
 المرحلة الرابعة                       9أحاديث األحكام                         المحاضرة

 ااخلراج عن طاعة اإلماممفارقة اجلامعة  االشورا   ينااحلديث الث

َقاَل   } َمْن َخَرَج َعْن الطَّاَعةي ، َاَفاَرَق اجْلاََمَعَة ،  ♀َعْن النَّبييِّ ◙ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  *

ي يَتُتُه مي يٌَّة { َأْخَرَجُه ُمْسليٌم .َاَماَت َفمي
لي  َتٌة َجاهي

ْجتياَمُع َعَليْهي  (1 َعْن الطَّاَعةي خرج   )َقْوُلُه  ي َاَقَع اِلي ْن ، َأْي َطاَعةي اخْلَلييَفةي الَّذي يَفُة َأيِّ ُقْطٍر مي
َد َخلي َاَكَأ َّ اْْلَُرا

ْع النَّاُس َعََل َخلييَفٍة ِفي َجي ، اْْلَْقَطاري  يَّةي إْذ ََلْ ُُيْمي
 اْلَشبَّالي

ْاَلةي  الدَّ
ي
ْن َأنْنَا  يَّةي مي

ْلدَامي َبْل اْلَتَقلَّ َأْهُل  ، يعي اْلبيدَادي اإْلي

ْم  هي ْلدَامي َلَقلَّْت َفائيَدُتُه .، ُكلِّ إْقلييٍم بيَقائيٍم بيُأُموري يُث َعََل َخلييَفٍة اْجَتَمَع َعَليْهي َأْهُل اإْلي  إْذ َلْو ُُحيَل احْلَدي

يَن اتََّفُقوا َعََل َطاَعةي إَماٍم اْنتََظَم بيهي َشْمُلُهْم 2ُلُه   ) َاَفاَرَق اجْلاََمَعَة َاَقوْ  ( َأْي َخَرَج َعْن اجْلاََمَعةي الَّذي

ْم . هي َمُتُهْم َاَحاَطُهْم َعْن َعُداِّ
 َااْجَتَمَشْت بيهي َكلي

                                                           

ـه   " 1417، ت  فؤاد عبد اْلنشم ، دار الوطن ،  8/209 عن مشاين الصحاحِف اإلفصاح ♫ قال ابن ُهبرية  1

َ  عنى بقوله الطاعة ♥قوله  )من خرج من الطاعة( فإنه إ  كا   عن ذلك   ، طاعة إمام اْلسلمني، فإنه بنيَّ

، اإ  كا   ، هو خراجه عن طاعة اإلمام رج عن الطاعة، فيكو  خراج اخلا )باْللف االدام( التي للشهد تشريفه الطاعةَ 

ِف طاعة إمام اْلسلمني إذ هو  ♀رلول اهلل  ها طاعةَ ؛ فإ  من مهمِّ ♀ينرصف إىل طاعة رلول اهلل 

 ".  ♀هو اخلراج عن طاعة رلول اهلل ، ج عن طاعة اإلمام افيكو  اخلر ،♀ نائب عنه 

 

، ت  د.حميي الدين  4/59 ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم اْلفهمقال أبو الشباس أُحد بن عمر القرطبي ِف  2

)َاَفاَرَق م   "2008ـه 1429،  4مستو ، ايولف عيل ، اأُحد حممد ،  احممود إبراهيم ، دار ابن كثري ، دمشق ، ط/

ُع عليه . افيه دليل عَل يشني اجْلاََمَعَة(  اجوب نصب اإلمام ، احتريم خمالفة باجلامعة   جاعة اْلسلمني عَل إمام ، أا أمر ُُتْمي

ر بخرق اإلجاع مطلًقا . التفصيل ، فإ  كا  اإلجاع ااحلق    إجاع اْلسلمني ، اأنَّه ااجب اِلتباع . اُيْسَتدُل بظاهره من َكفَّ

 . ا.ـه"افسوقية فإنكاره اخمالفته مشص ظنوناً به فمخالفته ، اإنكاره كفر ، اإ  كا  م اً مقطوع

ري َاَلْو ♫    " جرة اقال ابن أِب  تيي َحَصَلْت ليَذليَك اْْلَمي ْشي ِفي َحّل َعْقد اْلَبْيَشة الَّ  السَّ
د بياْْلَُفاَرَقةي "  بيَأْدَنى ََشْ اْْلَُرا

  .  1401، نيل اْلاطار ص   10/ 13ينظر   فتح الباري



يَتُتهُ  يٌَّة ( َأْي َمنُْس  3َقْوُلُه   ) َفمي
لي يَتٌة َجاهي ْلدَامي ، وَبٌة إىَل َأْهلي اجْلَْهلي مي ُد بيهي َمْن َماَت َعََل اْلُكْفري َقْبَل اإْلي َااْْلَُرا

عي َأ َّ اْلُكلَّ ََلْ َيُكْن حَتْ 
يَتةي َمْن َفاَرَق اجْلاََمَعَة بيَمْن َماَت َعََل اْلُكْفري بيَجامي

ي ي
َت ُحْكمي إَماٍم ، َفإي َّ ، َاُهَو َتْشبييٌه ْل

يَّةي َِل إَماَم َلُه اخْلَاري 
لي  .4َج َعْن الطَّاَعةي َكَأْهلي اجْلَاهي

ْم ، َاَِل َقاَتَلُهْم َأنَّا يٌل َعََل َأنَُّه إَذا َفاَرَق َأَحٌد اجْلاََمَعَة َاََلْ ََيُْرْج َعَليْهي
يثي َدلي ُه إىَل  َاِفي احْلَدي نَُردَّ

َِل ُنَقاتيُلُه لي

َن ليْْليَمامي  َنَُّه ََلْ َيْأُمْر  اجْلاََمَعةي َاُيْذعي  َبْل َأْخََبَ َعْن َحالي َمْوتيهي ،  ♀�بيالطَّاَعةي َبْل ُنَخلِّيهي َاَشْأنَُه ؛ ْلي
َتاليهي بيقي

ي 
ْن َقْولي َعيلي ْلدَامي َاَيُدلُّ َلُه َما َثَبَت مي يَّةي ، َاَِل ََيُْرُج بيَذليَك َعْن اإْلي

لي جي " ليْلَخَواري  ◙ َاَأنَُّه َكَأْهلي اجْلَاهي

ئُْتْم  م اً َأْ  َِل َتْسفيُكوا َدم َاَبيْنَنَا َاَبيْنَُكمْ ، ُكوُنوا َحيُْث شي ، َفإيْ   اً ، َاَِل َتْظليُموا َأَحد ، َاَِل َتْقَطُشوا َلبييداً  اً َحَرا

َتليَفٍة . إَليُْكْم بياحْلَْربي " ، َاَهَذا َفَشْلُتْم َنَفْذُت   َثابيٌت َعنُْه بيَأْلَفاٍظ خُمْ

اٍد َأْخ   ْبُن َشدَّ
ي
اٍد َقاَل َعْبُد اَّللَّ  ْبني َشدَّ

ي
يقي َعْبدي اَّللَّ ْن َطري ُّ َااحْلَاكيُم مي

 َما َقَتَلُهْم  َفوَ   َرَجُه َأُْحَُد َاالطَََّبَايني
ي
اَّلَلَّ

َم . َم احْلََرا بييَل َاَلَفُكوا الدَّ  َحتَّى َقَطُشوا السَّ

َد اخْليدَافي عَ  ُب قيَتاَل َمْن َخاَلَفُه .َفَدلَّ َعََل َأ َّ ُُمَرَّ َمامي َِل ُيوجي  ََل اإْلي

                                                           

َااَية اْْلُْخ   "  11 - 10/ 13ِف الفتح ♫ قال احلافظ ابن حجر  3  الرِّ
يَّة " َاِفي ِفي

لي يَتًة َجاهي َرى " َفاَمَت إيِلَّ َماَت مي

يث ايْبن ُعَمر نَْدُه ِفي َحدي يَّة " َاعي
لي يَتة " َجاهي يَتته مي ُْسليٍم " َفمي

ي
َااَية ْل ة  اً َرَفَشُه " َمْن َخَلَع َيد ¶ ري ْن َطاَعة َلقيَي اَّللَّ َاَِل ُحجَّ مي

يَّة " َلُه ، َاَمْن َماَت َاَلْيَس ِفي ُعنُقه بَ 
لي يَتة َجاهي  .ْيَشة َماَت مي

ّي َأْي َما َفاَرَق اجْلاََمَعة َأَحد إيِلَّ  ْنَكاري ْلتيْفَهام اإْلي ْلتيْثنَا  ُهنَا بيَمْشنَى اِلي ُّ   اِلي
َفْت " َما " َقاَل اْلَكْرَمايني  َجَرى َلُه َكَذا ، َأْا ُحذي

َرة ، َأْا " إيِلَّ " َزائيَدة َأْا َعا َي ُمَقدَّ يم َحاَلة اْْلَْوت َكَمْوتي َفهي
ي
َي بيَكْْسي اْْل يَّة َاهي

لي يَتةي اجْلَاهي
ي
د بياْْل يِّنَي ، َااْْلَُرا

طيَفة َعََل َرْأي اْلُكوفي

ُفوَ  َذليَك ، َاَلْيَس  ُْم َكاُنوا َِل َيْشري ََّنَّ
يَّة َعََل َضدَال َاَلْيَس َلُه إيَمام ُمَطاع ، ْلي

لي د َأنَّ  َأْهل اجْلَاهي ي اً رُه َيُموت َكافي اْْلَُرا  اً َبْل َيُموت َعاصي

ّ اَ 
يلي ْثل َمْوت اجْلَاهي ره َاَمْشنَاُه َأنَُّه َيُموت مي ل َأْ  َيُكو  التَّْشبييه َعََل َظاهي لييّ ، َاََيَْتمي د  اً إيْ  ََلْ َيُكْن ُهَو َجاهي ، َأْا َأ َّ َذليَك َاَرَد َمْوري

ره َغرْي مُ  ْجر َاالتَّنْفيري َاَظاهي  . 1401" . اينظر   نيل اْلاطار ص   َرادالزَّ

قوله  )فامت( يشني إ  أدركه اْلوت عَل حال فرقته للمسلمني فإنه   "  210/ 8ِف اإلفصاح ♫ قال ابن ُهبرية  4

من يموت من فرقته تلك من  كلَّ  ♀يموت ميتة اجلاهلية، ااجلاهلية هم الذين ماتوا كفارا، فحذر رلول اهلل 

اْلسلمني النائب  اْلؤمنني اإمامي  ْلمريي  ، عن أ  يأمترَ  الباطلةُ  ةُ ، ارصفتها احلميّ  قد أخرجتها النخوة اهليةً ج ميتةً  أ  يموَت 

 الشاْلني.  ربِّ  عن رلولي 

 ْل َّ ، عن هذا الوعيد  ، خرَج  يموَت  أ ْ  قبَل  اإلمامي  إىل اجلامعة اطاعةي  ارجعَ  ن تاَب ه مَ اِف هذا احلديث إشارة إىل أنَّ 

 ." ةٍ مهلَ  من غريي  من حراف الشطفي  الفا َ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماله  احلديث الثالث االشورا    من ُقتيَل دا َ 

 ْبني ُعَمَر  *
ي
 ¶ َعْن َعْبدي اَّللَّ

ي
َماليهي ، َفُهَو 5  } َمْن ُقتيَل ُداَ   ♀َقاَل   َقاَل َرُلوُل اَّللَّ

يٌد  َحُه .َاالنَّ  { َرَااُه َأبُو َداُادَ 6َشهي يُّ َاَصحَّ
ذي مي ْ يُّ َاالِّتِّ

 َسائي

ا ْبني اْلَشاصي   ْبني َعْمري
ي
يثي َعْبدي اَّللَّ ْن َحدي يُّ مي  ¶ .َاَأْخَرَجُه اْلُبَخاري

يثي َلشييدي ْبني َزْيدٍ  ْن َحدي بَّاَ  َااحْلَاكيُم مي
نَني َااْبُن حي  . ◙ َاَأْخَرَجُه َأْصَحاُب السُّ

                                                           

ُداَ  ِف أصلها   ظرُف مكاٍ  ، بمشنى   َأْلَفَل احَتَْت ،    " 1/352ِف اْلُـفـهم ♫ قال أبو الشبَّاس القرطبي  5

ٌع ، ااجهه   أ َّ الذ  ، اهو ُماٌز اتولُّ
" السببيةي َلْت ِف هذا احلديث بمشنى "ْلي َْجلي ي ُيَقاتيُل اهي نقيُض َفْوق ، اقد الُتْشمي

 " . عَل ماله ، إنام ُيشله َخْلَفُه أا حتته ، ثم يقاتيُل عليه

فإذا أريد ،  اماِلً  اأهداً  ادماً  حمِّتم ذاتاً  اْلؤمنَ  ) فهو شهيد ( ْل َّ ، اقوله    نياخرة ِل ِف حكم الدُّ ِف حكم اآل  أي  6

 . 740ا 4/736  حتفة اْلحوذي  ينظر. له الدفع عنه فإذا قتل بسببه فهو شهيد منه َش  من ذلك جازَ 



يثي َدلييٌل َعََل  َْن َقَصَد َأْخَذ َمالي َاِفي احْلَدي
ي
زي اْْلَُقاَتَلةي ْل هي بيَغرْيي َحقي َقلييداً   َجَوا اُل ، َأْا َكثيري َغرْيي ، َاَهَذا  اً َكاَ  امْلَ

يَّةي 
اليكي ريي ، َاَقاَل َبْشُض امْلَ الي .  َقْوُل اجْلاََمهي ْن امْلَ َتاُل َعََل َأْخذي اْلَقلييلي مي  َِل َُيُوُز اْلقي

ُق احْلَاُل َبنْيَ اْلَقلييلي َااْلَكثيريي  7ْرُطبييُّ َقاَل اْلقُ  َتاُل ليَدْفعي اْْلُنَْكري ، َفدَا َيْفَِّتي  َذليَك َهْل اْلقي
 ،   َلَبُب اخْليدَافي ِفي

ري َفيَْخَتليُف احْلَاُل ِفي َذليَك ؟  َ ْن َبابي َدْفعي الَّضَّ  َأْا مي

يِّ 
افيشي ري َعْن الشَّ ْفُع إِلَّ  ◙َاَحَكى اْبُن اْْلُنْذي يُمُه َاََلْ ُيْمكينُْه الدَّ

يَد َماُلُه ، َأْا َنْفُسُه ، َأْا َحري َأ َّ َمْن ُأري

َد اْلَقتْ  اَرٌة َلكيْن َليَْس َلُه َأْ  َيْقصي يلٍ بياْلَقْتلي َفَلُه َذليَك َاَليَْس َعَليْهي َقَوٌد ، َاَِل ديَيٌة ، َاَِل َكفَّ ْن َغرْيي َتْفصي  . 8َل مي

ري َقاَل ابْ  ُجلي َأْ  َيْدَفَع عَ    ُن اْْلُنْذي لرَّ
ْلمي َأ َّ لي ي َعَليْهي َأْهُل اْلشي يَد ُظْلامً َاَالَّذي يٍل ، إِلَّ َأ َّ  امَّ ُذكيَر إَذا ُأري بيَغرْيي َتْفصي

ْلَطا ي لي   السُّ
ي
شينَي َعََل اْلتيْثنَا  يثي َكاْْلُْجمي  احْلَدي

ي
ْن ُعَلاَم  َْبي َعََل ُكلَّ َمْن َُيَْفُظ َعنُْه مي  بياْْلَْمري بيالصَّ

َدةي ري ْْلَثاري اْلَوا

هي   َاَتْركي اْلقييَامي َعَليْهي .، َجْوري

تيي ليلنَّاسي فييَها َجَاَعٌة َاإيَمامٌ  يُّ َبنْيَ احْلَالي الَّ
َق اْْلَْاَزاعي يَث َعَليَْها،  َاَفرَّ ا ِفي َحالي اخْليدَافي ،  َفَحَمَل احْلَدي َاَأمَّ

 . اً ْسليْم ، َاَِل ُيَقاتيْل َأَحدةي َفْليَْستَ َااْلُفْرقَ 

يثي َأِبي ُهَريْ  ْن َحدي ْلمي َما َأْخَرَجُه ُمْسليٌم مي ري َعْن َأْهلي اْلشي ◙ َرَة ) ُقْلت (   َاُيَؤيُِّد َما َقاَلُه اْبُن اْْلُنْذي

يُد َأْخَذ َماِلي ؟ قَ  بيَلْفظي } َأَرَأيَْت  اً َمْرُفوع َقاَل    َفدَا ُتْشطيهي َقاَل َأَرَأيْت إْ  َقاَتَلنيي ؟ َقاَل َقاتيْلُه . اَل إْ  َجاَ  َرُجٌل ُيري

يثي إطْ    َأَرَأيَْت  ُر احْلَدي يٌد َقاَل َأَرَأيْت إْ  َقَتْلته ؟ َقاَل   َفُهَو ِفي النَّاري { َاَظاهي دَاُق إْ  َقَتَلنيي ؟ َقاَل   َفَأنَْت َشهي

 اْْلَْحَوالي .

اَل  ) ُقْلت (   َهَذا زي قيَتالي َمْن َيْأُخُذ امْلَ ُد َأْخُذ َماليهي ُظْلامً ،  9ِفي َجَوا َْن ُيَرا
ي
ْلتيْسدَاُم  َفَهْل َُيُوُز َلُه َأْي ْل اِلي

ُزُه  ُر َجَوا  .10َاَتْرُك اْْلَنْعي بياْلقيَتالي ؟ الظَّاهي

                                                           

 .  1/353اْلُـفـهم  7

ام 8 م ص ِف  ♫ قال الشدامة البسَّ ة ة الشامَّ من القواعد الكليَّ  قال الشلام   اهذا التقييد مأخوذٌ "  750تيسري الشداَّ

 " . ِف الورع

ـه " 1332،  1، ط/ ، دار الكتاب الشرِب ، بريات7/170ِف اْلنتقى رشح اْلوطأ ♫ قال أبو الوليد الباجي  9

هي  َْجري نَي َفُهَو َأْعَظُم ْلي   " .َاإيَذا ُقتيَل ُداَ  َماليهي َاَمالي اْْلُْسليمي



يُث   اْْلَْقُتوَل { ، َفإينَّ   َاَيُدلُّ َلُه َحدي
ي
الي بياْْلَْاىَل } َفُكْن َعْبَد اَّللَّ ْلتيْسدَامي ِفي النَّْفسي َاامْلَ زي اِلي ُه َدالٌّ َعََل َجَوا

يمي   .11َفيُْحَمُل َقْوُلُه ُهنَا ، َاَِل ُتْشطيهي َعََل َأنَُّه ََّنٌْي ليَغرْيي التَّْحري

ل دينه  نْ مَ حكم  االشورا    رابعاحلديث ال  بدَّ

 َقاَل   َقاَل َرُل  ¶َعْن اْبني َعبَّاٍس  *
ي
َل ديينَُه َفاْقُتُلوُه { .َرَااُه  ♀وُل اَّللَّ } َمْن َبدَّ

يُّ .  اْلُبَخاري

َل ديينَُه  يُث َدلييٌل َعََل ُاُجوبي َقْتلي َمْن َبدَّ ُل إْجَاٌع .12احْلَدي  َااْْلَاَّ
َةي ُجلي َااْْلَْرأ لرَّ

َاِفي الثَّايني  ، َاُهَو َعامٌّ لي

دَاٌف   . 13خي

                                                                                                                                                                      

أا ، أا اْلهل  ، ذلك بالرخصة األلم املال امن أخذ ِف"  6/607ِف رشح البخاري ♫ قال ابن بطَّال  10

 . " هبذا احلديثي  كانت له الشهادةُ  تَل ة اقُ لشدَّ ذلك با ِفالنفس فأمره إىل اهلل ، ااهلل يشذره ايأجره ، امن أخذ 

، ب اَّلّل لبحانه ِف غري آية من كتابه إىل التشرض للشهادة لقد ط   " 4/315ِف مشاَل السنن ♫ قال اخلطاِب  11

 عَل يدعن أهله أا دينه إذا أرمن دافع عن ماله أا  ذلك عَل أ َّ  هذا شهيدًا ، فقد دلَّ  ♀ى رلول اَّلّل اإذا لمَّ 

 عليه كا  مأجورًا فيه نائدًا به منازل الشهدا  . القتُل  ىَش  منها فأت

عن نفسه اذهبوا ِف ذلك إىل أحاديث رايت ِف ترك  اِل يقاتَل  الواجب عليه أ  يستسلمَ  اقد كره ذلك قوم زعموا أ َّ 

 قتال اللصوص اقطاع الطريق ، اِف اخلراج عَل اْلئمة ، اليس هذا من ذلك ِف َش  ، إنام جا  هذا ِف، القتال ِف الفتن 

 ."اأهل البغي االساعني ِف اْلرض بالفساد امن دخل ِف مشناهم من أهل الشيث ااِلفساد 

يَن  12 د بالدين هو الدين اإللدام الذي هو الدين احلّق الذي رضيه اَّللَّ تشاىل لشباده، حيث قال تشاىل  }إي َّ الدِّ اْلرا

ْلدَاُم{ اآل  اإْلي
ي
نَْد اَّللَّ ْلدَاَم ديينًا{ اآلية، فدا يشمل عموم هذا احلديث كّل اْلديا ، فمن عي يُت َلُكُم اإْلي ية، اقوله تشاىل  }َاَرضي

نّية  .              ، أا غريها من ملل الكفر، أا بالشكس، ِل يقتل بذلك، اهذا الراجح، افيه خداٌف  انتقل من اليهودّية، إىل النرصا

 .  31/382 ذخرية الشقبىينظر   

السلف اأئمة التتابة اْلرتد ، فجمهور  ِفاختلف الناس  "   6/226ِف إكامل اْلُْشليم ♫ قال القايض عياض 13

القصار   أنه إجاع من الصحابة ، اعن احلسن اطاااس  ناحكى اب الفتوى افقها  اْلمصار عَل التتابته .  الفقها 

 ِبأعن  الطحاايأبى للمة ، اهو قول أهل الظاهر . احكاه  عن عبد الشزيز بن يابشض السلف   أنه ِل يستتاب ، احك

... لوه( ت  )من بدل دينه فاق ♀يولف ، قالوا   اتنفشه توبته عند اهلل ، الكن ِل ندرأ عنه القتل ؛ لقوله 

الك ااختلف من قال بالتتابته ىف مدة اِللتتابة ، اهل يَّضب له أجل ؟ فقال أُحد اإلحق   ثداثة أيام ، االتحسنه م



َكَر َااْْلُنَْثىَذَهَب اجْلُْمُهوُر إىَل  َمَة َمْن ُهنَا َتُشمُّ الذَّ
َ َّ َكلي ُة ؛ ْلي َُة اْْلُْرَتدَّ َا ُتْقَتُل اْْلَْرأ َنَُّه َأْخَرَج اْبُن ،  َأَّنَّ َاْلي

ري َعْن اْبني َعبَّاٍس 
ُة "¶ اْْلُنْذي َُة اْْلُْرَتدَّ يثي َأنَُّه َقاَل " ُتْقَتُل اْْلَْرأ ي احْلَدي  .َرااي

ا َأْخرَ  َ
ي
ارَ َامل فيُراَ   ◙ ُقْطنيّي " َأ َّ َأبَا َبْكرٍ  َجُه ُهَو َاالدَّ َحاَبُة ُمَتَوا  َاالصَّ

دَاَفتيهي ًة ِفي خي ًَة ُمْرَتدَّ َقَتَل اْمَرأ

يٌث َحَسٌن  ْر َعَليْهي َأَحٌد " ، َاُهَو َحدي  .َاََلْ ُينْكي

يثي } َخاليٍد  نَي َبَشَثُه النَّبييُّ ◙ َاَقْد َاَقَع ِفي َحدي
 اْليََمني َأنَُّه َقاَل َلُه َأيُّاَم َرُجٍل اْرَتدَّ إىَل  ♀حي

ْب ُعنَُقُه  ْلدَامي َفاْدُعُه ، َفإيْ  َعاَد َاإيِلَّ َفاْْضي ْلدَامي َفاْدُعَها ، َفإيْ  َعاَدْت َاإيِلَّ ، َعْن اإْلي ْت َعْن اإْلي ٍَة اْرَتدَّ َاَأيُّاَم اْمَرأ

ْب ُعنَُقَها { َاإيْلنَاُدُه َحَس   .14ٌن ، َاُهَو َنصٌّ ِفي حَمَلِّ النَِّزاعي َفاْْضي

َنَُّه َقْد } َاَرَد َعنُْه  ْت َقاُلوا ؛ ْلي َُة إَذا اْرَتدَّ َا َِل ُتْقَتُل اْْلَْرأ يَُّة إىَل َأَّنَّ
النَّْهُي  ☻َاَذَهَب احْلَنَفي

ًَة َمْقُتوَلًة ، َاَقاَل َما َكاَنْت   مَلَّا َرَأى اْمَرأ
ي
هي ليُتَقاتيَل { .َرَااُه َأُْحَُد . َعْن َقْتلي النَِّسا   َهذي

ةي  صَّ
يَاقي قي يَّةي َكاَم َاَقَع ِفي لي

يي َفيَُكوُ  النَّْهُي  النَّهْ َاَأَجاَب اجْلُْمُهوُر بيَأ َّ النَّْهَي إنَّاَم ُهَو َعْن َقْتلي اْلَكافيَرةي اْْلَْصلي

 ، َاُهَو مَلَّا كَ  اً خَمُْصوص
لَّةي ْن اْلشي َم مي كيَها اْْلَُقاَتَلَة َفَكاَ  َذليَك ِفي بياَم ُفهي َِّتْ

اَنْت َِل ُتَقاتيُل َفالنَّْهُي َعْن َقْتليَها إنَّاَم ُهَو لي

بينيَ  يِّنَي اْْلَُتَحزَّ
اري اْْلَْصلي  ليْلقيَتالي َاَبقيَي ُعُموُم َقْولي  دييني اْلُكفَّ

ي
َل ديينَُه َلامل ُة َعْن اْْلَُشاريضي َاَأيََّدتْ  اً هي َمْن َبدَّ ُه اْْلَديلَّ

تيي َلَلَفْت .  الَّ

 َ يلي َفيَْشَمُل َمْن َتنرَصَّ يثي إْطدَاُق التَّْبدي َر احْلَدي ْن اْْلَْدَيا ي  اً  َبْشَد َأْ  َكاَ  َُهُودييّ َااْعَلْم َأ َّ َظاهي َاَغرْيَ َذليَك مي

ٌ  َكاَ  مينْ  يَُّة َاَلَوا
افيشي يَّةي َاإيىَل َهَذا َذَهَبْت الشَّ ْطدَاقي َهَذا اللَّْفظي  اْلُكْفري ي ْزَيةي َأْم َِل إلي رُّ بياجْلي

تيي ُتقي اْْلَْدَيا ي الَّ

ْلدَامي . يَل اْلُكْفري َبْشَد اإْلي ُد إِلَّ َتْبدي يَُّة ِفي َذليَك ، َاَقاُلوا َليَْس اْْلَُرا
 َاَخاَلَفْت احْلَنَفي

                                                                                                                                                                      

انحوه ِف   رشح  ." مرة ، احكى ابن القصار عن مالك فيه قولني   الوجوب ااِللتحباب  الشافشياأبو حنيفة ، اقاله 

 .  4/18، اْلفهم  12/413صحيح مسلم ، النواي 

ب ا   14 َقة َارُشْ ي َنا َاالْسَّ  احْلُُداد ُكّلَها الزِّ
َجال َاالنَِّسا  ِفي َاك الرِّ

َنا َرْجم َاُيَؤيِّدُه ايْشِّتي ْن ُصَور الزِّ
خْلَْمر َااْلَقْذف ، َامي

ة اْْلُْحَصن ْن النَّْهي َعْن َقْتل النَِّسا  ، َفَكَذليَك ُيْسَتْثنَى َقْتل اْْلُْرَتدَّ  12/340 فتح الباري. ينظر    َحتَّى َيُموت َفاْلُتْثنيَي َذليَك مي

، احممد أرشف بن أمري الشظيم أبادي  809 -4/808 ِف حتفة اْلحوذي♫ انقله عنه اْلباركفوري  ، 341 –

 . 1889ِف عو  اْلشبود ص  ♫ 



اٌك اتَِّفاق َقاُلوا   َاإيْطدَاُق   َمِّْتُ
يثي ْطدَاقي َلُه ِفي َح  اً احْلَدي لٌَّة ، قِّ اْلَكافيري إَذا َأْلَلَم َمَع َتنَاُالي اإْلي َابيَأ َّ اْلُكْفَر مي

َدٌة  ْن ، َااحي ُّ مي
نَُّه َقْد َأْخَرَج الطَََّبَايني

يٍن آَخَر ، َفإي ْلدَامي بيدي َل دييَن اإْلي ُد َمْن َبدَّ  اْبني َعبَّاسٍ َفاْْلَُرا
يثي  ¶ َحدي

ْلدَامي .} َمْن َخ  اً َمْرُفوع يني اإْلي َح بيدي ُبوا ُعنَُقُه { َفرَصَّ ْلدَامي َفاْْضي  اَلَف ديينُُه دييَن اإْلي

 


