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مضل  إن احلمد هلل حنمده و نستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يجده اهلل فال

 .له إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله عليه الصالة والسالمإله ومن يضلل فال هادي له وأشجد أال 

 :أما بعد

اليت هي جزء من مقرر فقه اجلنايات ، وقد بذلت وسعي يف  كفارة القتل ةلأكلفت ببحث مس فقد
 . لا ، وأسأله جل وعال التوفيق والسداد والقبو، وصياغة عبارهت امجع مادهت
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 :خطة البحث

 .املقدمة: أواًل
 :املطالب: ثانيًا

 .لكم الكفارة يف القتل اخلطأ : املطلب األول 
 . لكم الكفارة يف القتل شبه العمد: املطلب الثاين
 .لكم الكفارة يف القتل العمد : املطلب الثالث

 .اخلامتة : ثالثًا
 .الفجرس: رابعًا

 . فجرس اآليات
 .فجرس األلاديث 

 .ملصادر واملرجع فجرس ا
 .فجرس املوضوعات
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 :منهج البحث 

 

 .يف اهلامش عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعجا يف القرآن الكرمي بذكر اسم السورة ورقم اآلية  (0

كان يف  نكان احلديث يف الصحيحني خرجته وإ نخرجت األلاديث اليت وردت يف البحث فإ  (2
 . تهغرمها  خرجته وذكرت درج

واجلزء ورقم  رجعبذكر اسم املوذلك مراجعجا  إىلبنسبتجا األقوال وأدلتجا   ى توثيقلع لرصت (4
 .فحة يف اهلامشصال

 .–إن وجد -عليجا من مناقشة وإجابة من العلماء  أدلته وما طرأ مث  أذكر القول (3

(  يناقشو ميكن أن  )أو (  ميكن أن جياب )إذا اجتجدت يف مناقشة بعض األقوال أو أدلتجا قلت و (5
 .( قلت)  لفظأعرب عن ذلك ب رغبت باإلضافةوإذا 

ين إين أذكر اسم املرجع مباشرة يف احلاشية ، وإذا نقلته باملعىن فإإذا نقلت العبارة نصًا من املرجع ف (6
 (.ينظر)أكتب 

 .لقول الراجح مث أذكر باقي األقوالبا بدأفأ عندي راجحرتبت األقوال لسب ال (7

 .هبذا البحث  اعتمدت الفجرس (8
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 مطالب البحث
 :اوفيج

 لكم الكفارة يف القتل اخلطأ  :املطلب األول. 

 لكم الكفارة يف القتل شبه العمد :املطلب الثاين. 

 لكم الكفارة يف القتل العمد :املطلب الثالث. 
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 :املطلب األول 
 .  (  ) حكم الكفارة يف القتل اخلطأ

 
 .   (  ) اعجتب الكفارة يف القتل اخلطأ باإلمج

  .  (  ) " وأمجعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة: "  (  ) نذراملقال ابن 
 

 :األدلة

عَدُوٍّ  فَإِنْ كان من قَوْمٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِال أَنْ يَصَّدَّقُوا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } :قول اهلل عز وجل  (0

 .(  ){ إلَى أَهْلِهِ وَََحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَكُمْ وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كان من قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
   

بالتكلف واجلجد وإذا  عليه رمقدو جتنب القتل أن فعل اخلطأ جناية وهلل تعاىل املؤاخذة عليه ألن  (2
  .(  ) كان جناية فالبد هلا من التكفر والتوبة

 

  .(  ) ألن النفس الذاهبة بالقتل اخلطأ معصومة حمرمة فلذلك وجبت الكفارة فيجا  (4

                                                           

لاشية . كأن يرمي ما يظنه صيدًا أو غرضًا أو شخصًا فيصيب آدميًا مل يقصده  أن يفعل ماله فعله: تعريف قتل اخلطأ   (0)
 . 47منت أيب ش اع . بأن يرمي إىل شيء فيصيب رجال فيقتله : ، وعرف أيضًا( 7/076)الروض املربع 

 .(01/46) نغي، امل( 3/84)، حتفة احملتاج   (702 (فقرة  )001)، اإلمجاع البن منذر ( 7/57)نيل األوطار : ينظر( (2
املبسوط يف الفقه ، : حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، أبو بكر ، فقيه جمتجد ، كان شيخ احلرم مبكة ، له كتاب  (4)

 ( .5/233) األعالم : ينظر. هـ 423اإلمجاع واالختالف ، تويف مبكة عام 
 ( .001)اإلمجاع البن منذر  (3)
 ( .32)رقم  سورة النساء ، جزء من اآلية (5)
 ( .6/010)تبيني احلقائق ، ( 7/252)بدائع الصنائع : ينظر( (6
 ( .7/283)لاشية الروض : ينظر( 7(
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 :املطلب الثاين

 .(   ) حكم الكفارة يف القتل شبه العمد
 :اختلف العلماء يف وجوب الكفارة فيه على قولني 

 . عمدالشبه قتل  الكفارة جتب على القاتل  أن  : األولالقول 
  .  (  ) واحلنابلة،  (   ) ومذهب الشافعية ، (  ) وهو قول مججور احلنفية 

 :األدلة 

 ةوبلتار وك الشإىلوالداعي ،  ةوبلتا لق أو كرالش قحلإما يف اخلطأ  تبجا وإمن ارةفالك أن  (0
 وعنفيجا ولكن  نايةج القتل شبه العمدن كووالتوبة ل اصمن القص دنبلة االمسهنا فالشكر ل موجود
   .(  ) له توبة هلل وشكرًا ت ب الكفارة هناف القتل فيجا، دصم قدعلخفة 

يشبه القتل اخلطأ يف عدم قصد القتل فوجبت فيه القتل شبه العمد  نفإالقياس على القتل اخلطأ ؛   (2
 .(  ) كالقتل اخلطأ الكفارة

 .عمد الالكفارة ال جتب على القاتل شبه  أن   :القول الثاني
  .(   ) (  ) وهو قول بعض احلنفية 

 

                                                           

منت أيب   ".أن يقصد ضربه مبا ال يقتل غالبًا فيموت " :ويسمى عمد اخلطأ ، وخطأ العمد ، وخطأ شبه العمد ، وتعريفه  (0)
ل غالبًا ومل جيرله هبا كمن ضربه يف غر مقتل بسوط أو عصى صنغرة أو لكزه أن يقصد جناية ال تقت: "وكذلك  ،( 47)ش اع 
 ( .075/ 7)لاشية الروض املربع " وحنوه 
 ( .7/250)، بدائع الصنائع ( 6/011) تبيني احلقائق: ينظر(2) 
 ( .3/84)، حتفة احملتاج( 3/041)منغي احملتاج : ينظر (4)
 . (01/45) املنغي: ينظر(3) 
 ( .7/250)بدائع الصنائع  :ينظر (5)
 ( .01/45) املنغي ،( 7/250)، بدائع الصنائع ( 3/334)اهلداية شرح البداية : ينظر(6) 
 ( .3/53)، البحر الرائق (  7/250)بدائع الصنائع  ،( 6/011)تبيني احلقائق : ينظر(7) 
لكية أن شبه العمد  عند مالك كالعمد ؛ وبناء عليه أما اإلمام مالك فإن القتل عنده عمد وخطأ فقط ، وذكر بعض علماء املا( (8

 يقصد الو الضرب يقصد أن فجو العمد شبه وأما: " مالك على املشجور ، قال ابن جزي فال جتب الكفارة يف قتل شبه العمد عند
 (.2/035)لقني ، ووجدت ما يقارب هذا يف كتاب الت(226)القوانني الفقجية ".كاخلطأ:واملشجور أنه كالعمد، وقيل، لالقت
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 : يلهمدل

 ، من باب التخفيف فالكفارة؛  مينع شرع الكفارة هذان اإلمث كامل وفإ القياس على القتل العمد ،
   .(  )بة هبا كما يف العمدوت كفارةال حلصتفال منغلظة  هذه جنايةو

  :مناقشة الدليل 

صده، وهذه الكفارة جتب قال القتل ألنه مل ي،  ألنه قصده آمث إمث الضرب القاتل يف شبه العمد أن
 إىل القتل الكفارة فكذا عند اجتماعجما يضاف وجوب،  خمطئ وال جتب بالضرببالقتل وهو فيه 

 . (  )ر مقصود نغال

 :الترجيح وأسبابه 
 : الراجح 
 . مد يف القتل شبه الع بوجوب الكفارة القول 

 :أسباب الترجيح
 .مناقشة صحيحة دليل القول الثاين مناقشة وجاهة أدلة القول األول ، و

                                                           

 ( .6/011)تبيني احلقائق   ،( 7/252)بدائع الصنائع : ينظر (0)
 ( .6/011)تبيني احلقائق : ينظر( (2
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 :ملطلب الثالثا
 . (  ) حكم الكفارة يف القتل العمد

 
 :حترير حمل النزاع

  .(4) ( القتل كفارة: ) ديث حل،  (  ) اتفاقًا إذا اقتص من اجلاين فإنه ال كفارة عليه
 . ( ) (ومن أصاب من ذلك شيًئا فعوقب به يف الدنيا فجو كفارة له)  : كذلك قوله و

 : صاص يف لقه ، على قولنيأو تعذر الِق واختلفوا يف ما إذا عفا عنه أولياء الدم
 .ال جتب الكفارة يف القتل العمد   : القول األول
 . (  ) احلنابلة دواملشجور عن ، (  ) واملالكية ، (  ) احلنفيةوهو مذهب 

 : لدة األ

أن الكفارة : ، وجه الداللة من اآلية ( 8) { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }: قول اهلل عز وجل  (0
 {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه  جهنم}: جاءت يف سياق  القتل اخلطأ ، مث قال يف سياق القتل العمد 

  .  ( 3)كانت واجبة لذكرت ومل تذكر مع القتل العمد ولو فذكرت الكفارة مع القتل اخلطأ

                                                           

 لاشية الروض. مثل أن يقتله مبثقلأن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله مبا ينغلب على الظن موته به، : القتل العمد هو( (0
 (.7/068)املربع 

، روضة الطالبني (02/274)الذخرة ، ( 6/242)، مواهب اجلليل (835)، السيل اجلرار (7/237)الصنائع  بدائع :ينظر (2)
(4/022. ) 

وفيه ابن هليعة لكنه من لديث " ( 3/72)التلخيص احلبر  قال ابن ل ر يف ،و( 7/57)أخرجه الشوكاين يف نيل األوطار  (4)
البدر ، وابن امللقن يف " رجاله رجال الصحيح : "وقال عنه ( 6/263)ع الزوائد ، واهليثمي يف جمم"  ابن وهب عنه فكان لسنًا

 .عن احلسن بن علي موقوًفا عليه أخرجه ( 8/513)املنر 
 .(0713)، ومسلم يف احلدود، رقمه (4832)، رقمه(07)أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب عالمة اإلميان لب األنصار (3)
 . ( 3/332)، اهلداية شرح البداية ( 6/33)، تبيني احلقائق ( 7/250)بدائع الصنائع  (5)
 ( .02/308)الذخرة  ،( 3/286)لاشية الدسوقي  :ينظر (6)
 . (7/288)لاشية الروض  ، (01/45) ، املنغي (024)منت اخلرقي : ينظر (7)
 ( .32)سورة النساء ، جزء من اآلية رقم  (8)
 ( .7/288)ة الروض ، لاشي( 02/308)الذخرة : ينظر (3)
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ومل ، القود  ى القاتلعل جب النيب قتل رجاًل فأو (  )سويد بن الصامت احلارث بن ملا روي أن   (2
  . ))فلو كانت الكفارة واجبة لذكرها  ،(  )  يوجب الكفارة

  .(  ) يعذر فيه لوجه أن القاتل عمدًا ارتكب إمثًا عظيمًا ال تكفره الكفارة وال   (4

 .جتب الكفارة يف القتل العمد    : القول الثاني
 .  (  ) ، ورواية عن أمحد (  )وهو قول الشافعية 

 : األدلة

 (إن صالبًا لنا قد أوجب: )أتاه نفر من بي سليم فقالوا أن النيب  ( 7) قعسابن األلة ثوالديث  (0
         .(أعتقوا عنه رقبه : )ويف رواية (  )(ضوًا منه من الناراهلل بكل عضو منجا ع كيعتق رقبة يف) :فقال

فأمر النيب هو الذي يستوجب النار لفاعله ،  ًاعمددلت على أن القتل ( أوجب)كلمة : وجه الداللة
  .(  )  وبناء على ذلك جتب الكفارة يف القتل العمدبعتق الرقبة؛ 

 : وقش اةدةيلن

لفوات النفس ، أو أنه أمرهم وذلك  شبه عمد ومساه واثلة موجبًا بأنه حيتمل أنه كان قتل خطأ أو
  .( 01)يف الرواية األخرى عتقأمر غر القاتل بال عليه الصالة والسالم تربعًا بدليل أنه بالعتق

 . فيناقش مبا سبقوعلى فرض صحته  ،ف فال يصح االستدالل بهيأن احلديث ضع :وميكن أن يناقش

                                                           

احلارث بن سويد بن الصامت األوسي األنصاري ، أسلم مث ارتد بعد قتله للم ذر بن ذياد مث عاد لإلسالم فأمر النيب عليه ( (0
 ( .0/442)أسد النغابة :  الصالة والسالم بقتله ، ينظر

 (.06385)وقال عنه أنه ضعيف، رقمه ( 8/57)أخرجه البيجقي يف السنن الكربى،كتاب اجلنايات، باب مراث الدم والعقل( (2
 .  (01/45) املنغي، ( 7/288)لاشية الروض : ينظر (4)
 (.7/288)،لاشية الروض (01/45) املنغي، (3/286)، لاشية الدسوقي(02/307)الذخرة  ،(3/53)البحر الرائق : ينظر( (3
 .(3/84)، حتفة احملتاج  (248)خمتصر املزين : ينظر( (5

 . (01/45) املنغي :ينظر (6)
أبو األسقع ، كان من أصحاب الصفة ، شجد فتح : هو واثلة بن األسقع بن عبدالعزى الكناين الليثي ،  كنيته أبو شداد وقيل(7) 

 ( .5/77)أسد النغابة : ينظر. هـ  85: ، وقيل  84دمشق ، وحتول إىل فلسطني ، تويف سنه 
، ولكم عليه األلباين بأنه ضعيف وذلك يف إرواء النغليل ( 05582)برقم  ، (3/535) أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده( (8
 ( .2/202)، بينما لكم عليه احلاكم باملستدرك بأنه مب موع رواياته صحيح على شرط الشيخني ، ينظر املستدرك (  7/443)

 ( .3/84)،  حتفة احملتاج   (04/67)احلاوي الكبر : ينظر (3)
 (.3/41)، املبدع ( 01/48)املنغي : ينظر( (01



- 11 - 

، أعظم وأكرب جرمًاالعمد  يف واإلمث،  تمحو اإلمثلشرعت  الكفارةف ،القياس على القتل اخلطأ (2
واجبًة يف لق القاتل  الكفارة ، فإذا كانتفكان أدعى إىل إجياهبا إىل تكفر ذنبه أعظمالقاتل  ةولاج

  .( )أوىل من باب خطًأ فجي يف لق القاتل عمدًا 
 :وقش اةدةيلن

لدفع األدىن ال يدل على  الكفارة شرعو ،العمد يف اإلمث  ونألن القتل اخلطأ د؛ قياس مع الفارق أن ال
  .(  ) دفع األعلى

 

 : الترجيح وأسبابه
 .، واهلل أعلمالراجح هو القول األول ، أن الكفارة ال جتب يف القتل العمد 

 : أسباب الترجيح
 .  ا هبقوة أدلة القول األول وصحة أوجه االستدالل  ●
 اإلنسان يربأ أن من أعظموالقتل عمدًا ، القاتل خطًأ نع رفع اإلمثو لتخفيفأن الكفارة شرعت ل ●
 . بالكفارة منه

إن تاب وأخلص التوبة هلل وندم لق الندم  ن القول بعدم الكفارة ال يعي عدم قبول توبتهإ :إشارة
روط املسلم وضاق به ذنبه واستوىف ش القاتل تاب وإذا، بل عليه التوبة النصوح من ذنبه، على ذنبه
 يَزْنُونَ وَال بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ يَقْتُلُونَ واَل آخَرَ إِلَهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُونَ ال وَالَّذِينَ}: تعاىل اهلل قال عليه، اهلل تابالتوبة 

 اللَّهُ يُبَدِّلُ فَأُولَئِكَ صَالِحاً عَمَالً وَعَمِلَ وَآمَنَ تَابَ مَنْ إِلَّا مُهَاناً فِيهِ وَيَخْلُدْ يَامَةِالْقِ يَوْمَ الْعَذَابُ لَهُ يُضَاعَفْ أَثَاماً يَلْقَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَنْ

، هذا فيما هو عذبه شاء وإن عنه عفا شاء إن اهلل إىل، ولكمه ( ){رَحِيماً غَفُوراً اللَّهُ وَكَانَ حَسَنَاتٍ سَيِّئَاتِهِمْ
 .يل فإنه قائم واهلل يوم القيامة حيكم بينجم لق هلل ، أما لق القت

 

                                                           

 (. 01/48)، املنغي  ( 3/84)حتفة احملتاج : ينظر( (0
 ( .02/203)، الذخرة ( 3/53)البحر الرائق  ،( 6/011)تبيني احلقائق : ينظر( (2
 .71-63-68:الفرقانسورة ( (4
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 الخاتمة
 :اوفيج

 نتائج البحث . 
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 اخلامتة
 

والصالة والسالم على رسول اهلل ، وبعد االنتجاء من هذا البحث ،  توصلت ، رب العاملني احلمد هلل 
 :إىل ما يأيت

 .أن الكفارة يف القتل اخلطأ واجبة على القاتل باإلمجاع  :أواًل 

 .على األرجحيف القتل شبه العمد  على القاتل جتب أن الكفارة  :انيًا ث

 .أن القاتل عمدًا إذا اقتص منه فال جتب عليه الكفارة باالتفاق  :ثالثًا 

 .على األرجحأن القاتل عمدًا إذا مل ُيقتص منه فإن الكفارة ال جتب عليه  :رابعًا 

املسلم  القاتل تاب وإذاقبول التوبة عن ذنب القتل،  ن القول بعدم الكفارة ال يعي عدمأ :ًا خامس
لدخول ذنب القتل يف عموم أدلة قبول التوبة ملن  عليه اهلل تابوضاق به ذنبه واستوىف شروط التوبة 

، هذا فيما هو لق هلل، أما عذبه شاء وإن عنه عفا شاء إن اهلل إىل، ولكمه بعد التوبة تاب من ذنبه 
 .يوم القيامة حيكم بينجملق القتيل قائم واهلل 

 

 

 

وإن  أسأل اهلل العلي القدير أن أكون وفقت يف بيان هذه املسألة وعرضجا بأسلوب واضح و ميسر ،
وأسأله عز وجل املنغفرة على ما ، يف عاله ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان  جلأصبت فمن اهلل 

 رسولناوصل اللجم وسلم على احلات، واحلمدهلل الذي بنعمته تتم الص بدر مي من تقصر أو خطأ ،
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 



 

 

 الفهرس
 :وفيه

 فهرس اآليات . 

 فهرس األحاديث. 

 فهرس األعالم. 

 فهرس املصادر واملراجع. 

 فهرس املوضوعات. 
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 فهرس اآليات
 
 الصفحة         رقمها          السورة             اآلية                                          

وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إاِل  وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }

فَإِنْ كان من قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  أَنْ يَصَّدَّقُوا

يْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كان من قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَ

 {إلَى أَهْلِهِ وَََحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 

 6          سورة النساء (32)

 3          سورة النساء (32) { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }

 3          سورة النساء (34) { ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه  جهنم}

 اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ يَقْتُلُونَ وَال آخَرَ إِلَهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُونَ ال وَالَّذِينَ}

 يَوْمَ الْعَذَابُ لَهُ يُضَاعَفْ أَثَاماً يَلْقَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَنْ يَزْنُونَ واَل بِالْحَقِّ إِلَّا

 صَالِحاً عَمَالً وَعَمِلَ وَآمَنَ تَابَ مَنْ إِلَّا مُهَاناً فِيهِ دْوَيَخْلُ الْقِيَامَةِ

 {رَحِيماً غَفُوراً اللَّهُ وَكَانَ حَسَنَاتٍ سَيِّئَاتِهِمْ اللَّهُ يُبَدِّلُ فَأُولَئِكَ

(68– 63 
71-70) 

 00       فرقانسورة ال
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 فهرس األحاديث واآلثار
 

 الصفحة                                                          احلديث                          
 

 ( 01 )                     سويد بن الصامت قتل رجاًل فأوجب النيب عليه القود احلارث بن أن 
 
 ( 3)                                                                               ( القتل كفارة) 
 
 ( 3 )                            (ومن أصاب من ذلك شيًئا فعوقب به يف الدنيا فجو كفارة له) 
 
 ( 01)                                    (يعتق رقبة يفك اهلل بكل عضو منجا عضوًا منه من النار)
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 فهرس األعالم
 

 الصفحة                                                   االسم                                      
 

 ( 6)                                                                                    ابن املنذر 
 

 ( 01) احلارث بن سويد بن الصامت                                                              
 

 ( 01)                                                واثلة بن األسقع                              
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 فهرس املصادر واملراجع

 . القرآن الكرمي /1

 . م 1٩٩١ عشرة احلادية : لبنان ، الطبعة-الزركلي ، دار املاليني العلمية ، بريوت  الدين خلري ، األعالم /2

 .هـ 122١الطبعة األوىل ،  هـ ، دار املسلم للنشر والتوزيع 31٩ املتوىفبن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  أبو بكر حممد  اإلمجاع، /3

حممد زهري الشاويش ، املكتب : ، حتقيق  هـ1221: املتوىف  األلباين الدين ناصر السبيل ، حممد منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء /2
 .هـ 121١الثانية : ة اإلسالمي ، الطبع

 .لبنان –، دار إحياء التراث العريب ، بريوت  هـ93٩تويف عام   األثري بابن املعروف علي الدين الصحابة ، لعز معرفة يف الغابة أسد /١

 .لبنان –ية ، بريوت األوىل ، دار املعرفة العمل الطبعة هـ  ، 2١2املتوىف سنة , العسقالين علي بن الصحابة ، ألمحد متييز يف اإلصابة /9

امحد عزو : هـ ، دراسة وحتقيق٩21: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بابن جنيم احلنفي ، ت /7
 .م 2112-هـ 1222عناية الدمشقي ، دار إحياء التراث العريب ، الطبعة األوىل 

 -هـ ،  دار الكتاب العريب ، بريوت  ١27الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين ، املتوىف عام بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، عالء / 2
 .م 1٩22:  لبنان ، ط

مصطفى أبو الغيط : حتقيق،  هـ212املتوىف  امللقن واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري ، عمر بن علي ابن  البدر املنري يف ختريج األحاديث /٩
 هـ 122١الطبع  سنة - األوىل :الطبعة - السعودية –اهلجرة  وآخرين ، دار . عبداحلي

  :، دار الكتب اإلسالمي ، ط هـ 723املتوىف عام  تبني احلقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي/ 11
  .مصر  –هـ ، القاهرة 1313

هـ ، دراسة  ٩72محد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ، املتوىف عام حتفة احملتاج بشرح املنهاج ، شهاب الدين أبو العباس أ /11
 .عبد اهلل حممود عمر حممد ، دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان : وحتقيق

  .م1٩٩١/ـه1219 األوىل: ،  الطبعة، مؤسسة قرطبةهـ 2١2املتوىف سنة  أمحد بن علي حممد الكناين العسقالين، التلخيص احلبري/12

أبو أويس : هـ ، احملقق 222: التلقني يف الفقة املالكي ، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي املتوىف / 13
 .م 2112-هـ122١األوىل : حممد بو خبزة احلسين التطواين ، دار الكتب العلمية ، الطبعة

 .لبنان–، بريوت ، دار الفكر، حتقيق حممد عليشهـ 1231املتوىف عام  مد عرفه الدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، حم/ 12

 العاشرة: هـ ، ط13٩2حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ، عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي ، تويف عام  /1١
 .هـ 122١

،  دار الكتب العلمية ،  أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصرياحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،  /19
 .م 1٩٩٩/ هـ 121٩ :الطبعة
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 .م ، بريوت 1٩٩2: ، حتقيق حممد حجي ، دار الغرب ، طه 922 املتوىف عام الذخرية ، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف/ 17

 .مي الزهري الشاويش ، املكتب االس: هـ، حتقيق 979: كريا حيىي بن شرف النووي املتوىف، أبو زروضة الطالبني وعمدة املفتني /12

 .هـ1213 :، الطبعةلبنان ,بريوت, املعرفة املرعشلي، دار يوسف،هـ 2١2تويف البيهقي  احلسني بن السنن الكربى للبيهقي، ألمحد /1٩

 .األوىل: ، الطبعةهـ، دار ابن حزم12١1: بن حممد الشوكاين املتوىف السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حممد بن علي/ 11

 . بريوت , الثقافية ، املكتبةهـ  7١7الكليب الغرناطي املتوىف عام جزي  بن أمحد بن حملمد , الفقهية القوانني /11

: أبو إسحاق، برهان الدين ،املتوىف  ،هـ222سنة  تويف املبدع شرح املقنع ، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح /12
 .م 2113/هـ 1223: هـ ، دار عامل الكتب، الرياض ، الطبعة 222

 .منت أيب شجاع املسمى الغاية والتقريب ، قاضي أيب شجاع أمحد بن احلسني بن أمحد األصفهاين ، عامل الكتب  /13

هـ ، دار 332: أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهلل اخلرقي املتوىف  منت اخلرقي على مذهب ايب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين،/ 12
 .م1٩٩3-هـ1213: الصحابة للتراث ، الطبعة 

 .هـ1219الطبعة– مؤسسة املعارف  ، هـ717تويف عام علي بن أيب بكر اهليثمي ، جممع الزوائد ونبع الفوائد /1١

 .هـ 292:  خمتصر املزين ، إمساعيل بن حيىي املزين املتوىف/ 19

 يوسف ، بإشرافهـ  21١النيسابوري املتوىف سنة  حلاكمعبد اهلل املعروف با بنحممد  عبداهلل الصحيحني ، أليب على املستدرك /17
 .لبنان–املرعشلي ، دار املعرفة ، بريوت 

،دار إحياء التراث  هـ  221:املتوىف بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين أمحد،أبو عبد اهلل  حنبل بن أمحد اإلمام مسند /12
 . هـ 121١ , الثالثة بريوت  ،الطبعة-العريب ، لبنان 

 .م1٩٩١هـ ،121١: لبنان ، ط –مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ، للخطيب حممد الشربيين ،  دار الفكر بريوت / 1٩

 .هـ  121١األوىل ،  : بريوت ، الطبعة  –ار الفكر املغين ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ، د /21

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار ، حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، مكتبة الدعوة اإلسالمية شباب  /21
 .األزهر 

طالل يوسف ، دار إحياء : ، دراسة وحتقيقهـ  ١٩3اهلداية يف شرح بداية املبتدي ، برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين ،  /22
 .لبنان  –بريوت  -التراث العريب 
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة                                                                                   وضوعامل
 (2)                                                                                         املقدمة 

 (6)                                               .لكم الكفارة يف القتل اخلطأ : املطلب األول 
 (7)                                            .لكم الكفارة يف القتل شبه العمد : املطلب الثاين

 (7)                                                                                 ال وأدلتجاقواأل
 (8)                                                                               الترجيح وأسبابه 
 (3)                                                .لكم الكفارة يف القتل العمد : املطلب الثالث

 (3)                                                                                رير حمل النزاعحت
 (3)                                                                                  ال وأدلتجاوقاأل

 (00)                                                                              الترجيح وأسبابه 
 (04)                                                                                        .اخلامتة 
 (03)                                                                                 :وفيه ،الفجرس

 (05)                                                                                 .فجرس اآليات
 (06)                                                                            .فجرس األلاديث 

 (07)                                                                               . عالمفجرس األ
 (08)                                                                      .فجرس املصادر واملرجع 

 (21)                                                                           .فجرس املوضوعات


