















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المجموع
	المجلد الحادي والعشرون
	تابع كتاب الديات
	باب اختلاف الجاني وولي الدم
	إذا اشترك أكثر من واحد في جرح رجل
	إذا قد رجل ملفوف
	الجناية على عضوء والاختلاف في سلامته
	إذا أو ضح رأس رجل موضحتين بينهما حاجز
	قطع أطراف رجل
	قطع يد رجل ثم مات مع الاختلاف في سبب الموت
	ذهاب ضوء العين بسبب الجناية
	ذهابه سمعه
	ذهاب شمه مع امتحابة
	ذهاب جماعة نتيجة الجناية
	قطع لسان رجل
	الاعتداء على امرأة حامل فألقت جنيناً
	الاختلاف حول استهلال الجنين
	الاختلاف حول سبب موت الجنين نتيجة ضرب امه وهي حامل به
	إذا ادعى رجل على رجل قتلا تجب فيه الدية
	الاختلاف بعد تسليم الابل

	باب كفارة القتل
	كفارة القتل
	تفسير آيات القتل وأحكامها
	دية ضرب امرأة أدى إلى قتل الجنين
	الدية على من حفر بئرا فسقط فيه رجل
	وجوب الكفارة على الصبي والمجنون والكافر
	اشتراك جماعة في قتل واحد


	كتاب قتال أهل البغي
	عدم جواز الخروج على الامام
	معنى البغى
	اطلاق الامام الأكبر على شيخ الأزهر
	شروط الإمام
	لا يجوز خلع الإمام بغير معنى موجب لخلعه
	خروج طائفة على الإمام
	شروط خروج الطائفة على الإمام
	مناظرة ابن عباس الخوارج
	طلب الطائفة الخارجة على الإمام أعطائهم مهلة
	ولا يتبع في القتال مدبرهم الامنتاع عن قتال أهل البغي إذا قالوا رجعنا إلى طاعة الإمام
	ولا يقتل أسير أهل البغي
	ولا يجوز قتالهم بوسائل معينة
	إذا اقتتل أهل البغي بعضهم مع بعض
	لا يجوز أخذ مال أهل البغي
	لا يجوز للأمام أن يستعين على قتالهم بمن يرى جواز قتلهم مدبرين من المسلمين
	ضمان اتلاف الأموال والأنفس إذا كان في غير القتال
	إذا استعان أهل البغي بأهل الحرب
	إذا أقام أهل البغي دولة وأماما
	باب قتل المرتد
	تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار
	سبب نزول قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )
	لا يحل دم أمرىء مسلم إلا باحدى ثلاث
	فرع إذا قال المرتد : ناظروني وأكشفوا لي الحجة
	استتابة المرتد قبل أن يقتل
	لا يستتاب السكران حل سكره
	فصل إذا تاب المرتد قبلت توبته
	التعطيل والزندقة وكلمة زنديق فارسية معربة ( زند كرد )
	إذا ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم وتكرر منه ذلك
	وإن ارتد ثم أقام على الردة
	وإن ارتد وله مال
	وما لزم المرتد من دين وارش جناية
	وإن قتل المرتد رجلا
	إذا عرف اسلام رجل فأقر ورثته بكفره
	لا يجوز استرقاق المرتد
	وأن أرتدت طائفة وامتنعت بمنعه
	من اتلف منهم نفساً
	قتال أبي بكر للمرتدين
	للسحر حقيقة وله تأثير وأقوال العلماء
	معنى قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات في العقد )
	ما جاء في جريدة الجمهورية بالقاهرة عن أحوال رابطة السحرة

	باب صول الفحل
	إذا قصد رجل رجلا فطلب دمه
	إذا قصده رجل وأمكنه دفعه بالعصا
	إذا قطع المقصود يد القاصد
	وإن عض رجل يد رجل
	وإن تجارح رجلان
	 وإن وجد رجلا يزني بامراته
	فإن اطلع رجل أجنبي في بيته على أهله
	إذا فقأ صاحب البيت عين من ينظر
	إذا رمى فليس له أن يرمي إلا بشيء خفيف
	إذا دخل رجل دار غيره بغير اذنه
	إذا فسدت ماشيته زرعاً
	إذا ابتلعت بهيمته جوهرة لغيره
	وما جنت الدابة بيدها
	وإذا غلبته فهربت ثم اتلفت شيئاً
	وإن كان له كلب عقور أو سنوراً يأكل حمام الناس
	إذا أرسل حماماً فالتقط حباً لغيره


	كتاب الجهاد والسير
	والجهاد فرض والدليل عليه
	الكلام على قوله تعالى : ( إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم )
	الكلام على مساكنة المشركين
	كيف بداء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته
	الهجرة
	الاكثار من الجهاد
	غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وعددها
	لا يجوز لأحد أن يجاهد عن غيره
	ولا يجب الجهاد على المرأة 
	شعر عمر بن أبي ربيعة
	ولا يجب على الصبي والمجنون
	رد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لصغرهم
	ليس على العمى حرج وتفسيرها
	ولا يجب على من عليه دين
	وإن كان يعول أبويه
	الأخذ بمستحدثات العلوم واجب المسلمين
	حفر الخندق
	فتنة المنافقين وتآمر اليهود
	هزيمة المشركين بدون قتال 
	عرض الجيش
	سبب نزول قوله تعالى : ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا )
	ويأخذ الإمام البيعة على الجيش الا يفروا
	يجب على الإمام ان يجمع أخبار العدو ليعرف قوته ومكامن ضعفه
	الدعوة قبل القتال
	كم يقاتل المسلم ؟
	من فر من اثنين
	ويكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم
	لا يجوز قتل نسائهم ولا سبياهم إذا لم يقاتلوا
	خروج أبي بكر مع جيش الشام ووصيته له
	قتل ابن النواحة في معركة اليمامة
	نصب المنجنيق على الطائف
	إذا تترس المشركون بأطفالهم ونسائهم
	قتل ما يقاتل عليه المشركون
	يجوز للمسلم أن يؤمن آحاد المشركين
	فتح رامهرمز في عهد عمر
	عقد الأمان
	سبي بني المصطلق وما فيه من أحكام
	قتل عبدالله بن حطل
	كيف يعامل الأسرى ؟
	إذا دعا إلى المبارزة
	سبب نزول قوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في ربهم )
	كيف قتل أبو جهل
	حكم السلب
	الفرق بين السلب والغنيمة
	ومن أسلم من الكفار قبل الأسر
	قصة حصار بني قريظة
	إذا تزوج المسلم حربية والعكس
	إذا أسلم وله حمل
	أحكام السبي
	إذا سبى الزوجان أو احدهما انفسخ النكاح
	حكم الغنائم وما يباح منها وما لا يباح
	حكم كتب الكفار وصحفهم
	إذاظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى يصير دار اسلام أو ذمة
	إذا سرق بعض الغانمين من الغنيمة
	فيمن قتل في دار الحرب قتلا يوجب القصاص
	وإن تجسس رجل من المسلمين للكفار
	لا يحل لامرىء مسلم ان يأخذ عصاء أخيه بغير اذنه
	إذا اسر المشركون مسلماً وحملوه إلى دار الشرك
	وإن طلقوه على أن ينفذ لهم مالا
	وإن اخذ الأسير مالا من بعض الكفار
	باب الانفال
	الفرق بين الفيء والغنيمة والنفل
	مكافأة من يقوم بعمل يؤدي إلى النصر أو هزيمة العدو
	صلح مكة ونزول سورة الممتحنة
	هل يدخل النساء في عهد الهدنة لفظاً او عموماً

	باب قسم الغنيمة
	سبب نزول قوله تعالى : ( وأعلموا انما غنمتم )
	معنى الايجاف
	إذا أخرج الامام خمس الغنيمة لأهل الخمس
	لا يجوز للإمام أن يبذل شيئاً لغير الغانمين
	وإن حضر الرجل بفرسين أو أكثر
	وإن غصب فرساً وحضر به القتال
	وإن دخل دار الحرب بفرس ونفق
	 ومن حضر ومرض
	لا حق في الغنيمة لمخذل ولا لكافر ولا لمرجف
	حكم النساء إذا حضرت
	الرضخ وحكمه
	حكم المرتزقة والأجر في الحرب
	حكم التجار بين العسكر
	إذا أفلت الأسير من المشركين ولحق بجيش المسلمين
	كيف فتح النبي صلى الله عليه وسلم هوزان بحنين
	إذا بعث الإمام جاسوساً إلى المشركين

	باب قسم الفيء
	سهم ذوي القربى
	سهم اليتامى

	باب قسم الفيء
	معنى الفيء وحلف الفضول
	تقديم قريش
	سهم اليتامى
	من هو آدم بن عبدالعزيز
	المعنى السياسي لقيام الحركات السرية في ظل الدولة الاسلامية
	لا يحل لمسلم أن ينتسب إلى آل البيت وليس منهم
	الكلام على قرامطة الاسماعيلية والنصيرية والدرزية
	لا يعطى من الفيء إلا من يقدر على القتال
	إذا كان الفيء أراض
	المنقول والثابت في الفيء

	باب الجزية
	كيف حرف اليهود كتب الله
	كيف حرف النصارى الانجيل
	البشارات الواردة في التوراة والانجيل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
	تفصي مذاهب أصل الكتاب في أصول دينهم
	الحاق المجوس بأهل الكتاب
	الكفار على ثلاثة أقسام
	الخلاف بين اليهود والنصارى
	بعث خالد إلى دومة الجندل
	أقل الجزية
	فئات الجزية
	هل للامام أن ياخذها باسم الزكاة من نصارى العرب
	الجزية على المواشي
	كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن
	صلح أكيدر دومة الجندل
	كتاب الصلح
	يجوز شرط الضيافة على الغني والمتوسط
	لا تؤخذ الجزية من امرأة
	هل تؤخذ الجزية من الراهب

	كلام الدكتور عبدالحميد متولي حول الجزية
	الذميون ومبداء المساواة في الاسلام
	عدم ابتداء المشركين بالسلام
	عدم تطاولهم في البنيان علينا
	يمنع الذميون من اظهار شرب الخمر
	يمنعون من احداث كنائس في بلد بناه المسلمون
	يجب على الإمام الذب عنهم
	أن تحاكم مشركان إلى حاكم مسلم
	حكم من استكره مسلمة على الذمي منهم
	هل توقع عليهم عقوبات الاسلام
	إذا امتنع الذمي من تنفيذ عقد الذمة
	صورة العقد على الذمة كتبه الشافعي رضي الله عنه
	موجبات نقض العهد
	عدم تمكين مشرك من الاقامة في الحجاز
	معنى الحجاز
	حدود جزيرة العرب
	لا يجوز تمكينهم من دخول الحرم
	تفسير قوله تعالى : ( سبحان الذي أسرى )
	هل يجوز لغير المسلمين دخول سائر المساجد
	لا يجوز للحربي دخول دار الاسلام
	يستحب للإمام تجديد وثائق الذمة
	باب الهدنة
	لا يجوز لغير الإمام عقد الهدنة
	صلح الحديبية ونقض قريش للصلح
	وفد خزاعة يستجد بالنبي صلى الله عليه وسلم
	تفاصيل صلح الحديبية
	قصة أبي جندل
	قصة أبي بصير
	ولا يجوز عقد الهدنة على من جاء من النساء
	ولا يجوز عقد الهدنة على من رد من جاء من المسلمين إلينا ممن لا عشيرة تمنع عنه
	إذا عقد الإمام الهدنة ثم مات او عزل فيجب على الإمام بعد الوفاء بما عقده الذي قبله
	حكم المرأة المسلمة تأتي مهاجرة
	حكم الصبية
	إذا نقض الهدنة عهدهم بقتال
	معنى قوله تعالى : ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم )
	من هو عاقر الناقة
	إذا جاء صبي منهم ووصف الاسلام
	كيف نقض اليهود عهد النبي صلى الله عليه وسلم
	إذا دخل الحربي دار الاسلام للتجارة أو للبريد بأمان
	إذا رجع وترك ماله في دار الاسلام
	إذا دفع الحربي مالا لمسلم دخل دار الحرب بأمان
	إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض مالا أو سرقه وجب عليه رده
	إذا أقرض حربي حربياً مالا فأسلم المستقرض
	إذا أهدى المشرك إلى قائد المسلمين هدية والحرب قائمة او إلى آحاد المسلمين كانت غنيمة لا يحل له الانفراد بها

	باب خروج السواد
	معنى الخرالا
	جغرافية السواد وحدوده
	بحث مفيد حول عمل عمر
	مقادير خراجها وحدودها


	الفهارس
	أولاً : الآيات القرآنية
	ثانياً : الأحاديث والأخبار والآثار
	ثالثاً : الأشعار الاستشهادية
	رابعاً : الأعلام
	خامساً : الأحكام




