
 المقدمة:

 باهلل ونفوذ إليه، ونتوب ونستلهره ونستهذيه ونستفيوه نخنذه هلل الخنذ إن

 نلإ يظلل ومه النهتذي، نهو هللا يهذه مه أـنالوا وزيئات أنهسوا شرور مه

 ـبذه مخنًذا أن وأسهذ له، شريك لإ وخذه هللا إلإ إله لإ أن وأسهذ له، ىادي

 اللنة، ـوا به هللا وكشف الأمة، ونضد الأمانة وأدى الرزالة، بلم ورزوله،

 نضلوات ىالك، إلإ ـوها يزيم لإ كوهارىا، ليلها البيظاء النخحة ـلى ركوانت

 وبفذ، الذيه. يوم إلى بذـوته دـا ومه وشخبه، آله وـلى ـليه، وزلإمه هللا

 ني وىي ومتووـة، كجيرة التفزيرية الفقوبات تستوجب التي الحرائم نإن

 ىره زلف ـوذ مفرونا مفؾنها يله ولم ومتػورة، متحذدة نهسه الوقت

 اذتيار ني أنقه وزفة القاضي اجتهاد إلى تختاج نإنها ىوا ومه الأمة،

 القاضي يووع أن الأمر يستلزم نقذ تستخقها، التي للحرينة النوازبة الفقوبة

 مصروـية خلنة الإـتبار ني الأذر مق الندالهيه، خال خسب الفقوبات ني

 )الذيه الدنز: رياتهموضرو الواس مضالد خناية إلى تهذف والتي التفزير،

 كان ىوا ومه بذونها، الخياة تقوم لإ خيث والنال(؛ والوسل والفقل والوهز

 وكل مضلخة، يفذ يخهؾها ما نلل الفقاب، تستوجب جرينة ـليها الإـتذاء

 مهسذة. يفذ يهوتها ما

 قبل وموفها الحرينة، ـه النحرم ردع إلى تهذف الفقوبات ىره أن كنا

 زجر – نهسه الوقت ني – ونيها جرورىا، اجتجاث إلى وتسفى خذوثها،

 ـبر ىوا ومه الفقاب، مه النحرم أشاب ما يضيبهم لئلإ ارتلابها؛ ـه للآذريه

 بفذ له وزواجر وقوـه، قبل للهفل موانق الفقوبات بقولهم: ذلك ـه الهقهاء

 نفل ـه الواس تزجر أنها أي وجوابر، زواجر الفقوبات أذرى: وبفبارة وقوـه،

 – الآذرة ني الفقوبة ـوه تحبر الحاني ـلى الفقوبة تػبيق أن كنا رنب،ال

 نخسب، النحرم بإشلإح تلتهي لإ أنها كنا ،- الهقهاء أقوال مه الراجد ـلى

 ولذه، تأديب ني الوالذ سأن ذلك ني سأنها اـوجاجه، تقويم إلى تسفى بل

 يشهى ابن النفالحة إلى ىؤلإء يفنذ خيث مريظه؛ مفالحة ني والػبيب

 أو النريط يشتهيه ما النرخلة تلك ني يهنهم ولإ الولذ، ويؤدب النريط

 الولذ. يخبه

 يتم لإ أمر وىو الخويف، الذيه قواـذ مه النولر ـه والوهي بالنفروف والأمر

ية؛ بالفقوبات إلإ  وإقامة بالقرآن، يزع لإ ما بالسلػان يزع هللا نإن الصـر

 الواجبات ترك ـلى بالفقوبة يخضل وذلك الأمور؛ ولإة ـلى واجبة الخذود

 وقػق ثنانيه، النهتري جلذ مجل مقذرة؛ ـقوبات ننوها النخرمات، ونفل

 وتدتلف التفزيرية، الفقوبات وىي مقذرة، كير ـقوبات وموها إلر،…السارق

 النرنب؛ خال وبخسب وشلرىا؛ الرنوب ـؾم بخسب وشهاتها مقاديرىا

 …وكجرته قلته ني الرنب خال وبخسب

       



 الشرعي وحكمه ماويته التعزير:                   

 واصطلاحا: لغة التعزير أولا:

 التفؾيم إخذاىنا كلنتان: والراء والزاء والفيه )ـزر(، مادة: مه للة: التفزير

ُروهُ  َوُتَعّزُِروهُ ) التوـزيل: وني والوصر،  مه جوز الأذرى والللنة ،(ض)(َوُتَوّقِ

 الخذ: دون ىو الري للتأديب قيل ولهرا والرد النوق التفزير: وأشل طرب،ال

 وأدبه، ورده موفه و)ـزره(: ، الرنب، يفاود أن الحاني ينوق لأنه تفزير؛

يُر: ْفِز   نهسه ـلى له نصرة والّتأديب تأديب، ذلك نإنّ  الخذّ  دون ضربٌ  والتَّ

ية ـقوبة نهو كهارة، ولإ نيه خذ لإ ذنب ـلى تأديب ىو: واشػلإخا  كير شـر

 يدتار أن نللقاضي مخذدة، ـقوبة الصريفة له تظق لم ذنب ـلى مقذرة

 ني بالقتل توتهي وقذ واللوم، بالوضد تبذأ التي الفقوبات محنوع مه ـقوبة

 نيها يصرع لم ذنوب ـلى وزجر ازتضلإح نهوتأديب الفلم، أىل بفط قول

 .(ظ)والنلان زمانوال والنحرم الحرينة ؽروف يوازب بنا كهارات، ولإ خذود

 الحد: وبين التعزير بين الاختلاف أوجه ثانيا:

 إلى مهوض والتفزير مقذر، الخذ أن موها: كجيرة، والتفزير الخذ بيه الهروق

 يحب لإ الخذ وأن مفها، يحب والتفزير بالشبهات، يذرأ الخذ وأن الؤمام، رأي

 يهفله والتفزير بالؤمام، مدتص الخذ ـليه.وقيل: يقام والتفزير الضبي، ـلى

 ني يفنل الرجوع وأن النفضية، يباشر أخذا رأى مه وكل والنولى، الزوج

 ني الشهود ـه يسأل ختى ـليه؛ النشهود يخبز وأنه التفزير، ني لإ الخذ

 تركه، للؤمام يحوز لإ وأنه نيه، الشهاـة تحوز لإ الخذ وأن التفزير، ني لإ الخذ

 يدتلف التفزير أن كنا زواء، نيها ناللل الخذود، اما بالتقادم يسقع قذ وأنه

 ني شالخة نهي ذلك، نيها يحري نلإ الخذود أما والفضور، الأزمان باذتلإف

 يسقع نقذ التفزير بدلإف بخال، تسقع لإ الخذود أن كنا وملان، زمان كل

 .(ػ)الخذود بدلإف والشهاـة نيه الفهو يحوز والتفزير ،(غ)أخيانا

 التعزير: حكم ثالثا:

ا، الجابتة الفقوبات مه التفزير  كل ني مصروع أنه الهقهاء اتهق وقذ شـر

 بأدلة مصروـيته ـلى وازتذل ،(ؼ)مخرم نفل أو واجب ترك زواء مفضية،

 نهحا للزوج رزنت خيث الزوجة، نشوز مفالحة ني اللرينة الآية موها كجيرة،

 وتفالى: بخانهز نقال الػلإق، إلى يلحأ أن قبل مراخله يتتبق أن ـليه يوبلي

 َواْضِرُبوُونَّ  اْلَمَضاِجعِ  ِفي َواْوُجُروُونَّ  َفِعُظوُونَّ  ُنُشوزَُونَّ  َتَخاُفونَ  َواللاَّتِي)

 الهحر ثم للزوجة، والؤرساد نالوـؼ ،(ؽ)(َسِبيلا   َعَلْيِهنَّ  َتْبُغواْ  َفلاَ  أََطْعَهُكمْ  َفإِنْ 

 التفزيرية، فقوباتال قبيل مه -النبرح( )كير الطرب وأذيرا النظحق، ني

يا زوذا الآية ىره الفلناء واـتبر  قال:t بردة أبي ـه السوة: وأما للتفزير، شـر

 خذود مه خذ ني إلإ أزواط ـصرة نوق يحلذ )لإ يقول:r هللا رزول زنفت

 قال:r هللا رزول أنy جذه ـه أبيه ـه سفيب به ـنرو وـه ،(ؾ)”تفالى( هللا

 ـصر، أبواء وىم ـليها واضربوىم زبق، ءأبوا وىم بالضلإة أولإدكم )مروا



 زحه، له كان أنهt الدػاب به ـنر ـه وثبت ،(صض)النظاجق( ني بيوهم ونرقوا

 ـه زؤاله ـلى التنيني شبيلا وزحه الهحو، ـلى الخػيئة زحه وأنه

ات( والنرزلإت )الراريات  مرة وضربه بالتهقه، الواس وأمر وسبههه، والواـز

 قال أخذ، ألإيحالسه وكتب البصرة، إلى وقيل: فراق،ال إلى ونهاه مرة، بفذ

 أنه ـنر إلى موسى أبو كتب ثم ـوه، لتهرقوا مائة ونخه جاءنا نلو النخذث:

 كان أنهt ـوه وثبت ،(ضض)الواس وبيه بيوه ندلى ـنر، نأمره توبته، خسوت قذ

 الدناريه خوانيت يخرق كان كنا والطرب، والوهي الرأس بخلق ويؤدب يفزر

 ـلى – ـليهم هللا رؿوان – الضخابة وأجنق الدنر، نيها يباع التي قريةوال

 الفلناء إجناع انفقذ ثم إنلاره، موهم أخذ ـه يوقل ولم التفزير مصروـية

 .(طض)مصروـيته ـلى كانة

 أشخاب لتأديب ختنية ضرورة الفقوبات ويفتبر السليم، الفقل لرلك ويشهذ

 جهة مه النحتنق أنراد باقي وإشلإح وإشلإخهم جهة، مه والهحور النفاصي

 وتقل الحرينة؛ توتهي ختى هللا؛ شرع يدالف ما كل ـه جنيفا وزجرىم أذرى،

 آمويه إذوانا، هللا ـباد الواس ويلون والهظيلة، الأمه ملانهنا ويخل الرذيلة؛

 وأـراؿهم. وأموالهم أنهسهم ـلى

 التعزير: مشروعية حكمة رابعا:

 أريذ ولو النفاودة، مه الأمه محرد الخذود امةإق مه الشارع مقضود ليز

 والولال الزجر النقضود وإننا أجذى، نقع الحرينة شاخب قتل للان ىرا

 كيره، به يفتبر وأن أقرب، ـذوانه كف إلى يلون وأن الحرينة، ـلى والفقوبة

 بفقوبة ذلك يركره وأن نضوخا، توبة الألم مه يروقه بنا له يخذث وأن

 الفقوبات أن يتبيه وبهرا ،(ظض)والنضالد الخلم مه ذلك كير إلى الآذرة،

ية  هللا رخنة مه وىي القلوب، مرض بها هللا يضلد نانفة أدوية كلها الصـر

 َرْحَمة   إِلاَّ  أَْرَسْلَهاكَ  َوَما) تفالى: قوله ني الذاذلة بهم ورأنته بفباده

 الري نهو بالنريط، يحذىا لرأنة الوانفة الرخنة ىره ترك ننه ،(عض)(ّلِْلَعاَلِمينَ 

 .(غض)الدير إلإ يريذ لإ كان وإن وىلإكه، ـرابه ـلى أـان

 شريفته أنـزل ناهلل للفالنيه، رخنة إلإr رزوله هللا يرزل لم تفالى هللا إن

 ـلى الفقاب ضنر  وقذ وإرسادىم، الواس لتفليم نيهم رزوله وبفث للواس

 مضالخهم، يخقق أنه دام ما يلرىون، ما ـلى الواس لخنل أمره؛ مدالهة

 لؤشلإح مقرر نالفقاب لهسادىم، يؤدي أنه دام ما يشتهون، ـنا ولصرنهم

 الأخلام ىره لوا شرع الري وهللا نؾامها. وشيانة الحناـة ولخناية الأنراد

 توهفه ولإ جنيفا، الأرض أىل ـضاه ولو ـاٍص، مفضية تطره لإ بها، وأمرنا

 ذريفة برلك الفقاب ويفتبر ،(ػض)جنيفا الأرض أىل أغاـه ولو مػيق، غاـة

 وموق لليره، وزجر للحاني، ردع الفقاب نإن موها، يقق ما ـلى الحرائم لنوق

 والتقذير، بالهرض لإ والفيان، بالخز نتائحه وذامة ببيان وذلك الوقوع لتلرار



 وازتئضال آناته، مه النحتنق لتػهير موه؛ لإبذ أمرا الفقوبة كانت لرا

 .(ؼض)ويلإتها تخقيق أو جراثينه

عَ  التفزير لأن الحاني؛ تأديب التفزير مقاشذ أىم ننه  ،(ؽض)للتػهير ُشِر

 يتقوم موهم الريه الأمة أنراد لؤشلإح الأزنى النقضذ إلى راجق والتأديب

 بفجه الري الدبث نهسه مه يزول الحاني ـلى الفقوبة نبإقامة محنوـها،

 النحتنق؛ ني والإنذماج الضلإح خال إلى الحاني نيفود ،(ؾض)الحواية ـلى

 يحفله منا خاله وشلإح ازتقامته ذلك ـلى ويوػوي موتح، شالد كفظو

 محتنفه بواء ني مشاركا ـباده وخقوق تفالى هللا بخقوق القيام ني إيحابيا

 مه شذره وسهاء ـوه لؾلما ودنق ـليه، النحوي وإنضاف أرؿه وـنارة

 أمر وىو النحتنق، وإشلإح ـليه، الحاني تفذي جراء لخقه الري الليؼ

ا، مػلوب  نتزول النسلم، النحتنق ني الأمه بتوغيه ذلك ويؾهر شـر

 منا ودورىم، بلإدىم ني الواس ويهوأ السليوة وتسود تظفف أو النولرات

اية الواجبات أداء مه ينله  مه وىرا والذنيوية، ويةالذي الواس مضالد وـر

 ـه كيره زجر وكرلك ،(صط)الؤزلإم ني الحوائي التصريق مقاشذ أـؾم

 الفود، مه الحاني ينوق نهو مزدوجة، الزجر موهفة تلون وبرلك ،…الحرينة

 ني أن كنا ،(ضط)مخيػها ـه ويبفذه ارتلابها مه كيره كرلك وينوق ـوها، ويرده

 يفتذي منه واللظب ـنذاً  ليهاـ يفتذي مه ـلى الخوق الوهوس غبيفة

 ـه شادر لأنه كالبا؛ ـادلإ يلون لإ انتقام وىو الإنتقام، إلى نتوذنق ذػأ،

 مقاشذ مه نلان الفذل، نور بهنا ويوخحب الروية مفهنا تدتل وكظب خوق

 .(طط)القذينة الجأرات لؤبػال خذا وتحفل الترؿية، ىره تتولى أن الصريفة

 ونفل، قول مه الؤنسان، إيلإم نيه ما بلل وى بل خذ؛ التفزير لأقل ليز

 ني له والؤكلإظ وتوبيده بوـؾه الرجل يفزر نقذ نفل، وترك قول، وترك

 ىو ىرا كان إذا يتوب ختى ـليه؛ السلإم وترك بهحره يفزر وقذ القول،

 يفزر وقذ تبوك، ـه ذلهوا الريه الجلإثة وأشخابهr الوبي ىحر كنا النضلخة،

 بترك يفزر وقذ برلك؛ يفزرون وأشخابهr الوبي كان كنا ولإيته، ـه بفزله

 الهرار نإن الزخف؛ مه نر إذا النقاتل كالحوذي النسلنيه، جوذ ني ازتدذامه

 ما نفل إذا الأمير وكرلك له، تفزير نوع أجره وقػق اللبائر، مه الزخف مه

 ذبتسوي أو الطرب أو بالخبز يفزر وقذ له، تفزير إمارته ـه نفزله يستفؾم،

 .(صظ)…مقلوبا دابة ـلى وإركابه وجهه

 أقوال: ـلى التفزير مقذار ني والهقهاء

 الأمر. ولي نيه نيحتهذ الحرينة، قذر وـلى النضلخة، بخسب أنه أخذىا:

 قول وىرا ثنانيه وإما أربفيه، إما الخذود: أدنى بالتفزير يبلم أنه :نيوالجا

 خويهة. وأبي وأخنذ الشانفي أشخاب مه كجير

 ني الأقوال أخذ وىو أزواط، ـصرة ـلى التفزير ني يزاد لإ أنه :جالثوال

 …أخنذ مرىب



 كقتل يحوز، أخذىنا: قولإن: نيه القتل؟ بالتفزير يبلم أن يحوز وىل

 وبفط مالك قول وىرا قتله، النضلخة اقتظت إذا النسلم، الحازوس

 مه كجرأ إذا اللوغي، قتل ني خويهة أبي أشخاب به صرح وما أخنذ، أشخاب

 .(ضظ)…تفزيرا ذلك

 قديما التعزير صور

 الحاني، وخال الحواية، خالة نيه وروـيت قذينا، التفزير شور تفذدت

 ذلك: ومه والنلان، الزمان وؽروف

 بالقول: الهفسي الإيلام أولا:

 بالضوت بزجره أو بوضخه أو بوـؾه الرجل نيفزر والتوبير: بالوـؼ ويلون

 الواس مه لأن وتركيبا؛ ترىيبا وجهه ني نفل ما قبد بركر والتوبير الفالي،

 الووع وىرا واخذ، آن ني ونريرا مبصرا الوبي جاء لرا بالوضيخة، يوـزجر مه

 أـيرته ذر أبا )يا :r الوبي له نقال بأمه، ـيَّره رجلإ ذر أبو زب نقذ مصروع،

 ظع)جاىلية( نيك امرؤ إنك بأمه؟

 الاجتماعي: والإيلام العقاب ثانيا:

 الشدص تفويق واشػلإخا: ،(ؾع)الخركة مه النوق للة: وىو بالخبز، ويلون

 السيه بهتد وىو الّسحه، الخبز: مفوى وني بوهسه، التصرف مه وموفه

 ،(طغ)النوؿق ـلى الؤنسان نيه يخبز الري النلان وبلسرىا ،(صغ)الخبز بنفوى

 ىرا ني جاء ومنا التفزير، ني ـقوبة يضلد الخبز أن ـلى الهقهاء واتهق

 الهحو ـلى الخػيئة زحهt ـنر أن النقام

 مق التفامل مه والواس وأشخابه والؤمام القاضي ينتوق بالهحربأن ويلون 

 الشدص ىرا

 الجسدي: الإيلام ثالثا:

 قوله اللتاب ننه والسوة، باللتاب مصروع وىو والحلذ: بالطرب ويلون

 اْلَمَضاِجعِ  ِفي َواْوُجُروُونَّ  َفِعُظوُونَّ  ُنُشوزَُونَّ  َتَخاُفونَ  َواللاَّتِي) تفالى:

 مصروـية ـلى يذل (َواْضِرُبوُونَّ ) تفالى: قوله نالشاىذ ،(ػػ)(َواْضِرُبوُونَّ 
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 فقه انجُاٌاخ

 
 تعرٌف انجُاٌاخ :

انجُاٚاااخ  ااٙ انه ااح ج اًاا، اُاٚااح ذ تًوُااٗ انااهَة ٔانجااىو ذ ْٔااٙ ي اا   اُااٗ       

ٚجُٙ  ج إذا أذَة ذ قال  ٙ انً ىب ج انجُاٚح ج يا ذجُّٛ يٍ شىذ أ٘ ج ذذ شاّ ذ ذماًٛح 

تانً    يٍ اُٗ عهّٛ شىاً ذ ْٔإ عااو إأ أَاّ ُ اا تًاا ٚذاىو ياٍ انأوام ذ ٔأ اهّ 

 ى .يٍ اُٙ انصًى ذ ْٕٔ أ هِ يٍ انشج

 وفً االصطالح انشرعً تستعًم انجُاٌح تانًعُى انعاو وتانًعُى انخاص :       

 تًعُاها انعاو : –فانجُاٌح 

ْٙ ج )اسى نأوم يذىو دم تًال أٔ َأس( 
i
. 

ٔقال  ٙ انً ُٙ ج )ْٙ كم  وم ع ٔاٌ عهٗ َأس أٔ يال(
ii
 . 

 انروىٚأاااخ ُْااا عايااح  ٓااٙ ذشااًم ج كاام يذااىو داام تًااالذ كانمااىقح ٔان  ااة      

َٔذًْٕاااذ ٔكاام يذااىو داام تااانُأس كان راام ٔاناَااا ٔان ااهل ٔانشااىبذ ٔ ٛااى ذناا  يااٍ 

 انًذىياخ.

ٔيٍ ْها انًوُٗ يا ااء عٍ أتٙ  يصح ) ضٙ هللا عُّ(أٌ  اال أذاٗ انُثاٙ  اهٗ      

يٍ ْها ؟ . قال ج اتُٙ ذ   اال ج إَاّ أ ٚجُاٙ عهٛا  ذ هللا عهّٛ ٔسهى ٔيوّ اتُّ ذ   ال ج 

ٔأ ذجُاٙ عهٛاّ أ أ٘ أ ٚهذ ا  اىياّ ذ ٔأ ٚهذ اّ اىيا  ذ ٔ ٔ٘ اٚ ااً ياٍ داا ٚس 

عًىٔ تٍ األدإ  ) ضاٙ هللا عُاّ(   ج أَاّ شآ  دجاح انإاان يا، انُثاٙ  اهٗ هللا 

  ِ أ .عهّٛ ٔسهى ذ   ال ج أ ٚجُٙ ااٌ إأ عهٗ َأمّ ذ أ ٚجُٙ ااٌ عهٗ ٔن

 انجُاٚح عهٗ ْها اأسروًال أ ذخرهف عٍ يوُاْاا انه إ٘ ذ  ٓاٙ ذشاًم ج ااىا ى       

 انذ ٔا ذ ٔاىا ى ان  ا  ٔان ٚاخ ذ ٔاىا ى انرواٚى.

تًااا ٕٚاااة  عهااٗ انثاا ٌانرواا ٘  ) ٓااٙ :  -أيااا تعرٌااف انجُاٌااح تًعُاهااا انخاااص        

ق ا اااً أٔ ياااأً( 
iii

ا ى ان  ااا  ٔاناا ٚاخذ ٔأ . ْٔااها انروىٚااف أ ٚشااًم ساإٖ اااى

 ٚشًم انذ ٔا ذ ٔانرواٚى.

ٔانه٘ ٚوُُٛا يٍ ْهِ انروا ٚف ْٕ ذوىٚأٓا تانًوُٗ انوااو ْٔإ )اساى نأوام يذاىو       

انجاىا ى ج )يذوإ اخ شاىعٛح  ااى هللا دم تًال أٔ َأس(  ٕٓ يىاال نهجىًٚح ذ اذ 

(ذوانٗ عُٓا تذا  أٔ ذواٚاى
iv

انو ٕتاح انً ا  ج  اٙ انشاىٚوح . ٔانً  إا )تانذا ( ُْاا ج 

اأساااليٛح ذ ساإاء كاَااد داا اً أ ق ا اااً ذ ٔانً  اإا )تااانرواٚى( ج انو ٕتااح انرااٙ نااى 

ذ اا   انشااىٚوح اأساااليٛح ي اا ا ْا اتراا اًء ذ ٔاًَااا ذىكااد ذ اا ٚىْا انااٗ ان اضااٙ ٔ اا  

 أ ٕل ٔضٕاتط يوُٛح .

نو ٕتح انً   ج شاىعاً ٔق  ا طهخ يووى انأ ٓاء عهٗ إطالق ع ٕتح )انذ ( عهٗ ا      

 د ا هلل ذوانٗ ذ ٔسًٕا انجىا ى انرٙ ذصثد  ٛٓا ْهِ انو ٕتح )تجىا ى انذ ٔا(.

أيا انو ٕتح انً ا  ج د ااً نهوثا   ٓاٙ ع ٕتاح ان  اا  ٔانا ٚاخ ذ ٔسإًا انجاىا ى انراٙ 

ذصثد  ٛٓا ْهِ انو ٕتح )تجىا ى ان  ا  ٔان ٚاخ( ذ ْٔٙ ذشًم اىا ى اأعرا اء عهاٗ 

 ا أٌ انُأس.انُأس ٔي



 أيا انجىا ى انرٙ ذصثد  ٛٓا ع ٕتح انرواٚى  ٓٙ )اىا ى انرواٚى(.    

انرٙ ذجة  ٛٓا ذُ مى عهاٗ شالشاح  دٛس َٕن انو ٕتحٔتُاًء عهٗ يا ذ  و  اٌ انجىا ى يٍ 

 إَٔان ْٙج

 أوالً : جرائى انذذود. 

يااا أٌ  ْٔااٙ ذشااًم اأعراا اء عهااٗ انااُأس ٔعهااٗثاٍَاااً : جاارائى انقواااص وانااذٌاخ . 

 انُأس.

ثانثاً : جرائى انتعزٌر
v
. 

يذوإ اخ شاىعٛح  ااى ٔتُاًء عهٗ انروىٚف انًر  و نهجىا ى أعُاٙ ذوىٚأٓاا تآَاا ج )

(  اٌ انجىًٚح  ٙ انشىٚوح اإلساليٛح أت  أٌ ٚرذ ا   ٛٓاا هللا ذوانٗ عُٓا تذ  أٔ ذواٚى

 يا ٚأذٙ ج

انشاىن اإلسااليٙ عاٍ  وهٓاا ذ أ٘ ج يًاا َٓاٗ .أٌ تكىٌ ياٍ انًذواىتاخ انشارعٍح 1

َٓٙ ذذىٚى ت نٛم ذىذة انو اب عهٗ  وهٓا ذ ٔانو اب كًاا ْإ يوهإو أ ٚجاة إأ عهاٗ 

ذىك ٔااة أٔ  وم يذىوذ  ٛكٌٕ انً  ٕا تانًذوٕ اخ انشىعٛح انراٙ ذورثاى ااىا ى 

  ٙ انشىٚوح اإلساليٛح(. ذىك ٔااة أٔ  وم يذىوْٙج )

ذ  ااٌ كااٌ انرذاىٚى ك يٍ قثم انشرٌعح َفسها .أٌ ٌكىٌ تذرٌى انفعم أو تذرٌى انتر2

 يٍ  ٛىْا  ال ٚورثى انًذوٕ  اىًٚح  ٙ اأ طالح انشىعٙ.

ذ اٛة  . أٌ تترتة عهى اتتكاب انًذوىت انشرعً عقىتح فً انشارٌعح اسالااليٍح3

يىذكة ْها انًذوٕ  انشىعٙ
vi
. 

 

 

 

 جرائى انذـذود وانتعزٌر

 تعرٌف انذذود:

انه ح انًُ، ذ ٔق  سًٙ انذااا تٍٛ انشاٛيٍٛ دا اً نألَاّ ًُٚا، انذ ٔاج اً، د  ْٕٔ  ٙ 

ا رالط أد ًْا تاٜ ى ذ ٔد ٔا هللا ذوانٗ ج يذا يّذ قاال ذواانٗج لذها  دا ٔا هللا  اال 

(. ٔسااًٛد انذاا ٔا تااهن  ألَٓااا ذًُاا، يااٍ 781ذ ىتْٕااا ل )ساإ ج انث ااىج ذ يااٍ اٜٚااح/

 انٕقٕن  ٙ يصم ذن  انهَة.

 اال ٚماًٗ انرواٚاى دا اًن تح يقذتج واجثاح دقااً ت تعاانى   )عقى وفً االصطالح:    

ألَااّ نااٛس تً اا  ذ ٔأ ٚمااًٗ ان  ااا  أٚ اااً داا اًن ألَااّ ٔإٌ كاااٌ ي اا  اًذ نكُااّ داا  

 انوثااذ  ٛجى٘  ّٛ انوإٔ ٔان هخ. 

ٔانًااىاا يااٍ كَٕٓااا د اااً هلل ذوااانٗج أَٓااا شااىعد ن ااٛاَح األعااىا  ٔاألَماااب      

س عٍ انرواى  نٓاا.  ٛاى أٌ تواه ْاهِ انذا ٔا كذا  اناَاا ٔاأليٕال ٔانو ٕل ٔاألَأ

ٔشىب انخًى د   انا هلل ذوانٗذ أ٘ د  نهًجرً،ذ ٔتو ٓا اٜ ى يصم د  ان اهل 

  ّٛ د  هللذ ٔد  نهوث ذ أ٘ أَّ ٚشرىك  ّٛ انذ  انشخ ٙ ٔانذ  انواو.

 أَىاع انذذود:
 انذ ٔا ْٙج انذ ٔا سثوح إَٔانذ ْٔٙ ذشًم انً ا   ان ىٔ ٚح انخًمحذ ْٔهِ

 د  اناَا ج نذأع انُمم .7



 د  ان هل ج نذأع انوى  .2

 ج نذأع انو م شىب انًمكىد   .3

 د  انمىقح ج نذأع انًال .4

 د  انذىاتح )أٔ قط، انطىٚ (ج نذأع انُأس ٔانًال ٔانوى . .5

 د  انث ٙ ج نذأع ان ٍٚ ٔانُأس.  .6

 د  انىاج ج نذأع ان ٍٚ  .1

 

 انفرق تٍٍ عقىتح انذذ وانقواص وتٍٍ عقىتح انتعزٌر

 ذخرهف ع ٕتح انذ  ٔان  ا  عٍ انو ٕتح انرواٚىٚح يٍ ع ج أٔاّ أًْٓاج

. أٌ انو ٕتح انٕااثح  ٙ انذ  ٔان  ا  ع ٕتح ي  َّ ج يٍ قثم انشا ن أ يجال 7

نالارٓاا  ٛٓاذ ٔنٛس أل٘ إَماٌ يًٓا كاَد  أرّ أٌ ٚاٚ  عهٛٓا أٔ ُٚ ا يُٓاذ ٔأيا 

ا  انو ٕتح انرواٚىٚح  ٓٙ  ااوح إنٗ اارٓاا انذاكىذ  ٕٓ انه٘ ٚخرا  ََٕعٓا ٔٚذ ِّ

 ق َ ْا يىاعٛاً  ٙ ذن  ظىَٔل انجىًٚح ٔدانحَ انًجىو اأارًاعٛح ٔانُأمٛح.

انو ٕتح انرواٚىٚح ٚجٕ  إٚ اعٓا عهٗ ان ثٙ ٔعهٗ انًجٌُٕ انه٘ ن ّٚ توه . 2

ٚمرٕاة اإلا اك ألَٓا ع ٕتح ذأاٚثٛحذ ٔذأاٚة ْؤأء اا ا إذا شثد اقرىا ٓى نًا 

انرواٚىذ أيا انو ٕتح انذ ٚح ٔان  ا   ئَٓا أ ذٕق، عهٗ أ٘ يٍ ْؤأءذ ألٌ انركهٛف 

 يٍ أْى انشىٔط انرٙ َاَّ انأ ٓاء عهٗ ٔإب ذٕ ىْا  ًٍٛ ٚ او عهّٛ انذ .

. أٌ انرواٚى ٚخرهف تا رالل انُاسذ  رواٚى ذٔ٘ انٓٛياخ أ فُّ يٍ  ٛىْىذ ْٔها 3

  انُاس  ٛٓا سٕاء.تخالل انذ ٔا ٔان  ا  

أٌ انرواٚى إذا كاٌ  ٙ د  يٍ د ٕق هللا ذوانٗ ذجة إقايرّ ك اع جذ نكٍ ٚجٕ  . 4

 ّٛ انوإٔ عٍ انو ٕتح ٔانشأاعح إٌ ُ  ٙ  ٙ ذن  ي هذح أٔ كاٌ انجاَٙ ق  اَااى 

ت َّٔذ ٔإذا كاٌ انرواٚى ٚجة د اً نأل ىاا  ئٌ ن ادة انذ  أٌ ٚوإٔ ٔإٌ نى ٚى  ٙ 

يا اىا ى انذ ٔا  هٛس ألد  يطه اً إس اط ع ٕترٓا أٔ انشأاعح  ٛٓا تو  ذن  ي هذح. أ

 تهٕ ٓاذ إأ إذا كاٌ انذ  قه اًذ  ئٌ نهًجُٙ عهّٛ أٌ ٚوإٔ عٍ ان اذل عُ   ٛى انذُأٛح.

انذ ٔا ذ  أ تانشثٓاخذ  ال ٚجٕ  انذكى تصثٕذٓا عُ  قٛاو انشثٓحذ سٕاء كاَد د اً . 5

قح ٔانشىبذ أٔ يشرىكح تٍٛ انخان  ٔانًخهٕق كذ   ان اً هلل كذ  اناَا ٔانمى

.ان هلذ ْٔها تخالل انرواٚى  ئَّ ٚذكى تصثٕخ يٕاثّ ي، قٛاو انشثٓاخ  

أٌ انرواٚى ٚم ط تانرٕتح تال  اللذ ٔانذ ٔا أ ذم ط تانرٕتح عهٗ ان ذٛخ إأ . 6

ٍَ ذَاتُٕاْ  انذىاتح  ئَّ ٚم ط تانرٕتح قثم ان   ج عهٗ انًذا تٍٛن ن ٕنّ ذوانٗج  ِإأَّ  ٱنَِّهٚ

ْىأ ]انًا  جج ِٓ ْٛ [.34/71ِيٍ قَْثِم أٌَ ذَْ ِ ُ ٔاْ َعهَ  

.انرواٚى ٚخرهف تا رالل األع ا  ٔاألي ا ذ تخالل انذ  ٔان  ا  ن ألًَٓا 1

 ي   اٌ شىعاً ٔ ٛى يرٕقأاٌ عهٗ اارٓاا ان اضٙ.

 

 



انشروط انعايح سقايح انذذود: انًذاضرج انثاٍَح:  

ُْاك شىٔط عايح  ٙ اًٛ، انذ ٔا ُٚث ٙ ذٕ ىْا إلقايح انذ  عهٗ انجاَٙ ذ      

 ُْٔاك شىط  ا ح تكم د  ذأذٙ  ٙ يٕضوٓا.

 ال د  عهٗ يجٌُٕذ ٚ ل عهٗ ْها ج قٕل  سٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص نًاعا تٍ يان ج  انعقم؛ -7

 )أت  إٌُ(ذ  انًجٌُٕ أ ٚ او عهّٛ انذ .

ٍْ ذ  ال د  انثهىغ -2 عهٗ   ٛى ذ تم ٚااى ٔٚؤابج ن ٕنّ ملسو هيلع هللا ىلصج )ُ  َِ، اْن َهَُى َع

ِْٛ َعذ  ٍِ انَُّا ِِى َدرَّٗ َْٚمرَ ِ ِٛى َدرَّٗ َْٚكثُىَ شاَلٍَزج َع ٍِ ان َّ َع ٌِ َدرَّٗ َْٚوِ َم َٔ ْجُُٕ ًَ ٍِ اْن َع َٔ ذ 

ْٔ َِٚأَٛ (.  أَ

 أٔ أٌ ٚكٌٕ انًجىو يٍ أْم انهيح.اسالالو  -3

ن  ال د  عهٗ يكىِذ ن ٕنّ ملسو هيلع هللا ىلصج )  ، عٍ أيرٙ انخطأ ٔانُمٛاٌ ٔيا تٍاتاالخ-3

 اسركىْٕا عهّٛ(.

ٔاإلكىاِ ْٕجل دًم إَماٌ عهٗ يا أ ٚىضاِ يٍ قٕل أٔ  ومل. ٔقٛم ْٕجل ان عاء 

 إنٗ انأوم تاإلٚواا ٔانرٓ ٚ ل. 

أٌ ذرخه اًٛ، انٕسا م  ٔانخالل  ٙ اإلكىاِ  ٙ انىام أيا انًىأج انًكىْح تو      

 ن   انًور ٘  ال د  عهٛٓا.

 ٔق  ذْة إًٓ  انأ ٓاء إنٗ أٌ انىام اذا اكىِ عهٗ اناَا أ د  عهّٛ.

 أيا اإلياو أتٕ دُٛأح  ٛ ٕلج ٚ او عهّٛ انذ  إٌ أكىّْ  ٛى انمهطاٌ.     

إقايح قال انذُأٛح ٔانشا وٛح ٔانذُاتهح ٔاأيايٛح ج ٚشرىط  ٙ انعهى تانتذرٌى:  -4

عهٗ انااَٙ أٌ ٚكٌٕ عانًا تذىيح اناَاذ  ئذا دهف انًٍٛٛ عهٗ أَّ أ عهى نّ  انذ 

 تانرذىٚى ٔأ تذكًّ قِثم قٕنّ نٕإا شثٓح ذ  أ انذ  عُّ.

أيا انًانكٛح   انٕاج يٍ قال تأَّ أ عهى نّ تانرذىٚى ٔكاٌ د ٚس انوٓ  تاإلسالوذ      

 ٚ او انذ  عهّٛ أدرًال   قّ  ٙ قٕنّذ أٔ َشأ  ٙ تااٚح توٛ ج عٍ انوهًاءذ أ

ٔٔإا شثٓح ذ  أ انذ  عُّ. ٔإٌ نى ٚكٍ كهن  تأٌ ي ٗ  ياٌ عهٗ إساليّذ 

ًٚكُّ يٍ انروهٛى ٔانًوى حذ أٔ َشأ  ٙ تااٚح قىٚثح يٍ أْم انوهى ٔا رهط تأْهٓا  ال 

 ٚ ثم عه ِ تانجٓم نوٕٓ  كهتّ  ًٛا ااعاِ تو  شثٕخ اىًٚح اناَا عهّٛ.

 انٕٛو كم انُاس ٚوى ٌٕ دىيح اناَاذ ٔكم انًهاْة ٔانًهم ذذىيّ.نكٍ 

ذ ٔذصثااد اًٛا، انجااىا ى تاائقىا  يىذكثٓاااذ أٔ ثثاىخ اناا َة عهااى يرتكثاه تااال  ااثهح -5

 تانثُٛح )أ٘ انشٓااج(ذ ٔذخرهف انثُٛح يٍ اىًٚح إنٗ أ ىٖ كًا سٛأذٙ ذأ ٛهّ.

  

 ضىاتط فً تُفٍ  انذذ:
 ؟أوالً :يٍ ان ي ٌقًٍه



ٚ ًّٛ ْٕ اإلياو )أ٘   ٛس ان ٔنح( أٔ َا ثّن ألَّ ٚأر ى إنٗ اارٓااا ٔأ ٚاؤيٍ  ٛاّ انه٘ 

 يٍ انذٛف.

 دكى إقايته فً انًسجذ:ج ثاٍَاً 

 ٚذىو أٌ ٚ ًّٛ  ٙ يمج ن ألَّ أٚؤيٍ يٍ ذهٕٚس انًمج  ٔيٍ د ٔز انه ط  ّٛ.

 ثانثاً : دكى انشفاعح فٍه:

–ذ نًااا  ٖٔ اتااٍ عًااى   أٌ ٚثهااا اإلياااوتوااذذااىو انشااأاعح ٔقثٕنٓااا  ااٙ داا  هللا ذوااانٗ 

عٍ انُثٙ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قال ج ل يٍ داند شأاعرّ أٌ د  ياٍ دا ٔا هللا  ٓإ  - ضٙ هللا عًُٓا

ي اا هللا  ٙ أيىِ ل
vii
  .   

 ضااٙ هللا عُٓااا أٌ  ساإل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قااال يخاطثااا ألسااايح نًااا أ اا أٌ  وعااٍ عائشااح     

ًىأج انًخأيٛح ج ل  أذشأ،  ٙ د  يٍ د ٔا هللا ل شى قاو  خطاة   اال أٚٓاا ٚشأ،  ٙ ان

انُاس إًَا أْه  انهٍٚ قثهكى أَٓى كإَا إذا سىق  اٛٓى انشاىٚف ذىكإِ ٔإذا ساىق  اٛٓى 

ان وٛف أقايٕا عهّٛ انذ ل
viii

       . 

ٔأيااا انشااأاعح  ااٙ انذاا  قثاام تهٕ ااّ نذياااو  رجاإ  إذا  أٖ  ااٙ ذناا  ي ااهذح       

َٙ ت  ء انذ  عُّ نكَّٕ يٍ ذٔ٘ انًىٔءاخ انهٍٚ ٚذمٍ انمارى عهاٛٓىن ن ٕناّ نهجا

ملسو هيلع هللا ىلصج لذوا ٕا انذ ٔا  ًٛا تُٛكى  ًا ته ُٙ يٍ د      ٔاةل
ix
. 

 

 انذذ األول: دـذ انـزَا

 تعرٌف انزَا :

 انٕطء  ٙ  ٛى َكاح ٔأ يه  ًٍٚٛ. انزَا فً انهغح :

 ذ  ٙ  ٛى َكاح  ذٛخ ذ ٔأ يه  ذ ٔأ شثٓح.انٕطء  ٙ ان ثم وفً انشرع : 

  رح انتعرٌف:

اُس  ٙ انروىٚفذ  ىض تّ يا أٌ انٕطء ياٍ انر ثٛام ٔانًثاشاىج َٔذإِذ  )انىطء  :

  ٓها أ ٕٚاة انذ  ٔإًَا  ّٛ انرواٚى.

قٛ   ىض تّ انهٕاط  ئٌ ع ٕترّ  ٛى ع ٕتح اناَاذ  ذا ِ ان رام يطه ااً كًاا   : )فً انقثم

 سٛأذٙ.

 ىض تّ انٕطء  ٙ انُكاح ان ذٛخ   ئَّ يشىٔن ٔأ داىض   : غٍر َكاح صذٍخ )فً

 ّٛ ذ أيا انٕطء  ٙ انُكاح انثاطم  ٕٓ  َاذ كًا نٕ ع ا  عهاٗ اياىأج ْٔاٙ  اٙ انوا ج أٔ 

ع   عهٗ  ايمحذ  انو   تاطم ذ ٔنٕ ٔطيٓا  ًٓا  اَٛاٌ ٚ او عهًٛٓاا انذا  إذا ناى ٚكَٕاا 

 أٌ ٚكَٕا د ٚصٙ عٓ   ٙ اإلسالو َٔذٕ ذن  .ااْهٍٛ آالً ٚوه اٌ  ّٛ يصم 

 فائذج :

 انُكاح عهٗ شالشح إَٔانج

 ْٕٔ يا ذٕ ىخ شىٔطّ. َكاح صذٍخ: -7

ْٕٔ ياا ا رام  ٛاّ شاىط ياٍ انشاىٔط انًخرهاف  ٛٓاا تاٍٛ أْام انوهاى  وَكاح فاالذ: -2

انًورثىٍٚذ أٔ ْٕ يا ا رهف أْم انوهى  ٙ  مااِذ يصم انُكااح تاال ٔناٙذ أٔ تاال شإٓاذ 

ٔانُكاح تُٛاح انطاالقذ َٔذإ ذنا ذ  اانٕطء  اٙ يصام ْاها انو ا  أ ٕٚااة انذا  نٕاإا 

 أٌ ٚوا ًْا تًا ٚىاِ يُاسثاً. –و   إذا كاٌ ٚىٖ  ماا ْها ان –انشثٓحذ ٔنكٍ نه اضٙ 



ْٕٔ يا ا رم  ّٛ شىط يٍ انشاىٔط انًجًا، عهٛٓااذ أٔ ْإ ياا اذأا  وَكاح تاطم:  -3

أْم انوهى عهٗ تطالَّذ يصم َكااح انًماهًح نهكاا ىذ َٔكااح انًورا جذ ٔانُكااح انًؤقادذ 

َٔكاااح انخايمااحذ َٔكاااح انًذىياااخ كانوًااح ٔ ٔاااح اأتااٍ ٔأ رااّ يااٍ انىضاااعحذ 

 جً، تٍٛ األ رٍٛ َٔذٕ ذن ذ  انٕطء  ٙ يصم ْها انو   ٕٚاة انذ  نو و انشثٓح. ٔان

ألٌ هللا أتادااّ تااُا ان ااىلٌذ قااال ذوااانٗج ل ٔانااهٍٚ ْااى  أ٘ يهاا  انًٛااٍٛ  : )واليهاال

نأىٔآى دا وٌٕ إأ عهٗ أ ٔاآى أٔ يا يهكد أًٚآَى  ئَٓى  ٛى يهٕيٍٛ ل
x
 

  ىض تٓها ان ٛ  أيىاٌج:  )وال ثهح 

ٔل ج انٕطء تشثٓح يصم أٌ ٚطأ أاُثٛح ٚوُٓا  ٔاراّذ  ٓاها أ ٚذا ذ ٔنإ قا   تًُٛٓاا األ

 ٔن   ئَّ ُٚمة ألتّٛ كٕن  انُكاح.

 .ٔق  سث  تٛاَّ  انصاَٙ ج انُكاح انأاس ج

 دكى انزَا:

اناَااا يذااىوذ ْٔاإ يااٍ كثااا ى انااهَٕبذ ٔنٓااها سااًاِ هللا  ادشااح   ااال ذوااانٗج ل ٔأ    

ذ ىتاإا اناَااا إَااّ كاااٌ  ادشااحً ٔساااء سااثٛالل
xi
ٔانأادشااح ْااٙ أقااثخ انًوا ااٙ. ٔ ااٙ  

انذ ٚسج ل أ ٚاَٙ انااَٙ دٍٛ ٚاَٙ ْٕٔ يؤيٍل
xii
. 

 ذواانٗ تُٛاّ ٔتاٍٛ ٔق   ذة هللا عهٗ اناَا انو ٕتح انشا ٚ ج  اٙ اٜ اىجذ تام قاىٌ هللا    

ٌَ انشىك  ٙ لٚاٍخ يرو اجذ   ال سثذاَّج ) ٔانهٍٚ أ ٚ عٌٕ ي، هللا  َأ َْٚ رُهُإ َٔ ا لَ اَى  ًٓ إِنَ

ٍْ َْٚأوَااْم ذَِنااَ  َْٚهااَ  أَشَاًيا َياا َٔ  ٌَ َأ َْٚاَُاإ َٔ ُ إِأَّ تِاااْنَذّ ِ  َو َّلَّ ...ٔٚخهاا   ٛااّ انااَُّْأَس انَّرِااٙ َدااىَّ

يٓاَا(
xiii
. 

 : ٍ   وٌسًى : انثٍة   )أي انًتزوج دذ انزاًَ انًذو

د  انااَاٙ انًذ اٍ ْإ اناىاى تانذجاا ج دراٗ ًٚإخ ذ ْٔإ قإل عاياح انأ ٓااء      

سٕٖ انخٕا ض
xiv
. 

 ٔق  ال عهٗ ذن  انمُح انًرٕاذىج ان طوٛح يٍ قٕل انُثٙ ملسو هيلع هللا ىلص ٔ وهّذ ٔإاًان األيح.

قالج قاال  سإل هللا  اهٗ  - عُّ ضٙ هللا– ًٍ ذن  يا  ٖٔ عثااج تٍ ان ايد      

هللا عهّٛ ٔلنّ ٔسهى ج ل هٔا عُٙ  هٔا عُٙذ ق  اوم هللا نٍٓ سثٛال انثكاى تاانثكى اها  

يا ح َٔأٙ سُح ٔانصٛة تانصٛة اه  يا ح ٔانىاىل
xv

 ضاٙ هللا -.ٔعٍ عًى تٍ انخطاب 

هٛاّ انكراااب  كااٌ  ًٛااا أَااال أَااّ قاال إٌ هللا ذوااانٗ تواس باً ملسو هيلع هللا ىلص تااانذ  ٔأَااال ع -عُاّ

عهّٛ لٚح انىاى   ىأَاْا ٔع هُاْا ٔٔعُٛاْا ٔ اى  سٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٔ اًُا تو ِ
xvi
. 

 ٔشثد أَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اى ياعااً األسهًٙذ ٔانًىأج ان اي ٚحذ ٔ ٛىًْا.    

ىاٌ(. )يٍ ٔطئ ايىأذاّ  اٙ َكااح  اذٛخذ ًْٔاا تان ااٌ عااقالٌ دا وانًذوٍ هى:

  ئٌ ا رم شىط يُٓا  ٙ أد  انأاٍٛ  ال إد اٌ نٕاد  يًُٓا.

 

 أ ٚكٌٕ انشخا يذ ُاً درٗ ذرٕ ى  ّٛ انشىٔط اٜذٛحج  روط اسدواٌ:

 انٕطء  ٙ ان ثم ذ ٔنٕ يىج ج  هٕ ع   عهٗ ايىأج ٔنى ٚطأْا  هٛس تًذ ٍ. -7

تًذ اٍذ ٔيصهاّ أٌ ٚكٌٕ انٕطء  ٙ َكاحج  هٕ ٔطئ ايىأج  ٙ سأاح ) َا(  هٛس  -2

 نٕ ٔطئ ايىأج تًه  انًٍٛٛ .

أٌ ٚكااإٌ انُكااااح  اااذٛذاً ج  هااإ ٔطااائ اياااىأج  اااٙ َكااااح  اسااا  أٔ تاطااام  هاااٛس  -3

 تًذ ٍ .



أٌ ٚكٌٕ انأااٌ تان ٍٛ ج  هٕ كاَد  ٔارّ   ٛىج ْٔإ تاانا ذ  هاٛس تًذ اٍ  -4

 ذ  هٕ أٌ ْها انىام  َٗ تايىأج  ئَّ أ ٚىاى.

 ٌ أد ًْا عاقالً ٔاٜ ى يجَُٕاً  ال إد اٌ أل٘ يًُٓا .أٌ ٚكَٕا عاقهٍٛج  هٕ كا -5

أٌ ٚكَٕا دىٍٚج  هٕ كاَا  قٛ ٍٛ أٔ أد ًْا داى ٔاٜ اى عثا   اال إد ااٌ نٕادا   -6

 يًُٓا .

 دذ انزاًَ غٍر انًذوٍ )انثكر :

إذا  َٗ انذى  ٛى انًذ ٍ اه  يا ح ٔ ىب عاياًن ن ٕنّ ذوانٗ )انااَٛح ٔانااَٙ     

 ااه ٔا كم ٔاد  يًُٓا يا ح اه ج (
xvii
 ٔنذ ٚس عثااج انًر  و.  

 ْٕ يٍ ذخهف  ّٛ أد  شىٔط اإلد اٌ انًر  يح. وغٍر انًذوٍ

 ٔإًَا ش اخ انو ٕتح عهٗ انًذ ٍ ٔ أأد عهٗ  ٛى انًذ ٍ أليٕ ج     

أٌ أاعااٙ اناَااا  ااٙ داا  انًذ ااٍ أضااوفذ  ٓاإ قاا  ذٛمااى نااّ انااأاض انااه٘  ول:األ

 ٚذ م تّ انوأال.

 أٌ  ٙ  َا انًذ ٍ  ٛاَح نهوالقح انأاٛحذ ْٔ ياً نألسىج. وانثاًَ:

أٌ األضااىا  انُاشاايح عااٍ  َااا انًذ ااٍ أكصااىذ كاَر ااال األيااىا  تااٍٛ  وانثاناا :

 انأاٍٛذ ٔا رالط األَماب ذ ٔ ٛىْا.

 يح دذ انزَا: روط إقا

 ٚشرىط إلقايح د  اناَا إضا ح إنٗ انشىٔط انوايح  ٙ انذ ٔا يا ٚهٙج

 اال دا   اًٍٛ قثّاام أٔ تاشاى أٌ انأاىضذ ٔإًَاا  ٛااّ األول: دواىل اسٌاالج فاً انقثاام  

 انرواٚى.

ن ألٌ انذ ٔا ذ  أ تانشثٓاخذ  اال دا   اٙ ٔطء شاثٓحذ كًاا نإ وانثاًَ: اَتفاء انشثهح

 ذثٍٛ أَٓا أ رّ يٍ انىضانذ ٔأ د   ٙ إكىاِ.ذأض يٍ ايىأج شى 

 ٔٚصثد اناَا تأد  أيٍٕ  شالشحج وانثان : ثثىخ انزَا 

اإلقىا ذ أ٘ ج اقىا  انًكهف تاناَا  ىادح ذ ٔأ ٚىا، عٍ إقىا ِ درٗ ٚ ااو  - أ

 عهّٛ انذ .

 انشٓااجذ تأٌ ٚشٓ  عهّٛ أ توح  ااٍل ع ٔل ٔٚهكىٔا د ٛ ح اناَا.  - ب

ظٓاإ  انذًاام ج تااأٌ ذذًاام ايااىأج نااٛس نٓااا  ٔض ٔأ سااٛ  ٔأ ذاا عٙ شااثٓح.   - خ

 ْٕٔ يًا ا رهف  ّٛ انأ ٓاء. 

إناٗ  -انذُأٛح ٔانشا وٛح ٔ ٔاٚاح عاٍ ادًا  ٔاأيايٛاح   -    ذْة إًٓ  انأ ٓاء 

ع و شثٕخ د  اناَٗ توٕٓ  انذًم  ٙ ايىأج أ  ٔض نٓا ٔأَكىخ اناَاٗن نجإا  

 أٔ إكىاِذ ٔانذ  ٚ  أ تانشثٓح.أٌ ٚكٌٕ يٍ ٔطء شثٓح 

ٔذْة انًانكٛح ٔادً   ٙ  ٔاٚح ج إنٗ شثٕخ د  اناَٗ توٕٓ  دًام اياىأج أ      

 ٔض نٓاذ  رذ  ٔأ ٚ ثم اعٕاْا ان  ة عهٗ ذن  تال قىُٚح ذشآ  نٓاا تاهن ذ أياا 

 ي، قىُٚح ذ  قٓا  ر ثم اعٕاْا ٔأ ذذ .

ج ل  انىاى دا  عهاٗ ياٍ  -انمات   ٙ انذ ٚس-ٚ ل عهٗ ذن  قٕل عًى  ضٙ هللا عُّ

  َا إذا أد ٍ يٍ انىاال ٔانُماء إذا قايد انثُٛح أٔ كاٌ انذثم أٔ اأعرىال 
 

 



                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 انًحاظشج انثانثح: أدنح إثثاخ انزَا :

       

عمععل و ٌايععل ا  ععٌ   أجمععا علمامععلى أاععَ أة جصّمععت علطبععل ار عع  اععلادصعش أً الل ععيلذ 

 عل  ل فمٌضا خالف زكصبله د ل داْل.

 أٔالً: انشٓادج.

لْع كل أحعر اب عل اعيلذاو ًعبمعل ّنعت أة افعٌفص فعِ عل علىر أعر  اعصً  ام عيل      

 ألم فِ كل ايلذ  ، ًام يل عٓخص خلص انصّمت علطبل ًىسه عل صً  ىِ :  

غْععص علمػععا  ع  فععِ علٌ ععْت فععِ علػععلص لبٌلععو امععللَ : فععال اب ععل اععيلذ  اإلسالال:و:  -1

  ًدٌلععو امععللَ : 282معع  عّٓععت/ )ًعغف ععيرًع اععيْرّ  معع  شجللر  )غععٌش  عل بععص  :

  ًعلرعلفص لعْع مع  علمػعامْ  2)ًأايرًع زًُ أر  منر  )غعٌش  علالعال : مع  عّٓعت/

 ً  زُ أر  فال اب ل ايلذاو.

أمععل اععيلذ  غْععص علمػععا  أاععَ مراععو ، فععال انععٌض أنععر علمللرْععت ًعل ععلفمْت ًعل نلااععت      

 علنلظ. ًع ملمْت لمرم ا بق علمرعلت فْي  ًلنٌعض كساو أاَ

ًزىت عاٌ حنْلت ًعا  اْمْت ًعا  علبْ  علَ جٌعض ايلذ  عىل علسمت ام ي  أاَ امض 

ما عخفالف مااي  ؛ لمل شًُ أ  جلاص شضِ هللا أنو )عة علن ِ ملسو هيلع هللا ىلص عجعلض اعيلذ  عىعل 

علرفلب ام ي  أاَ امض  ً ة علرلص مات ًعحر 
i
. 

؛ لبٌلعو امعللَ : أُ عل اٌغ ًعلمبعل، فعال اب عل اعيلذ  عل ع ْلة ًعلمنعلبْ  انتكهيف: - 2

)ًعغف عععيرًع اعععيْرّ  مععع  شجعععللر   ًعل عععع ِ لعععْع مععع  علصجعععل  فيعععسع علٌ عععع  

لا للغ.ًعلمننٌة   ّمِ معل ّبعٌ  ًعلفراْع  مصفعٌه أنيمعل ، ًدعر عغعفرنَ ع معلم مللع  

فِ عل يلذ  ، ًعة ّ يرًع ايلذ  عل  ْلة ام ي  أاَ امض فِ علرملى ا ص  عاللدي  

 د ل علفلص  ، ًعة   ّرخل اْني  ك ْص.

لبٌلعو امعللَ: اًعلالاعِ ّع اْ  علللح عت مع   ػذد األستغ في انشٕٓد فالي دالذ انزَالا  -3

: العٌ  جعلىًع امعللَ[ ًدٌلعو 4/ 51بػلئر  فلغف عيرًع أاعْي  أشامعت معنر ل سعلنػعلى:

[ ًدٌلو غ  لبو فِ حر علبعسف: اًعلعسّ  ّصمعٌة 24/ 51أاْو ا شامت ايرعىل سعلنٌش:

فلة كلة عل يٌذ أدل مع  زلع  [. 24/ 4علم  نلت، و  ل  ّ اٌع ا شامت ايرعىل سعلنٌش:

 حرًع لابسف.

فعِ عل عرًذ أنعر جميعٌش عللبيعلى ؛ لبٌلعو امعللَ : فال اب ل ايلذ  علنػلى  انزكٕسج: - 4

)ًعغف يرًع أاْي  عشامت منر   فالظ ع شامت جلى مؤبرلً ، ًىسع ّر  أاعَ أة علممعرًذ 

 ًجٌض علظلىصّت ايلذ  علنػلى فِ عل رًذ. ارصّ  لي ؛ ألة علطبل فلح ت. مسكص ، ًىسع

دععل  عاعع  حععطم : ّنععٌض عة ّب ععل فععِ علطبععل عمصعاععلة مػععامفلة أععرلفلة مرععلة كععل شجععل 

عاْ  عً شجاععْ  ًعشاععا بػععٌ  عً شجععال ًعحععرع ًغعع  فْرععٌة عل ععيٌذ والوععت شجععل  ًعمععص

 بػٌ  عً وملة بػٌ  فبط   شجل  ممي .

ًزىت ع ملمْت علَ د ٌ  ايلذ  والوت شجل  ًعمصعالة فِ علطبل
ii
. 

 ًأمل عاح لة فْر   ا يلذ  علصجل  ما علنػلى أنر عل نلْت مل أرع ضفص.

عالععق عللبيععلى أاععَ عاععفصع  علمرعلععت فععِ عل ععيٌذ ًىععِ : عجفنععلب علر ععلئص  انؼذانالالح: - 5

فال اب ل ايلذ  علللغق ً  مػفٌش عل ل  علسُ   اما  ًأرم ع  صعش أاَ عل غلئص ، 

 ً  ؛ لبٌلو امللَ : )ًأايرًع زًُ أر  منر  .أرعلفو لنٌعض أة ّرٌة فلغبل



 فال اب ل ايلذ  علم ْر.انحشيح:  -6 

عل عيلذ   فال اب ل ايلذ  عألخصظ أنر علنميعٌش، ًنة فيمع  ناعلشاو؛ ألة :انُطق  -7

ناعلشاو؛ ألبيعل  افالات علْبْ . ًأجلض علمللرْت ًع ملمْت د ٌ  ايلذ  عألخصظ نزع فيم 

 ابٌم مبلم بالبو فِ  الدو ًبرلحو ًاْمو ًاصعئو.

 عل علىر نلعَ ففصذ اعيلذ  علمعفي  امجمعله عللبيعلى. ًعلفيمعت: أة ّناعت: ػذو انتًٓح  -8

علم ععيٌذ لععو بلمععلً أً ضععصشعً اػعع ت علبصعاععت أً علد ععٌمت أً علمععرعً ، فععال اب ععل اععيلذ  

عألب  انو، أً عألم  انيل، ً  علد   لد مو كللٌكْعل ًعلمٌ عَ أاْعو ًىعٌ علْفعْ ، 

«    اب عل اعيلذ  خ ع  ً  ننعْ »ً  علمرً أاَ أرًه، لبٌلو  اَّ هللا أاْعو ًغعا : 

عص ق حبعر ق أاعَ أخْعو، ً  انعٌض اعيلذ    انٌض ايلذ»   خعلئ  ً  خلئنعت ً  زُ ْغم 

 ًعلبلبا: علسُ ّنلق أاْو أىل عل ْ  كللدلذم .«  علبلبا ألىل عل ْ 

 علم لنصه علصعامو
 ششٔط صحح انشٓادج :

فعال اب عل ّ فص  فعِ عل علىر أة ّرعٌة أ عْالً دعر اعير عل علذ  انلػعو ، األصانح:  - 1

، ً  كفعلب علبلضعِ نلعَ علبلضعِ، أُ ايلذ  علػمله فِ عل عرًذ عل يلذ عل يلذ  أاَ 

 لفمر  عل  يت فِ ًدٌه علنصّمت، ًعل رًذ   ار   ما عل  يلت.

ًىععٌ أة ّنمعا عل ععيٌذ عألشامععت أاععَ فمعل ًعحععر، فععِ مرععلة  اتحالاد انًشالالٕٓد تالالّ: - 2

 ًعحر ًضملة ًعحر.

ًعحعر.  د علئِ ممْ  فِ مناععمنفعل يلذ  عل يٌذ ّؤذُ أُ أة  اتحاد انًجهس: - 3

ًايعسع دعل  فمة جلؤًع مفلصدْ  ًعحرعً امر ًعحعر   اب عل اعيلذاي ، ًّ عرًة حعر علبسف،

 عاٌ حنْلت ًملل  ًعل نلاات ًع ملمْت.

ًزىت عل لفمْت ًعلظلىصّت علَ أرم عاعفصع  عا علذ علمناعع ففب عل اعيلذاي  منفممعْ  

ا شامعت اعيرعى  فعسكص عل عيٌذ ًلع  ّعسكص عً مفلصدْ  لبٌلو امعللَ : )لعٌ  جعلىًع أاْعو 

 علمناع.

الة عّٓعت لع  افمعصل لا عصً  ًليعسع لع  اعسكص علمرعلعت  أجاب أصحاب انًزْة األٔل :

 ً لت علطبل، فال ّرٌة ايل حنت  افصع  عا لذ علمناع.

اعم ت  و  نة أمص ا  علداللب شضِ هللا أنو حر علرالوت علسّ  ايرًع أاَ علمغْعص  اع 

ر عل لىر علصعاا ، ًلٌ ل  ّر  علمناع اص ل لع  ّنعط أة ّ عرى  ، لنعٌعض أنرمل ل  ّ ي

أة ّرماٌع شعامل فِ مناع آخص
iii

   .   

ًىٌ اص  فِ حر علطبل ًعلػصدت ًاصب علدمص  ػذو انتقادو يٍ غيش ػزس ظاْش: - 4

كمل ابرم. ًممنله أ  ام ِ مر  امر م علىر  علنصّمعت ًأذعى عل عيلذ ، منمعلً مع  علفيمعت 

ًنولش  عللفنت، نز أة أذعى عل عيلذ  امعر م عِ معر  مع  غْعص أعسش نعلىص، ّعر  أاعَ أة 

أّمعل دعٌم : »عل غْنت ىِ عل لماعت أاعَ عل عيلذ ، كمعل دعل  غعْربل أمعص شضعِ هللا أنعو

 «.ايرًع أاَ حر، ل  ّ يرًع أنر ح صاو، فمبمل ايرًع أ  ضغ ، ً  ايلذ  لي 

فععمزع كععلة علفبععلذم لمععسش نععلىص، كمععرم ًجععٌذ حععلك  فععِ مٌضععا أً ا مععر مػععلفت خععٌف 

  صّق، فال ّمنا م  د ٌ  عل يلذ .



أأععسعش  ًمععر  علفبععلذم مفععصًر ابععرّصىل نلععَ عجفيععلذ علبلضععِ أنععر أاععِ حنْلععت،  خععفالف

علنلظ فِ كل ضملة ًاْئت. ًدل  عل علح لة: معر  علفبعلذم اعيص أً أكرعص، فعمة كعلة ذًة 

 ايص فاْع امفبلذم؛ ألة عل يص أذبَ عٓجل، فرلة مل ذًبو فِ حر  علملجل.

 

 ثاَياً اإلقشاس : 

ّر   علطبل الادصعش كمل ّر   الل ْنت ، ًعادصعش حنت دل ص  أاعَ علمبعص ، ًعل ْنعت 

 ذ   حنت مفمرّت.)أُ عل يل

ًعادصعش ىٌ عأفصعف  لذش م  علمبص ّظيعص اعو حعق ولاع  فْػعر  داعت علمبعص لعو 

علَ زل .ًعلعرلْل أاعَ م عصًأْفو ، دٌلعو امعللَ : )ّعل أّيعل علعسّ  عمنعٌع كٌبعٌع دعٌعمْ  

  .511اللبػط ايرعى هلل ًلٌ أاَ أبلػر  ... )غٌش  علنػلى م  عّٓت/

، ًدععر حرعع  علصغععٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الل ععر أاععَ أععرذ معع   ًعل ععيلذ  أاععَ علععنلع ندععصعش أاْيععل

عألادلص امدصعشى  كملأط ًعلغلمرّت ًدل  أاْو علػالم فِ د ْت علمػْ  : )ًعغر ّل 

أبععْع علععَ عمععصأ  ىععسع فععلة عأفصفعع  فلشجميععل ، فلأفصفعع  فعع مص شغععٌ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ايععل 

فصجم  
iv
. 

اعصً  ، منيعل معل ىعٌ أعلم فعِ جمْعا عل عرًذ ًّ فص  ل  ت عادعصعش ًعل رع  اعو 

 ًمنيل مل ىٌ خلص ا م يل.

 ٔانششٔط انؼايح نإلقشاس في جًيغ انحذٔد ْي : 

: فععال ّ ععر ندععصعش علمننععٌة ًعل عع ِ ، لبٌلععو أاْععو عل ععال  انؼقالالم ٔانثهالالٕؽ - 1

ّػعفْبظ، ًأع   شفا علبا  أ  والوت: أ  عل  ِ حفَ ّ اغ، ًأ  علنلئ  حفَ»ًعلػالم: 

   .«حفَ ّلْق علمننٌة

شفععا أعع  »فععال ّ ععر ندععصعش علمرععصه، لبٌلععو  ععاَّ هللا أاْععو ًغععا :  االختيالالاس: - 2

 .«أمفِ علدال  ًعلنػْلة ًمل عغفرصىٌع أاْو

  ّ ععر اععمدصعشه ، ألة  عألخععصظ عزع عدععص اللطبععل زىععت عل نلْععت نلععَ أة انُطالالق : -3

عاالش  ا فمل مل فيع  منيعل ًغْعصه، فْرعٌة زلع  اع يت فعِ ذشى عل عر، ًعل عرًذ اعرشأ 

 .الل  يلت

 لنلَ أبو ّ ر نة أدص اللطبًع ملمْت ًامض عل نلاات ًعلمللرْت  زىت عل لفمْت،ً

يمت ، ً ة عاالش  علمل ر ندصعشه او لامالشاو، دللٌع: ألة م   ر ندصعشه اغْص علطب

 ابٌم مبلم علم لش .

 

 انًحاظشِ انخايسّ
 ششٔط اإلقشاس انخاصح تانزَا:

 ػذد يشاخ اإلقشاس تانزَا : أٔالً:

نلَ أة عادصعش علممف ص فعِ علطبعل أة ّبعص علطعبعِ اعو  رْة انحُفيح ٔانحُاتهح ٔاالياييح

 أشاا مصعت ، ً  ّر   امدصعشه امل ذًة عألشاا .

 ًعغفرلٌع :

 عاَ هللا  - دل  : أاَ شجعل شغعٌ  هللا -شضِ هللا أنو  -ىصّص  ا رّث أاِ  -5 

ًىٌ فِ علمػعنر فنعلذعه فبعل  : ّعل شغعٌ  هللا نبعِ ضبْع  ، فع أصل أنعو  -أاْو ًغا  



ملسو هيلع هللا ىلص فبعل  :  -حفَ شذذ أاْو أشاا مصعت فامل اير أاَ بلػو أشاا ايلذعت ذأعله علن عِ 

 عاَ  -"فيعل أح عن  ؟ " دعل  : بمع  ، فبعل  علن عِ " أا  جنٌة ؟ " دل  :   ، دل  : 

 اعل دصعش معص  ًعحعر عل عر  عدلمت : "عزى ٌع او فلشجمٌه " ، ًلٌ ًجت -هللا أاْو ًغا  

 .، ألبو   ّنٌض اصر حر ًجت هلل -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل  ّمصل أنو شغٌ  هللا 

 عبمعل شذ معلأطع أعر  معصعت : الة علن ِ ملسو هيلع هللا ىلص ٔاػتشض ػهى االستذالل تٓزا انحذيث

 ألبو ا  فِ أمصه ًلسل  دل  لو )عا  جنٌة  ًغ   أىاو أنو.

 اَ هللا  -ًمل شًُ أ  اصّر  شضِ هللا أنو دل  : )كنل أ  لب شغٌ  هللا  -2

بف ر  أة علغلمرّت ًملأط ا  ملل  لٌ شجمل امر عأفصعفيمل ، أً دل  :  -أاْو ًغا  

 . يمل ل  ّالا يمل ، ًنبمل شجميمل أنر علصعامتلٌ ل  ّصجمل امر عأفصعف

نلَ أة حر علطبل ّر   امدصعش علطعبِ مص   ٔرْة انًانكيح ٔانشافؼيح ٔانظاْشيح    

 ًعحر .

ًعغعر ّعل أبعْع ...: )عبعو دعل  ًعغفرلٌع: امل شًُ أ  شغٌ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فِ حرّث علمػْ  

، دل : فغرع أاْيل، فلأفصفع ، فع مص ايعل شغعٌ  «نلَ عمصأ  ىسع، فمة عأفصف  فلشجميل

 دللٌع: فا  ّبْر ع أفصعف امرذ.هللا ملسو هيلع هللا ىلص فصجم  .

أرم علسكص   ّر  أاَ أرم علٌدعٌه ، وع   : الة ٔاػتشض ػهى االستذالل تٓزا انحذيث

 علسُ ّمر  حماو أاَ علم ْ .عة ىسع عل رّث م  د ْل علمنمل 

فِ أشامت منللع مفلصدعت؛ أشاا مصعت ًىٌ أة ّبص  ثاَياً: اإلقشاس في يجانس يتؼذدج.

عة ملأطع اع  مللع  فِ عل رّث لمل ًشذ  ؛ فِ دٌ  ًىٌ مل زىت علْو عل نلْت ًع ملمْت

دٌمعو، فػع لي : "ىعل  فصذه، و  أاله علرلبْت م  علغر، فعصذه وع  أشغعل نلعَ -علن ِ ملسو هيلع هللا ىلص  أاَ

امامٌة امباو ا ًغل"؟ فبللٌع: مل بمامو، ن  ًفِ علمبل م   لل ْنل، ف اله علرللرعت ف شغعل 

 نلععْي  أًّ ععل فػعع لي : "فعع خ صًه أبععو   اعع ظ اععو ً  امباععو، فامععل كععلة علصعامععت حلععص لععو

 حلص ، فصجمو".

ًىععٌ علبععٌ   .ًدععل  جميععٌش علمامععلى: ّرلععِ أة ّرععٌة عادععصعش فععِ مناععع ًعحععر     

ًعغععر ّععل أبععْع نلععَ عمععصأ  ىععسع، فععمة ...)عألنيععص لالملمْععت. عغععفر  علنميععٌش ا ععرّث 

 . ، دععل : فغععرع أاْيععل، فلأفصفع ، فعع مص ايععل شغععٌ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فصجمعع «عأفصفع  فلشجميععل

نص : )ًفْو ق أُ عل رّث ق ع كفللى ال أفصعف اعللمص  علٌعحعر  ألبعو لع  ّنبعل دل  عا  ح

 .أة علمصأ  ارصش عأفصعفيل 

امل شًُ أ  ع ملم عل لذ  عبو دل  )ً  ّعصج  علطعبعِ ليسع علبٌ  : ًعغفر  ع ملمْت  

   م  غْص اص  علفمرذ فِ منللع ع دصعش. مصعت  أشااحفَ ّبص 

 

 َكاس انًشأج.اقشاس انشجم تانزَا ٔإ

عزع عدص علصجل عبو ضبل المصأ  ًأبرعصت علمعصأ  ًجعت عل عر أاعَ علمبعص ذًة علمنرعص لمعل 

أة شجععال أاععله فعع دص أنععره أبععو ضبععَ اععلمصأ  »أعع  غععيل اعع  غععمر، أعع  علن ععِ ملسو هيلع هللا ىلص: شًُ 

هللا أاْو ًغا  نلَ علمصأ ، فػع ليل أع  زلع  فع برصت  غملىل لو، ف مث شغٌ  هللا  اَ

ً ة عادصعش حنعت دل عص  أاعَ علمبعص   افمعرعه  «عل ر ًاصكيلفناره  ارٌة ضب ، أة

 ،ً ة نبرلش علمصأ    ّ الل ندصعشه أاَ بلػو.



حنْلت ًأاٌ ٌّغ  :   حر أاَ علصجل ً  أاَ علمصأ ؛ ألبل  ردنلىل  أاًٌدل  

 فِ نبرلشىل ف لش م رٌمل ارساو.

فاٌ أدعص اللطبعل مع    ّف عٌش منعو  .انزَاثانثا: أٌ يكٌٕ اإلقشاس يًٍ يتصٕس يُّ 

 كللمن ٌب فال حر أاْو؛ ألبنل بفْب  أبو   ّف ٌش منعو علطبعل علمٌجعت لا عر ، ًلعٌ أدعص

 .عٓلتلٌجٌذ  علد ِ أً علمنْ  فماْو عل ر

مع  اعص  ندلمعت عل عر اعلادصعش عل بعلى  ساتؼا: انثقاء ػهالى اإلقالشاس انالى تًالاو انحالذ.

ت ْع نلعلأنعو، ًايعسع دعل   غبط عل عرأاْو نلَ املم عل ر فمة شجا أ  ندصعشه أً ىصب 

ًعل نلاات ًع ملمْت. ًعغفرلٌع امل ًشذ فِ حرّث معلأط شضعِ هللا أنعو عبعو ت ًعل لفمْ

ًعلصغعٌ   أاْعو . ىصب فسكص لان ِ أاْو علػالم فبل : )ىال اصكفمٌه ّفعٌب فْفعٌب هللا

ًألة شجٌأعو « لما  مػػفيل أً لما  د افيل!»أاْو علػالم لب  ملأطعً علصجٌه ابٌلو: 

ًألة ع دصعش نحعرٍ اْنفعِ عل عر فْػعبط اعللصجٌه أنعو ،ا يت ًعل رًذ ارشأ الل  يلت 

 كلل يٌذ نزع شجمٌع د ل ندلمت عل ر.

اع ة ّرعٌة  ًدْر عاملم مللع  فعِ علصًعّعت غْعص علم عيٌش  أنعو د عٌ  شجعٌه علمبعص

 علصجٌه لٌجٌذ ا يت، أمل لٌ شجا أ  ندصعشه اغْص ا يت فال ّمفر اصجٌأو.

ًدل  عل ػ  ًعا  أاِ لْاعَ: ّبعلم أاْعو عل عر ً  ّفعصر؛ ألة معلأطعً ىعصب فبفاعٌه  

ًل  ّفصكٌه.ًلٌ د ل شجٌأو لاطمفي  ذّفو.ًألبو حعق ًجعت اعمدصعشه فاع  ّب عل شجٌأعو 

 كػلئص عل بٌ .

 يٍ انٕقٕع في جشيًح انزَا:انتذاتيش انٕاقيح 

اععصه هللا غعع  لبو أععرذعً معع  عألحرععلم علفععِ ا لععظ علمنفمععا ًا ععٌبو اععمزة هللا معع  

 علٌدٌه فِ ىسه علللح ت علمظْمت، فم  زل :

دعل :  -شضعِ هللا أنعو-. فم  أ عر هللا اع  مػعمٌذ انحث ػهى انًثادسج تانزٔاج -5

عل ع لب مع  عغعفالله معنر  عل على  فاْفعطً  فمبعو أغعض دل  شغٌ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ّعل مم عص 

لا  ص ًأح   لالص  ًم  ل  ّػفالا فماْو الل ٌم فمبو لو ًجلى"
v
. 

كمععععل دععععل  امععععل :" دععععل لامععععؤمنْ  ّغ ععععٌع معععع   األيالالالالش تألالالالالط األتصالالالالاس  -2

أا لشى  ...ًدل لامؤمنلت ّغ    م  أا لشى ."
vi
 

الل نعععلب ًعل معععر أععع   فععع مص هللا بػعععلى علمؤمنعععلت تحالالالشيى انتثالالالشج ٔانسالالالفٕس  -1

علفر   ًعلف ص ، فبل  غ  لبو: " ّل أّيعل علن عِ دعل ألضًجع  ًانلاع  ًبػعلى علمعؤمنْ  

ّربْ  أاْي  مع  جالاْع ي .. ًكعلة هللا غلعٌشعً شحْمعلً"
vii
ًدعل  غع  لبو: " ًدعصة فعِ  

اٌْار  ً  ا صج  ا ص  علنلىاْت عألًلَ"
viii
 

 ص ذًعأِ علطبل، ًأارىل ضصشعً.ألة زل  م  أخالتحشيى اخت:ط انشجال تانُساء؛ -4

–ّر  أاَ زل  معل جعلى أع  أاعِ ىصّعص  تحشيى يصافحح انشجم نهًشأج األجُثيح   -5

أة شغٌ  ملسو هيلع هللا ىلص دل : " كفت أاَ عا  آذم ب ْ و م  علطبل مرشر زلع     -شضِ هللا أنو

ه علرععالم ًعلْععر م للععت فللمْنععلة ضبلىمععل علنظععص ًعألزبععلة ضبلىمععل ع غععفمله ًعلاػععلة ضبععل

ضبلىعععل علامعععع ًعلصجعععل ضبلىعععل علدالعععل ًعلباعععت ّيعععٌٍ ًّفمنعععَ ًّ عععر  زلععع  عللعععص  

أًّرساو"
ix
  . 

 -شضععِ هللا أنيمععل–فمعع  عاعع  أ ععلظ  تحالالشيى انخهالالٕج تالالانًشأج ٔسالالفشْا تالال: يحالالشو. -6

دل : غمم  علن ِ ملسو هيلع هللا ىلص ّدالعت ّبعٌ : )  ّداعٌة شجعل اعلمصأ  ن  ًمميعل زً م عصم ً  



فص علمصأ  ن  ما زُ م صم فبلم شجل فبل  ّل شغعٌ  هللا نة عمصأاعِ خصجع  حلجعت اػل

ًنبِ عكفف   فِ غطً  كسع ًكسع دل  عبالاق ف ج ما عمصأا  
x
  . 

 انحكًح يٍ تحشيى انزَا:

  ّدلَ أاَ ألدل مل فِ علطبل م  عٓولش علػْئت، ًعلمللغر علٌخْمعت، أاعَ عألفعصعذ     

حعل  علمنفممعلت علغصاْعت علفعِ عبف عصت فْيعل ىعسه علللح عت  ًعلمنفمملت. ًعلمف مل فِ

 ّرشر أظمت علف صّا علصالبِ علسُ حسش علمػامْ  م  دصالبو ف الً أ  علٌدٌه فْو.

ًليسع غمَ هللا ىسه علنصّمت فلح ت؛ ألبيل جصّمعت اػف  عميل كعل عل عصعئا ًعللالعص      

 علػٌّت.

: عخفال  عألبػلب علسُ ّ الل ممو علفملشف ًعلفنل عص أاعَ  فًٍ يفاسذ ْزِ انجشيًح

نحْععلى علععرّ ، ًالرعع  عألغععص، ًضععْله عألً ذ، نز ّمععْط عاعع  علطبععل  ْاععت أمععصه لبْالععلً 

ميمععال، ًعبف ععلش عألمععصعل فععِ علمنفمععا،
xi
ًليععسع جععلى فععِ عل ععرّث: "ًمععل نيععصت  

ار  فِ أغعالفي  " علللح ت فِ دٌم دط ن  عافالى  هللا الألمصعل ًعألًجله علفِ ل 
xii

 ،

ًعلب لى أاَ علنرلح علسُ ىٌ م  أى  مبل ر عل صّمت، ًنذخل  علملش أاَ عألغص  ال 

ًعلب ْات اصمفيل، فيٌ فِ عل بْبت جصّمت دفل، ًليسع كرْصعً مل ّبعصة هللا امعللَ فعِ كفلاعو 

 اْ  عل صر ًدفل علنلع ًعلطبل زلع  أبيعل كايعل جعصعئ  دفعل فعِ عل بْبعت فعلألًلَ جصّمعت

 دفل لالالص  ، ًعلرلبْت جصّمت دفل لانملأت ، ًعلرللرت جصّمت دفل لانلع علملصذ  ".

 جشيًح انهٕاط

لعٌ ، ًى  دٌم علاٌع  جصّمت مػف  مت، ًمم ْت منرص ، نيصت أنر أمٍت غلللت،       

فملد ي  هللا أبٌاتً ل  ّملدت ايل أحرعً غْصى ؛ لْرٌبعٌع أ عص  لمع  امعرى ، ًشعذأعلً لمع  

فالصاو، ًغٌل  لو بلػو علٌدٌه فِ ىسه علنصّمت أة ّ ْ و مل أ لاي ، فبعل   عبفرػ 

غع  لبو:" ًلٌ ععلً نز دععل  لبٌمعو أاعع اٌة علللح ععت معل غعع بر  ايععل مع  أحععٍر معع  علمععللمْ ، 

أئنر  لف اٌة علصجل  ايٌ  م  ذًة علنػلى ال أبف  دٌم مػصفٌة "
xiii
وع  أخ عص غع  لبو  

أمصبل جمانعل أللْيعل غعلفايل ًأمالصبعل أاعْي  حنعلش  أ  كْلْت أبلاي  فبل : " فامل جلى 

م  غنْل من ٌذ، مػٌمت أنر شا  ًمل ىِ م  علظللمْ  ا مْر"
xiv
. 

 تؼشيف انهٕاط

 ىٌ ً ى علسكص فِ علراص.

 :ػقٕتتّٔدكًّ 
 علاٌع  م صم امجمله علمػامْ ، ًىٌ م  ك لئص علسبٌب.

عل ر؛ ألة هللا غ  لبو غاعظ  بل  ملل  ًعل لفمِ ًأحمر: نة علاٌع  ٌّجتأمل أبٌافو : ف

 أبٌات فلأاو فِ كفلاو علمنْر، فْنت فْو حر علطبل، لٌجٌذ ممنَ علطبل فْو.

 ًدل  أاٌ حنْلت: ّمطش علاٌ ِ فبط، نز لْع فِ علاٌع  عخفال  أبػلب، ًلْع ىٌ ضبل.

ًحر علالئط فِ شأُ علمللرْت ًعل نلاات فِ أنيص علصًعّفْ  أ  أحمعر: ىعٌ علعصج  ارعل 

م  ًجرامٌه ّممل أمل دعٌم لعٌ ، »غٌعى أكلة وْ لً أم ارصعً، لبٌلو أاْو علػالم: حل ، 

 «.فلشجمٌع عألأاَ ًعألغلل»ًفِ للظ: « ًعلملمٌ  اوفلدفاٌع علللأل 



ًحر علالئط أنر عل لفمْت: ىٌ حر علطبل، فمة كلة علالئعط م  عنلً، ًجعت أاْعو علعصج ، 

   .ًنة كلة غْص م   ، ًجت أاْو علنار ًعلفغصّت

ًدفاععو نمععل اللػععْ  ، أً عاحععصع  ،   م  ععنل كععلة أً علاععٌ ِّبفععل  ًدععل  ع ملمْععت :

  اللنلش أً علصج  أً املبلى جرعش أاْو أً املبلئو م  الىق.

 انحكًح يٍ تألهيع ػقٕتتّ

 حصم هللا علاٌع  ًغاظ فِ أبٌافو لمل لو م  آولش غْئت أاَ عللصذ ًعلمنفما:      

فيٌ عبفرلغت فِ عللالص ، ًفػلذ فِ علال ا، ّبفل علل عْات، ًّيعرم عألخعال . ّعٌش  فعِ 

 بلع مصار و علصزّات ًعلربلى ، فْب ِ أاَ عل ْلى، ًّمْ  علغْص  فِ علنلٌظ. 

م  عشارعت ىعسه علنصّمعت لع  ّعط  ّمْعص ايعل اعْ  علنعلظ فعِ حْلاعو، ًلع  ّلعلش  خطّيعل 

مصار يل فبط، ال ّمفر لْ عمل عألغعص  ًعلب ْاعت مدْافو حفَ ًفلاو.ً  ّب  ألشىل أاَ 

 اصمفيل.

ًنزع نيعععص علاعععٌع  فعععِ منفمعععا فعععمة هللا ّملجعععل أىاعععو اللمبٌاعععت، فف عععل علرعععٌعش      

ًعألغبلم، ًانف ص عألًائت ًعألمصعل، ًّدْ  علظا  ًّم  عللػلذ فِ عألشل، بػع   هللا 

 علػالمت ًعلملفْت.

 

 

 كيفيح تُفيز انحذ:

علنار: عالق عللبيلى أاَ أبو ّنار عل  ْر علبٌُ فِ عل رًذ اػٌ  ممفعر  ًّلعص   - 5

أع   -شضعِ هللا أنعو-عل صب أاَ اربو ًّفبِ علٌجعو ًعلمبلاعل؛ ل عرّث أاعِ ىصّعص  

 أبو دل : "نزع ضصب أحرك  فاْفننت علٌجو". -ملسو هيلع هللا ىلص  -علن ِ 

علم عصًب، ًعلب عر مع  عل عر علعصذه ًأمل علمبلال فألة فِ ضصايل خالًصع أاعَ حْعل  

 ًعلطجص   علبفل، ًّنار علصجل دلئًمل ًعلمصأ  جللػت لئال افر  .

علصج : نزع كلة علمبلم أاْو حر علطبل شجاًل؛ فمبعو ّعصج  دلئًمعل ً  ٌّوعق ا عِى ً   - 2

 لأط"."ل  ّ لص لم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا ْنت أً ندصعش ألة علن ِ  لّ لص لو غٌعى و   علطب

 دل  فِ عاف لح: "ًعالبٌع أاَ أة علصجل علمصجٌم   ّ لص لو".

 أمل نزع كلب  عمصأ  فبر عخفا  عللبيلى فْيل:

فسىت ملل  ًأحمر  فِ شًعّت نلَ أبو   ّ لص ليل كللصجل ًلر  ا ر أاْيعل وْلايعل كعْال 

  عاَ هللا - افر   لمل شًٍ أاٌ ذعًذ أع  أمعصعة اع  ح عْ  دعل : "فع مص ايعل علن عِ

 ف رت أاْيل وْلايل". -أاْو ًغا  

ًزىت عل لفمِ ًأحمر  فِ شًعّت أخصٍ نلَ أبو نة كلة عل ر و   الل ْنت فمبو ّ لص ليل 

نلعَ عل ععرش؛ ألبععو أغععفص ليعل ًنة و عع  اععلادصعش فععال ّ لعص ليععل لفمرْنيععل معع  عللععصعش نة 

 شجم .

مع  عللعصعش فعِ حللعت ًّصٍ أاٌ حنْلت علدْلش لإلملم فعِ عل لعص مع  أرمعو معا علفمرعْ  

عادصعش نة ىصا ، ًّ عرأ عامعلم أً عل علك  اعللصج  نة كعلة و ع  علطبعل أنعره اعلادصعش، 

أبعو  -شضعِ هللا أنعو-ًنة كلة و   ا يٌذ فللػنت أة ّ رأ عل يٌذ، لمل شًُ أع  أاعِ 

دل : "علصج  شجملة، فمل كلة منو امدصعش، ف ً  م  ّعصج  عامعلم وع  علنعلظ، ًمعل كعلة 

  ً  م  ّصج  عل ْنت و  علنلظ".ا ْنت ف



ًألة فمععل زلعع  أامععر لا ععيٌذ معع  علفيمععت فععِ علرععسب، فععمة كععلة علر ععٌت اععلادصعش، فععمة 

-علمصجٌم ّمر  مع  عليعصب نة أشعذه، لمعل شًٍ أاعٌ ذعًذ فعِ حعرّث معلأط اع  مللع  

 عاَ هللا  -أبو لمل ًجر مع عل نلش  خص  ّ عفر، فعسكصًع زلع  لان عِ  -شضِ هللا أنو

 فبل : "ىال اصكفمٌه ّفٌب فْفٌب هللا أاْو". -غا  أاْو ً

 إقايح انحذ ػهى انًشيط:

علمععصل نمععل أة ّرععٌة ممععل ّصجععَ اععصؤه أً ممععل   ّصجععَ اععصؤه، ًعل ععر اللنػعع ت     

 ّبعلم عل عرعلنميعٌش فبل  : فمة كلة عل ر علصج   لامصّض نمل أة ّرٌة علصج ، أً علنار

ألة بلػععو مػععفٌفل ، فععال فععص  اْنععو ًاععْ    ّععؤخص مالابععل أّععل كععلة بععٌه علمععصل، ً

 عل  ْر.

ًعلدصدعِ  جميعٌش عللبيعلىًنة كلة عل ر علنار ًعلمصل ممعل ّصجعَ اعصؤه: فْعصٍ      

 م  عل نلاات ا خْصه، ًدل  جميٌش عل نلاات: ّبلم عل ر ً  ّؤخص.

ًنة كلة علمصل ممل   ّصجَ اصؤه، أً كلة علنلبِ ضمْلل اللدابعت   ّ فمعل علػعْل  

سع ّبلم أاْو عل ر فِ عل ل  ً  ّؤخص، ًّ صب اػٌ  ّعؤم  ممعو علفاع  كللب عْت في

 اععمصعنعل ععغْص، ًاععمصعن علندععل، فععمة خْعع  أاْععو معع  زلعع  جمععا ضععغرل فْععو ملئععت 

أمعص فعِ شجعل معصّض  ملسو هيلع هللا ىلص أبعو)ف عصب اعو ضعصات ًعحعر . لمعل شًٍ غعيل اع  حنْع  

 . صات ًعحر ، فْ صاٌه ايل ضامصعنأضنَ أة ّ خسًع مئت 

ابٌلععو امععللَ: افلجاععرًع كععل ًعحععر منيمععل ملئععت  دععل  عاعع  درعمععت: ًأبرععصه مللعع  عغععفر  ً 

 جار ل ًىسع ضصات ًعحر .

 تُفيز انحذ ػهى انحايم:

أة عل ر   ّبلم أاَ حلمل حفَ ا ا غٌعى كلة عل معل مع  ضبًعل  َأا عالق عللبيلى     

غلمعر جعلىت  ِأة عمعصأ  مع  انع)زل  حرّث علغلمرّت فبعر شًٍ  أً غْصه، ًعأل ل فَ

مبععص  اللطبععل ًىععَ حلمععل ًدللعع  نبيععل ح اععَ معع  علطبععل، فبععل  ليععل:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شغععٌ  هللا 

االن "، فرلايعل شجعل مع  عألب علش حفعَ ًضعم ، فع اَ  ِمل ف ِحفَ ا م ِ"عشجم

لمرّت، فرلايل شجل م  عألب لش حفَ ًضعم ، فع اَ فبل : در ًضم  علغ -ملسو هيلع هللا ىلص  - ِعلن 

: "نزة   بصجميعل ًبعره -ملسو هيلع هللا ىلص  -فبل : در ًضم  علغلمرّعت، فبعل  علصغعٌ   -ملسو هيلع هللا ىلص  - ِعلن 

ََّ شضلأو ّل ب ع  ًِلرىل  غًْصع لْع لو م  ّصضمو"، فبلم شجل م  عألب لش فبل : نل

 . هللا، فصجميل
 

                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      

 

 

 



(حد الحرابت أو )قطع 21المبحث الثالث ـ إثباث قطع الطريق: المحاضرة: ) 

 الطريق(

ٟ٘ اٌثشٚص ألخز ِاي اٚ ٌمرً اٚ اسػاب ِىاتشج اػرّادا ػٍٝ اٌشٛوح  تعريف الحرابت:

 ِغ اٌثؼذ ػٓ اٌغٛز.

تأٔٙا ذجش٠ذ اٌغالح إلخافح إٌاط تشا ٚتحشا ١ٌال اٚ ٔٙاسا فٟ  وعرفها االماميت:

 ِظش اٚ غ١شٖ.

ٚعّٟ لاطغ اٌطش٠ك ِحاستا هلل ٌٚشعٌٛٗ ألٔٗ حاسب ِٓ اػرّذ ػٍٝ هللا فٟ       

 حظٛي االِٓ ٌٗ فٟ عفشٖ، ٚحاسب سعٌٛٗ ٌؼظ١أٗ أِشٖ.

٘ائٓ ٚخطف ِٚٓ أِصٍح لطغ اٌطش٠ك فٟ صِإٔا: صسع اٌّرفجشاخ ٚاخرطاف اٌش    

 اٌطائشاخ ٚاالغرظاب ٚٔحٛ٘ا.

 دليل مشروعيت حد قطع الطريق: 

     َ َْ َّللاَّ َٓ ٠َُحاِستُٛ ا َجَضاُء اٌَِّز٠ َّ اٌذ١ًٌ ػٍٝ ِششٚػ١ح ٘زا اٌحذ لٌٛٗ ذؼاٌٝ: )إَِّٔ

ْٚ ذُمَطََّغ  ْٚ ٠َُظٍَّثُٛا أَ ُٛا أَ ْْ ٠َُمرٍَّ َْ فِٟ اأْلَْسِع فََغادًا أَ ْٛ ٠َْغؼَ َٚ َسُعٌَُٛٗ  َٚ ْٓ ِِ  ُْ ُٙ أَْسُجٍُ َٚ  ُْ ِٙ أ٠َِْذ٠

ُْ فِٟ ا٢ِْخَشجِ َػزَاٌب  ُٙ ٌَ َٚ ١َْٔا  ٌٞ ِفٟ اٌذُّ ُْ ِخْض ُٙ ٌَِه ٌَ َٓ اأْلَْسِع رَ ِِ ا  ْٛ َف ْٕ ُ٠ ْٚ ِخاَلٍف أَ

ٌُ()عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح:   (.33َػِظ١

٠ٚرحمك لطغ اٌطش٠ك تخشٚض جّاػح راخ شٛوح ِٕٚؼح اٚ ٚاحذ رٞ ِٕؼح ػٍٝ       

س اٌشػة فٟ ٔفٛعُٙ اٚ ٌمرٍُٙ ٚاخز اِٛاٌُٙ ــ ِؼرّذ٠ٓ ػٍٝ لٛذُٙ اٌّاسج ــ ٌث

ِٕٚؼرُٙ فال ٠رّىٓ اٌّاسج ِٓ عٍٛن اٌطش٠ك ٚذرؼطً ِظاٌحُٙ عٛاء اواْ اٌمطغ 

تغالح اٚ غ١شٖ واٌؼظا اٚ اٌحجش اٚ اٌخشة ٚٔحٛ٘ا، ٚعٛاء اواْ تّثاششج اٌىً اٚ 

 ً رٌه.اٌرغثة ِٓ اٌثؼغ تاإلػأح ٚاالخز ألْ اٌمطغ ٠حظً تى

ٚتٙزا ٠ظٙش أْ لطاع اٌطشق لَٛ ٌُٙ ِٕؼح ٚشٛوح، تح١س ال ذّىٓ ٌٍّاسج ِماِٚرُٙ،  

 ٠مظذْٚ لطغ اٌطش٠ك، تاٌغالح أٚ تغ١شٖ.

 شروط قطع الطريق:

ٕ٘ان ششٚط فٟ اٌماطغ، ٚاٌّمطٛع ػ١ٍٗ، ٚف١ّٙا ِؼاً، ٚفٟ اٌّمطٛع ٌٗ، ٚفٟ 

 اٌّمطٛع ف١ٗ.

 أوال: شروط القاطع:



ً ال حذ ػ١ٍّٙا؛ ألْ  ٠شرشط فٟ اٌماطغ أْ ً ِجٕٛٔا ٠ىْٛ ػالالً تاٌغاً، فإْ واْ طث١ا

 اٌحذ ػمٛتح ذغرذػٟ جٕا٠ح، ٚفؼً اٌظثٟ ٚاٌّجْٕٛ ال ٠ٛطف تىٛٔٗ جٕا٠ح.

وّا اشرشط فمٙاء اٌحٕف١ح فٟ اٌماطغ: اٌزوٛسج، فٍٛ واْ ت١ٓ اٌمطاع اِشأج، ال ٠ماَ اٌحذ 

ٓ اٌمطغ ٚ٘ٛ )اٌخشٚض ػٍٝ ػٓ أتٟ ح١ٕفح؛ ألْ سو ػ١ٍٙا فٟ اٌشٚا٠ح اٌّشٙٛسج

اٌّاسج ػٍٝ ٚجٗ اٌّحاستح ٚاٌّغاٌثح( ال ٠رحمك ِٓ إٌغاء ػادج، ٌشلح لٍٛتٙٓ ٚػؼف 

َّٓ ِٓ أً٘ اٌحشب.  ت١ٕرٙٓ، فال ٠ى

ٌىٓ ٔض اتٓ ػاتذ٠ٓ فٟ حاش١رٗ  ػٍٝ أْ اٌّشأج واٌشجً فٟ اٌحشاتح فٟ ظا٘ش       

 اٌشٚا٠ح، إال أٔٙا ال ذظٍة.

 ت١ٓ اٌشجً ٚاألٔصٝ، ف١ماَ حذ اٌحشاتح ػٍٝ ج١ّغ اٌّىٍف١ٓ ٌُٚ ٠فشق اٌجّٙٛس     

عٛاء وأٛا ، اٌز٠ٓ ٠ؼشػْٛ ٌٍٕاط تغالح أٚ غ١شٖ، ف١غظثْٛ ِاالً ِحرشِاً ِجا٘شج

 سجاال اٚ ٔغاء.

 ثانيا: شروط المقطىع عليه:

 ٠شرشط فٟ اٌّمطٛع ػ١ٍٗ أِشاْ:

ّح، ٚال ٠جٛص االػرذاء أْ ٠ىْٛ ِغٍّاً أٚ ر١ِاً: ألّٔٙا ِؼظِٛا اٌذَ ػظّح دائ - 1

ػ١ٍّٙا، فإْ واْ اٌّمطٛع ػ١ٍٗ حشت١اً ِغرإِٔاً، ال حذ ػٍٝ اٌماطغ؛ ألْ ػظّح ِاي 

 اٌّغرأِٓ ١ٌغد ػظّح ِطٍمح، ٚإّٔا ف١ٙا شثٙح اإلتاحح.

أْ ذىْٛ ٠ذٖ طح١حح: تأْ وأد ٠ذ ٍِه أٚ ٠ذ أِأح أٚ ٠ذ ػّاْ، فإْ ٌُ ذىٓ  - 2

 اٌماطغ. وزٌه و١ذ اٌغاسق، ٌُ ٠جة اٌحذ ػٍٝ

 ثالثا: شروط القاطع والمقطىع عليه معاً:

٠شرشط فٟ لطاع اٌطش٠ك اْ ٠ىٛٔٛا اجأة ِٓ اٌّمطٛع ػ١ٍٗ اٌطش٠ك، فاْ واْ        

 ت١ُٕٙ لشاتح واالتٛج اٚ اٌثٕٛج اٚ االخٛج، عمط اٌحذ ػٓ اٌمطاع.  

فٟ اٌّاي ٚاٌغثة فٟ ِٕغ اٌحذ: اْ ٘زٖ اٌمشاتح ذشفغ اٌىٍفح ت١ُٕٙ ف١حظً ذثغط      

ٚاٌحشص، ٌٛجٛد اإلرْ تاٌرٕاٚي ػادج فأٚسز ٘زا شثٙح ِغمطح ٌٍحذ ػٓ اٌثال١ٓ، ٚ٘زا 

 ػٕذ اٌحٕف١ح.

ٚلاي اٌّاٌى١ح ٚاٌشافؼ١ح ٚاٌحٕاتٍح تؼذَ عمٛط اٌحذ ػٓ اٌثال١ٓ؛ ألْ اٌشثٙح        

 اخرض تٙا ٚاحذ فٍُ ٠غمط اٌحذ ػٓ اٌثال١ٓ.

 رابعا: شروط المقطىع له:



ِٓ أجٍٗ ٘ٛ اٌّاي: ٠ٍٚضَ ذٛفش ششٚط ِؼ١ٕح ف١ٗ حرٝ ٠جة اٌحذ،  اٌّمطٛع ٌٗ: أٞ

فاْ ٌُ ذرٛفش اٌششٚط ٚجة اٌرؼض٠ش، ٚػّاْ اٌّاي اٌّأخٛر، ٚاٌمظاص ارا حذز ِا 

 ٠ٛجثٗ.

ٚ٘زٖ اٌششٚط ٟ٘ ٔفغٙا اٌرٟ روشخ فٟ اٌّاي اٌّغشٚق: تأْ ٠ىْٛ ِاالً ِرمِٛاً،       

، ٚال ذأ٠ًٚ اٌٍّه، ٚال شثٙح اٌٍّه، ٍِّٛوا ٌٍغ١ش، ١ٌظ ٌماطغ اٌطش٠ك ف١ٗ ٍِه

 ِحشصاً تاٌحافع، ٔظاتاً. 

 خامسا: شروط المقطىع فيه:

 اٌّمطٛع ف١ٗ ٚ٘ٛ اٌّىاْ، ٠شرشط ف١ٗ شالشح ششٚط:

أْ ٠ىْٛ لطغ اٌطش٠ك فٟ داس اإلعالَ، فإْ واْ فٟ داس اٌحشب ال ٠جة اٌحذ،  - 1

 اِح اٌحذ.ٌؼذَ ٚال٠ح اإلِاَ فٟ داس اٌحشب، ار ال لذسج ٌٗ ػٍٝ إل

أْ ٠ىْٛ لطغ اٌطش٠ك خاسض اٌّظش. ٚاخرٍف اٌؼٍّاء فٟ ذحمك لطغ اٌطش٠ك فٟ  - 2

داخً اٌّظش. فماي أتٛ ح١ٕفح ٚدمحم ٚظا٘ش والَ أحّذ: ال ٠صثد حىُ اٌمطغ إال أْ 

٠ىْٛ خاسض اٌّظش؛ ألْ اٌمطغ ال ٠حظً تذْٚ االٔمطاع، ٚاٌطش٠ك ال ٠ٕمطغ فٟ 

إٌاط ٠غ١صْٛ اٌّمطٛع ػ١ٍٗ فٟ وص١ش ِٓ األح١اْ، األِظاس ٚف١ّا ت١ٓ اٌمشٜ؛ ألْ 

 فؼ١ٍٗ اٌرؼض٠ش ٚسد ِا أخز ِٓ ِغرحمٗ.

ٚلاي أتٛ ٠ٛعف ٚاٌّاٌى١ح ٚاٌشافؼ١ح، ٚاٌحٕاتٍح فٟ اٌّؼرّذ ػٕذُ٘ ٚاالِا١ِح:        

٠صثد حىُ لطغ اٌطش٠ك داخً اٌّظش، ٚخاسجٗ ػٍٝ حذ عٛاء. ٚاٌحجح ٌُٙ أْ عثة 

 اٌطش٠ك، ف١جة اٌحذ، وّا ٌٛ واْ فٟ غ١ش ِظش. جٛب اٌحذ لذ ذحمك ٚ٘ٛ لطغ

اال اْ اٌشافؼ١ح اشرشطٛا: اٌشٛوح ٚػذَ ٌحٛق اٌغٛز ػٕذ االعرغاشح، ٟٚ٘ أّا       

 ذىْٛ تغثة اٌثؼذ ػٓ اٌؼّشاْ اٚ ػؼف اٌغٍطاْ.

 

 

٠صثد اٌحذ ػٍٝ لطاع اٌطش٠ك : تاإللشاس اٚ اٌث١ٕح، ٟٚ٘ شا٘ذاْ ػذالْ ٠مٛالْ:       

لطغ اٌطش٠ك ػٍٝ فالْ ٚاخز ِراػٗ، ٚال ذمثً شٙادج اٌّمطٛع ػ١ٍُٙ،  ٔشٙذ اْ ٘زا

ٚلاي اٌشافؼٟ ٚاالِا١ِح: ذجٛص شٙادج اً٘ اٌشفمح ػ١ٍُٙ ارا ٌُ ٠ذػٛا ألٔفغُٙ ٚال 

 ٌشفمائُٙ ِاال اخزٖٚ، ٚال ٠صثد تؼٍُ اٌماػٟ، ٚال تإٌىٛي ػٓ ا١ّ١ٌٓ.



ٔفغُٙ ِاال ارا واْ ٠غ١شا، وّا ٚلاي اٌّاٌى١ح: ذجٛص شٙادج اٌشفمح ٚاْ ادػٛا أل     

 ذمثً ػٕذُ٘ شٙادج اٌغّاع.

 



 انمحاضرة انحادية عشرة: عقوبة انسرقة

اذفق اىفقٖاء عيٚ أُ حدَّ اىسااق  ٕا٘ ع اد ٝادٓل تاى الٗي اىراٜ راثق لملٕاا  ىق٘ىأ    

ذعاىٚ: }ٗاىساق  ٗاىساقعح فاع ع٘ا أٝدَٖٝا جاااء تَاا مساثا ّناا  ٍاِ ع ٗع عاٝاا 

 حنٌٞ{.

ىنٌْٖ اخريف٘ا فٜ أٍا٘ق ذرعياق تَ او اىق اد ٍٗقاداقٓل ٗمٞفٞرأل ٗذنالقٓ ٍاد ذنالاق    

 اىسلعحل ّٗ ٘ لىلل ٗإىٞل تٞاُ إٌٔ ٕذٓ األٍ٘ق:

 محم انقطع: - 1

  خالف تِٞ إٔو اىعياٌ فاٜ أُ اىسااق  أٗه ٍاا ٝق اد ٍْأل ٝادٓ اىَْٞاٚ ل  ُ اىْثاٜ    

ش تٖاا أعا٘ٙل فناّاد اىثداٝاح تٖاا أق    عيٞٔ اىصالج ٗاىسالً ع د اىَِٞٞ ل ٗألُ اىاث 

 ٗألّٖا آىح اىسلعحل فْارة عق٘ترٔ تئعداً آىرٖا.

أّاأ عاااه فااٜ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فاااُ راال  ةاّٞااح ع عااد قجياأ اىٞساالٙ   ىَااا قٗٛ عااِ اىْثااٜ     

 «إلا رل  فاع ع٘ا ٝدٓل ةٌ إُ رل  فاع ع٘ا قجئ»اىساق  

 موضع انقطع : - 2

فقٖاء إىٚ أُ ع د اىٞد ٝناُ٘ ٍاِ اىنا٘ ل أٛ اىلراو ل ٕٗا٘ ٍفصاو لٕة جَٖ٘ق اى    

ع ااد اىساااق  ٍااِ اىناا٘ ل ٗ ُ ٍفصااو اىناا٘  ٕاا٘ أٗ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اىناا ل عاااى٘ا: ألُ اىْثااٜ 

 ٍفصو ٝقد عيٚ ٍا ع د ٍْٔ ارٌ اىٞد.

ٗعاااه تعااش اى ااافعٞح ٗا ٍاٍٞااح : ذق ااد ا  اااتد ا قتااد ٍااا عاادا ا تٖاااً ٍااِ اىٞااد     

اىَْٞٚ ٗٝرلك ىٔ اىلاحاح ٗا تٖااً ىَاا قٗٙ عراا ج  أُ عيٞاا قعاٜ ع عْأ مااُ ٝق اد 

اىٞد ٍِ ا  اتدل ىنِ قٗاٝح عرا ج ٕذٓ ٍعاقعح تَا قٗٛ اُ عيٞا قعٜ ع عْٔ ماُ 

 ٝق د ٍِ اىَفصو.

لجو فرق د ٍِ ٍفصو اىنعة عْد جَٖ٘ق اىفقٖااء   ُ اىاث ش تاىقادً ٗٝ اة أٍا اى   

فٖٞا اىدٝح ف٘جة ع عٔ ل ٗعٞارا عيٚ اىٞد فرق د ٍِ اٗه ٍفصو ٝقد عيٞأ اراٌ اىلجاو 

 ٗاىقدً.

ٗلٕة تعش اىفقٖاء اىٚ اُ اىق د ٝنُ٘ ٍِ ّص  اىقدً ٍِ ٍعقد اى الاك ل ٗٝرالك   

ٍاالٗٛ عااِ عيااٜ قعااٜ ع عْاأ ل ٗتاأ عاااه ىاأ اىعقااة ٝعرَااد عيٖٞااا فااٜ اىَ ااٜ ٕٗاا٘ 

 ا ٍاٍٞح. 

 تكرار انسرقة:
اذفق اىفقٖاء عياٚ أُ اىسااق  ذق اد ٝادٓ اىَْٞاٚ فاٜ اىسالعح األٗىاٚل فائلا رال  ةاّٞاح  

ذق د قجئ اىٞسلٙ. ٗاخريف٘ا فٜ ع د اىٞد اىٞسلٙ فٜ اىسلعح اىثاىثحل ٗاىلجو اىَْٞٚ 

 فٜ اىسلعح اىلاتعح.

نابهة واالمامية: ال يقطع انسارق أصالً بعد انيد انيمنىي وانرلىم فقال انحنفية وانح    

ل تادىٞو ٍاا قٗٛ عاِ انيسرى، ونكنه يضمه انمسروق، ويعزر، ويحىس  تىىي يىىو 

رٞدّا عيٜ قعٜ ع عْٔ أّٔ أذٜ تساق ل فق د ٝدٓل ةٌ أذٜ تٔ ةاّٞح ٗعد رل ل فق اد 

ٓ فثايٛ ياٜء ٝيماول تايٛ ياٜء   أع عٔل إُ ع عاد ٝاد»قجئل ةٌ أذٜ تٔ ةاىثحل فقاه: 

فضالتٔ تش اثح « ٝرَسحل ٗإُ ع عاد قجيأ فثايٛ ياٜء َٝ اٜل إّاٜ ألرار ٜ ٍاِ ع

 ٗحثسٔ . ٗقٗٛ ٍثو لىل عِ رٞدّا عَل قعٜ ع عْٔ. 



وقال انمانكية وانشافعية: إن سرق ثانثة قطعت يىد  انيسىرى، ثىن إن سىرق رابعىة     

صٞح ىٞس فٖٞا حد ٗ  مفاقجل فعاق فٖٞاال   ألُ فعئ ٍعقطعت رلهه انيمني، ثن يعزر 

أُ قرا٘ه »ٗاىدىٞو ىق د اىٞد ٗاىلجو األخلٙ: ٍا قٗٙ أتا٘ ٕلٝالج قعاٜ ع عْأ: 

ع  يّٚ ع عيٞٔ ٗريٌ عاه فٜ اىساق : إُ رل  فاع ع٘ا ٝادٓل ةاٌ إُ رال  فااع ع٘ا 

 «قجئل ةٌ إُ رل  فاع ع٘ا ٝدٓل ةٌ إُ رل  فاع ع٘ا قجئ

 نمسروق :ضمان انمال ا  

  خالف تِٞ اىفقٖاء فٜ ٗج٘ب ق  اىَاه اىَسلٗ  عيٚ ٍاىنأ الا مااُ تاعٞاا را٘اء    

أع د اىساق  أً   ل ٗمذىل ٝ ة عَاُ اىَااه اىَسالٗ  الا مااُ ٍريفاا اٗ ٍسارٖينا ل 

ٗىٌ ٝق د اىسااق  تسالعرٔ ىعادً ذا٘فل يالٗي اىق اد ل ٗٝضاَِ ٍثيأ اُ مااُ ٍثيٞاا اٗ 

 و.عَٞرٔ اُ ىٌ ٝنِ ىٔ ٍث

فاااُ ع ااد اىساااق  ٗماااُ اىَاااه ٍساارٖينا فعيٞاأ اىضااَاُ عْااد اى ااافعٞح ٗاى ْاتيااح    

ٗاىظإلٝح ٗا ٍاٍٞح   ُ اى ٜء اىَسلٗ  عاِٞ ٝ اة عاَاّٖا تااىل  ىا٘ ماّاد تاعٞاا 

فٞ ااة عااَاّٖا الا ماّااد ذاىفااح مَااا ىاا٘ ىااٌ ٝق ااد ل ٗ ُ اىق ااد ٗاى االً حقاااُ ٝ ثاااُ 

حاق   ف اااج اجرَاعَٖاا ماىدٝااح ٗاىنفاااقج ل  ىَسار قِٞ فاىضااَاُ حاق ا  ٍااٜ ٗاىق ااد

 ٗىق٘ىٔ ملسو هيلع هللا ىلص )عيٚ اىٞد ٍا أخذخ حرٚ ذؤ ٝٔ(.

ٗعاااه اى ْفٞااح :   ٝ ااة اىضااَاُ ٍااد اىق ااد  ُ اٝ اتاأ جٝااا ج عيااٚ ٍااا فااٜ اىنراااب    

يٞأ اى اد( ٗاىاٝا ج عيٚ اىنراب ّسخ ل ٗىَا قٗٛ عْأ ملسو هيلع هللا ىلص )  ٝ الً اىسااق  الا اعاٌٞ ع

 ٗألّٔ   ٝ َد تِٞ اىق د ٗاىضَاُ.

 ٗعاه اىَاىنٞح : ٝ ة اىضَاُ عيٚ اىساق  الا ماُ ٍؤرلا.   

 ما يسقط انحد بعد ولوبه:

 يسقط انحد عه انسارق بعدة أمور هي:

 ذنذٝة اىَسلٗ  ٍْٔ اىساق  فٜ إعلاقٓ تاىسلعحل تيُ ٝق٘ه ىٔ: ىٌ ذسل  ٍْٜ. - 1

 رٔل تيُ ٝق٘ه: يٖد يٖ٘ ٛ تاٗق.ذنذٝة اىَسلٗ  ٍْٔ تْٞ - 2

قج٘  اىساق  عِ اإلعلاق تاىسلعحل فال ٝق دل ٗٝضَِ اىَاه  ألُ اىلج٘  عاِ  - 3

اإلعلاق ٝقثو فاٜ اى ادٗ ل ٗ  ٝقثاو فاٜ اىَااه  ألّأ ٝا٘قز ياثٖح فاٜ اإلعالاقل ٗاى اد 

 ٝسقط تاى ثٖحل ٗ  ٝسقط اىَاه.

اىسالعح عْاد أتاٜ حْٞفاح ٗ ل  ق  اىساق  اىَسلٗ  إىاٚ ٍاىنأ عثاو اىَلافعاح فاٜ - 4

ٗإحدٙ اىلٗاٝرِٞ عِ أتٜ ٝ٘را . ٗفاٜ قٗاٝاح أخالٙ عْأ: إُ اىال  عثاو اىَلافعاح   

ٝسقط اى د  ألُ اىسلعح اّعقدخ ٍ٘جثح ىيق ادل فال  اىَسالٗ  تعدالاذ   ٝشاو تاىسالعح 

 اىَ٘ج٘ ج.

إىاٚ ٝسقط اى د عْاد اى َٖا٘ق الا ٍيال اىسااق  اىَااه اىَسالٗ  عثاو قفاد األٍال  – 5

اىقضاااء مَااا ىاا٘ ٕٗااة اىَساالٗ  ٍْاأ اىَاااه اىَساالٗ  اىااٚ اىساااق  لاٗ ٗقةاأ  ألُ 

 اىَ اىثح يلي ىي نٌ تاىق دل ٗعد أ ثح ٍينٔ فيٞس ْٕاىل ٍ اىثح.

ٗٝاالٙ اىَاىنٞااح أُ لىاال   ٝسااقط اىق ااد ألُ اىَ اىثااح ىٞسااد ياالي ا عْاادٌٕ ٗإَّااا     

 ٗج٘  اىسلعح ماف إلعاٍح اى د  ُٗ ٍ اىثح.
 

 



 أنٌاع انمتم 

 انمتم ًأنٌاعو:

 ٘ٛ فؼً ِٓ اٌؼثاد ذزٚي تٗ اٌؽ١اج.تعزيف انمتم في االصطالح: 

 اتجاىات انفمياء في تمسيم انمتم:

اذعاٖ اٌشافؼ١ح ٚاٌؽٕاتٍح ٚاالِا١ِح: ذمض١ُ اٌمرً اٌٝ شالشح أٔٛاع: ػّذ، ٚشثٗ  االٚي:

 ػّذ، ٚخطؤ.

 ػّذ، ٚخطؤ.انثاني تمسيم انمانكية انَ : 

: اٌٝ ػّذ، ٚشثٗ ػّذ، ٚخطؤ، ِٚا أظشٞ ِعشٜ اٌخطؤ، ٚاٌمرً انثانث تمسيم انحنفية

 تاٌرضثة.

ٚاٌرمض١ُ االخ١ش ٘ٛ اٌزٞ صّٕؼٟ ف١ٗ ٌٍرؼشف ػٍٝ أٛاع اٌمرً ٚاؼىاِٙا ٌىٛٔٗ    

 اٚصغ اٌرماص١ُ ٚاشٍّٙا.

 اًالً: انمتم انعمذ:

ارا ٌُ ٠ىٓ فٟ ػظّرٗ -ؼذٚاْ ٌمذ ؼشَ هللا ذؼاٌٝ لرً االٔضاْ ػٍٝ صث١ً اٌظٍُ ٚاٌ     

 -خًٍ

ٚاػرثشٖ ظش٠ّح وثشٜ، ِٚٓ اٌضثغ اٌّٛتماخ اٌرٟ ٠رشذة ػ١ٍٙا اصرؽماق اٌؼماب فٟ 

اٌذ١ٔا ٚا٢خشج، ٚرٌه تاٌمظاص، ٚاٌخٍٛد فٟ ٔاس ظُٕٙ؛ ألٔٗ اػرذاء ػٍٝ طٕغ هللا 

ٚلذ فٟ األسع، ٚذٙذ٠ذ ألِٓ اٌعّاػح ٚؼ١اج اٌّعرّغ، ٚاػرثش ٘زا اٌفؼً ِٓ اٌىثائش، 

٘ذد هللا ذؼاٌٝ  اٌعٕاج اٌز٠ٓ ٠ؼرذْٚ ػٍٝ دِاء إٌاس ذٙذ٠ذا شذ٠ذا ٚٚػذُ٘ تؼزاب 

 ػظ١ُ ٚلذ دي ػٍٝ رٌه اٌىراب ٚاٌضٕح:

لاي ذؼاٌٝ: )ٚال ذمرٍٛا إٌفش اٌرٟ ؼشَ هللا اال تاٌؽك رٌىُ ٚطاوُ تٗ ٌؼٍىُ  -1

 (.151ذؼمٍْٛ()صٛسج االٔؼاَ اال٠ح:

2-  ِِ ْئ ُِ  ًْ ْٓ ٠َْمرُ َِ َٚ ُ ٚلاي ذؼاٌٝ: ) َغِؼَة َّللاَّ َٚ ا  َٙ ٌِذًا ف١ِ ُُ َخا َّٕ َٙ ذًا َفَعَزاُإُٖ َظ ِّّ رَؼَ ُِ ًٕا 

ا()صٛسج إٌضاء اال٠ح: ًّ أََػذَّ ٌَُٗ َػزَاتًا َػِظ١ َٚ ٌََؼَُٕٗ  َٚ  ِٗ  (.33َػ١ٍَْ

ِا سٚٞ ػٓ اتٓ ِضؼٛد سػٟ هللا ػٕٗ لاي: لاي سصٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )أٚي ِا  -3

 فٟ اٌذِاء (. ٠مؼٝ ت١ٓ إٌاس ٠َٛ اٌم١اِح

ِا سٚٞ ػٓ اتٓ ػّش سػٟ هللا ػّٕٙا أٗ لاي: لاي سصٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -4

 ٚصٍُ: )ٌٓ ٠زاي اٌّئِٓ فٟ فضؽح ِٓ د٠ٕٗ ِاٌُ ٠ظة دِاً ؼشاِاً(. 



ُْٕٗ  -ٚ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  -5 ُ َػ َٟ َّللاَّ َُ  -ػٓ إٌثٟ  -َسِػ َصٍَّ َٚ  ِٗ ١ٍَْ ُ َػ لاي:  -َطٍَّٝ َّللاَّ

َُ  -ّٛتماخ لاٌٛا: ٠ا سصٛي هللا )اظرٕثٛا اٌضثغ اٌ َصٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِا ٟ٘؟  -َطٍَّٝ َّللاَّ

 لاي: اٌششن تاهلل ٚاٌضؽش ٚلرً إٌفش اٌرٟ ؼشَ هللا اال تاٌؽك،....(.

ٚلذ أؼمذ اظّاع اٌؼٍّاء ِٕز ػظش اٌظؽاتح سػٛاْ هللا ذؼاٌٝ ػ١ٍُٙ اٌٝ 

 ٠ِٕٛا ٘زا ػٍٝ ذؽش٠ُ اٌمرً تغ١ش ؼك.

 

 

 

 

 انفمياء في انمزاد بانمتم انعمذ:ألٌال 

 ٕ٘ان اذعا٘اْ ٌٍفمٙاء فٟ اٌّشاد تاٌمرً اٌؼّذ ػٍٝ إٌؽٛ االذٟ:

أْ اٌؼّذ: ِا ذؼّذ ف١ٗ اٌماذً ػشب االتجاه االًل: يزٍ االمام ابٌ حنيفة رحمو هللا: 

غ١شٖ تضالغ، واٌض١ف ٚاٌضى١ٓ ٚاٌشِػ ٚاٌشطاص، أٚ ِا أظشٞ ِعشٜ اٌضالغ فٟ 

 .عضذ، واٌّؽذد ِٓ اٌخشة، ٚاٌؽعش، ٚإٌاسذفش٠ك أظزاء اٌ

 أِا اٌمرً تاٌّصمً اٌىث١ش )ِؼذٔاً واْ اٚ خشثاً اٚ ؼعشاً( فال ٠ؼرثش ػّذاً.

 انحجة نو:

 لٌٛٗ ملسو هيلع هللا ىلص: )أال اْ لر١ً اٌخطؤ شثٗ اٌؼّذ لر١ً اٌضٛؽ أٚ اٌؼظا ف١ٗ ِائح ِٓ اإلتً(.-1

ال ٠ّىٓ ِؼشفرٗ، اال تذ١ًٌ ٚ٘ٛ اصرؼّاي ٚألْ اٌؼّذ ِؼٕاٖ اٌمظذ ٚ٘ٛ أِش خفٟ  -2

ا٢ٌح اٌماذٍح، فعؼٍد ا٢ٌح د١ٌالً ػٍٝ اٌمظذ، ٚأل١ّد ِماِٗ تاػرثاس٘ا ِظٕح ٌٛظٛدٖ، 

 وّا أْ اٌضفش ِظٕح اٌّشمح.

ٚألْ اصرؼّاي االٌح غ١ش اٌّؼذج ٌٍمرً ذٛسز شثٙح فٟ ٚظٛد لظذ اٌمرً، ٚاٌؽذٚد -3

 ذذسأ تاٌشثٙاخ.

)ِٓ اٌّاٌى١ح ٚاٌشافؼ١ح ٚاٌؽٕاتٍح ٚاتٟ ٠ٛصف االتجاه انثاني: يزٍ جميٌر انفمياء 

أْ اٌمرً اٌؼّذ ٘ٛ لظذ لرً شخض تّا ٠مرً : ٚدمحم ِٓ اٌؽٕف١ح ٚاٌظا٘ش٠ح ٚاالِا١ِح(

ً صٛاء واْ تضالغ ظاسغ اٚ تّصمً، ٌُٚ ٠شرشؽ اٌّاٌى١ح ٚاٌظا٘ش٠ح ٚاالِا١ِح  غاٌثا

 وْٛ االٌح ذمرً غاٌثاً.

 نحجة نيم:ًا



ًِ أَُِّٗ  -1 ٌْمَرْ ٍَْطأًا فَاَل ٠ُْضِشْف فِٟ ا ِٗ ُص ِّ١ٌِ َٛ ٌِ ٍَْٕا  ا فَمَْذ َظؼَ ًِ ْظٍُٛ َِ  ًَ ْٓ لُرِ َِ َٚ لٌٛٗ ذؼاٌٝ: )

ُْٕظًٛسا()صٛسج  االصشاء اال٠ح: َِ  َْ  ( ٚ٘زا لرً ِظٍِٛا.33َوا

ػٓ أٔش ، سػٟ هللا ػٕٗ : )أْ ٠ٙٛد٠اً  -سػٟ هللا ػٕٗ-ػٓ أٔش تٓ ِاٌه  -2

ظاس٠ح ت١ٓ ؼعش٠ٓ فم١ً ٌٙا ِٓ فؼً ته أفالْ ، أٚ فالْ ؼرٝ  سع سأس

صّٟ ا١ٌٙٛدٞ فؤِٚؤخ تشأصٙا فعٟء تٗ فٍُ ٠زي ؼرٝ اػرشف فؤِش إٌثٟ 

 ملسو هيلع هللا ىلص فشع سأصٗ تاٌؽعاسج(. 

ِٚا شثد أٗ ػ١ٍٗ اٌظالج ٚاٌضالَ ؼىُ تاٌمرً لظاطاً ػٍٝ ِٓ لرٍد ػشذٙا  -3

 ٌٛط اٌزٞ ٠شلك تٗ اٌخثز.تّضطػ، ٚ٘ٛ ػّٛد اٌخ١ّح اٚ اٌظ

ٚألْ اٌؼشب تاٌّصمً ٍِٙه ػادجً؛ ألٔٗ ال ٠ضرؼًّ اال فٟ اٌمرً فاصرؼّاٌٗ د١ًٌ  -4

اٌمظذ اٌٝ اٌمرً، واصرؼّاي اٌض١ف، ٚلذ أظُ ا١ٌٗ د١ًٌ اٌمظذ فىاْ اٌمرً 

 اٌؽاطً تٗ ػّذاً.

 

 

 

 

 

 

 مذاىب انفمياء في اعتبار بعض انٌاع انمتم من لبيم انعمذ

 اخرٍف اٌفمٙاء فٟ تؼغ أٛاع اٌمرً ً٘ ذؼرثش ِٓ لث١ً اٌؼّذ أَ ال؟    

 أًال: انمتم بانخنك:

٠شاد تاٌخٕك: ِٕغ خشٚض إٌفش تؤٞ ٚص١ٍح صٛاء تشذ اٌعأٟ ػٕك اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ        

تؽثً اٚ اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ت١ذ٠ٗ، اٚ ذؼ١ٍمٗ تؽثً تؽ١س ٠شذفغ ػٓ االسع، اٚ ٚػغ شٟء 

 ٠ّٕغ ِشٚس اٌٙٛاء ف١ٙا. ػٍٝ أفٗ اٚ فّٗ تّا

فاْ فؼً رٌه ِذج ٠ّٛخ فٟ ِصٍٙا فّاخ فٙٛ ػّذ ٚف١ٗ اٌمظاص. ٚاْ فؼٍٗ ِذج         

ال ٠ّٛخ فٟ ِصٍٙا غاٌثا فّاخ فٙٛ لرً شثٗ ػّذ، ٚاْ خٕمٗ ٚذشوٗ ِرؤٌّا ؼرٝ ِاخ 

فف١ٗ اٌمٛد؛ ألٔٗ ِاخ ِٓ صشا٠ح ظٕا٠رٗ فٙٛ وا١ٌّد ِٓ صشا٠ح اٌعشغ. أِا اْ طػ 



ه شُ ِاخ فال لظاص الْ اٌظا٘ش أٗ ٌُ ٠ّد ِٓ اٌخٕك. ٚ٘زا ػٕذ اٌشافؼ١ح تؼذ رٌ

 ٚاٌؽٕاتٍح ٚاالِا١ِح، ٚاتٟ ٠ٛصف ٚدمحم ِٓ اٌؽٕف١ح.

 ٚال لٛد ػ١ٍٗ ػٕذ أتٟ ؼ١ٕفح؛ ألٔٗ ٌُ ٠مظذ ػشتٗ تآٌح ظاسؼح.      

ىٓ اِا اٌّاٌى١ح ف١شْٚ أٗ ػّذ فٟ ظ١ّغ االؼٛاي ِا داَ لذ ٚلغ تمظذ اٌؼذٚاْ ٌُٚ ٠

 ػٍٝ ٚظٗ اٌٍؼة ٚاٌّزاغ.

 ثانيا: انمتم باإلغزاق ًاالحزاق:

ارا اٌمٝ اٌعأٟ اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ فٟ ِاء اٚ ٔاس ال ٠ّىٕٗ اٌرخٍض ِٕٙا اِا ٌىصشج        

اٌّاء ٚإٌاس، اٚ ألٔٗ ِىرٛف ٠ؼعز ػٓ اٌخشٚض اٚ الْ اٌعأٟ ِٕؼٗ ِٓ اٌخشٚض، 

 فٙٛ لرً ػّذ الٔٗ ٠مرً غاٌثا.

ٌماٖ فٟ ٔاس ٠ّىٕٗ اٌرخٍض ِٕٙا ٌُٚ ٠فؼً، اٚ فٟ ِاء غ١ش ٍِٙه ٌُٚ اِا ارا ا       

٠ؽاٚي اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ اٌخشٚض ِٕٗ ؼرٝ ِاخ فال ٠ؼرثش اٌمرً ػّذا، ٚ٘زا ػٕذ اٌشافؼ١ح 

 ٚاٌؽٕاتٍح ٚاالِا١ِح.

٠ٚشٜ اٌّاٌى١ح اْ اٌرؽش٠ك ٚاٌرغش٠ك  لرً ػّذ ارا واْ اٌفؼً ٍِٙىا فٟ اٌغاٌة         

 ٌُٚ ٠ىٓ ػٍٝ ٚظٗ اٌٍؼة. ٚأدٜ اٌٝ اٌّٛخ

ٚفشق االِاَ اتٛ ؼ١ٕفح ت١ٓ االغشاق ٚاالؼشاق، فاإلؼشاق تإٌاس اٌرٟ ذمرً غاٌثا       

ػّذ، ٚاال فشثٗ ػّذ. أِا اٌرغش٠ك فٙٛ شثٗ ػّذ دائّا ػٕذٖ، ألْ ا٢ٌح غ١ش ِؼذج 

 ٌٍمرً، ٚال ِضرؼٍّح ف١ٗ.

 ثانثا: االنماء من شاىك:

ٕٟ ػ١ٍٗ ِٓ ظثً اٚ ِٕاسج اٚ ػّاسج اٚ أٞ ِىاْ ِشذفغ ارا اٌمٝ اٌعأٟ اٌّع       

ٍِٙه غاٌثا فارا ٍ٘ه اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ ِٓ االٌماء فٙٛ ػّذ ٠عة تٗ اٌمظاص ػٕذ ظّٙٛس 

 اٌفمٙاء.

 ٠ٚؼرثش شثٗ ػّذ ػٕذ اتٟ ؼ١ٕفح سؼّٗ هللا.    

 رابعا: انمتم بانتسمم:

زٖ اٌٛص١ٍح،  وؤْ ٠ؼغ اٌمرً تاٌضُ لرً ػّذ ارا لظذ اٌعأٟ لرً اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ تٙ   

اٌضُ فٟ ؽؼاَ اٚ ششاب  ف١رٕاٌٚٗ اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ ٚال ٠ؼٍُ وٛٔٗ ِضِّٛا اٚ اوش٘ٗ 

اٌعأٟ ػٍٝ ذٕاٌٚٗ، فاْ ػٍُ اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ اْ اٌطؼاَ اٚ اٌششاب ِضَّٛ شُ ذٕاٌٚٗ فٙٛ 



واٌماذً ٌٕفضٗ ٚال شٟء ػٍٝ اٌعأٟ ٚا١ٌٗ ر٘ة اٌّاٌى١ح ٚاٌؽٕاتٍح ٚاالِا١ِح ٚ٘ٛ لٛي 

 افؼ١ح.ٌٍش

ٚاصرذٌٛا تّا سٚٞ ػٓ اتٟ صٍّح اْ اِشأج ٠ٙٛد٠ح اذد إٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص تشاج ِضِّٛح فؤوً    

 ِٕٙا ٘ٛ ٚتشش تٓ اٌثشاء فّاخ تشش فؤِش ػ١ٍٗ اٌضالَ تٙا فمرٍد تؼذ اػرشافٙا.

 ٚالْ اٌرض١ُّ صثة ٠ئدٞ اٌٝ اٌّٛخ غاٌثا فٙٛ واٌمرً تاٌضالغ.    

 ٚال ٠ؼرثش االِاَ اتٛ ؼ١ٕفح اٌمرً تاٌرض١ُّ ػّذاً ٚلاي تٛظٛب اٌذ٠ح اٚ اٌرؼز٠ش ف١ٗ.      

 

 



 بقية انواع القتل

 القتل شبه العمد:

ٚ٘ٛ اْ ٠مظذ اٌجبٟٔ ضشة اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ثّب ال ٠حظً اٌٙالن ثٗ غبٌجب وبٌؼظب      

اٌظغ١شح ٚاٌسٛط ٚاٌحجش اٌظغ١ش ٚوزٌه اٌٍىُ ٚاٌشفس ٚاٌٍطُ ٚغ١ش رٌه ِّب ال 

 .٠مزً غبٌجب

 ٚلذ اػزجش اٌشبفؼٟ سحّٗ هللا ِٛاالح اٌضشة ثزٌه ِٓ لج١ً اٌؼّذ.     

ألْ اٌجبٟٔ لظذ اٌضشة دْٚ اٌمزً فٙٛ ِشوت ِٓ  شجٗ اٌؼّذ؛ :ٚسّٟ ٘زا إٌٛع

 شبئجخ اٌؼّذ ِٚٓ شبئجخ اٌخطأ، ٚثٙزا لبي اٌحٕف١خ ٚاٌشبفؼ١خ ٚاٌحٕبثٍخ ٚاالِب١ِخ.

 القتل شبه العمد االمور االتية: ويوجب

 ظذٖ اٌضشة اٌزٞ ادٜ اٌٝ اٌٛفبح.اإلصُ ٌم -1

ٓ  اٌىفبسح ٌذخٌٛٗ رحذ لٌٛٗ رؼبٌٝ: ) -2 َِ َٚ  ًَ ًٕب لَزَ ِِ ؤ  ُِ  ً ِش٠شُ  َخَطأ َٕخ   َسلَجَخ   فَزَح  ِِ ؤ  ُِ 

ِد٠َخ   خ   َٚ َّ َسٍَّ ِٗ  إٌَِٝ ُِ ٍِ  ٘ ، ٚ٘ٛ شج١ٗ ثبٌمزً اٌخطأ 22( سٛسح إٌسبء ِٓ اال٠خ:أَ

 فزجت ف١ٗ اٌىفبسح.

اٌؼبلٍخ فٟ صالس س١ٕٓ ، ٚلذ اػطٟ حىُ اٌؼّذ ِٓ اٌذ٠خ اٌّغٍظخ ، ٚرجت ػٍٝ  -3

جٙخ رغ١ٍع اٌذ٠خ ، ٚحىُ اٌخطأ ِٓ جٙخ وٛٔٙب ػٍٝ اٌؼبلٍخ ِٚؤجٍخ اٌٝ صالس 

 س١ٕٓ.

 اٌحشِبْ ِٓ االسس ٌمٌٛٗ ملسو هيلع هللا ىلص: )اٌمبرً ال ٠شس (. -4

٠ٚشٜ اٌّبٌى١خ اْ اٌمزً ثبٌؼظب ٚاٌحجش اٌظغ١ش٠ٓ ػّذ ٠ٛجت اٌمظبص ارا 

 ً ٚاال فبٌذ٠خ، ٚاٌمزً ػٕذُ٘ لسّبْ فمظ ػّذ ٚخطأ ال صبٌش ٌّٙب.لظذ اٌمز

 :القتل الخطأ

 :ٔٛػبْ ٚ٘ٛ اٌضشة، أٚ اٌمزً ثٗ ٠مظذ ال اٌزٞ ٘ٛ: اٌخطأ ٚاٌمزً    

 إٔسبْ، ٘ٛ فئرا ط١ذاً، ٠ظٕٗ ش١ئبً، ٠شِٟ أْ ٚ٘ٛ: اٌفبػً ظٓ أٚ اٌمظذ فٟ خطأ-1

ً  ٠ظٕٗ أٚ  .اٌمظذ ٚ٘ٛ اٌمٍت فؼً إٌٝ ساجغ اٌخطأ أْ أٞ ِسٍُ، ٘ٛ فئرا حشث١ب

ً  ٠شِٟ أْ ٚ٘ٛ: ٔفسٗ اٌفؼً فٟ خطأ-2 ( إ١ٌٗ ٠شِٟ اٌزٞ اٌٙذف ٘ٛ: اٌغشع) غشضب

 أداح إٌٝ ساجغ اٌخطأ أْ أٞ غ١شٖ، ف١ظ١ت سجالً، ٠مظذ أٚ آد١ِبً، ف١ظ١ت ط١ذاً، أٚ

 .اٌشِٟ



اٌٝ لزً  ِٚٓ اِضٍخ اٌمزً اٌخطأ: ل١بدح اٌس١بسح ثسشػخ صائذح فٟ ِىبْ ِضدحُ ارا ادد

 شخض.

 ويوجب القتل الخطأ ما يأتي:

  .اٌؼبلٍخ ػٍٝ اٌّخففخ اٌذ٠خ -1

ب): ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ اٌمبرً، ػٍٝ ٚاٌىفبسح -2 َِ َٚ  َْ ٓ   َوب ِِ ؤ  ُّ ٌِ   ْ ًَ  أَ زُ ًٕب ٠َم  ِِ ؤ  ً  إِالَّ  ُِ  َخَطأ

  ٓ َِ َٚ  ًَ َ ًٕب لَز ِِ ؤ  ُِ  ً ِش٠شُ  َخَطأ َٕخ   َسَلجَخ   فَزَح  ِِ ؤ  ِد٠َخ   ُِ خ   َٚ َّ َسٍَّ ِٗ  إٌَِٝ ُِ ٍِ  ٘  (.أَ

 اٌحشِبْ ِٓ االسس ٌؼَّٛ لٌٛٗ ملسو هيلع هللا ىلص: )اٌمبرً ال ٠شس(. -3

ْ  ٚال فشق ث١ٓ اْ ٠ىْٛ اٌّمزٛي ِسٍّب اٚ ر١ِب اٚ ِسزإِٔب ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ: ) ِإ َٚ  َْ ٓ   َوب ِِ 

  َ  ٛ ُ   لَ َُٕى ُ   َث١  ُٙ َٕ َث١  ١ضَبق   َٚ خ   فَِذ٠َخ   ِِ َّ َسٍَّ ِٗ  إٌَِٝ ُِ ٍِ  ٘ ِش٠شُ  أَ رَح  َٕخ   َسَلجَخ   َٚ ِِ ؤ  ُِ) 

 

 ما أُجري مجرى الخطأ:

 ١ىْٛف ف١مزٍٗ سجً ػٍٝ ٠ٕمٍت بٌٕبئُٚ٘زا إٌٛع ٠ىْٛ ػٓ طش٠ك اٌّجبششح و       

ألٔٗ ِبد ثضمٍٗ، فززشرت ػ١ٍٗ احىبَ اٌمزً اٌخطأ: ِٓ  ؛اٌششع فٟ اٌخطأ حىُ حىّٗ

 ٚجٛة اٌذ٠خ اٌّخففخ ٚاٌىفبسح ٚاٌحشِبْ ِٓ االسس.

أِب ٚجٛة اٌذ٠خ فٍٛجٛد ِؼٕٝ اٌخطأ ٚ٘ٛ ػذَ اٌمظذ، ٚأِب ٚجٛة اٌىفبسح         

ٚاٌحشِبْ ِٓ االسس فٍٛجٛد اٌمزً ِجبششح، ألٔٗ ِبد ثضمٍٗ، ٚألٔٗ سثّب ٠ىْٛ 

 لجً أٚأٗ. اإلسس اسزؼجبي بطذالِزظب٘شا ثبٌَٕٛ ١ٌٚس ٔبئّب 

 .اٌخطأ ثبٌمزً اٌظٛس ٘زٖ اٌحٕبثٍخ ٚأوضش ٚاٌشبفؼ١خ اٌّبٌى١خ أٌحكلذ ٚ    

 :بالتسبب القتل

 ٌٚىٓ ثزارٗ، ال اٌّٛد فٟ اٌّؤصش أٔٗ أٞ ٠حظٍٗ، ٚال اٌٙالن فٟ ٠ؤصش ِب: اٌسجت

 ٠سمظ ثح١ش ٚرغط١زٙب اٌسٍطبد ِٓ إرْ دْٚ ػبَ طش٠ك فٟ ثئش وحفش ثٛاسطخ،

 .ثبٌمزً ثشٞء ػٍٝ صٚس ٚشٙبدح ٠ّٚٛد، ف١ٙب اٌّبس

 :صالصخ أٔٛاع اٌسجتٚ

 .اٌمزً ػٍٝ وبإلوشاٖ: حسٟ ـ األٚي

 .اٌمزً ػٍٝ اٌضٚس وشٙبدح: ششػٟ ـ اٌضبٟٔ



 طش٠ك فٟ ٚرغط١زٙب ثئش ٚحفش ٠أوٍٗ، ٌّٓ اٌّسَّٛ اٌطؼبَ وزمذ٠ُ: ػشفٟ ـ اٌضبٌش

 .اٌمز١ً

ً  اٌمزً ألْ اٌمظبص؛ ٠ٛجت ال اٌحٕف١خ ػٕذ أٔٗ: ثبٌزسجت اٌمزً ٚحىُ  ٠سبٚٞ ال رسج١جب

 اٌطش٠ك، لبسػخ ػٍٝ ثئشاً  أٚ حفشح حفش فّٓ. ِجبشش لزًٟ٘  ٚاٌؼمٛثخ ِجبششح، اٌمزً

 ال ثبٌسجت لزً اٌحفش ألْ اٌحبفش؛ ػٍٝ لظبص ال ِٚبد، إٔسبْ، ف١ٙب فٛلغ

 لزً ثؼذ شٙبدرُٙ ػٓ سجؼٛا إرا اٌضٚس شٙٛد ػٍٝ لظبص ال وّب. ثبٌّجبششح

 .ػ١ٍٗ اٌّشٙٛد

 إحذاس اٌّزسجت لظذ إرا ثبٌسجت، اٌمظبص ٠جت: اٌحٕف١خ غ١ش اٌجّٙٛس ٚلبي     

 اٌشٙٛد ٚسجٛع اٌحفش حبٌخ فٟ وّب اٌّزخز، ثبٌسجت اٌّؼ١ٓ اٌّمظٛد ٍٚ٘ه اٌضشس،

 .ٚاٌزس١ُّ شٙبدرُٙ، ػٓ

 

 


