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اإلرتثاث وأثره في من يقتل في سبيل اهلل
دراسة فقيية مقارنة
لمباحث

أ .م .د .عبد الخضر عباس عمي
جامعة بغداد  -كمية التربية  /ابن رشد لمعموم اإلنسانية
الممخص :

جادة ومتواضػةة لباػاف ري الهاءػاا والميػ ماف ضػ ضضػؿ الفػءادة ضػ يػباؿ اَ َوب ّػا َف البحػث
البحث محاولة ّ
الماصػػود بيػػباؿ اَ تةػػالال مػػف وػػإؿ الرجػػوع سلػػال أتػػي التهيػػار و حاداػػث ريػػوؿ اَ ص ػ ال اَ ا ػ و ل ػ وي ػ ـ

ضضػػإ ػػف باػػاف مةتػػال ايرتلػػاث ضػ ال لػػة واأصػػطإح الهاءػ و فػػار البحػػث سلػػال ف المرتػػث وبحيػػي راا الهاءػػاا

واػدضف حالػ أحػاؿ ا مػواي ا وػراف مػف الميػ ماف وأ ايػمال بمػا يػم بػ فػءداا ُحػد
ليؿ واأهَّف واصػ ال اػ ُ
ُا ّ
فءداا الدتاا وا ورة واتما هو فءاد دتاا ضاط واحيبوت تد اَ فءادا وهو الةالـ بذلؾ والحمد َ ري الةالماف.

المقدمة :

الحم ػػد َ ري الة ػػالماف والص ػػإة والي ػػإـ

ػػال ف ػػرؼ الو ػػؽ جمة ػػاف و ػػال لػ ػ الطاب ػػاف

اللر المااماف ومف اهتدى بءداءـ سلال اوـ الداف.
الطاهراف وصحب
ّ
ّمػػا بةػ ُػدم ض مػػا ل اتػػؿ ضػ يػػباؿ اَ تةػػالال مػػف متزلػ ٍػة رضاةػ ٍػة و الاػػة وّػػد اَ ضػ الاػػرف الأػراـ
وو د با جر الةظاـ حاث قاؿ ج ّؿ ض ػإ ( فَلْيُقَبتِلْ فِي سَجِيلِ اللّهِ الَّرِيهَ يَشْسُونَ الْحَيَبحَ الدُّوْيَب ثِابخِِسَحِ وَََاه
يُقَبتِلْ فِي سَجِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِتْ فَسَىْفَ وُؤْتِيهِ أَجْسًا عَظِيمًب)(ٔ).
وقاؿ ض موضع ور (ولَئِه قُتِلْتُمْ فِي سَجِيلِ اللّهِ أَوْ َُتُّمْ لَمَغْفِسَحٌ َِّهَ اللّهِ وَزَحْمَخٌ َِيْسٌ َِّمَّب يَجْمَعُىنَ * ولَئِه َُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ
إلِلَى اهلل تُحْشَسُونَ)

(ٕ)

َا ِة ُد الباري ّزوجؿ مف قُتؿ ض يبا بالملهرة لهضؿ فءادت و ظاـ تضحات .

لـ جةؿ مأواهـ الجتة سذ قاؿ (وَالَّرِيهَ قُتِلُىا فِي سَجِيلِ اللَّهِ فَلَه يُضِلَّ أَعْمَبلَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْالُُِ ثَابلَهُمْ *
وَيُدِِْلُهُمُ الْجَنَّخَ عَسَّفَهَب لَهُمْ)(ٖ).
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ِ
ػاا اتمتةػػوف مػػف اػػوـ
لػػـ وبػػر البػػاري ػ ّػز وجػػؿ ضػ تػػص وػػر بػػأف مػػف ُاات ػػوف ضػ يػػبا حاػ ٌ

ايتفءادهـ بأؿ طاااي الجتة سلال اوـ الااامة حاث قػاؿ (وَالَ تَحْسَجَهَّ الَّرِيهَ قُتِلُاىاْ فِاي سَاجِيلِ اللّاهِ أََْىَاتاب ثَالْ
أَحْيَبء عِندَ زَثِّهِمْ يُسْشَقُىنَ)(ٗ).
أرم اَُ تأراماً ا اؽ ب وارتا سلال
ولما ل اتاؿ ض يباؿ اَ تةالال مف مأاتة ياماة وراقاة ّ
ميػػتوى روح ػ الطػػاهرة الت ػ قػػدمءا رواصػػة ض ػ يػػباؿ داػػف اَ وفػػر الأ ػراـ ضاػػد جػػاا ض ػ الػػذأر
الحأاـ ما ادؿ

ال محو ذتوبءـ واللهراف لءـ قاؿ تةالال (فَبلَّرِيهَ هَبجَسُواْ وَأُِْسِجُىاْ َِه دِيَبزِهِمْ وَأُوذُواْ فِي

سَجِيلِي وَقَبتَلُىاْ وَقُتِلُىاْ ألُكَفِّسَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَبتِهِمْ)

(٘)

ضضإ ف اػاي ُوػرى اجػزؿ ا جػر واللػواي لمػف ُااتػؿ ضػ

لتػاا المةرأػة و

يباؿ اَ .سف ضاءااتا ا جػإّا متهاػوف ػال ف مػف ُجػرَح ضػ يػباؿ اَ ومػاي ضػ
قبؿ اتتءائءا وبيببءا ضءو فءاد ض الدتاا وا ورة غار تءػـ اوت هػوا ضػ مػف ُجػرَح ولػـ امػيّ سأ بة َػد
اتتءػػاا المةرأػػة بمػػدة اوتإض ػاً ايػػا اًر جةػػؿ بةػػض الهاءػػاا اط اػػوف ا ػ (المرتػػث) وهػػذا مػػا حهَّزت ػ

ل بحث ف ا يباي الت جة ءا بةض الهاءاا ماتةاً مف ّد المجروح الذي اش سلال ما بةد اتتءاا
المةرأػة فػءاد دتاػا و وػرة أالػذي مػاي قبػؿ اتتءائءػػا ضػ بحػث متواضػع يػمات بػػ(ايرتلاث و لػر ضػ
مف ااُتؿ ض يباؿ اَ /دراية ضاءاة ماارتة).
وقػد تضػػمف البحػػث مادمػػة باتػي ضاءػػا يػػبي الأتابػػة ضػ الموضػوع وضضػػؿ الفػػءادة ضػ يػػباؿ
اَ ومبحلػػاف وصص ػػي ا وؿ لبا ػػاف مةتػػال ايرتل ػػاث ضػ ػ ال ل ػػة وايصػػطإح الهاءػ ػ
بيػػباؿ اَ مػػا المبحػػث اللػػات ضباتػػي ضاػ راا الهاءػػاا ضػ

وم ػػا ااص ػػد

لػػر ايرتلػػاث ضػػامف ااتػػؿ ضػ يػػباؿ اَ

وواتمة باتي ضاءا التتائج الت توص ي سلاءا و ور د واتا ف الحمد َ ري الةالماف.

المبحث االول
معنى اإلرتثاث في المغة واالصطالح والمراد بسبيل اهلل

المطمب االول  :معنى اإلرتثاث في المغة واالصطالح :

َّ
ػؽ
الوَػ ُ
ػالرث َ
ايرتل ػػاث ضػ ػ ال ل ػػة م ػػف رث الػ ػراا والل ػػاا ص ػػؿ ا ػػدؿ ػػال سو ػػإؽ وي ػػاوط ض ػ َ
الرل ػةُ يػػااط
رث اػػرث رلالَػةً ورلولَػػة و َّ
ػوي ٌ
البػػال ُااػػاؿ حبػػؿ ٌ
رث ورجػػؿ رث الءائػ ِػة وقػػد ّ
رث ولػ ٌ
ػي وقػولءـ ارتُ َّ
الو اػ ِ
ػث ضػ المةرأػة ضءػػو مػف هػذا وذلػػؾ ف الجػرا َ ُايػػاط
ػاف والجمػع رلػ ٌ
الباػي مػف ُ
لاث( .)ٙي جرا .
أما تياطُ الرلَّةُ لـ ُاحم ُؿ وهو ر ٌ
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ػؽ ولبػي لػ حأػـ
وايرتلاث ض ايصطإح هو ف ُا َ
حمؿ الجرا ُ مف رض المةرأة وبػ رم ٌ
()ٚ
حاػاا أا أػؿ والفػري والتػوـ والتاػؿ والمػداواة .وأػؿ ذلػؾ اةػد مػف م ارضػؽ الحاػاة
مف حأػاـ ا َ
حااً)( )ٛوااصد بذلؾ
جاا ف الحتهاة (وايرتلاث ف اأأؿ و
افري و اداوى و ُاتاؿ مف المةرأة ّ
َ

الجرا .

لػػذلؾ تػػرى ف المةتاػػاف ال لػػوي وايصػػطإح اػػدأّف دألػػة واضػػحة ػػال ف ايرتلػػاث احمػػؿ
مةتال ضا دألة ال البِ ال و دـ ِ
الوِؽ.
الجدة وذاً مف اللوي الرث والبال وهو َ
ً
ػث ض ػ فػػءادت ِ ي صػػار َوِا ػاً ض ػ فػػءادت ض ػػـ تبػػؽ فػػءادتُ ػػال جػ ّػدتءا
وهػػذا حػػاؿ مػػف ارتُػ ّ
وهائتءا قااياً

ال فػءادة الر اػؿ ا وؿ مػف الفػءداا( .)ٜومػف الجػدار بالػذأر ف مصػط

ايرتلػاث

لـ اذأرُ غ ي الهاءاا صراحة بءػذا اأيػـ ستمػا فػاروا ضػمتاً سلػال ميػألة تػأور وضػاة الجػرا سلػال مػا
بةد اتتءاا المةرأة ما ضاءاا الحتهاة تحداداً ضاد صرحوا بءذا المصط وباتوا مةتػا ضػ مللهػاتءـ
وهذا ما حهّزت

متءا.

ال تتبع ما قاؿ ض هذ الميالة تد المذاهي ا ُورى والماارتة باتءا لبااف الراج

المطمب الثاني :المراد بـ(سبيل اهلل):
ذأرتا ضاما يبؽ ألا اًر مف ا ااي الارتاة أ ءا ذأري الاتاؿ ض يػباؿ اَ ومػا

لِ َمف ُااتؿ ض يبا ضما هو يباؿ اَ؟
لػػو ايتاصػػال الة م ػػاا والمهيػػروف وال لواػػوف أػ ػ ّؿ مػػا قا ػػؿ وااػػاؿ ل دألػػة
(بيباؿ اَ) لما زادوا ال قوؿ الرحمة المءداة تدما يئؿ ف ذلؾ

ػد اَ تةػالال

ػػال المةتػػال المػ ػراد

ضاد روى بو مويال ا فةري رضال اَ تػ قػاؿ اجػاا رجػؿ سلػال ريػوؿ اَ صػ ال اَ

وي ـ ضااؿ الرجؿ اااتؿ ل ملتـ والرجؿ اااتؿ ل ذأر والرجؿ اااتؿ لارى مأات
قاؿ( مف قاتؿ لتأوف أ مة اَ ه الة اا ضءو ض يباؿ اَ) (ٓٔ).

اػ

ضمف ض يػباؿ اَ؟

والم ػراد بأ مػػة اَ ه ػ د ػػوة اَ سلػػال اييػػإـ وهػػذا اتحاػػؽ باييػػتةداد الأامػػؿ ل ػػدضاع ػػف

ا وطػػاف والماديػػاي وا تهػػس وا
مصط

ػراض وا م ػواؿ و ط ػػؽ قػػداماً

(الفءاد) وهو ما ّبر ت الارف الأراـ ض

ػػال مػػف ااتػػؿ ض ػ يػػباؿ اَ

ااي دة قاؿ تةػالال (وَأَشْسَقَتِ الْاََزُُْ ثِنُاىزِ زَثِّهَاب

وَوُضِعَ الْكِتَبةُ وَجِيءَ ثِبلنَّجِيِّنيَ وَالشُّهَدَاء)(ٔٔ) وقاؿ ض موضع ور (وَ الشُّهَدَاء عِندَ زَثِّهِمْ لَهُمْ أَجْسُهُمْ وَوُىزُهُمْ)(ٕٔ).
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وقد ذأر الة ماا يبابا دادة يطإؽ مصط الفءاد ال مف ااتؿ ض يباؿ اَ أػالتووي
ػؼ ضػ يػبي تيػماة مػف ُااتػؿ
وابف حجر ومما جاا ض المجموع و مػا الفػءداا ضجمػع فػءاد واوتُِ َ
ض يباؿ اَ فءاداً ضااؿ ت ح ٌّ ضأأف رواحءـ فاهد ي حاضرة.
افءدوت ُ ضاابضوف روح ُ.
وقاؿ ف مإئأة الرحمة
َ
افءد تد وروج روح ِ ما ّد ل مف الأرامة.
وقاؿ ت
ُ
فءد ل با ماف مف التار.
وقاؿ ت ُا ُ
وقاؿ

َّف

وقاؿ

وقاؿ

افءد تد موت سأّ مإئأةَ الرحمة.
ت أ
ّ
ت الذي افءد اوـ الااامة بإبإغ الريؿ.

وقاؿ

ف المإئأةَ تفءد ل بحيف الواتمة.

وقاؿ

وقاؿ

ا فاهداً بأوت فءاداً.

تبااا تفءد ل بحيف ايتباع.
فا
َ
ف المإئأة تفءد ل بحيف تات واوإص ِ .

ودار ا ورة.
وقاؿ ت افاهد الم أوي مف دارالدتاا َ
وقاؿ ف ا إمة فاهدةٌ بأت قد تجا(ٖٔ).
تؿ ضػ يػباؿ اَ وبةضػءا اةػـ غاػر وبةضػءا قػد
قاؿ ابف حجر (وبةض هذ ِ اوتص بمف قُ َ

اتازع ضا )(ٗٔ).

ومما الاػد هػذ ا قػواؿ مػا روي ػف ابػف بػاس وغاػر مػف ا صػحاي رضػواف اَ ػتءـ ػف
ريػػوؿ اَ صػ ال اَ اػ و لػ ويػ ـ المػػا صػػاي سوػواتأـ بأحػ ٍػد جةػػؿ اَ رواحءػػـ ضػ جػ ِ
ػوؼ طاػ ٍػر
ُ
وضر ترد تءار الجتػة تأأػؿ مػف لمارهػا وتػأوي سلػال قتاداػؿ مػف ذهػي مة اػة ضػ ظ مػؿ الة ِ
ػرش ض مػا
ؽ لػػئإ
ػاا ضػ الجتػػة ُتػ ْػرَز ُ
وجػػدوا طاػػي مػػأأ ءـ ومفػربءـ وماػػا ءـ قػػالوا مػػف اب ػػن سوواتتػػا ّتػػا تػػا حاػ ٌ

ازهػػدوا ض ػ الجءػػاد وأ اتأ ػوا تػػد الح ػري؟ ضاػػاؿ اَ يػػبحات
تَحْسَجَهَّ الَّرِيهَ قُتِلُىاْ فِي سَجِيلِ اللّهِ أََْىَاتب)...

(٘ٔ)

تػػا ب لءػػـ ػػتأـا قػػاؿ ضػػأتزؿ اَ (وَالَ

سلال ور ا اةا(.)ٔٙ
اػ ويػ ـ ضاػػاؿ لػ

وروى جػػابر رضػ اَ تػ قػػاؿ لااتػ ريػػوؿ اَ صػ ال اَ
ِ
بفرؾ بما لاال
مال ار َؾ ُمتأي ًارا؟ ق ي اا ريوؿ اَ
ردَاتًا قاؿ ا ضإ م
ُحد وترؾ اا ًأ َ
اوـ ُ
َ
يتفءد ب م قُت َؿ َ
ي ب ال اا ريوؿ اَ قاؿ اما أّ َـ اَ حدًا قط سأّ مف وراا حجاي وَحاا باؾ ضأ م أهاحػًام
اَُ ب باؾا؟ ق ُ
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مف
ضاا َؿ اا بدي تَ ّ
مت

قاؿ اا ري تحاات ضأقتؿ ضاؾ لاتاة قاؿ الري ّز وجؿ ست قػد يػبؽ
ِطؾ َ

تءـ سلاءا أ ُارجةوفا

()ٔٚ

قاؿ و تزلي هذ ا اة (وَالَ تَحْسَجَهَّ الَّرِيهَ قُتِلُىاْ فِي سَجِيلِ اللّهِ ) ا اة(.)ٔٛ

قاؿ ت بو ايال هذا حداث حيف غراي مف هذا الوج (.)ٜٔ

بتاا
ومما أفؾ ضا ف مف ُااتؿ ض يباؿ اَ الذي فرتا سلال مةتا
ً
تبػ الرحمػػة والػػذي اط ػػؽ ا ػ مصػػط الفػػءاد تتة ػػؽ ب ػ حأػػاـ ضاءاػػة تتملػػؿ ض ػ تليػػا وتأهات ػ
والصإة

ال ما جاا ض حػداث

ا لـ دضت لذلؾ يأباف ري الهاءاا المي ماف و دلتءـ ض ت ؾ ا حأاـ وباوتصار.

المبحث الثاني
آراء الفقياء في االحكام الدنيوية لمن يقتل في سبيل اهلل

أواال :تغسيل من يقتل في سبيل اهلل:

اتايـ الهاءاا ض تلياؿ مف ُااتؿ ض يباؿ اَ
المذىب األول:

ال مذهباف

اػػرى صػػحاي هػػذا المػػذهي ف مػػف ُااتػػؿ ضػ يػػباؿ اَ اجػػي تليػػا ألاػػر مػػف ا مػواي قػػاؿ
بػػذلؾ يػػةاد بػػف الميػػاي والحيػػف البصػػري(ٕٓ) ضاػػد جػػاا ض ػ الفػػرح الأباػػر (سذا مػػاي الفػػءاد ض ػ

المةرأة لـ اليؿ ...وهذا قوؿ ألر هؿ الة ػـ وأ تة ػـ وإضػا سأّ ػف الحيػف ويػةاد بػف الميػاي

ضإتءما قاأ اليؿ)(ٕٔ).

الحجة ليذا الرأي :ا حاداث ا مرة بليؿ الماي موماً أ تهرؽ باف فءاد وغار ومتءا

ٔ .روى ف ابػف بػاس رضػ اَ تءمػا قػاؿ اوباتمػا رجػؿ واقػؼ مػع ريػوؿ اَ صػ ال اَ

اػ

اػ ويػ ـ (سغيػ و بمػاا

وي ـ اةرض سذ وقع مف راح تػ ضأقصػةت ُ ضاػاؿ ريػوؿ اَ صػ ال اَ
ويدر وأهتو ض لوباف وأ تحتطو وأ تومروا ري ضإت ابةث اوـ الااامة م بااً)(ٕٕ).
ٕ .مػػا روى ػػف الحيػػف البصػػري ا ف ريػػوؿ اَ ص ػ ال اَ

ا ػ وي ػ ـ مػػر بحمػػز ضليػػؿا وهػػو

حداث مريؿ ومة وـ ف مراياؿ الحيف البصري تتيـ بالضةؼ وامأف ف اة ػؿ غيػؿ الحمػزة
ا اليإـ لتطءار مما

ؽ ب مف ذى بيبي التملاؿ الذي تةرض ل واَ

المذىب الثاني:
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ارى صحاي هذا المذهي ف مف ااتؿ ض يباؿ اَ أ اجوز غي سأّ سذا أميت تجاية لاس

مػػف جػ ّػراا اأيتفػػءاد تػػد ذلػػؾ ت ػزاؿ هػػذ التجايػػة بالمػػاا سف مأػػف قػػاؿ بءػػذا جمػػاهار الهاءػػاا مػػف
الحتهاة وايماماة والمالأاة والفاضةاة والحتاب ة.
(ٕٗ)

قاؿ المارغتات (وأ اليؿ ف الفءاد دم ُ وأ اتزع ت لااب )
وقػاؿ الطويػ ضػ روااػة ػف بػ جةهػر اػ اليػإـ قػاؿ ق ػي لػ أاػؼ راػي الفػءاد اػػدضف
بدمائ ؟ قاؿ تةـ ض لااب ِ بدمائ ِ وأ اليؿ وأ احتط وادضف أما هو(ٕ٘).
وقػاؿ الفػػاضة (واذا قتػػؿ المفػػرأوف الميػ ماف ضػ المةتػػرؾ لػػـ تليػؿ الات ػػال ولػػـ اصػػؿ

ودضتوا بأ ومءـ ودمائءـ)(.)ٕٙ

ػػاءـ

وج ػػاا ػػف ايم ػػاـ مال ػػؾ تػ ػ ق ػػاؿ (م ػػف م ػػاي ضػ ػ المةرأ ػػة ض ػػإ الي ػػؿ وأ اأه ػػف وأ اصػ ػ ال

ا)

()ٕٚ

ما ابف قدامة مف الحتاب ة ضااؿ (سذا ماي الفءاد ض المةرأة لـ اليؿ)(.)ٕٛ

الحجة ليذا الراي:
ٔ .ما روي ػف جػابر بػف بػد اَ رضػ اَ تػ  -ضػ فػءداا حػد -اأػاف التبػ صػ ال اَ
ويػ ـ اجمػػع بػػاف رج ػػاف مػػف قت ػػال ُحػػد ...لػػـ قػػاؿ ( تػػا فػػءاد

بدمائءـ ولـ الي ءـ) (.)ٕٜ

الدالة
وهذا الحداث اوصص ا حاداث ّ

اػ

ػػال هػػلأا اػػوـ الااامػػة ضػػأمر بػػدضتءـ

ال الليؿ وأما ق تا يابااً سف ضاءا مراياؿ مػا هػذا

الحػػداث ضصػػحا روا البوػػاري لػػذا قػػوؿ الػػري اللػػات الاائػػؿ بةػػدـ غيػػؿ الفػػءاد غاػػر المرتػػث هػػو
الراج لحأمة ماصودة ف تأوف جروحءـ ودمالهـ ومإبيءـ فاهداً لءـ
ف داتءـ واَ

ـ.

ال بذلءـ رواحءـ دضا اً

مػػا بوصػػوص الاػػوؿ ض ػ غيػػؿ الفػػءاد سذا أػػاف مجتب ػاً ي ػواا أػػاف رج ػإً و امػػرة و أاتػػي

المرة الت قت ي حائضاً ـ تهياا ضها رااف

ٔ .اػػرى ايمػػاـ مالػػؾ والفػػاضةاة و بػػو اويػػؼ ومحمػػد مػػف الحتهاػػة ػػدـ غيػػؿ الفػػءاد سذا أػػاف
مجتبػ ػاً واذا أات ػػي الم ػػرة حائضػ ػاً و تهي ػػاا لةم ػػوـ ا دل ػػة ا مػ ػرة بة ػػدـ غي ػػؿ الف ػػءاد غا ػػر
المرتث ضء لـ تهرؽ باف المجتي وغار المجتي وأذلؾ التهياا والحائض(ٖٓ).

ٕ .ارى ايماـ بو حتهاة والحتاب ػة وجػوي غيػؿ الفػءاد سف أػاف جتبػاً وأػذلؾ غيػؿ المػرة سذا
قت ي ض المةرأة وأاتػي حائضػاً و تهيػاا
اَ ص ال اَ

(ٖٔ)

ميػتتداف ضػ ذلػؾ الػال مػا روى ػف ريػوؿ

ا و ل وي ـ ض قصة يػةد بػف مةػاذ تػدما قُت َػؿ قػاؿ ريػوؿ اَ صػ ال اَ
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اػ ػ ػ و لػ ػ ػ ويػ ػ ػ ـ (ب ػ ػػادروا بلي ػ ػػؿ ي ػ ػػةد أ تبادرت ػ ػػا المإئأ ػ ػػة بلي ػ ػ أم ػ ػػا بادروت ػ ػػا بلي ػ ػػؿ
حتظ ة)(ٕٖ).
وال ػػذي قولػ ػ سف مةرض ػػة الجتاب ػػة و الح ػػاض أ اط ػػع

وصػػاحي الفػػأف وه ػ

اػ ػ ح ػػد ضػ ػ غال ػػي ا حػ ػواؿ سأّ اَ

ي ػرار فوصػػاة ضمػػا اػػدراتا ف ضإت ػاً الػػذي قتػػؿ ض ػ المةرأػػة مجتػػي ض ػ ذلػػؾ

الاػػوـ و ضإتػػة الت ػ قت ػػي ض ػ المةرأػػة أاتػػي حائض ػاً ض ػ ذلػػؾ الاػػوـ حتػػال اصػػار سلػػال الليػػؿ مػػف
دم ػ وفػػاهدتا ض ػ ذلػػؾ ميػػألة غيػػؿ المإئأػػة لحتظ ػػة لػػـ اة ػػـ المي ػ موف يػػبي تليػػا سأّ بةػػد
اليماع مف زوجتػ ِ بأتػ قػد دوػؿ بءػا ت ػؾ ال ا ػة وأػاف مجتبػاً لػذلؾ رى ف الػراج هػو ػدـ تليػاؿ
الفػػءاد غاػػر المرتػػث لصػػةوبة التحػػري ػػف هػػذ ا يػرار الفوصػػاة ولاػػوة دلػػة الاػػائ اف بػ
دلة الاائ اف بالري اللات ووصوصاً حداث يةد بف مةاذ ضإت واف ص أ ادؿ

تث والمرتث اليؿ باتهاؽ الة ماا واَ ا ـ.
غار المرتث ف يةداً مر ٌ

وضػػةؼ

ال غيػؿ الفػءاد

ما تأهاف مف قتؿ ض يباؿ اَ ضاأوف ض لاػابءـ التػ قت ػوا ضاءػا مػر صػ ال اَ

اػ و لػ

وي ـ بدضف فءداا حد بلاابءـ ودمائءـ بةد تزع ي حتءـ ودرو ءـ وووذهـ وض حاؿ دـ وجدود ما
ا ؼ ب مف لااب ِ ُأهم َف بما ايتر أما َّ
أهف ريوؿ اَ م حمزة بلوي واَ ـ.
ثانيا :الصالة عمى من يقتل في سبيل اهلل:
الصإة

ال مف ااتؿ ض يباؿ اَ تتو ي ضاءا راا الهاءاا سلال لإلة قواؿ

وأً تجػػي الصػػإة

ػػال مػػف ااتػػؿ ض ػ يػػباؿ اَ قػػاؿ بءػػذا بػػو حتاهػػة وايماماػػة والحيػػف البصػػري

ويةاد بف المياي(ٖٖ).

الحجة ليذا الرأي:
ٔ.

جاا ض اأيتبصار ما تص (سف الصإة أ تياط
الصإة أ تياط

ٕ.
ٖ.

ال الماي

ال أؿ حاؿ) وهذا اةت

ف

ال الفءاد بحأـ ت ماي واف أاتي ماتة ض المةرأة.

ف ريوؿ اَ ص ال اَ

ا و ل وي ـ ص ال

ما روي ف ابة بف امر الجءتػ

ال حمزة(ٖٗ).

اتػ قػاؿ (صػ ال ريػوؿ اَ صػ ال اَ

قت ال حد بةد لمات يتاف )..الحداث(ٖ٘).
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ٗ.

و ف الصإة ال الماي سظءار لأرامت ِ ومف ُااتػؿ ضػ يػباؿ اَ ولػال بالأ ارم ِػة مػا مػا قاػؿ
بأف الةبد احصؿ ال الطءارة بالاتؿ ض يباؿ اَ والفءادة مف جؿ دات ِ اذف أ احتاج سلال
ا.

الد اا ضاةترض

اػ

بأف الد اا أ ايتلتال ت حد واف ج ّؿ قدر وأ تا اة ـ ف درجة ريوؿ اَ صػ ال اَ
صمال ا (.)ٖٙ
و ل وي ـ تهوؽ درجة الفءداا ومع ذلؾ ُ
ثاني ا :ذىب أصحاب ىذا القول إلى عدم جواز الصالة عمى من يقتل فـي سـبيل اهلل تعـالى ـال بـو
اإلمام مالك واإلمام الشافعي ،وأصح الروايتين عن اإلمام أحمد(.)41

الحجة ليذا الرأي:

ٔ .ما روي ف جابر بف بد اَ رض اَ تءا -ض فءداا ُحد -ا ف التب ص ال اَ
ويػ ـ مػػر بػػدضتءـ بػػدمائءـ ولػػـ اصػػؿ

ػػاءـ ولػػـ اليػ ءـ)

()ٖٛ

واةتػػرض

ا

ػػال هػػذا الحػػداث

بأف وضع المي ماف ض مةرأة ُحد أاف مرتبأا لظءور دوهـ ممػا جة ءػـ اترأػوف الصػإة
ال فءداا حد(.)ٖٜ
ال الماي ه بملابة د اا ومف ااتؿ ض يباؿ اَ أ حاجة ل بالد اا.

ٕ.

ف الصإة

ٖ.

ف ا حاداث الت ا تمد

اءا موجبو الصإة

ال مف ااتؿ ض يباؿ اَ ضةاهة.

ثالث ا :ذىب اإلمـام أحمـد فـي روايـة أخـر إلـى أن الصـالة عمـى مـن يقتـل فـي سـبيل اهلل مسـتحبة
وليست واجبة(.)31

ػداا بمػا
والذي ابدو ل ف الاوؿ الراج هو دـ وجوي الصػإة ػال مػف قُتػؿ ضػ يػباؿ اَ اقت ً
ضةؿ ريوؿ اَ ص ال اَ ا و ل مع فءداا حد تدما دضتءـ بلاابءـ ولـ الي ءـ ولـ اصؿ اءـ

وقاؿ ا تا فءاد

ال هلأا اوـ الااامةا(ٔٗ).

بةد رض راا الهاءاا ض الميائؿ المتادمة تراد ا ف ف تي ط الضوا

ػال رائءػـ ضػ الميػألة

الت ه تواف بحلتا وه لر اأرتلاث ال مػف ُااتػؿ ضػ يػباؿ اَ هػؿ ُاةػد المرتػث فػءاداً تػد
الهاءػػاا أفػػءداا ُحػػد وتطبػػؽ ا ػ حأػػاـ فػػءداا حػػد او أ ضاليػػؿ واأهػػف واص ػ ال ا ػ أيػػائر

الموتال مف غار الفءداا؟
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وتظ اًر أيتاراا راا الهاءاا ضاػ وجػدتا ف أ وػإؼ بػاف ضاءػاا المػذاهي اييػإماة ضمػف ُاجػرح

ض مةارؾ المي ماف مػع المفػرأاف واهػارؽ الحاػاة ضػ

لتػاا المةرأػة و قبػؿ اتتءائءػا وبيػبي الجػرح

فءاد حأم حأـ فءداا ُحد اذا تواضري ضا بةض الفروط ا ُورى ومف همءا اييإـ والةاػؿ
ضإت
ٌ
م ػػا الب ػػوغ ض ػػإ اة ػػد ف ػػرطاً ض ػػرورااً ت ػػد غالبا ػػة الهاء ػػاا(ٕٗ) ف غا ػػر الب ػػالن سذا قت ػػؿ ضػ ػ مة ػػارؾ
المفػػرأاف هػػو فػػب بالبػػالن وقػػد أػػاف ض ػ فػػءداا ُحػػد حارلػػة بػػف التةمػػاف وهػػو صػػلار(ٖٗ) .ضءػػلأا

ػي مػا رضػتا ضػ الميػالتاف الماضػاتاف مػا
حأمءـ ضػ التليػاؿ والصػإة ػاءـ تػد الهاءػاا حي َ
حاا لما بةد اتتءاا المةارؾ وقد ُتاؿ مف رض المةرأة سلال مأاف ماف و أؿ و
مف ُاجرح واباال ّ
فري و تداوي و مضال ا وقي بةد اتتءاا المةرأة وضا حااة ميتارة ضءذا هو الػذي جػرى ضاػ
الوإؼ باف الهاءاا أوتإضءـ ض مةتال اأرتلاث.

ضالحتهاة اروف ف ايرتلاث هو بةض ما ااوـ المجروح ض المةرأػة مػلإً ن ف اأأػؿ و افػري

حاػ ػاً تػ ػ ت ػػاؿ بة ػػض م ارض ػػؽ الحا ػػاة وف ػػءداا ُح ػػد م ػػاتوا
و ات ػػاـ و ا ػػداوى و ُاتا ػػؿ م ػػف المةرأ ػػة ّ
َ طَافال والأاس تدار اءـ ض ـ ااب وا ووضػاً مػف تاصػاف الفػءداا سأّ سذا ُحمػؿ مػف مصػر ِ أػ أ
باتػا ولػو باػ
تطل الواوؿم أت ما تاؿ فائاً مف الراحة ولو وا ضيػطاط و وامػة أػاف مرتلػاً لمػا ّ

حااً ََ حتال قضال وقي الصإة أام ة وهو اةاؿ ضءو مرتث ف ت ؾ الصإة صػاري داتػا ضػ ذمتػ
ّ
(ٗٗ)
وهػػو مػػف حأػػاـ ا حاػػاا) وهػػذا اةتػ سذا ػػاش مػػف ُجػػرَح ضػ المةرأػػة حاػاة ميػػتارة بةػػد اتتءائءػػا

وتمتع با أؿ والفري والتوـ والتداوي واياواا سلال مأاف ماف و مضال ا وقي صإة أام ة بةد
اتتءاا المةرأة لـ مػاي بيػبي ذلػؾ الجػرح ضءػو مرتػث أ تطبػؽ بحاػ حأػاـ فػءداا ُح ٍػد بػؿ اليػؿ
واأهػػف واصػ ال اػ فػػأت فػػأف الماػػي ضػ غاػػر المةرأػػة هػػذا قػػوؿ غ ػػي ضُاءػػاا الحتهاػػة وهػػذا هػػو
الحأـ الذي تتاولت أتبءـ ملإً تجد المارغتات اصرح تصراحاً واضحاً بأف المرتػث أ ُاتةامػؿ مةػ
أما تةامؿ ريوؿ اَ ص ال اَ اػ و لػ ويػ ـ مػع فػءداا ُح ٍػد حاػث قػاؿ نومػف ارتُ َّ
مػؿ وهػو
ػث ُغي َ

مػػف صػػار و اػاً ضػ حأػػـ الفػػءادة لتاػػؿ م ارضػػؽ الحاػاةم تػ بػػذلؾ اوػػؼ لػ ُػر الظ ػػـ ض ػػـ اأػػف ضػ دضػػف
فءداا ُحد](٘ٗ) ما باق المذاهي ض ـ اذأروا لهظ ايرتلاث صراحة بؿ بروا ت بالمةتال.
ضايماماػػة اػػروف ف اأرتلػػاث اةتػ ف المجػػروح ُاحمػػؿ مػػف رض المةرأػػة وبػ رمػػؽ حاػػاة لػػـ
اموي قاؿ الطوي ض روااة ف باف ف ب مراـ قاؿ (يمةي با بد اَ ا اليػإـ ااػوؿ

مؿ واأّ ضإ)(.)ٗٙ
الفءاد سف أاف ب رمؽ ُغي َ
حاػػا مػػف المةرأػػة واةػػاش بةػػد اتتءائءػػا اأأػػؿ وافػػري
واػػرى المالأاػػة ف المرتػػث هػػو مػػف ارضػػع ّ
ػري و
لاوماف و لإلة أ تجري بحا حأاـ الفءداا جاا ف ايمػاـ مالػؾ نومػف ػاش ضأأػؿ و ف َ
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ػػاش حاػػاة باتػػة لػػاس أحػػاؿ مػػف ب ػ رمػػؽ وهػػو ض ػ غم ػرة المػػوي ضأت ػ اليػػؿ واأهمػػف واص ػ ال

اػ

واأوف بمتزلة الرجؿ تصاب الجراح ضاةاش ااماً وااض حوائج وافتري واباع لـ اموي ضءو وذلؾ

يواا](.)ٗٚ

ما الفاضةاةم ضاروف ف مف جرح ض المةرأة واتاضػي المةرأػة وضاػ حاػاة ميػتارة أ تجػري

َّؿ واأهَّف واصّال ا قاؿ التووي مف الفاضةاة (و ف ُجرح ض الحري
ا حأاـ الفءداا بؿ الي ْ
وماي بةد اتاضاا الحري ُغيمؿ وص ال ا أت ماي بةد اتاضاا الحري)(.)ٗٛ

مػػا الحتاب ػػةم ضاػػروف ف اأرتلػػاث هػػو ف اةػػاش ج ػرا المةرأػػة ض ػ يػػباؿ اَ حاػػاةً ميػػتارةً
وطوا ةً تو اً ما اتمتع ض التائءا بأأؿ وفري وو لما اػدور حولػ وأ ُاةتمػد ػال الأػإـ والفػري
ض تحداد الحااة الميتارة قاؿ ابف قدامة نوالصحا التحداد بما ذأرتػا مػف طػوؿ الهصػؿ وا أػؿ ف

ا أؿ أ اأوف سأّ مف ذي حااة ميتارة وطوؿ الهصؿ ادؿ

ال ذلؾ وقػد لبػي ا تبارهمػا ضػ ألاػر

مػػف المواق ػػع و م ػػا الأ ػػإـ والفػػري ضػ ػ حال ػػة الح ػػري ض ػػإ اص ػ التحدا ػػد بفػ ػ ا متء ػػا]

()ٜٗ

ا وقد تأ ـ وماي بةد اتاضاا الحري.

ف م ػػف

الفءداا مف لـ ُاليَّؿ ولـ اص ّؿ
تادـ مػف قػواؿ رى ف الػراج متءػا هػو مػا ذهػي سلاػ الحتاب ػةم تءػـ ا تمػدوا
وبتاا ال ما ّ
ً
ػػال تحداػػد الحاػػاة الميػػتارة بطػػوؿ المػػدة اضػػاؼ سلاءػػا ا أػػؿ والػػو لمػػا حولػ ضػػذلؾ ملفػػر ػػال
ايتارار الحااة والتها ؿ مع متط باتءا ما مجرد البااا

غالبػاً مػػا اأػوف بػػإ و ػ

ال الحااة لاوـ و للإلػة اػاـ والأػإـ الػذي

وأػػذلؾ فػري المػػاا ضءػػذ أ ءػا غاػػر أاضاػة تػػدهـ .ومػا اطػػر ا ف لػػبةض

التاس الاد ري الحتاب ػة ضألاػ اًر مػا تيػمع ػف بةػض التػاس تػ صػاي بفػ ؿ دمػاغ اباػال فػءر
تحػي الةتااػػة المرأػزة دوف ضائػدة وضػ ا وػػر اػودع الحاػػاة ضءػػؿ طػوؿ المػػدة مػػع غاػاي الػػو

و ػػدـ

ا أؿ ايمال حااة ميتارة مع وجود الأػإـ وفػري المػاا؟ و اػ قػوؿ واَ ػـ مػف ُجػرَح ضػ يػباؿ
حاا سلال ما بةػد اتتءػاا المةرأػة وضػؽ المةتػال الػذي حػدد الحتاب ػة ضءػذا ايػمال مرتلّػاً اليَّػؿ
اَ وبا ّ
واأهػػف واصػ ال

اػ

وهػػو سف فػػاا اَ فػػءاد تػػد اَ تةػػالال سأّ سف الهاءػػاا ايػػموت بفػػءاد الػػدتاا

اما اذا أاتي حاات غار ميتارة واف أؿ واف فري لـ ماي ضءذا أ ايمال مرتلاً
ضػػإ اليػػؿ وأ اصػّال

اػ

ال ري الحتاب ة

لمػػا روى ف ريػػوؿ اَ قػػاؿ مػػف اتظػػر مػػا ضةػػؿ يػػةد بػػف الرباػػع؟ ضاػػاؿ

تظر ضػ
رجؿ تا تظر اا ريوؿ اَ ضتظر
َ
رمؽ ضااؿ ل سف ريوؿ اَ مر ف َ
ضوجد جراحاً ب َ
ا حاػػاا تػػي ـ ض ػ ا مػواي؟ قػػاؿ ضأتػػا ض ػ ا مػواي ضػػأب ن ريػػوؿ اَ صػ ال اَ ا ػ وي ػ ـ ت ػ

اليإـ(ٓ٘).
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ضإف يةداً رض اَ ت تأ ـ لـ ماي ض اس الأإـ مف ملفراي الحااة الميتارة ومػع ذلػؾ

لـ اليؿ ولـ اصؿ

ا.

ما ميألة دضف الفءاد ضمف وإؿ ايػتبااف راا الهاءػاا ضػ ذلػؾ ض ػـ جػد ضػ

قػوالءـ مػا افػار

سلال ف دضف الفءاد اوت ؼ ف غار مف ا مواي ضػ ا حأػاـ المتبةػة ضػ الفػراةة اييػإماة يػوى
اػ ويػ ـ أػػاف اػػأمر بػأف اػػدضف مػػف ااتػػؿ ضػ يػػباؿ اَ ضػ مأػػاف

مػا ذأػػر ف ريػػو ّؿ اَ صػ ال اَ
قت ضاد روى ف جابر بف بد اَ رض اَ ت ( ف ريوؿ اَ ص ال اَ
حد ف اردوا سلال مصار ءـ وأاتوا قد تا وا سلال المداتة) (ٔ٘).
و ال مػا

ا ويػ ـ مػر بات ػال

تاػد ف الةبػرة ضػ دضػف الفػءداا ضػ ا رض التػ يػاطوا ضاءػا تةػد تػذأا ار ل جاػاؿ

ػاا تءػـ بػذلوها رواصػة ضػ
مر التػارا باديػاة دمػاا ولئػؾ الفػءداا يػواا أػاتوا رجػاأً و تي ً
و ال ّ
يباؿ اَ ضامتزجي ت ؾ الدماا بالتراي الطاهرة وضػ الوقػي تهيػ هػ دلاػؿ ػال وضػاا ت ػؾ الػدماا
لت ؾ ا رضاف واَ

ـ.

ال ما تادـ وبحيي قواؿ الهاءاا سف لإلرتلاث ل اًر ض مف اجرح ض مةارؾ المي ماف

وبتاا
ً
ُحػػد بفػػءداا الػػدتاا وا و ػرة بػػؿ هػػو مػػف حاػػث
ضالمرتػػث تػػد الهاءػػاا أ ايػػمال أمػػا يػػم فػػءداا ُ
ا حأاـ الهاءاة الدتاواة فءاد دتاا اليؿ واأهف واص ال ا وادضف ض ي باةػة مػف ا رض فػأت
ض ذلؾ فأف أؿ مف ماي لاس بيبي المةترؾ وتحيب

الخاتمة :

اوتتـ بحل بالتتائج ا تاة

ٔ .باف البحث ف ايرتلاث مصط

ضاء متصوص

تد اَ فءاداً واَ تةالال

ا

ـ.

تد ضاءاا الحتهاة ضاط بءذا اأيـ

مػػا المػػذاهي اييػػإماة ا ُوػػرى ضاػػد فػػاري سلاػ ضػػمتا وهػػو تهػػس المةتػػال الػػذي فػػاري
سلا أتي المةاجـ.
ٕ .سف المرتث سذا ماي تحيب ُ فءاداً تد اَ سأّ ست أ اط ؽ
بؿ فءاد الدتاا ضاط.

ا ايـ فػءاد الػدتاا وا وػرة

وضاا لت ؾ
ٖ .الفءاد المرتث و ورلت ايتحاوف التأراماي المالاة والمةتواة الت تمتحءا الدولة ً
ا رواح الطاهرة.
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ٗ .باف البحث ف لإلرتلاث ل اًر ض الفءاد المرتث ت ُاليَّػؿ واأهَّػف واصػ ال
ي باةة مف ا رض اييإماة حال أحػاؿ ا مػواي ا وػراف مػف الميػ ماف ممػف أػاتوا ضػ
اػ واػدضف ضػ

غار المةترؾ ض يباؿ اَ .واَ تةالال

ـ.

و وػػر د واتػػا ف الحمػػد َ ري الةػػالماف والصػػإة واليػػإـ

الطاباف الطاهراف.

ػػال يػػاد المري ػ اف و ل ػ وصػػحب

اليوامش:
(ٔ)

التياا.ٚٗ /

(ٕ)

يورة ؿ مراف.ٔ٘ٛ -ٔ٘ٚ /

(ٗ)

يورة ؿ مراف.ٜٔٙ /

(ٖ)

(٘)
()ٙ

()ٚ
()ٛ

()ٜ

يورة الاتاؿ ٗ.ٙ -
ؿ مراف.ٜٔ٘ /

مةجـ مااااس ال لة ب الحيف حمد بػف ضػارس بػف زأراػا (ي ٖٜ٘هػػ) متفػوراي فػرأة اأ مػ ل مطبو ػاي-
باروي -لبتاف ترتاي وتصحا سبراهاـ فمس الداف طٔ ٖٖٗٔهػ ٕٕٔٓـ.ٕٕٖ /

اتظر التةراهاي ل جرجات

بف محمد (ي ٗٔٛهػ) مطبةة حمد أامؿ باي الراا.

الءدااػػة فػػرح بدااػػة المبتػػدن ل مارغتػػات

برهػػاف الػػداف ب ػ الحيػػف بػػف ب ػ بأػػر بػػف بػػد الج اػػؿ ي ٖٜ٘هػ ػ دار

الحداث الااهرة ٔ.ٖٔ٘ /
اتظر رد المحتار

(ٓٔ)

(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

(ٗٔ)
(٘ٔ)

ال الدر الموتار حافاة بف ابداف دار المةرضة باروي لبتاف ٖ.ٜٕٔ /

ضػػت البػػاري فػػرح صػػحا البوػػاري أبػػف حجػػر احمػػد بػػف

ػ بػػف حجػػر الةيػػاإت (ي ٕ٘ٛه ػػ) دار اليػػإـ

الرااض دار الهاحاا دمفؽ -الطبةة اللاللة ٕٔٓٓ .ٖ٘ /ٙ
يورة الزمر اة .ٜٙ
يورة الحداد اة .ٜٔ

اتظػػر المجمػػوع فػػرح المءػػذي ل تػػووي مح ػ الػػداف ب ػ زأراػػا (ي ٙٚٙهػػ) دار الحػػداث الاػػاهرة ٕ ٖٛ /ضػػت
الباري فرح صحا البواري .ٖ٘ /ٙ
ضت الباري فرح صحا البواري .ٖ٘ /ٙ
يورة اؿ مراف اة .ٜٔٙ
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()ٔٙ

()ٔٚ
()ٔٛ

()ٜٔ

ػػوف المةبػػود فػػرح يػػتف ب ػ داود ب ػ الطاػػي محمػػد فػػمس الحػػؽ الةظػػاـ بػػادي -دار الحػػداث الاػػاهرة ٘/
ٕٖ.ٖٖ -
أهاحاً ي لاس باتءما حجاي وأ ريوؿ.

تحهػػة ا حػػوذي لإلمػػاـ الحػػاضظ بػ الةػػإ محمػػد بػػد الػػرحمف بػػف بػػد الػػرحاـ المبػػارأهوري (ي ٖٖ٘ٔه ػػ) فػػرح
جامع الترمذي ط اولال ٕٔٗٔهػٕٓٓٔ -ـ دار الحداث الااهرة .ٖٗٙ /ٚ

يورة ؿ مراف اة .ٜٔٙ

(ٕٓ)

المجموع فرح المءذي ل فارازي .ٖٕ٘ /ٙ

(ٕٕ)

ضػت البػػاري فػػرح صػحا البوػػاري ٖ ٔٚٗ /و قصػػةت

(ٕٔ)

(ٖٕ)

(ٕٗ)

الفرح الأبار بءامش الملت أبف قدامة المادي (ي ٕ -ٙٛدار الحداث -الااهرة ٖ.)ٕٕٔ /
اليابؽ -الصهحة تهيءا.

ي هفػمت

ااػػاؿ قصػػعُ الام ػة سذا هفػػمتءا المصػػدر

مدة الاارن فرح صحا البواري لبدر الػداف بػ محمػد محمػود بػف حمػد الةاتػ (ي ٘٘ٛهػػ) ادارة الطبا ػة
المتاراة باروي .ٔ٘ٗ /ٛ

الءدااة فرح بدااة المبتدن ل مارغتات ٔ.ٖٔ٘ /

(ٕ٘)

اييتبصار ضاما اوت ؼ ضا مف ا وبار ل طوي

()ٕٚ

المدوتػػة الأبػػرى لإلمػػاـ مالػػؾ بػػف تػػس ا صػػبح (ي ٜٔٚه ػػ) دار الأتػػي الة ماػػة -لبتػػاف -باػػروي طٔ ٔ/

()ٕٛ

الفرح الأبار أبف قدامة ٖ.ٕٕٔ /

اأمارة ل طبا ة والتفر باروي لبتاف ٔ.ٜٔٔ /

( )ٕٙأـ ل فاضة محمد بف سدراس (ي ٕٗٓهػ) دار الحداث -الااهرة ليتة ٕٓٓٛـ ٕ.ٕٙٔ /

()ٕٜ
(ٖٓ)
(ٖٔ)
(ٕٖ)
(ٖٖ)

.ٕ٘ٛ

ضت الباري فرح صحا البواري ٖ.ٕٚٚ /
المصادر الياباة الصهحة تهيءا.
اتظر الءدااة فرح بدااة المبتدي ل مارغاتات ٔ ٖٔ٘/الفرح الأبار أبف قدامة ٖٕٕٕ/

اتظر يتف ابف ماجة ل حاضظ ب

بد اَ محمد بف ازاد الازوات (يٕ٘ٚهػ) دار المةرضة باروي

بدائع الصتائع ض ترتاي الفرائع ل أايات

ٕ ٖٚٙ /اأيتبصار ل طوي الصهحة الياباة الفرح الأبار أبف قدامة ٖ.ٕٕٓ /

(ٖٗ)

اأيتبصار ل طوي

()ٖٙ

اتظر بدائع الصتائع ل أايات ٕ.ٖٚٙ /

(ٖ٘)

()ٖٚ

()ٖٛ
()ٖٜ

إا الداف ب بأػر بػف ميػةود (ي ٘ٛٚهػػ) دار الحػداث -الاػاهرة

الصهحة تهيءا.

ضت الباري فرح صحا البواري .ٖٗ٘ /ٚ
اتظر المدوتػة لإلمػاـ مالػؾ ٔ ٕ٘ٛ /أـ ل فػاضة ٕ ٕٙٔ /المجمػوع فػرح المءػذي  ٖٜٔ /ٙالفػرح الأباػر
أبف قدامة المادي ٖ.ٕٕٕ /

ضت الباري فرح صحا البواري ٖ.ٕٙٚ /
اتظر بدائع الصتائع ل أايات ٕ.ٖٚ٘/
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.الفرح الأبار أبف قدامة الصهحة الياباة
يبؽ توراج
ٔٔ ملت ػ المحتػػاج سلػػالٜ /ٔ  ٖ٘ٔ اأيتبصػػار ل طوي ػ/ٔ اتظػػر الءدااػػة فػػرح بدااػػة المبتػػدن ل مارغتػػات

)ٗٓ(
)ٗٔ(
)ٕٗ(

- دار المتءػػؿ-مةرضػػة لهػػاظ المتءػػاج ل ف ػربات فػػمس الػػداف محمػػد بػػف محمػػد الوطاػػي دار الهاحػػاا دمفػػؽ

.ٙٛ هػ) فرأة الادس ل تصدارٚٚٙ  موتصر و اؿ ل ةإمة الفا و اؿ (يٜٖٚ /ٔ تافروف دمفؽ
.ٕٕٗ /ٖ الفرح الأبار أبف قدامة

)ٖٗ(

.ٖٔ٘ /ٔ بدائع الصتائع ل أايات

)ٗٗ(

.ٜٔٔ /ٔ اأيتبصار ل طوي

)ٗٙ(

.ٖٔ٘ /ٔ الءدااة فرح بدااة المبتدن ل مارغتات

.ٙٛ -ٙٚ هػ) فرأة الادسٚٚٙ ٕ٘ واتظر موتصر و اؿ بف سيحؽ المالأ (يٛ /ٔ المدوتة لإلماـ مالؾ
.ٖٔٛ /ٙ المجموع ل تووي

)ٗ٘(

)ٗٚ(
)ٗٛ(

.ٕٚ/ٖ اتظر فرح موطأ ايماـ مالؾ ل فا محمد بف صال الةلاماف – دار اللد الجداد

)ٜٗ(

.ٗٛٙ/ٕ يتف ابف ماجة

)٘ٔ(

.ٗٛٙ/ٖ اتظر الملت أبف قدامة

)٘ٓ(

Wear out and its Effect on Those killed for the Sake of Allah:
a Comparative Jurisprudent Study
Dr. Abdul Khader Abbas Ali
University of Baghdad - College of Education Ibn-Rushd for Human Sciences –
Dept. of Quranic Sciences
Abstract:
He study is a serious attempt at finding the opinion of the Muslim jurisprudents in
the favor of martyrdom for the sake of Allah. It states the meaning of martyrdom
through going back to the books of interpretation and the hadiths of the prophet (peace
be upon him) in addition stating the meaning of wear out in language and in the jurist
terminology. The study indicated that the worn out according to the opinions should be
shrouded and washed and buried and prayed upon just like other Muslims not like
marry and is not called a martyr like the other martyr who died in the battle, he is a
martyr of the life only.
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