : شرح الحديث: ثالثا

: ما عفا, وال عفا, االعفاء يقصد به السماح أي: ما سامح رجل على مظلمة ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
  في غير موضعه, فاذا عفا عن الظلم اعزه هللا ورفع قدره ءوالظلم هو وضع الشي

بحانه فوق ما يستحقه عن تلك المظلمة من  فالعافي له من االجر والعوض من هللا س
ونحن ال ننكر أن للمظلوم الذي لم  اخذ االجر او وضع وزر لولم يعفو عن ظالمه,

عن ظالمته عوضا عنها، فيأخذ من حسنات ظالمه أو يضع عليه من سيئاته،   ويعف
ألن الندب إلى العفو واإلرشاد إليه   ,ولكنه ال يساوي األجر الذي يستحقه العافي

, وما نقص مال من صدقة, فالصدقات يزيد هللا بها االموال والترغيب فيه يستلزم ذلك
 . 1البركة ويكون العوض خيرًا عظيمابها وينزل 
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ْرَداِء َسِمْعُت َرُسوَل  عناخرج االمام الترمذي في سننه:   َفِر َقاَل: َقاَل َأُبو الدَّ َأِبي السَّ

ُق ِبِه،  ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َما ِمْن َرُجٍل ُيَصاُب ِبَشْيٍء ِمْن َجَسِدِه َفَيَتَصدَّ َّللاَّ
ُ ِبِه َدَرَجة ، َأْو َحطَّ َعْنُه ِبِه َخِطيَئة «  . ِإالَّ َرَفَعُه َّللاَّ

عن ابي   3, والترمذي في سننه واللفظ له2التخريج: اخرجه ابن ماجه في سننهاوال: 
 الدرداء مرفوعا

ثانيا: الحكم على الحديث: ضعيف بسبب انقطاعه, قال االمام الترمذي: غريب وال  
 نعرف سماعًا البي السفر واسمه سعيد بن يحمد, عن ابي الدرداء. 

بقطع او جرح او نحوه,  :من رجل يصاب بشيء, اي ثالثا: شرح الحديث: قولهملسو هيلع هللا ىلص: ما
فعفا  ,يعفو عن الجاني, قال المناوي: اذا جنى انسان على اخر جناية :فيتصدق به اي

  ,عنه لوجه هللا إال كان له هذا الثواب من هللا تعالى, فحط عنه سيئة ورفعه حسنه
  لكونه مزية فريدة للتشريع اإلسالمي،وهي  ,وفجعل القصاص قاباًل للسقوط بالعف 

الخطيرة، ويتحقق الغرض منها بحفظ حق   القصاص  قوبةع يقلص من حاالت تنفيذ 
 .4الحياة ومنع الثأر ورفع األحقاد والضغائن من النفوس

 
 ثالثا: القصاص يوم القيامة

لما كان القصاص من االمور المحتمة في الحياة الدنيا شرعة هللا عزوجل    
الستمرارية الحياة ولمنع الظلم والجور والتعدي على االخر, كان محتما في الحياة  

ُل َما ُيْقَضى   االخرة الن هللا سبحانه هو العدل, َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَّ
َماِء«َبْيَن   ,فمن اعظم االمور عند هللا ان يسفك العباد دماء بعضهم البعض.1النَّاِس ِبالدِّ

ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه     اخرج االمام البخاري في صحيحه: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ْلُه ِمْنَها، َفِإنَُّه َلْيَس َثمَّ ِديَناٌر َواَل  َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة ِْلَِخيِه َفْلَيَتَحلَّ 

ِدْرَهٌم، ِمْن َقْبِل َأْن ُيْؤَخَذ ِْلَِخيِه ِمْن َحَسَناِتِه، َفِإْن َلْم َيُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيِ َئاِت 
 . َأِخيِه َفُطِرَحْت َعَلْيِه«
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 . 2هريرة مرفوعا اوال: التخريج: اخرجه االمام البخاري في صحيحه, عن ابي
 ثانيا: شرح الحديث: 

: من كانت عنده مظلمة ألخيه, المظلمة هو كل ما اخذ منك بدون وجه  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   
حق, فليتحلله منها, اي: يسأله ان يجعله حالله, ويطلب منه براءة ذمته قبل يوم  

  : فانه ليس ثم دينار وال درهم, اي: فان الشأن ليس هناك درهم, وهوملسو هيلع هللا ىلصالقيامة, قوله
: يؤخذ ألخيه من حسناته, اي: من ثوابها ملسو هيلع هللا ىلصاشارة للمكان البعيد وهو يوم القيامة, قوله

فيزداد به ثواب المظلوم, الن ثواب الحسنة غير متناهي وجزاء الظلم غير متناهي, 
ُفيعطى لخصمه من اصل ثواب الحسنة ما يوازي عقوبة سيئته, فان لم تكن للظالم  

 . 3اخيه المظلوم فيحط عليه فيزاد عقابهحسنات, اخذ من اصل سيئات 
 
ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل  يَأبَ  اخرج االمام البخاري في صحيحه: عن   َسِعيٍد الُخْدِريَّ َرِضَي َّللاَّ

ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َيْخُلُص الُمْؤِمُنوَن ِمَن النَّاِر، َفُيْحَبُسوَن َعَلى َقْنَطَرٍة   َرُسوُل َّللاَّ
ْنَيا، َحتَّى ِإَذا بَ  ْيَن الَجنَِّة َوالنَّاِر، َفُيَقصُّ ِلَبْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض َمَظاِلُم َكاَنْت َبْيَنُهْم ِفي الدُّ

وا ُأِذَن َلُهْم  ُبوا َوُنقُّ    ُهذِ 
ِفي الَجنَِّة ِمْنُه   ِفي ُدُخوِل الَجنَِّة، َفَوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، َْلََحُدُهْم َأْهَدى ِبَمْنِزِلهِ    

ْنَيا«  . ِبَمْنِزِلِه َكاَن ِفي الدُّ
 ,عن ابي سعيد الخدري مرفوعا.1اوال:التخريج: اخرجه البخاري في صحيحه

 ثانيا:شرح الحديث: 
: يخلص المؤمنون من النار, بصيغة المجهول من االخالص, اي: التخلص ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

ة: الصراط الممدود على ظهر بمعنى اذا سلم ونجا, فيحبسون على قنطرة, القنطر 
جهنم, فيقتص لبعضهم من بعض على مظالم كانت بينهم, المظالم جمع مظلمة وهي 
ما تطلبه عند الظالم مما اخذ منك في الدنيا, حتى اذا هذبوا, ورت بصيغة المجهول 
من التهذيب وتعني التنقية, يقال رجل مهذب االخالق اي: مطهر االخالق, اذن لهم  
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ة, ألحدهم اهدى بمنزله في الجنة الالم للتأكيد, فكأنه ضمن معنى اللصوق بدخول الجن
 .2بمنزله هاديًا اليه, وذلك الن منازلهم تعرض عليهم غدوًا وعشياً 

 
َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه اخرج النسائي في السنن الكبرى: 

ُجِل َفَيُقوُل: َيا َربِ  َهَذا َقَتَلِني، َفَيُقوُل هللُا َلُه: َوَسلََّم َقاَل: " يَ  ُجُل آِخذ ا ِبَيِد الرَّ ِجيُء الرَّ
ُجُل آِخذ ا ِبَيدِ    ِلَم َقَتْلَتُه؟ َفَيُقوُل: َقَتْلُتُه ِلَتُكوَن اْلِعزَُّة َلَك، َفَيُقوُل: َفِإنََّها ِلي، َوَيِجيُء الرَّ

ُجِل َفَيُقوُل: ِإنَّ هَ  َذا َقَتَلِني، َفَيُقوُل هللُا َلُه: ِلَم َقَتْلَتُه؟ َفَيُقوُل: َقَتْلُتُه ِلَتُكوَن اْلِعزَُّة  الرَّ
 . "  ِلُفاَلٍن، َفَيُقوُل: َفِإنََّها َلْيَسْت ِلُفاَلٍن، َفَيُبوُء ِبِإْثِمهِ 

, والبيهقي في شعب  3: اخرجه النسائي في السنن الكبرى واللفظ لهاوال: التخريج
 , كالهما عن عبدهللا بن مسعود مرفوعا.4االيمان

 ثانيا: الحكم على الحديث: صحيح االسناد.
 ثالثا: شرح الحديث: 

لقد عظمت الشريعة االسالمية حرمة الدماء ونهى رب العزة ان تقتل النفس بغير    
الحق, وجعل سبحانه القصاص في الدنيا واالخرة, وبين ما لقاتل النفس المؤمنة من  

لوعد والوعيد, وبين الجزاء الحسن لمن قاتل لتبقى كلمة هللا هي العليا, وفي هذا ا
: بان المقتول يأتي الى هللا عزوجل اخذًا بيد قاتله, فيقول: ربي  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث يخبر النبي 

هذا قتلني, يريد القصاص منه, فيقول هللا  للقاتلِ لَم قتلته؟ فيقول القاتل: قتلته لتكون  
اي لتكون كلمة هللا هي العليا, وهذا فيمن كان مستحقًا للقتل, فيقول  العزة لك يا رب,

رب العزة: اني لها, اي للعزة, وهذا يدل على قبول هللا عزوجل من القاتل فعله لصدق 
نيته, ويجيء مقتول اخر اخذًا بيد قاتله, فيقول: ربي هذا قتلني, فيقول هللا عزوجل: لَم  

عزة لفالن, كقتل العصبية او كأمر بغير الحق لملك او  قتلته؟ فيقول القاتل: لتكون ال 
ولي امر, وهذا فيمن قتل مظلومًا, فيقول هللا عزوجل: انها ليست لفالن, اي ان العزة 

 . 1ليست للذي من اجله قتلت, فيبوء بإثمه, اي يتحمل وزر فعلته
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 الخاتمة
المناسب ان الخص ابرز نعمته الصالحات وله الحمد والمنه, من الحمدهلل الذي تتم ب

 النتائج التي توصلت اليها في البحث:
 القصاص هو شرع هللا تعالى في االرض شرعه للحفاظ على ارواح الخلق.-1
يحقق القصاص العدالة بين الجاني والمجني عليه, فكما حرم القاتل المقتول من  -2

 اللهية.ا يعتبر مطلق العدالة اذ حق الحياة يكون الجزاء من جنس العمل, وه
هاب لغيظ القلوب واالحقاد لكونه يمنع الثأر  ذ في القصاص شفاء للصدور و  -3

 ا ما استمر تكون حروب مدمرة, كما كانت في زمن الجاهلية. ذ ي اذ واالنتقام ال
من اهم العوامل التي تودي الى حفظ حياة الناس, تنشئة االفراد على تقوى هللا   -4

ي يستشعر مخافة هللا يحجم ذ هم لكون القلب الومخافته وحفظ حرمات االخرين وانفس
 عن القتل والخطأ.

 
 الهوامش 

 

 
  _ سورة القصص: االية ) 11(. 1

_ لسان العرب. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري  2
هـ,   1414 -بيروت,الطبعة: الثالثة  –هـ(,الناشر: دار صادر 711الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 

(7/74 .)  
 _ سورة الكهف  االية)64(.  3

 _ المصدر نفسه)67/4(.  4
_ كتاب العين. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  5

هـ(, تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي,الناشر: دار ومكتبة الهالل,  170
(. 5/197ص)  
الناشر: دار الدعوة  ,  المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية ابراهيم مصطفى /احمد لزيات_  

   .)739/2(6  
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_  الفقه على المذاهب األربعة.عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى:  1

م,   2003  -هـ   1424لبنان,الطبعة: الثانية،  –هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1360
(. 5/217ص)  

  _ سورة البقرة: االية )179(.   2
_ جامع البيان في تأويل القرآن   .محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر 3

  1420الطبعة: األولى،    ق: أحمد محمد شاكر,الناشر: مؤسسة الرسالة,تحقيهـ(,310: تالطبري )
م 2000 -هـ  (. 3/328ص)    

 _ سورة المائدة االية: )45(.  1
تفسير الطبري  - 

 )358  /10(2 
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه   3

صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي,تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر,الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد  

 ,باب حديث الغار, )175/4( رقم)3475(.  الباقي(,الطبعة: األولى، 1422هـ 
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. مسلم بن   4

هـ(,المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي,الناشر:  261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
ةبيروت,باب قطع السارق والسارق  –دار إحياء التراث العربي     (3/1315 ( (. 16688رقم )    

 ־ نيل األوطار. محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:   1
  -هـ  1413هـ(,تحقيق: عصام الدين الصبابطي,الناشر: دار الحديث، مصر,الطبعة: األولى، 1250
(. 7/128م,ص ) 1993  

־شرح رياض الصالحين. محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 1421هـ(,الناشر: دار   2
(. 3/130هـ, ص ) 1426الطبعة:  , الوطن للنشر، الرياض  

 – صحيح البخاري)8/9( باب السن بالسن رقم) 6894( .  3

_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري.أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين   1
 –ربي هـ(,الناشر: دار إحياء التراث الع855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

(. 12/277بيروت,)  
 _صحيح البخاري)8/9( باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ام يقص)6896(.  2

 – المصدر السابق )55/24(.  3
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- الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي,)ت: 790هـ(   1
هـ/ 1417تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, الناشر: دار ابن عفان, الطبعة األولى: 

(. 1/31م, ص) 1997  

- مسند اإلمام أحمد بن حنبل.أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  2
عادل مرشد، وآخرون, د. عبد هللا بن عبد  -هـ(,تحقيق واشراف: شعيب األرنؤوط 241)المتوفى: 

(  2/285)  م, 2001 -هـ  1421المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى، 
. (991رقم)  

- سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  عمرو األزدي   3
ِجْستاني )ت:  هـ(،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 275السِّ

(.4530( رقم)4/180بيروت,) –  

- البدُر التمام شرح بلوغ المرام. الحسين بن محمد بن سعيد الالعّي، المعروف بالَمغِربي )ت   1
(  8/381تحقيق: علي بن عبد هللا الزبن, الناشر: دار هجر, الطبعة: األولى, ص ) -هـ(,   1119

( . 967رقم)  
 - مسند احمد )269/26( رقم )16375(.  2

 - سنن ابو داود )169/4( رقم)4496(.  3
- تقريب التهذيب .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  4

هـ( 852  
. 1986 – 1406سوريا,الطبعة: األولى،  –المحقق: محمد عوامة,الناشر: دار الرشيد   

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال   1
  -هـ  1422لبنان,الطبعة: األولى،   –هـ(,الناشر: دار الفكر، بيروت 1014الهروي القاري )المتوفى:  

( 6/2275م, )  2002  
  2-سورة البقرة: االية )197(.

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي   3
هـ(,المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي,الناشر: دار إحياء التراث  685البيضاوي )المتوفى: 

(. 1/122هـ,) 1418 -بيروت,الطبعة: األولى  –العربي    
  1-   مسند االمام احمد)25/ 393( رقم)16012(. 

 - ابو داود)4/ 29( رقم)3964(. 2
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- السنن الكبرى. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت:  3

هـ(تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي,أشرف عليه: شعيب األرناؤوط, عبد هللا بن عبد المحسن  303
(  5/11م,) 2001 -هـ   1421بيروت,الطبعة: األولى،  –التركي,الناشر: مؤسسة الرسالة 

(. 4871رقم)  

 - تقريب التهذيب)442/1( رقم)5352(.  4
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله   5

ومشكالته. محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي،  
 العظيم آبادي )المتوفى: 1329هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت,الطبعة: الثانية، 1415 هـ

(,10/362 .)  

 - مسند االمام احمد)602/11( رقم)7033(.  1
- سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى: 273هـ(,تحقيق:  2

(  877/ 2فيصل عيسى البابي الحلبي,) -محمد فؤاد عبد الباقي,الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
(. 2626رقم )  

- سنن الترمذي.محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،)المتوفى:  3
هـ(,تحقيق:أحمد محمد شاكر ,ومحمد فؤاد عبد الباقي ,إبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر 279

م,  1975  -هـ  1395مصر,الطبعة: الثانية،  –الشريف, الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي   
(. 1387( رقم) 3/63)  

- غريب الحديث. أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد هللا الهروي البغدادي )المتوفى:   4
  -هـ(,المحقق: د. محمد عبد المعيد خان,الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد224

 ,)2/ 90(.  الدكن,الطبعة: األولى، 1384 هـ - 1964 م
-تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي. أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى  5

(4/538بيروت,) –الناشر: دار الكتب العلمية هـ(,1353)المتوفى:    

-الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت,الطبعة: )من 1404  -   1
. (33/216الكويت,) –هـ(, الطبعة الثانية، دارالسالسل  1427  

- معجم مقايس اللغة. احمد بن فارس بن زكريا, تحقيق: عبدالسالم محمد هارون, مطبعة دار   2
(. 3/56, ) 1997الفكر   

- كشاف القناع عن متن االقناع. منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن ادريس   3
(. 5/504البهوتي, دار الكتب العلمية,)  
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 - صحيح البخاري, باب القصاص)2/9( رقم) 6862(.  4
- شرح رياض الصالحين.  محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 1421هـ(,الناشر: دار   5

-(.535/ 2,)هـ 1426الطبعة: ,الوطن للنشر، الرياض   

  1-صحيح البخاري, )111/8(, باب القصاص, رقم)6533(.
  2-صحيح مسلم ) 1304/3( باب المجازاة بالدماء باالخرة, رقم )1678((

(. 23/112(,عمدة القاري )189/ 12فتح الباري)–3  
  4- المعجم الوسيط)746/2(.
  5- سورة المائدة: االية)33(.

 – تفسير الطبري)243/10(.  1
 – صحيح البخاري, باب انما جزاء الذين يحاربون هللا,) 52/6(, رقم)4610(.  2

 –عمدة القاري)153/31( .  3

-  تاج العروس من جواهر القاموس. محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب  1
 بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 1205هـ(,تحقيق: مجموعة من المحققين,الناشر: دار الهداية

(,6/337 .)  
  2-المعجم الوسيط)1/ 476(.

-سنن الدارقطني. أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  3
هـ(,تحقيق: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد  385البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

هـ   1424األولى، لبنان,الطبعة:   –اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم,الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
م 2004 - (.3114( رقم) 4/71,)     

-السنن الكبرى. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  4
هـ(,تحقيق: محمد عبد القادر عطا,الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة: 458)المتوفى: 

. (16107( رقم) 8/115هـ ) 1424الثالثة،    
فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام المؤلف. محمد بن صالح العثيمين تحقيق وتعليق: 1-
صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي الناشر: المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع 

(.5/240م, )  2006 -هـ  1427الطبعة: األولى،    
رعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق   2 -الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه )الشَّ امل لألدّلة الشَّ
األحاديث النَّبويَّة وتخريجها(. أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي  
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ريعة -وأصوله بجامعة دمشق  ,الطبعة:  دمشق –سوريَّة  -,الناشر: دار الفكر كّليَّة الشَّ
(.7/5738الرَّابعة,)   

-مسند الدارمي .أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي،  1
: دار المغني للنشر هـ(,تحقيق: حسين سليم أسد الداراني,الناشر255التميمي السمرقندي )المتوفى: 

(, رقم )  3/1518م, )  2000  -هـ  1412والتوزيع، المملكة العربية السعودية,الطبعة: األولى، 
2397 .)  

  2- سنن النسائي ) 373/6( رقم)7029(.
  3- ميزان االعتدال) 200/2( رقم) 3448(.

 -التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  4
هـ. 1419الطبعة: الطبعة األولى  ,الناشر: دار الكتب العلمية,هـ(852بن حجر العسقالني )المتوفى: 

,م1989  (4 /58 .)  
-سبل السالم. محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو  1

(. 356/ 2هـ(,الناشر: دار الحديث,)1182باألمير )المتوفى: إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه   
- في ظالل القرآن. سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى: 1385هـ(,الناشر: دار الشروق   2

(. 2/899, ص) 1412  –القاهرة,الطبعة: السابعة عشر  -بيروت -  
(. 178سورة البقرة االية) –1  

التفسير الواضح . الحجازي، محمد محمود,الناشر: دار الجيل الجديد – بيروت,الطبعة: العاشرة  -2
(. 99/ 2,المجلد االول, )هـ 1413 -  

 –مسند االمام احمد)404/15( رقم)9643(.  3
 – سنن الترمذي)376/4( رقم) 2029(.  4

 –مرقاة المفاتيح)3308/8(رقم) 5287(,نيل االوطار)38/8(.  1
 – سنن ابن ماجه) 898/2( رقم)2693(.  2

 – سنن الترمذي)14/4( رقم) 1393(.  3
–  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى  4

(, الفقة االسالمي 4/541,)بيروت –هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية 1353)المتوفى: 
(. 7/5690وادلته)   

 – اخرجه البخاري, باب القصاص,)111/8( رقم)6533(.  1
 –صحيح البخاري)111/8( باب القصاص, رقم)6534(.  2
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 – عمدة القاري)23/ 112(.  3

 – صحيح البخاري, باب القصاص يوم القيامة)8/ 111( رقم) 6535(.  1
 –عمدة القاري)113/23(.  2

 –سنن النسائي )3/ 419(, رقم) 3446(.  3
 –شعب االيمان للبيهقي)344/7( رقم) 4942(.  4

 .https://dorar.net/hadith/sharh/68692– الدرر السنية  1
 
 

 المصادر
 القران الكريم 

هـ(,الناشر: دار  1421شرح رياض الصالحين. محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: ־1
هـ.  1426للنشر، الرياض, الطبعة:  الوطن   

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية ابراهيم مصطفى /احمد لزيات , الناشر: دار الدعوة. -2   
 3 -فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام المؤلف. محمد بن صالح العثيمين تحقيق وتعليق: 

المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع  صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي الناشر:
م.  2006  -هـ  1427الطبعة: األولى،    

 -هـ(,الناشر: دار الشروق  1385في ظالل القرآن. سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى:  -4
. 1412  –القاهرة,الطبعة: السابعة عشر  -بيروت   

- معجم مقايس اللغة. احمد بن فارس بن زكريا, تحقيق: عبدالسالم محمد هارون, مطبعة دار   5
. 1997الفكر   

6-الِفْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ )الشَّامل لألدلّة الشَّرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق  

َحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالم ّي األحاديث النَّبويَّة وتخريجها(. أ. د. َوْهبَة بن مصطفى الزُّ
ابعة.   –سوريَّة  -كلّيَّة الشَّريعة,الناشر: دار الفكر  -وأصوله بجامعة دمشق  دمشق,الطبعة: الرَّ  

لسان العرب. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى -7
ـ. ه  1414 -بيروت,الطبعة: الثالثة  –هـ(,الناشر: دار صادر  711اإلفريقى )المتوفى:   

8- كشاف القناع عن متن االقناع. منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن ادريس البهوتي, 

 دار الكتب العلمية. 
العين. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: -9

بة الهالل. هـ(, تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي,الناشر: دار ومكت170  
سنن الدارقطني. أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار -10

هـ(,تحقيق: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد  385البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
هـ   1424ى، لبنان,الطبعة: األول –اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم,الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

. م 2004 -  
   11-التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  

هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية,الطبعة: الطبعة األولى  852أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
م. 1989هـ.  1419  

https://dorar.net/hadith/sharh/68692
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لُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي السنن الكبرى. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا-12

هـ(,تحقيق: محمد عبد القادر عطا,الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة: 458)المتوفى: 
هـ.   1424الثالثة،   

  13- شرح رياض الصالحين. محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 1421هـ(,الناشر:  

هـ.  1426عة: دار الوطن للنشر، الرياض,الطب  
أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي  -14

هـ(,المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي,الناشر: دار إحياء التراث  685البيضاوي )المتوفى: 
هـ.  1418 -بيروت,الطبعة: األولى  –العربي   

. الحسين بن محمد بن سعيد الالعّي، المعروف بالَمغِربي )ت البدُر التمام شرح بلوغ المرام-15
تحقيق: علي بن عبد هللا الزبن, الناشر: دار هجر, الطبعة: األولى.-هـ(,  1119  

تاج العروس من جواهر القاموس. محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض،  -16
بيدي )المتوفى: 1205هـ(,تحقيق: مجموعة من المحققين,الناشر: دار الهداية    . الملقّب بمرتضى، الزَّ

رى تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي. أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفو-17
بيروت. –هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية 1353)المتوفى:   

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى -18
.بيروت –هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية 1353)المتوفى:   

بيروت,الطبعة: العاشرة  –يد  التفسير الواضح. الحجازي، محمد محمود,الناشر: دار الجيل الجد-19
هـ,المجلد االول. 1413 -  

تقريب التهذيب .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: -20
هـ( 852  
جامع البيان في تأويل القرآن .محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر -21

  1420محمد شاكر,الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى،   هـ(,تحقيق: أحمد310الطبري )ت: 
. م  2000 -هـ   
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه  -22

صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي,تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر,الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد  

 .  الباقي(,الطبعة: األولى، 1422هـ
سبل السالم. محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو  -23

هـ(,الناشر: دار الحديث.1182إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير )المتوفى:   
هـ(,تحقيق: 273 سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى:-24

فيصل عيسى البابي الحلبي.  -محمد فؤاد عبد الباقي,الناشر: دار إحياء الكتب العربية   
سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  -25

ِجْستاني )ت:  لعصرية، صيدا  هـ(،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, الناشر: المكتبة ا275الّسِ
بيروت. –  

سنن الترمذي.محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،)المتوفى:  -26
هـ(,تحقيق:أحمد محمد شاكر ,ومحمد فؤاد عبد الباقي ,إبراهيم عطوة عوض المدرس في  279

  -هـ  1395مصر,الطبعة: الثانية،  –األزهر الشريف, الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
م.  1975  
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السنن الكبرى. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت: -27
هـ(تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي,أشرف عليه: شعيب األرناؤوط, عبد هللا بن عبد المحسن  303

م.  2001 -هـ  1421بيروت,الطبعة: األولى،  –التركي,الناشر: مؤسسة الرسالة    
ح صحيح البخاري.أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  عمدة القاري شر-28

بيروت. –هـ(,الناشر: دار إحياء التراث العربي 855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى:   
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله -29

رف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي،  ومشكالته. محمد أش
 . العظيم آبادي )المتوفى: 1329هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت,الطبعة: الثانية، 1415 هـ

غريب الحديث. أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي البغدادي )المتوفى:  -30
 -عبد المعيد خان,الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد هـ(,المحقق: د. محمد224

هـ  1384الدكن,الطبعة: األولى،   
الفقه على المذاهب األربعة.عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى: -31

م.  2003  -هـ  1424لبنان,الطبعة: الثانية،  –هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1360  
. 1986 –  1406سوريا,الطبعة: األولى،  –ق: محمد عوامة,الناشر: دار الرشيد المحق  
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال  -32

هـ 1422لبنان,الطبعة: األولى،  –هـ(,الناشر: دار الفكر، بيروت  1014الهروي القاري )المتوفى: 
م.2002 -   

مسند اإلمام أحمد بن حنبل.أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  -33
عادل مرشد، وآخرون, د. عبد هللا بن عبد  -هـ(,تحقيق واشراف: شعيب األرنؤوط  241)المتوفى: 

م.   2001 -هـ  1421المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى،   
.أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، مسند الدارمي  -34

هـ(,تحقيق: حسين سليم أسد الداراني,الناشر: دار المغني للنشر 255التميمي السمرقندي )المتوفى: 
م.  2000 -هـ  1412والتوزيع، المملكة العربية السعودية,الطبعة: األولى،    

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. مسلم بن  -35
هـ(,المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي,الناشر:  261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

بيروت. –دار إحياء التراث العربي   
هـ(  790لغرناطي الشهير بالشاطبي,)ت: الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ا -36

هـ/  1417تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, الناشر: دار ابن عفان, الطبعة األولى: 
م. 1997  

  1404الكويت,الطبعة: )من  –الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -37
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