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 ))بــضن اهلل الزمحن الزحٍــــــــن(( 

احَّبَعْجَ أَهْىَاءَهُنْ بَعْدَ الَّذِي جَبءَكَ هِنَ الْعِلْنِ هَب لَلَ هِنَ اللَّهِ هِنْ وَلًٍِّ وَلَئِنِ  }

 {وَلَب نَصِريٍ

 ))صدق اهلل العظٍن ((

 [021اٌت   البقزة]صىرة  
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 االهذاء

َسري يف دروب احلٍاج، وٌثقى يٍ ٌُسٍطر عهى أرهاَنا يف كم يسهك 

 َسهكه

 واألفعال احلسنح. فهى ٌثخم عهًَّ طٍهح حٍاتهصاحة انىجه انطٍة، 

 )وانذي انعزٌز(.

 إىل يٍ أُفضِّهها عهى َفسً، ونِىَ ال؛ فهقذ ضحَّت يٍ أجهً

 ومل تذَّخر جُهذًا يف سثٍم إسعادي عهى انذَّواو

 )أُيًِّ احلثثٍح(.

 إىل أقرب انناس إىل َفسً.

وساعذوًَ تكم إىل اخىتً واخىاتً وأصذقائً، ومجٍع يٍ وقفىا جبىاري 

 يا ميهكىٌ، ويف أصعذج كثريج

 إىل مجٍع يٍ تهقٍَّتُ ينهى اننصح وانذعى

 أهذٌكى خالصح جُهذي انعهًً
 

 



 د
 

 انشكس ًانعسفاٌ

يف انبداٌة ، انشكس ًاحلًد هلل ، جم يف عاله ، فإنٍو ٌنسب انفضم 

ىرا انعًم . ًبعد احلًد  -ًانكًال ٌبقى اهلل ًحده  -كهو يف إكًال 

 هلل

ًاملشسف ( د.حسني كاظى حسني )جو إىل أستاذي اندكتٌز أتٌ فإَين

بانشكس ًانتقدٌس انري نٍ تفٍو أي كهًات حقو ، فهٌال  –عهى حبثً  

 يثابستو ًدعًو املستًس يا مت ىرا انعًم .

ًبعدىا فانشكس يٌصٌل نكم أساترتً انرٌٍ تتهًرت عهى أٌدٌيى يف 

 حضساتكى انٌٍو .كم يساحم دزاسيت حتى أتشسف بٌقٌيف أياو 

  ةانباحث

 ىانو امحد جاسى

 

 
 



 ه
 

 الفهرست 

 
 
 

 الصفحة المحتوٌات  ت

 ب االٌه 1

 ج االهداء 2

 د الشكروالعرفان 3

4-1الممدمة 4

 بٌنمها والفرق واالعور والبصٌر االعمى فً: االول المبحث

 2 اللغةواالصطالحا فً واألعمى العمى تعرٌف فً: األول المطلب 6

 3 واألعور والبصٌر األعمى بٌن الفرق فً الثانً المطلب 7

 باالعمى المتعلمه والجناٌات المصاص احكام فً: الثانً المبحث

 5 المطلب االول:وطء االعمى امراه وحدها على فراشه 9

 9 السرلة فً االعمى حكم: الثانً المطلب 11

 11 الخمر ٌشرب الذي االعمى حكم: الثالث المطلب 11

 12 المتل فً األعمى أحكام: الرابع المطلب 12

 14 العٌن على الجناٌة: الخامس المطلب 13

 مطالب ثالثة وفٌه الحدود فً االعمى شهادة حكم: الثالث المبحث

 17 وحكمها الشهادة معنى فً: األول المطلب 15

 11 اإلعمى شهادة حكم: الثانً المطلب 16

 21 والمصاص الحدود فً االعمى شهادة: الثالث المطلب 17

 الجناٌات فً الصم احكام: الرابع المبحث

 21 حاواالصطال اللغة فً الصم تعرٌف: االول المطلب 19

 21 والدٌات المصاص فً الصم احكام: الثانً المطلب 21

 الجناٌات فً الخرس او البكم احكام: الخامس المبحث

 21 واالصطالح اللغة فً والخرس البكم تعرٌف: االول المطلب 22

 22 والدٌات المصاص فً فٌها المختلف والخرس البكم احكام: الثانً المطلب 23
 25 الخاتمه
 26 النتائج

 27 التوصٌات
 29-22 المصادر



1 
 

 الممدمة
 انفسددددنا شددددرور مددددن بدددداه نعددددود و نسددددتغفره و نسددددتعٌنه و نحمددددده الحمددددده نا

 لدده هددادي فددال  ٌضددلل ومددن لدده مضددل فددال هللا ٌهدددي مددن  اعمالنددا سددٌئات ومددن

 ورسوله عبده دمحم ان واشهد له شرٌن ال وحده هللا اال اله ال ان واشهد

 

 :بعداما

ٌَن اَمن ددوا }تعددالى أولدده فددً الددنفس علددى االعتددداء حددرم الددذي ان  هللا ٌَددا أٌَََهددا النددذم

َرم َواْلعَْبددددد  بماْلعَْبدددددم َواأْل نثَددددى   ددددَر بمدددداْلح  ٌْك م  اْلممَصدددداص  فمددددً اْلمَتْلَددددى   اْلح  ك تمددددَب َعلَدددد

{..بمددداأْل نثَى
1
...(لصددداص والجدددروح: )الدددنفس دون مدددا فدددًل والمائددد 

2
 لزجدددر ، 

 امكانٌددة عدددم عنددد وفوتهددا الحدددود عنهددا اسددمط مددن ذاتدده هددو اذٌتهددا عددن الندداس

 علدددى لدددٌس: )وتعدددالى سدددبحانه بمولددده وذلدددن االسدددتٌفاء، محدددل بفمدددد االسدددتٌفاء

...(حدددددر  المدددددرٌ  علدددددى وال حدددددر  األعدددددر  علدددددى وال حدددددر  األعمدددددى
3
 

(ورحمدددة رٌكدددم مدددن تخفٌدددف ذلدددن: )... والمائدددل
4
 حرصدددت كمدددا  والشدددرٌعة ، 

  فمدددد الحدددانً، حمدددوق علدددى أٌضدددا حرصدددت فإنهدددا علٌددده، المجندددً حمدددوق علدددى

 دونهدددا، ومدددا نفسددده فدددً الجدددانً عدددن المصددداص لسدددموط أسدددبابا تعدددالى هللا جعدددل

 العمدددى عاهدددة ومنهدددا غٌرهدددا، او بمدددر  خلمٌدددة، افدددات: االسدددباب  تلدددن ومدددن

 ذي عددددن المصدددداص حددددك علٌدددده المجنددددً عددددن تفددددوت  ممددددا والددددبكم، والصددددم

 بحثنددددا، موضددددو  سددددتكون العاهددددات  وتلددددن االسددددتٌفاء، محددددل لنعدددددام العاهددددة

 ألدددوال وسدددنعر  الفمدده،  كتدددب مددن المتفرلدددة المددادة هدددذه جمددع علدددى وسددنعمل

 باسدددتعرا   منهدددا، الدددراج  المدددول ونبدددٌن بٌدددنهم، واالختالفدددات فٌهدددا، الفمهددداء

  مدددا وبالتدددالً المسدددمطات، أهدددم مدددن المحدددل فدددوات وإن إلٌهدددا المشدددار المسدددمطات

 وصدددلى العدددالمٌن رب ه الحمدددد ان دعواندددا واخدددر علٌددده المترتبدددة األثدددار فدددً

 وسلم ال وعل هللا

 

 

 

 

                                                           
1
111سورةالبمرة:االٌة
2
45سورةالمائدة:االٌة
3
11سورةالفتح:اٌه
4
 سورةالبمرة
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المبحثاالول:فًاالعمىوالبصٌرواالعوروالفرقبٌنمها

 واالصطالحاللغةفًواألعمىالعمىتعرٌففً:األولالمطلب

:العمىتعرٌف:اوال

 ٌددددل واحدددد أصدددل المعتدددل والحدددرف والمدددٌم العدددٌن عمدددى::  فدددارس ابدددن لدددال

 كلتٌهمدددا العٌندددٌن مدددن البصدددر ذهددداب:  العمدددى ذلدددن مدددن وتغطٌدددة سدددتر علدددى

عمى ٌعمى عمً منه والفعل
1
 

االعمى::تعرٌفثانٌا

 العددددٌن علددددى العنددددت هددددذا والٌمددددع عمٌدددداء وأمددددرأة اعمددددى رجددددل: اللٌددددث لددددال

 علٌهمدددا ٌمدددع المعندددى ونسددداء عمٌددداوان وامرأتدددان عٌنددداه، عمٌدددت ألن الواحددددة،

عمٌاوات: تمول جمٌعا،
2
   

 :  الفمهاءاصطالحفًواألعمىالعمىتعرٌف

 اللغدددوي، معناهمدددا عدددن ٌختلدددف األعمدددى أو للعمدددى شدددرعً تعرٌدددف هندددان لدددٌس

 لددٌس وهددو بصددٌرا ٌكددون أن شددؤنه مددن عمددا البصددر فمددد هددو والعمددى فددً وجدداء

 ولمدددا الجهدددل، وهدددو البصدددٌرة عمدددى هدددو إنمدددا المضدددر بدددل الددددٌن فدددً بضدددار

 : أنشد عنهما هللا رضً عباس بن هللا عبد سٌدنا عمً

 ضرر به ما مضًء للبً فإن...  نورهما عٌنً من هللا ٌؤخذ إن

البصر ٌدرن ماال ٌدرن والملب...  وأخرتً دنٌاي بملبً أرى
3

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
1
 4/133،134،135احمدابنفارسبنزكرٌا،،دارالفكرللنشروالتوزٌعمعجممماٌٌساللغة 
2
 3/243بومنصوراالزهري،،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌع،اتهذٌباللغة
3
1،ج4/311عثمانبنشطاالبكريابوبكر،،داراحٌاءالكتبالعربٌةللنشروالتوزٌع،اعانةالطالبٌن
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واألعوروالبصٌراألعمىبٌنالفرقفًنًالثاالمطلب

  وإن المعنى فً متفمة جملتها فً وهً للفمهاء متعددة تعرٌفات وردت ولد

 :  وهً لفظها اختلف

العٌنددٌن كلتددا مددن أي كلدده بصددره ذهددب:  عمددً: الزٌٌدددي لددال
1
: الجددوهري ولددال  

 الضدددرٌر  خدددالف: والبصدددٌر رأٌتددده،: الشدددًء وأبصدددرت الرإٌدددة حاسدددة البصدددر

علمته بالشًء صرتبو بعٌد من إلٌه تنظر أشرفت إذا وباصرته
2
 الفٌدروز ولدال  

 فهدو وأعدوار ٌعدار وعدار كفدرح، عدور العٌندٌن إحددى حسدن ذهداب العور: ابادي

.وعوران عور اعور،
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
11/225ءالتراثللنشروالتوزٌع،دمحمبندمحمبنعبدالرزاقالمرتضى،داراحٌا،تاجالعروس 
2
 2/591اسماعٌلبنحمادالجوهريابونصر،دارالحدٌثالماهرهللنشروالتوزٌع، لصحاحا
3
4/366دارالحدٌثللنشروالوزٌع،ٌعموبالفٌروزاباديمجدالدٌن،دمحمبنالماموسالمحٌط، 
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باالعمىالمتعلمهوالجناٌاتالمصاصاحكامفً:الثانًالمبحث

 فددددً المصدددداص  بدددداألعمى المتعلمددددة الجنائٌددددة والدددددٌات المصدددداص أحكددددام فددددً

األثر وتتبع المطع، بمعنى ٌؤتً وهو: لص من مصدر:  اللغة
1
،    

(...لصدددٌه ألختددده ولالدددت: ) تعدددالى لدددال
2
 بالجدددانً ٌفعدددل ان: االصدددطالح وفدددً  

   جرٌمة على الجانً معالبة هو أو فعل، ما مثل

 الجددانً ٌمددودون كددانوا بددانهم ذلددن لددود وٌسددمى بمثلهددا، والجددرح والمطددع المتددل

بغٌره  أو بحبل
3
   

 اعطددداه اذا فالندددا، فدددالن ودى: ٌمدددال المتٌدددل، حدددك فهدددً اللغدددة فدددً: الدٌدددة وامدددا

دٌتدددده
4
 الدٌددددة تعرٌددددف فددددً الحنفٌددددة وفمهدددداء الجمهددددور بددددٌن خددددالف وهنددددان  

 بالجناٌدددة الواجدددب المدددال علدددى الدٌدددة اطدددالق الدددى: الجمهدددور ذهدددب : اصدددطالحا

دونهدددا  ومدددا الدددنفس علدددى
5
الحنفٌدددة ولدددال  

6
 بددددل هدددو الدددذي للمدددال اسدددم بانهدددا 

.األرش علٌه اطلموا فمد النفس، دون  فٌما مال من ٌجب ما وأما النفس،
7
 

.األرش
7
 

 

 

 

                                                           
1
191-11/191ابنمنضور،دارالمعارفللنشروالتوزٌع،،لسانالعرب
2
 11سورةالمصص:االٌة
3
4/261،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌع،ابوحنٌفةالنعمانتارححاشٌةالطحاويعلىالدارالم
4
11/316تاجالعروسمصدرسبكذكره،
5
4/53شمسالدٌندمحمبندمحمالخطٌب،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌع،مغنًالمحتاج،
6
6/126فخرالدٌنالزٌلعًالحنفً،المطبعةالكبرىاالمٌرٌة،للنشروالتوزٌع،،تبٌٌنالحمائك
1
موفييييكالييييدٌنابييييودمحمعبييييدنبييييناحمييييدبييييندمحمبيييينلدامييييه،دارعييييالمالكتييييبللطباعييييةوالنشييييروالتوزٌييييعالمغنييييً،

6/269 
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المطلباالول:وطءاالعمىامراهوحدهاعلىفراشه

 شددبهة فٌدده الددذي الددوطء فددً نددتكلم أن بنددا ٌجدددر المسددؤلة هددذه فددً نددتكلم أن لٌددل

 الحدددل اشدددتباه بؤنهدددا الفعدددل شدددبهة الحنفٌدددة فمهددداء ٌعدددرف: الفعدددل وشدددبهة الفعدددل،

الفاعدددل  علدددد ى والحرمدددة
1
 امددددرأة علددددى شدددخص ٌمددددع بدددؤن لددددذلن مثلدددوا ولددددد ،

 وهدددددذه ونحدددددوه، الزوجٌدددددة فدددددراش علدددددى  كوجودهدددددا لمرٌندددددة زوجتددددده ٌظنهدددددا

 اشدددتباها شدددبهة أٌضدددا الحنفٌدددة ٌسدددمٌها الشدددبهة
2

 الحنابلدددة فمهددداء بعددد  زاد  ولدددد

 منزلددده  فددد ً أو فراشددده علدددى وجددددها امدددرأة رجدددل وطددد  لدددو فمدددال
3
 أنهدددا ظاندددا 

 فظنهدددا  غٌرهدددا فجاءتددده جارٌتددده أو زوجتددده ضدددرٌر دعدددا أو أمتددده، أو زوجتددده

 : التالً النحو على بٌانهما لوالن المسالة هذه فً للفمهاء فوطئها المدعوة

:األولالمول
 ظددن بدددعوى اعتبددار وال الحددد علٌدده فوطئهددا امددرأة خراشدده علددى وجددد مددن أن

 أندددا:  ولالدددت غٌرهدددا فؤجابتددده امرأتددده أعمدددى دعدددا لدددو أمدددا الدددواطً،  مدددن الحدددل

 والتصدددرت زوجتدددن، أندددا تمدددل لدددم لدددو أمدددا وطئهدددا،  لدددو علٌددده حدددد فدددال زوجتدددن

 المددول هددذا وإلددى وطئهددا، لددو ٌحددد األعمددى فددإن سددكتت أو بددنعم، الجددواب علددى

الحنفٌة جمهور ذهب
4
حزم ابن واإلمام 

5
 

 

 المولالثانً

 

 أنهدددا فظدددن - منزلددده فدددً أو الحنابلدددة وزاد فراشددده، علدددى امدددرأة وجدددد مدددن أن

   أمته أو زوجته

 أجنبٌدددة فؤجابتددده أمتددده أو زوجتددده دعدددا لدددو األعمدددى وكدددذلن الٌحدددد فإنددده فوطئهدددا

 الفمهددداء جمهدددور إلٌددده ذهدددب مدددا هدددذا علٌددده، حدددد فدددال فوطئهدددا المددددعوة  فظنهدددا

المالكٌة
6
والشافعٌة  

7
والحنابلة 

2
  . 

                                                           
1
4/21مً،دارالفكرللنشروالتوزٌع،ابنعابدٌندمحمامٌنبنعمربنعبدالعزٌزعابدٌنالدمشحاشٌةابنعابدٌن،
2
 4/141،دارالكتبالعملٌة،للنشروالتوزٌع،ٌندمحمبنعبدالواحدالسٌواسًكمالالدفتحالمدٌرشرح
3
6/114مصطفىالسٌوطًالرحٌبانً،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌع،المدٌر،شرحالمنتهىغاٌة
4
5/15الحنفً،دارالمعرفةللنشروالتوزٌعزٌنالدٌنابننجٌم،البحرالرائك

 
5

 2113،11/251علًبناحمدبنسعٌدبنحزماالندلسً،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌع،المحلى،
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:وجوهمنبالمعمولاألولالمولاصحاباستدل

 ٌكدددن فلدددم المحبدددة طدددول بعدددد اشدددتباه ال إذ دلٌدددل إلدددى الٌسدددتند هندددا الدددوط أن -1

  الظن

 فددً التددً المحددارم مددن غٌرهددا فراشدده علددى ٌنددام فمددد معتبددر دلٌددل إلددى مسددتندا

 مددددا إلددددى ظندددده ٌسددددتند فلددددم لراباتهددددا أو لهددددا الزائددددرات حبائبهددددا  مددددن أو بٌتهددددا

 حدددالل والمودعدددة للخدمدددة المسدددتؤجرة ظدددن  لدددو كمدددا فكدددان حمدددل، دلٌدددل ٌصدددل 

ٌحد فإنه فوطئها
1
   

 الظدددن السدددتناد صدددالحا لدددٌس فراشددده علدددى المدددرأة وجدددود االعمدددً وكدددذلن - 2

 خدددالل مدددن فٌمٌزهدددا بالسدددإال التمٌٌدددز ٌمكنددده ألنددده تمددددم لمدددا زوجتددده أنهدددا إلدددى

 األعمددددى ٌعددددرف بدددده الددددذي السددددبٌل وهددددو ونمددددوه حركاتهددددا أو  كالمهددددا نغمددددة

 .  زوجته

 أنهدددا تبدددٌن لدددو علٌددده فالحدددد دعاهدددا أن بعدددد زوجتدددن أندددا:  لالدددت لدددو لكدددن - 2

   لٌس

 تطددددل لددددم لددددو خصوصددددا النغمددددة تشددددابه وجدددداز دلٌددددل االخبددددار ألن زوجتدددده

 أنددا تمددل لددم لددو ألندده وطئهددا لددو ٌحددد فإندده سددكتت أو ونحددوه نعددم أمددا الصددحبه،

 الحددددال ٌكددددون بحٌددددث ذلددددن مددددن بددددؤكثر التمٌٌددددز ٌمكددددن:  لالددددت بددددؤن زوجتددددن

 التدددً مدددن اإلجابدددة تكدددون ولدددد هدددً أنهدددا  إلدددى الدددنفس اطمئندددان فدددً متوسدددطا

 فددإذا اإلجابددة نفددس علددى الددوطء بندداء ٌجددوز فددال غٌرهددا مددن تكددون ولددد ناداهددا

ٌعذر لم فعل
2
   

                                                           
1
5/41كمالالدٌندمحمبنعبدالواحدالسٌواسً،دارالكتبالعملٌة،للنشروالتوزٌع،شرحفتحالمدٌر، 
2
1/31الدٌنابًبكرمسعودالكاسانً،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌععالءبدائعالصنائع، 
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  أصددال دلٌددل إلددى مسددتندا الظددن ٌكددن فلددم الصددحبة طددول بعددد اشددتباه ال أندده - 4

  دعاها إذا إال وغٌره بالسإال التمٌٌز ٌمكنه فإنه أعمى كان إذا حتى -

 .دلٌل اإلخبار ألن فوالعها زوجتن أنا:  ولالت أجنبٌة فؤجابته-5

:بماٌلًالحدبسموطلولهمعلىالثانًالمولفًالجمهوراستدلولد

  فٌددده مثلددده ٌعدددذر بمدددا الدددوطء إباحدددة اعتمدددد الرجدددل ألن خطدددؤ هندددا الدددوطء أن-1

 ٌإاخددددذ ال فهددددو بدددده، الحددددد ٌدددددرأ شددددبهة وهنددددا فجهلدددده العلددددم التكلٌددددف وشددددرط

 .  األحكام من غٌره وفً ذلن  فً بالخطؤ

  زوجتددددن هددددذه ولٌددددل امددددرأة إلٌدددده زفددددت مددددن أن علددددى لٌاسددددا أي بالمٌدددداس - 2

هافٌ علٌه حد ال أنه متفمون فالفمهاء
1
  

  مدددا ٌمصدددد ولدددم ، فعلددده لددده أن ماٌعتمدددد وفعدددل زوجتددده أنهدددا بنٌدددة وطئهدددا أنددده - 3

خالفه له ظهر
2
  

  بددددده أخطددددؤتم فٌمددددا جنددددداح علددددٌكم لددددٌس:  ٌمدددددول وتعددددالى سددددبحانه هللا أن - 4

   رحٌما غفورا هللا وكان للوٌكم تعمدت ما ولكن

 الخطدددؤ أمتدددً عدددن رفدددع: ))  ٌمدددول وسدددلم علٌددده هللا صدددلى الرسدددول وأن - 5

 النسٌان ومااستكرهوا علٌه(و

 ال أن والغالددددب الظدددداهر إذ الظددددن مولددددع فددددً ظددددن ألندددده الحددددد سددددموط إن - 6

 ٌسدددتند ألنددده ومعتبدددرا مكانددده فدددً ظنددده فكدددان زوجتددده غٌدددر فراشددده علدددى  ٌندددام

 امددرأة إلٌدده زفددت إذا كمددا فصددار الحددد عندده ٌدددرأ أن فوجددب  ظدداهر دلٌددل إلددى

 فكددذلن علٌدده حددد ال فوطئهددا ، زوجتدده لٌسددت هددً فددإذا  زوجتددن أنهددا لدده ولٌددل

 . هنا

                                                                                                                                                                
 
1
 9/21مصدرسبكذكره
2
 5سورةاالحزاب:اٌه
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 شددددبهة لدددده هنددددا فالفاعددددل أعظمهددددا مددددن وهددددذا بالشددددبهات تدددددرأ الحدددددود أن - 7

 الدددوطء حدددل اعتمددداده وهدددو جددددا ممكدددن الشدددبهة مدددن ٌدعٌددده مدددا  فاحتمدددال لوٌدددة

  للشبهة عنه الحد فٌدرأ زوجته  أنها لظنه لها

 

:الترجٌح

 هدددو أعلدددم وهللا عنددددي ٌتدددرج  فالدددذي أدلدددتهم وذكدددر الفمهددداء ألدددوال عدددر  بعدددد

 ظدددن وهددً: الشددبهة ألن الددراج  المددول هددو علٌدده، حددد ال بؤندده الجمهددور  لددول

   وجد لد الزوجٌة

 ألن ذلددن لدده ٌمددال ال مددن وٌددٌن ونحددوه زوجتددن هددذه لدده لٌددل مددن بددٌن فددرق وال

 ٌمدددوم أن إال بالشدددبهات تددددرأ والحددددود الحدددل بشدددبهة وطئهدددا منهمدددا  واحدددد كدددل

 واألدلدددة خطدددؤ محدددرم فدددر  فدددً حصدددل لدددد فدددالوطء الظدددن، دعدددوى  علدددى دلٌدددل

 العموٌدددددة فدددددً بالخطدددددؤ مإاخدددددذ غٌدددددر اإلنسدددددان أن  عموماتهدددددا دلدددددت المطعٌدددددة

 كاندددت إذا الدنٌوٌدددة العموبدددة فدددً  مإاخدددذ ٌكدددون أال أولدددى بددداب ومدددن األخروٌدددة

..به أخطؤتم  فٌما جناح علٌكم ولٌس:  تعالى هللا ٌمول هللا حما
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
5سورةاالحزاب:اٌه
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السرلةفًاالعمىحكم:الثانًالمطلب

 أصددددل والمدددداف والددددراء السددددٌن: لغددددة السددددرله  السددددرلة تعرٌددددف :االولالفيييير 

 واسدددترق سدددرلة ٌسدددرق سدددك :  ٌمدددال وسدددتر خفددداء فدددً شدددًء أخدددذ علدددى ٌددددل

مختفٌدددا تسدددمع إذا السدددمع
1
 هللا رحمهدددم - الفمهددداء عبدددارات اختلفدددت: وشدددرعا . 

 البددال  العالددل أخددذ هددً: الهمددام ابددن فمددال .  الشددر  فددً للسددرلة تعددرٌفهم فددً -

 ٌتسدددار  ال ممدددا للحفدددظ  متصدددد هدددو عمدددن خفٌدددة ممددددارها أو دراهدددم عشدددرة

   شبهة بال حرز من للغٌر المتحول المال من الفساد إلٌه

 حددد إللامددة الحنفٌددة  ٌددده تمطددع هددل سددرق إذا األعمددى حكددم فددً :الثييانًالفيير 

 عنددده ٌسدددمط  فإنددده أعمدددى السدددارق كدددان فدددإن أعمدددى السدددارق ٌكدددون أال السدددرلة

  وال بشدددبهة نطمددده الحتمدددال أخدددرس ٌمطدددع وال: عابددددٌن ابدددن لدددال السدددرله، حدددد

غٌره بمال لجهله أعمى
2

 



 

 

 

 

 

 

                                                           
1
116م2احمدبنفارسبنزكرٌاابوالحسٌن،دارالفكرللنشروالتوزٌع،المعاجموالمماٌس،
2
 4/13مصدرسبكذكره،
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الخمرٌشربالذياالعمىحكم:الثالثالمطلب

واصطالحالغةالخمرتعرٌف:االولالفر 

 اللغدددة فدددً ولهدددا وفلدددوس فلدددس مثدددل خمدددور جمعهدددا الخمدددر: اللغدددة فدددً تعرٌفهدددا

 تركدددت ألنهدددا أو وتسدددتره، العمدددل تخمدددر ألنهدددا خمدددرا، فسدددمٌت  معدددان، عددددة

تخالطددددده أي العمدددددل تخدددددامر ألنهدددددا  أو واختمدددددرت، أدركدددددت حتدددددى
1
 وفدددددً .

مسددددكر شددددراب كددددل: الخمددددر الجمهددددور عنددددد: الشددددر 
2
 هددددً: الحنفٌددددة وعنددددد 

بالزٌددددد ولددددذف واشددددتد عددددال إذا العنددددب مدددداء مددددن النددددًء
3
 وهللا ٌتددددرج  والددددذي 

 كددل سددمى  وسددلم علٌدده هللا صددلى النبددً ألن الجمهددور إلٌدده ذهددب مددا هددو أعلددم

  وهددو عندده هللا رضددً عمددر ابددن رواه الددذي الحدددٌث فددً وذلددن ، خمددرا مسددكر

 مسددددكر وكددددل خمددددر مسددددكر كددددل: ))  لددددال وسددددلم علٌدددده هللا صددددلى النبددددً أن

 بغٌدددر سدددكر إذا السدددكران علددى الحدددد بثبدددوت ٌمولددون الحنفٌدددة أن علمدددا ، (حددرام

الخمر
4
. 

 

 الفر الثانً:حكنشرباالعمىللخمر

 ٌدددخل هددذا المطلددب ضددمن مسدداله:من شددرب الخمددر علددً سددبٌل الخطددا ٌضددع

 خمدددرا، لٌسدددت أنهدددا ظنندددت ولدددال خمددرا، شدددرب لدددو الشدددخص أن: المسدددؤلة هددذه

 لددددم أو مسدددكر، غٌدددر شدددرابا أو عسدددال، أو لبندددا أو ، خدددال أو مددداء ظنهدددا  وأنددده

 ؟ الٌحددد أم للشددرب ٌحددد فهددل خمددر، أنهددا ٌعددرف ولددم أعمددى وهددو  الخمددر لدده

 ؟ مؤمونا كونه أو ٌمٌنه مع إال ٌصدق ال أم تلن  دعواه فً ٌصدق وهل

 

 

 

 

                                                           
1
2/116ذكره،الماموسالمحٌط،مصدرسبك 
2
4/111مصدرسبكذكره،مغنًالمحتاج،
3
4/99للنشروالتوزٌع،،دارالكتبالعلمٌة،عبدنبنمحمودبنمودودارلتعلٌلالمختاراالختٌ
4
 4/31مصدرسبكذكره،حاشٌةابنعابدٌن،
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الحنفٌددددددة الجمهددددددور ذهددددددب 
1
والمالكٌددددددة  

2
والشددددددافعٌة 

3
والحنابلددددددة 

4
 أن إلددددددى 

 كمددن ذلددن، فعلدده فددً معددذورا وٌعتبددر ٌشددرٌه  الٌحددد الحالددة هددذه فددً الشددخص

 أندده علددم فمددن مائدددة علددى خمددرا لددوم ولوسدداق .  زوجتدده ٌظنهددا أجنبٌددة وطدد 

 الحد ٌلزمه  لم منهم ذلن ٌعلم لم ومن الحد لزمه خمر

 النمددل فددً تمدددم  كمددا الحنفٌددة عنددد مطلددك الخمددر بعددٌن الجهددل ادعدداء ضددد الحددد

 أندده  ادعددى إذا مددا بددٌن التفرٌددك إلددى الحنفٌددة، بعدد  ذهددب لكددن المبسددوط عددن

 ال بؤندده فمددالوا نبٌددذ أنهددا ادعددى إذا مددا وٌددٌن خمددر أنهددا الٌعلددم أندده أو لبنددا ظنهددا

 نبٌددذ أنهددا ادعددى لددو فٌمددا وٌصدددق خمددر أنهددا ٌعلددم ال بؤندده ادعائدده فددً ٌصدددق

 الددددذوق فددددً الخمددددر ٌشددددارن والشدددددة الغلٌددددان بعددددد النبٌددددذ  أن بدددددعوى وذلددددن

 أو لبندددا ظنهدددا أنددده دعدددوى أمدددا نبٌدددذ،  أنهدددا ظنددده فدددً ٌصددددق ولدددذلن والرائحدددة

 بالرائحدددة ٌعرفهدددا ألنددده  منددده ٌمبدددل ال ذلدددن فدددإن خمدددر أنهدددا ٌعلدددم ال بؤنددده لدددال

 ٌمددددم فهدددل  خمدددر غٌدددر كونددده فدددً شدددن لدددو لكدددن ،(6)ابدددتال  غٌدددر مدددن والدددذوق

  لددالوا لكددن الشددن عنددد الشددرب علددى اإللدددام تحددرٌم المالكٌددة أطلددك شددرٌه علددى

 هدددً مدددا علدددى الحدددد تددددرأ والشدددبهة هندددا الشدددن شدددبهة لمٌدددام ذلدددن مدددع الٌحدددد

 فالمددذهب خمددر أندده تبددٌن ثددم  لبنددا ٌعتمددده مددا شددرب مددن الحدددود  فدد ً الماعدددة

 شددبهة هنددا خطددإه إذ علٌدده ٌمددام ال الحددد أن والحنابلددة  والشددافعٌة المالكٌددة عنددد

 ادروا: ))وسدددلم علٌددده هللا صدددلى هللا رسدددول لحددددٌث بالشدددبهات تددددرأ والحددددود

 ((  بالشبهات الحدود

 

 

 

 

                                                           
1
24/32بناحمدبنابًسهلشمساالئمةالسرخسً،دارالمعرفةللنشروالتوزٌع،دمحمالمبسوط،
2
6/311ابًعبدندمحمبندمحمبنعبدالرحمنالمغربً،دارعالمالكتبللنشروالتوزٌع،التاجواالكلٌل،
3
11/159لتوزٌع،ٌحٌىبنشرفالنوويمحًالدٌنابوزكرٌا،دارالكتبالعلمٌةللنشرواروضةالطالبٌن،
4
 2/159دارصادربٌروتللنشروالتوزٌع،الهمامموالناالشٌخنظام،الفتاويالهندٌة
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المتلفًاألعمىأحكام:الرابعالمطلب

 مدددن علدددى أو لائدددده، علدددى األعمدددى مدددن تمدددع التدددً الخطدددؤ الجناٌدددة: األول الفدددر 

 العمدددددد المتدددددل منددددده وجدددددد لدددددو األعمدددددى أن الفمهددددداء بدددددٌن خدددددالف ال  ٌجالسددددده

 المتددل أن فددً أٌضددا بٌددنهم خددالف ال اندده كمددا سددواء،  والبصددٌر فهددو العدددوان،

 ٌددذكر لددم فإندده ٌجالسدده، مددن علددى أو لائددده  علددى األعمددى مددن ٌمددع الددذي الخطددؤ

 عثمدددان عدددن روي مدددا إال المسدددؤلة  هدددذه فدددً نصوصدددا - هللا رحمهدددم - الفمهددداء

 فهددو بشددًء األعمددى  فؤصددابه أعمددى جددالس مددن أن عندده هللا رضددً عفددان بددن

هددددر
1
 بدددن عمدددرو  عدددن عٌٌندددة ابدددن عدددن الدددرزاق عبدددد رواه مدددا: ذلدددن ودلٌدددل 

  أعمدددى جدددالس رجدددل بتٌمدددا عثمدددان لضدددً: ٌمدددول جعفدددر سدددمعت: لدددال دٌندددار

هددددر فهدددو بشدددًء فؤصدددابه
2
 المكفدددوف"  شدددٌبة أبدددً البدددن المصدددنف فدددً وجددداء 

 بدددن دمحم عدددن عمدددرو عٌٌندددة ابدددن حددددثنا: لدددال بكدددر أبدددو حددددثنا إنسدددانا،  ٌصدددٌب

 فهددددو بشددددًء األعمددددى فؤصددددابه أعمددددى جددددالس مددددن: عنمددددان  لددددال: لددددال علددددً

هدر
3
 



 الفمهددداء اختلدددف فمتلددده علٌددده فولدددع األعمدددى البصدددٌر جدددذب إذا :الثيييانًالفييير 

 إلدددى حدددزم وابدددن الحنفٌدددة ذهدددب: األول المدددول : لدددولٌن علدددى المسدددؤلة هدددذه فدددً

 متسدددبب البصدددٌر ألن شدددًء عاللتددده  علددد ى وال األعمدددى علدددى لدددٌس بؤنددده المدددول

 والشدددافعً مالدددن اإلمدددام ذهدددب:  الثدددانً المدددول . األعمدددى بجذبددده نفسددده لتدددل فدددً

 وٌددده األعمدددى علدددى ٌكدددون الحادثدددة  هدددذه مثدددل فدددً الضدددمان أن إلدددى وأحمدددد

 الخطاب بن عمر لضى

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
1/5695الفمهاالسالمٌةوادلته،وهبهبنمصطفىالزحٌلً،دارالفكرللنشروالتوزٌع
2
9/421البحوثوتمنٌهالمعلوماتللنشروالتوزٌع،ابًبكرعبدالرزاقبنهمامالصنعانً،مركزالمنصف،
3
 5/461والتوزٌع،للنشراشبٌلٌاكنوز،دارالكوفًشٌبهابًبندمحمعبدنبكرابًمنصفبنابًشبٌة
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ارضهفًأعمىحفرهاحفرةفًولعشخصاضمان:الثالثالفر 

 :  لولٌن على المسالة فً الفمهاء اختلف

الحنفٌدددة الفمهددداء ذهدددب-1
1
والمالكٌدددة ،

2
والشدددافعٌة ،

3
والحنابلدددة وجددده فدددً 

4
  فدددً ،

 فهددو ملكدده أو أرضدده فددً بئددرا أو حفددرة الرجددل حفددر إذا أندده إلددى عددنهم رواٌددة

 إنسددددان أو بهٌمددددة فٌهددددا سددددمط سددددواء ذهددددب، فٌمددددا علٌدددده ضددددمان  وال مبدددداح

 ضرٌرا، أو بصٌرا

وجددده فدددً الشدددافعٌة ذهدددب - 2
5
عدددنهم رواٌدددة فدددً والحنابلدددة ، 

6
 إذا أنددده إلدددى ،

 ولدددع حتدددى بهدددا الدددداخل ٌعلدددم فلدددم الدددداخل ٌبصدددرها ال ظلمدددة فدددً الدددداخل  كدددان

 .  والنخعً والشعبً شرٌ : لال وبهذا ضمانه  علٌه أن فٌها

:وجوهمنبالمعمولالضمانبعدمالمائلونالجمهوراستدل

 غٌددددر هددددو لحفرهددددا أجٌددددرا اسددددتؤجر الددددذي االعمددددى وهددددو هنددددا الحددددافر أن -1
 ذلدددددن كدددددان إنمدددددا ارضددددده او داره، فنددددداء فدددددً حفرهدددددا  عنددددددما وإنددددده متعمدددددد

 لدددده مملوكددددة واألر  الفندددداء أن . الحفددددرة إلددددى ولحاجتدددده داره فددددً لمصددددلحة
   فٌها الحفر فً الحك له فكان
  نفسدددده إلهددددالن المباشددددر هددددو ولدددع الددددذي وإنمددددا ملجددددًء غٌددددر الحدددافر أن - 3

 باختٌاره
 الحددددافر، علددددى ضددددمان فددددال الدددددار، صدددداحب إذن بغٌددددر دخددددل الددددداخل أن -3

  العدوان منه ٌمع لم فالحافر


:الترجٌح

 لدددول هدددو الراجدددع أن أعلدددم وهللا ٌتضددد  وأدلدددتهم الفمهددداء ألدددوال عدددر  بعدددد

 دار ٌدددددخل ال شددددخص أي الغالددددب فددددً ألندددده علٌدددده الضددددمان  بوجددددوب المائددددل

 فددإن فٌهددا، ٌمددع ال حتددى ٌخبددره أن الدددار صدداحب  علددى فكددان بإذندده، إال غٌددره

 علٌددده وجدددب فٌهدددا وٌمدددع ٌخبدددره لدددم  إذا أمدددا ، علٌددده ضدددمان فدددال وٌمدددع أخبدددره

 .الضمان

                                                           
1
6/531مصدرسبكذكره،ردالمحتار،
2
3/163،المكتبةالعلمٌة،للنشروالتوزٌع،،عبدالغنًالغنٌمًالدمشمًاللبابفًشرحالكتاب
3
14-4/13مصدرسبكذكره،مغنًالمحتاج،
4
9/316مصدرسبكذكره،روضهالطالبٌن،
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العٌنعلىالجناٌة:الخامسالمطلب

:تمهٌدلا
  التددً العظٌمددة هللا نعددم مددن همددا اإلنسددان فددً اإلبصددار ألددة همددا اللتددان العٌنددان
 أحدددوال عددددة ولهمدددا عظدددٌم، أمدددر علٌهمدددا واالعتدددداء عبددداده علدددى بهدددا هللا امدددتن

 أن أو ، عٌنددددٌن لددددذي مبصددددرة واحدددددة عددددٌن علددددى ٌكددددون أن إمددددا  فاالعتددددداء
 أو ، غٌرهدددا علٌددده للمجندددً لدددٌس مبصدددرة واحددددة  عدددٌن علدددى االعتدددداء ٌكدددون

 أن أو ، فٌهدددا إبصدددار ال الشدددكل لائمدددة  عدددوراء عدددٌن علدددى االعتدددداء ٌكدددون أن
 مدددن حدددال ولكدددل أعدددور ٌكدددون  ولدددد ، سدددلٌمتٌن عٌندددٌن ذا نفسددده المعتددددي ٌكدددون
  تعالى هللا شاء إن عنه أتكلم سوف بها، خاص حكم هذه
 

 عٌنعلىالجناٌة:األولالفر 

 أصدحاب  الفمهداء ذهدب فمدد مبصدرا، الجدانً وكدان األعمدى عٌن على اعتدى إذا

الحنفٌدده - هللا رحمهددم - المددذاهب
1
والمالكٌددة 

2
والشددافعً ،

3
والحنابلددة  

4
 ال أندده إلددى 

 فددً نعرفدده سددوف  مددا هددذا ال؟ أم الدٌددة تجددب هددل ولكددن األعمددى، لعددٌن لصدداص

  الثانً الفر 

.وجوهمنبالمعموللولهمعلىاستدلوا:األدلة

 المكافددددؤة لعدددددم لطعددددا العمٌدددداء بالحدلددددة السددددلٌمه العددددٌن مددددن الٌمددددتص أندددده-1

 .  والتساوي

 احسدددداس وال المرئٌددددات إدران العددددٌن ومنفعددددة منفعددددة لهددددا جارحددددة كددددل أن 2

 جفدددددن لطدددددع أوجبدددددوا لدددددد الفمهددددداء أن تدددددرى أال المكؤفددددداة فسدددددمطت  لألعمدددددى

   الجرمٌن فً تساوٌا ألنهما  األعمى بجفن البصٌر

 ورد الدددذي وإنمدددا معدددٌن تمددددٌر الشدددر  عدددن فٌهدددا ٌدددرد لدددم األعمدددى عدددٌن أن - 3

 .الصحٌحة العٌن  فً

  ٌدددرى ال أنددده بددددلٌل أصدددال فائددددة لددده تحصدددل ال العمٌددداء العدددٌن صددداحب أن - 4

 .النظر العٌن من الممصودة الفائدة وهً بها ٌشاهد وال

 

  

                                                           
1
4/11مصدرسبكذكرهردالمحتارعلىالدار،
2
6/246خلٌلبناسحاقالجنديالمالكً،دارالرضوانللنشروالتوزٌع،مواهبالجلٌل،
3
9/314مصدرسبكذكرهن
4
 4/221ابًبكردمحمبنابراهٌمبنالمنذرالنٌسابوري،دارالفكرللنشروالتوزٌع،االلنا ،
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 مسدددلم ٌمتدددل ال أنددده كمدددا الجدددانً رضدددً وإن بعمٌددداء صدددحٌحة تإخدددذ ال أن - 5

بكافر
1
 

 

األعمىعٌنًفًالدٌةوجوب:الثانًالفر 

 الواجدددب أن:  األول المدددول :  لدددولٌن علدددى المسدددؤلة هدددذه فدددً الفمهددداء اختلدددف

 مدددن مدددؤخوذة: اللغدددة فدددً العددددل وحكومدددة . عددددل حكومدددة األعمدددى عٌندددً فدددً

بالعدددددل المضدددداء هددددو والحكددددم الحكددددم،
2
: االصددددطالح فددددً المالكٌددددة وعرفهددددا  

3
 مدددن علٌددده المجندددً ٌسدددتحمه  فٌمدددا الفكدددر وإعمدددال االجتهددداد: تعندددً الحكومدددة

 دٌددة او الددنفس دٌددة الددى ٌنسددب الدٌددة مددن جددزه هددً: الشددافعٌة وعرفهددا الجددانً

 الحنفٌدددة: لدددول هدددو االعمدددى عٌندددً فدددً عددددل حكومدددة بوجدددوب والمدددول العضدددو

والشافعٌة  والمالكٌة
4
 احمد االمام عن الرواٌتٌن احدى وفً 

 :  واألثر بالسنة الثانً المول أصحاب واستدل

 : السنة أما
 هللا رسددددول لضددددى:  لددددال جددددده عددددن أبٌدددده عددددن شددددعٌب بددددن عمددددرو روي بمددددا

 الٌددد وفددً الدٌددة بلددث لمكانهددا السدداذة المائمددة العددٌن فددً - وسددلم علٌدده هللا صددلى
  دٌتها بلث للعت إذا السوداء السن وفً دٌتها، بثالث لطعت إذا الشالء
 كالرجدددل صدددورته وٌمٌدددت نفعددده ذهدددب عضدددو كدددل فدددً وهكدددذا: االسدددتدالل وجددده

 المائمددددة والعددددٌن الخصددددً وذكددددر األشددددل والددددذكر الشددددالء واألصددددبع الشددددالء
  تمدم ما على لٌاسا لمكانها السادة
  التددً المائمددة العددٌن فددً لضددى أندده الخطدداب بددن عمددر عددن روي مددا: األثددر أمددا

   دٌتها بثلث تبخص

:وجوهمنفاستدلوا:المعمولأما
 الخطدددداب بددددن عمدددر ومددددنهم عدددنهم هللا رضددددً الصددددحابة عدددن أثددددر مدددا أن - 1

 لمضددددائه وإن الدٌددددة بثلددددث المائمددددة العددددٌن فددددً لضددددى الددددذي  عندددده هللا رضددددً
 فددددً ألندددده وسددددلم علٌدددده هللا صددددلى النبددددً  إلددددى الرفددددع حكددددم عندددده هللا رضددددً
 .إلٌه المصٌر  فٌجب فٌها للعمل مجال ال التً التمدٌرات

 الخطدداب بددن عمددر بدده لضددى مددا الصددحابه مددن أحددد ٌخددالف لددم طالمددا أندده - 2
 العمٌددداء العدددٌن فدددإن المعندددى حٌدددث مدددن.  بددده األخدددذ ٌجدددب اجماعدددا ذلدددن فٌكدددون
  كاملة عٌن لمكانها السادة الشكل المائمة

 

                                                           
1
 253-251جاللالدٌنعبدالرحمنالسوطً،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌع،صاالشباهوالنظائر،
2
 213-3/211مصدرسبكذكرهلسانالعرب،
3
4/11مصدرسبكذكرهمغنًالمحتاج،
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 الشددددر  ورد ولددددد الصددددحٌحة كددددالعٌن ممدددددر فٌهددددا ٌكددددون أن فٌلددددزم الصددددورة3
   بهذا

 . به العمل فٌجب الدٌة ثلث وهو التمدٌر
 التمددددٌرات فدددً ألنددده السدددما  والصدددحابه عمدددر بددده لضدددى مدددا طرٌدددك أن - 4

 هللا رسدددول سدددنة مدددن ذلدددن ألن بددده األخدددذ فوجدددب فٌهدددا للعمدددل  مجدددال ال التدددً
  وسلم علٌه هللا صلى


:الترجٌح
 مددددا - أعلدددم وهللا الددددراج  المدددول أن ٌتضددد  وأدلددددتهم الفمهددداء الددددوال ذكدددر بعدددد
 هللا صدددلى النبدددً عدددن روي لدددد ألنددده الدٌدددة ثلدددث بوجدددوب المدددائلون  إلٌددده ذهدددب
  لضى أنه وسلم علٌه
: الشدددوكانً عنددده ولدددال بددده، لالحتجدددا  صدددال  حددددٌث وهدددو الدٌددده بلدددث فٌهدددا

 - هللا رحمدده - لدامددة ابددن ولددال  ثمددات شددعٌب بددن عمددرو إلددى  إسددناده ورجددال
 التمدددددٌر ذكرنددددا  فمددددد ممنددددو  ممدددددرة دٌددددة إٌجدددداب ٌمكددددن ال الجمهددددور ولددددول
  العددددٌن ولٌدددداس وصددددحابته وسددددلم علٌدددده هللا صددددلى النبددددً عددددن ٌعنددددً وبٌاندددده
 بدددبخالف لضددداء فٌهدددا الصدددحابة مدددن ألحدددد ٌدددرد لدددم الزائددددة لٌدددد علدددى المائمدددة
 الدددراج  هدددو الدٌدددة ثلدددث فٌهدددا الواجدددب بدددؤن لضدددوا ولدددد الشدددكل  المائمدددة العدددٌن
 دلٌله الموة
 
 

 نددددو علٌهدددا جندددى اذا حدلتددده أي األعمدددى عددددٌن: )الدسدددولً حاشدددٌة فدددً وجددداء

 ٌلزمدددده بددددل المماثلددددة، لعدددددم بهددددا تإخددددذ ال السددددالمة فددددإن للعهددددا  بددددؤن سددددالمة

 سدددالمة عدددٌن ذي علدددى أعمدددى جندددً إذا مدددا وهدددو الدٌدددة العكدددس وفدددً حكومدددة،

 الصدددحٌ  عدددٌن تإخدددذ لدددم االول ففدددً اعلدددم، وهللا العمدددد حدددال فدددً وهندددا( فملعهدددا

  لعدم االعمى بعٌن

 بعدددٌن االعمددى عدددٌن تإخددذ ولددم الحكومدددة، الددى المصدداص بددددل فعدددلوا المماثلددة

 لدددال) . الدٌدددة الدددى المصددداص بددددل فعددددلوا االسدددتٌفاء امكانٌدددة لعددددم  الصدددحٌ 

 عٌنٌدده أو صددحٌ  عددٌن فمددؤ أعمددى فددً لددال أندده رٌٌعددة عددن بلغنددً:  وهددب ابددن

(الدٌة وعلٌه لمود، مؤخذ مافٌه:  لال ؟ جمٌعا
1
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
11/33ابودمحمعلًبنسعٌدبنحزماالندلسً،دارالفكرللنشروالتوزٌع،المحلى،
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مطالبثالثةوفٌهالحدودفًاالعمىشهادةحكم:الثالثالمبحث
وحكمهاالشهادةمعنىفً:األولالمطلب
 شددهد نمددول لدداطع خبددر والشددهادة شددهادة، ٌشددهد شددهد ٌمددال:  اللغددة فددً الشددهادة

 عبدددارات اختلفدددت:  الشدددر  وفدددً المعاٌندددة والمشددداهدة سدددلم بددداب مدددن كدددذا علدددى

 حٌددث الهمددام ابددن  ذكددره مددا وٌجمعهددا للشددهادة الشددرعً التعرٌددف فددً الفمهدداء

 ( المضددداء  مجلدددس فدددً الشدددهادة بلفدددظ حدددك إلثبدددات صددددق إخبدددار هدددً: ) لدددال

 غٌدددر فدددً كفاٌدددة فدددر  وهدددً أداء، وإمدددا تحمدددل إمدددا الشدددهادة : العدددام حكمهدددا

 ولولدددده ،"54 دعددددوا مددددا إذا الشددددهداء ٌددددؤب وال:  تعددددالى لمولدددده تعددددالى هللا حددددك

{الشددددهادة تكتمددددوا وال}: تعددددالى
1
 فٌدددده مددددن بهددددا لددددام فددددإن كفاٌددددة، فددددر  فهددددً 

 وذلدددن الحمدددوق حفدددظ بهدددا الممصدددود ألن  البدددالٌن عدددن الفدددر  سدددمط الكفاٌدددة

 بددده ٌمدددع ممدددن غٌدددره فٌددده ٌوجدددد  ال موضدددع فدددً كدددان وإن ببعضدددهم ٌحصدددل

علٌه فتعٌن  به إال الممصود ٌحصل ال ألنه ، علٌه تعٌن الكفاٌة
2
 

اإلعمىشهادةحكم:الثانًالمطلب

  الفمهدداء اختلددف فمددد أعمددى كددان فددإن بدده ٌشددهد مددا ٌددرى أن الشدداهد فددً ٌشددترط

 - ودمحم حنٌفدددة أبدددو ذهدددب: األول المدددول :  ألدددوال ثالثدددة علدددى شدددهادته لبدددول فدددً

 ال أنهمدددا حتدددى مطلمدددا، األعمدددى  شدددهادة لبدددول عددددم إلدددى - تعدددالى هللا رحمهمدددا

 ولدددت بصدددٌرا كدددان ولدددو  الشدددهادة أداء ولدددت أعمدددى كدددان مدددن شدددهادة ٌمدددبالن

 والحنابلدددة والشدددافعٌة المالكٌدددة الجمهدددور ذهدددب: الثدددانً المدددول الشدددهادة تحمدددل

 فددددً ٌشددددترطون الشددددافعٌة أن اال االلددددوال فددددً األعمددددى شددددهادة  لبددددول إلددددى

 ٌدددده االعمدددى وضدددع لدددد الدددراره عندددد علٌددده المشدددهود  ٌكدددون ان االعمدددى شدددهادة

 وعمدددى تحملهدددا ولدددت بصدددٌرا كدددان  مدددن شدددهادة وٌمبلدددون الممدددر، رأس علدددى

 كالزنددددا:  األفعددددال أمددددا ". اللهددددا رحمدددده ٌوسددددف أبددددو لددددال وٌهددددذا بعددددد، فٌمددددا

 المددددول . بصددددٌرا كددددان اذا اال بهددددا شددددهادته تمبددددل ال فإنهددددا والمتددددل والسددددرلة

 كشددددهادة وأنهددددا مطلمددددا األعمددددى شددددهادة لبددددول إلددددى الظاهرٌددددة ذهددددب: الثالددددث

 لبدددل تحملددده فٌمدددا أو األفعدددال أو األلدددوال فدددً الشدددهادة كاندددت سدددواء الصدددحٌ 

بعدها أو العمى
3
 

 
 

                                                           
1
 5سورةالبمره:اٌه 
2
 2/323مصدرسبكذكره،
3
9/434مصدرسبكذكرهن
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 : األدلة

 بمولددددده االول المدددددول أصدددددحاب وهدددددم - هللا رحمهمدددددا - ودمحم ابوحنٌفدددددة اسدددددتدل
{ٌعلمدددون وهدددم بدددالحك شدددهد مدددن اال}: تعدددالى

1
 شدددهد مدددن أي: الداللدددة ووجددده ، 

 علدددم بددده لدددن لدددٌس مدددا تمدددف وال}: تعدددالى ولولددده . وعلدددم  بصدددٌرة علدددى بدددالحك
{مسدددإوال عنددده كدددان أولئدددن كدددل  والفدددإاد والبصدددر السدددمع إن

2
: الداللدددة ووجددده 

 تعددالى هللا فددإن ، تعلددم ولددم وعلمددت تسددمع  ولددم وسددمعت تددر ولددم رأٌددت تمددل ال
 بددال المددول عددن نهددى تعددالى ه أن ذكددره مددا ومضددمون ، كلدده ذلددن عددن سددائلن
 واستشدددهدوا: تعدددالى بمولددده الثدددانً المدددول اصدددحاب وهدددم الجمهدددور واسدددتدل علدددم

 إذا لكددن الشددهادة أهددل مددن األعمددى أن: الداللددة ووجدده ، (رجددالكم مددن شددهٌدٌن
   ٌمٌنا علم

 ٌمتددددي والمدددإذن فاإلمدددام وإمامدددا، مإذندددا كدددان مكتدددوم أم ابدددن أن:  األثدددر ومدددن
 فددً الفجددر طلددو  فددً وكددذلن الصددالة، أولددات فددً ٌددراه وال ٌسددمعه مددن بإذندده

: ) وسدددلم علٌددده هللا صدددلى هللا رسدددول لدددال ولدددد عدالتددده علدددم إذا وذلدددن رمضدددان
 (مكتوم أم ابن ٌإذن حتى واواشرب فكلوا بلٌل ٌإذن بالال إن
 

 ندددداء عندددد باإلمسدددان وسدددلم علٌددده هللا صدددلى الرسدددول أمدددر أن: الداللدددة ووجددده
 واسددددتدل(. 2شددددهادتها لمبددددول دلٌددددل بصددددوته إال ذلددددن ٌعلددددم وال مكتددددوم أم ابددددن

 أمددددر هللا ان ذلددددن ومددددن: بددددالمعمول الثالددددث المددددول اصددددحاب وهددددم الظاهرٌددددة
 كددددالم لبلددددوا لددددد الندددداس وإن مبصددددر، مددددن اعمددددى ٌشددددترط ولددددم البٌنددددة  بمبددددول
 الحجاب خلف  من المإمنٌن امهات

:الترجٌح 

 شدددهادة بجدددواز المائدددل الجمهدددور لدددول هدددو الدددراج  أن أعلدددم وهللا لدددً ٌتضددد 
 السدددما  طرٌمدددة فٌمدددا وذلدددن صددداحبه وعدددرف الصدددوت تدددٌمن  متدددى األعمدددى

 تمبددل لددم ولددو ، البصددٌر ٌإدٌهددا كمددا وٌإدٌهددا الشددهادة ٌضددبط أن اسددتطا  ألندده
 سدددواه ٌوجدددد ال ولرٌمدددا الحمدددوق لضدددٌا   ذلدددن ألدى األمدددور هدددذه فدددً شدددهادته
 ممٌدددددد هندددددا الجدددددواز أن وأرى . وسدددددعتها الشدددددرٌعة لسدددددماحة مخدددددالف وهدددددذا
 مدددن فهندددان  التمٌٌدددز علدددى وممددددرتهم وأحدددوالهم األشدددخاص ظدددروف بحسدددب
  حدددال فمراعددداة التمٌٌدددز ٌسدددتطٌع مدددن وهندددان التمٌٌدددز ٌسدددتطٌع ال مدددن العمٌدددان
 ودمحم حنٌفددة أبددو إلٌدده ذهددب مددا مدداا. األحددوال هددذه مثددل فددً ضددروري األعمددً

 الشدددهادة فدددً الدددواردة اآلٌدددات  إن علدددٌهم الدددرد فدددٌمكن األعمدددى شدددهادة مندددع مدددن
 مددددن شددددهٌدٌن واستشددددهدوا :  تعددددالى كمولدددده األعمددددى شددددهادة لبددددول علددددى تدددددل

 مددددنكم عدددددل ذوي واشددددهدوا: تعددددالى ولولدددده( رجددددالكم
3

 رجالنددددا مددددن واألعمددددى
 .بمولهم ٌإخذ الذٌن العدول



                                                           
1
9سورةالزخرف:اٌه
2
36سورهاالسراء:اٌه
3
 212سورهاالبمرة،اٌه
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والمصاصالحدودفًاالعمىشهادة:الثالثالمطلب
!الحنفٌددددة الفمهدددداء جمهددددور ذهددددب

1
والشددددافعٌة ،والمالكٌددددة 

2
 أن إلددددى والحنابلددددة، 

 ذلدددن مدددن اسدددتثنوا ولدددد ممبولدددة غٌدددر والمصددداص الحددددود فدددً األعمدددى شدددهادة

 :  منها الولو  مستحٌل غالبها  ان اال صورا

 منهددددا وخددددر  المددددرأة لبددددل علددددى ٌدددددها العمٌدددداء وضددددعت إذا الددددوالدة: االولددددى

 بهدددا وتعلمدددت خروجددده تكامدددل لغاٌدددة رأسددده علدددى ٌددددها واضدددعة  وهدددً الولدددد

 لددددو واإلتددددالف الغصددددب: الثانٌددددة . شددددهادتها  لبلددددت غٌرهددددا بوالدتهددددا فشددددهدت

 فؤمسدددددكه أتلفددددده، أو  غاصدددددب فغصدددددبه لغٌدددددره بسددددداط علدددددى األعمدددددى جلدددددس

 الزنددا: الثالثددة . جدداز عرفدده بمددا شددهد حتددى بدده وتعلددك الحالددة تلددن فددً األعمددى

  مددددثال صددددبً دبددددر أو امددددرأة فددددر  داخددددل ذكددددر علددددى ٌددددده األعمددددى وضددددع إذا

 الٌدددد وضدددع بممتضدددى عرفددده بمدددا الحددداكم عندددد شدددهد حتدددى ولزمهمدددا فؤمسدددكها

 .الرإٌة  من أبل  فهذا

 فدددال جلددددوا بعضدددهم أو عمٌاندددا الزندددا علدددى الشدددهود كدددان وإذا: لدامدددة ابدددن لدددال

   تمبل

 ٌمٌنددددا ٌددددروه لددددم بمددددا شددددهدوا ألنهددددم كددددذبهم، معلددددوم العمٌددددان ألن شددددهادتهم،

  األفعال على الشهادة أهل  من لٌس واألعمى

 والمصدددداص الحدددددود فددددً تكددددون أن إمددددا األعمددددى شددددهادة: عابدددددٌن ابددددن ولددددال

 اسددددددتدلوا فددددددالجمهور. باالتفدددددداق بممبولددددددة فلٌسددددددت األول كددددددان  فددددددإن ال..أو

 :  وجوه من االعمى شهادة لبول عدم على بالمعمول

 .  بالشبهات تدرأ والمصاص الحدود ألن - 1

 ال واألعمدددى بددده ٌشدددهد لمدددا الشددداهد معاٌندددة الشدددهادة صدددحة شدددرط مدددن أن - 2

 . علٌه شهادته تجوز فال األفعال فً وخصوصا علٌه المشهود ٌعاٌن

  مدددن حصدددوله ٌمكدددن ال وذلدددن المشددداهدة طرٌمهدددا األفعدددال علدددى الشدددهادة أن 3

ألعمًا
3

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
6/21مصدرسبكذكره،
2
4/445مصدرسبكذكره،
3
 2/219عبدالحكبنغالببنعطٌهاالندلسً،،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌع،،الوجٌز
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الجناٌاتفًالصماحكام:الرابعالمبحث


واالصطالحاللغةفًالصمتعرٌف:االولالمطلب

 ،صددددمم و ٌصددددم صددددم السددددمع، وثمددددل األذن انسددددداد:  الصددددمم:  لغددددة الصددددم

 وصددددمان
1
 المعنددددى عددددن ٌخرجوندددده ال الفمهدددداء إن: االصددددطالح فددددً والصددددم 

اللغددوي  التعرٌددف فددً سددبك الددذي
2
 ولددد الددذي الطفددل: ) هددو االصددم أن ولٌددل  

 والكدددالم، اللغدددة تعلدددم سدددتطاعتها عددددم ذلدددن علدددى وترتدددب السدددمع، حاسدددة فالددددا

 والكددالم، اللغددة اكتسددابه  لبددل طفولتدده فددً بالصددمم أصددٌب الددذي الطفددل هددو أو

 الدددتعلم اثدددار  أن لدرجدددة مباشدددرة والكدددالم اللغدددة تعلدددم بعدددد بالصدددمم أصدددٌب أو

( بسدددرعة فمددددت
3
 بسدددبب الكدددالم عدددن اللسدددان حدددبس هدددو اللسدددان اعتمدددال امدددا  

 عارضآ بل اصلٌا خرسا  ٌعتبر فال غٌره، او مر 

 

والدٌاتالمصاصفًالصماحكام:الثانًالمطلب

 الفر  االول:المصاص من اذن االصم

  متفمدددون فهدددم المصددداص، فدددً السدددمٌع وأذن األصدددم أذن بدددٌن ٌفرلدددوا لدددم الفمهددداء
(24.. بددداألذن واألذن: تعدددالى لمولددده بددداألذن تإخدددذ األذن أن علدددى

4
 لهدددا وألن ،

 والٌسدددرى بدددالٌمنً، الٌمندددً األذن وتإخدددذ منددده، االسدددتٌفاء ٌمكدددن  فاصدددال حددددا
 أذن ونإخددددذ بالصددددغٌرة، والكبٌددددرة بددددالكبٌرة، الصددددغٌرة  تإخددددذ و بالٌسددددرى،
 فددددً لتسدددداوٌهما وذلددددن السددددمٌع بددددؤذن  األصددددم وأذن األصددددم، بددددؤذن السددددمٌع
 األنن غٌر  فً النمص ٌكون السمع وعدم النمص، من السالمة

 . 
  األصم أذن دٌة: الثانً الفر 

 انمدددددا نفسدددددها االذن فدددددً نمصدددددا لدددددٌس الصدددددمم ألن الدٌدددددة، األصدددددم أذن وفدددددً

 تكدددون واحٌاندددا دٌتهدددا فدددً ٌدددإثر لدددم انددده اال عٌدددب، فهدددو السدددما   فدددً الدددنمص

 مسدددددافة بدددددٌن المسدددددافات بممدددددادٌر فتمددددددر بالصدددددمم،  الجناٌدددددة ممددددددار معرفدددددة

 فدددً المسدددافة نصدددف النالصدددة فدددً  المسدددافة كاندددت فدددإن والنالصدددة، الصدددحٌحة

 الحساب وهكذا فثلث  ظخا كانت وإن الدٌة، نصف وجبت فمد الصحٌحة

 

 

                                                           
1
 12/342مصدرسبكذكره،لسانالعراب،
2
ابوعبدندمحمبناحمدبنابًبكربنفرحاالنصاري،موسسةالرسالهللنشرالجامعالحكامالمرانالمرطبً،

م1/41،2116والتوزٌع،
3
 56،ص251لفٌصلالثمافٌةـالسعودٌة مجلةدارا
4
45:اٌهسورهالمائدة
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الجناٌاتفًالخرساوالبكماحكام:الخامسالمبحث

واالصطالحاللغةفًوالخرسالبكمتعرٌف:االولالمطلب

   وال ٌنطك ال اإلنسان ٌولد أن البكم:  ولٌل بله، و عً مع الخرس: اللغة فً البكم

 بكددم، االبكددم وجمددع الخددرس، بددٌن أخددرس أي بكامددة، بكمددا بكددم ٌبصددر، وال ٌسددمع

   ولٌل

 :  العرب كالم فً فرق واألخرس األبكم بٌن

 نطدك للسدانه الدذي واألبكدم العجمداء، كالبهٌمدة لده، نطدك وال خلدك الذي فاألخرس

   وهو

أبكددام: ولٌددل وٌكمددان، بكددم وجمعهددا الكددالم، وجدده ٌحسددن وال الجددواب، ٌعمددل ال
1
  

 فهددو فهددم فددإذا ٌفهددم، وال ٌنطددك ال الددذي األٌكددم :  االصددطالح فددً الددبكم تعرٌددف

   واحدا  بمعنى واالخرس االبكم: ولٌل األخرس

:واالصطالحاللغةفًاالخرستعرٌف

 وهدو ، خرسدا خدرس: ٌمدال خلمدة، او عٌدا الكدالم ذهداب وهدو: اللغدة فً األخرس

 فددً عندده االصددطالح فددً األخددرس معنددى ٌختلددف ال: االصددطالح وفددً. اخددرس

 الكددالم، عددن لسدانه فانعمددد خددرس، فٌده كددان مدن هددو الندداس مدن  فدداألخرس اللغدة،

 ال الفمهداء عندد لألخرس االصطالحً والمعنى خرسان  والجمع خرساء، واألنثى

 اللغوي  المعنى عن ٌخر 
2
 

 



 

 

 

 

 

                                                           
1
12/53مصدرسبكذكرهنلسانالعرب،
2
 1/241الجامعالحكامالمرطبً،درسبكذكره،مص
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المصييييياصفيييييًفٌهييييياالمختليييييفوالخيييييرساليييييبكماحكيييييام:الثيييييانًالمطليييييب

والدٌات

 :  فرو  ثالثة وفٌه

 اذا المصددداص فدددً والنددداطك األخدددرس بدددٌن فدددرق ال انددده علدددى  الفمهددداء اتفدددك

 للنددداطك وٌمدددتص النددداطك، مدددن لألخدددرس فٌمدددتص الدددنفس، علدددى الجناٌدددة كاندددت

 حددال الدٌددة فددً ٌددإثر ال األخددرس ان علددى كددذلن  متفمددون وهددم األخددرس، مددن

 فددددرق ال الندددداطك كدٌددددة األخددددرس  فدٌددددة اٌضددددا، الددددنفس علددددى الجناٌددددة كددددون

:  همددددا موضدددوعٌن فددددً والدٌدددة المصدددداص فدددً األخددددرس حكدددم فددددً واختلفدددوا

 النددداطك  جندددى اذا فٌمدددا والثانٌدددة النددداطك، لسدددان علدددى االخدددرس جندددى اذا فٌمدددا

 :  اآلتٌٌن الفرعٌن فً الموضوعٌن هذٌن وسنتناول االخرس، لسان على



:بالمطعالناطكلسانعلىاألخرسجناٌة:االولالفر 

 لوال عمدا الناطك لسان على جنى اذا األخرس فً للفمهاء

 مدددن الددل ٌؤخدددذ الندده األخددرس، مدددن المصدداص فددً الحدددك للندداطك: االول المددول

 هدددذه فددً المصدداص مدددع ٌجددب وال مندده، جدددزء عددن ٌتنددازل ان الحدددك ولدده حمدده

 المعندددددى، فددددً ولددددٌس األجددددزاء، فدددددً التفدددداوت ان باعتبددددار  ، شددددًء الحالددددة

 الحنفٌدددة مدددن ٌوسدددف ابدددً لدددول ظددداهر وهدددو  جزهدددا، ولدددٌس معندددى، والخدددرس

والحنابلة والشافعٌة
1
 

 المماثلددددة، لعدددددم ، الندددداطك بلسددددان األخددددرس لسددددان ٌإخددددذ ال: الثددددانً المددددول

   اإلكلٌل جواهر فً جاء المالكٌة لول وهو ، ماله فً الدٌة األخرس وعلى

 ، عدددوانا عمدددا ندداطك لسددان بمطددع ابكددم انسددان لسددان مددن ٌمددتص وال: )  لولدده

 ( ماله فً  الصحٌ  دٌة الجانً وعلى

 

 

                                                           
1
9/431مصدرسبكذكره،المغنًالبنلدامه،
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:الترجٌح

 والن حٌنئدددددذ، المصدددداص فددددً الحددددك للندددداطك ألن الددددراج  هددددو االول المددددول

 لددده، ٌجدددب ممددا الدددل ٌمبدددل ان فددً الحدددك وللنددداطك حمدده، بعددد  األخدددرس لسددان

 مخٌدددر ، هندددا علٌددده المجندددً الن مدددالً، شدددًء أي  المصددداص مدددع لددده ٌجدددب وال

 األخددددرس، مددددن المصدددداص وٌمبولدددده  اللسددددان، دٌددددة اخددددذ او المصاصددددٌن، بددددٌن

 اعلدددم - تعدددالى - وهللا  اختٌددداره بمحددد  ، حمددده مددن جدددز علدددى تندددازل لدددد ٌكددون

 .  والمؤب المرجع والٌه بالصواب،

 ان علددددى متفمددددون للفمهدددداء فددددان خطددددؤ، او عمددددد شددددبه الجناٌددددة كانددددت اذا وامددددا

 . اعلم وهللا كاملة، دٌة عندئذ الناطك لسان  فً الواجب

 :  األخرس لسان على الناطك جناٌة: الثانً الفر 

 : لوالن ذلن فً فللفمهاء عمدا، لسانه فمطع األخرس على الناطك جنى اذا

 لددددددول وهددددددو األخددددددرس، بلسددددددان الندددددداطك، لسددددددان ٌإخددددددذ ال: االول المددددددول

 بدددٌن المماثلدددة بانتفددداء مسدددتدلٌن  والحنابلدددة والشدددافعٌة،  والمالكٌدددة ،(4)الحنفٌدددة

 ال وهددذا حمدده، مددن اكثددر ٌؤخددذ سددوف الحالددة، هددذه فددً فدداألخرس  العضددوٌن،

 .العدل لمنافاته ، ٌجوز

  الحد ٌوجب ما األخرس ارتكاب: الثالث الفر 

 حدٌدددة، جرٌمدددة األخدددرس ارتكدددب مدددا إذا فعلددده ٌجدددب الدددذي فدددً الفمهددداء اختلدددف

  فً ولهم

 :  لوالن ذلن

 :  األول المول

 او بدددده، الددددر وان الحنفٌددددة، لددددول فددددً الحدددددود مددددن بشددددًء األخددددرس ٌإخددددذ ال

 الزنددددى، بحددددد األخددددرس ٌإخددددذ وال: ) السرخسدددً لددددال الشددددهود، علٌدددده شدددهدت

 علٌددده بددده شدددهدت أو كتابدددة، أو بإشدددارة بددده الدددر وان ، الحددددود مدددن بشدددًء وال

(شهود
1
  . 

                                                           
1
9/19مصدرسبكذكره،المبسوط،
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 كددددالزنى، لغٌددددره وال لمددددذف، األخددددرس ٌحددددد وال: ) األنهددددر مجمددددع فددددً وجدددداء

 كتابتدددده وال بالمددددذف وإٌمدددداإه األخددددرس كتابددددة ٌكددددون ال أي  ، الخمددددر وشددددرب

 (  ٌحد حتى كالبٌان الخمر  شرب أو بالزنى باإللرار وإٌماإه

 ال والحدددد العبدددارة، عدددن بددددل فاإلشدددارة باإلشدددارة، بددده الدددر إذا بؤنددده : واسدددتدلوا

 ال وذلدددن ، اإللدددرار فدددً الزندددى بلفدددظ التصدددرٌ  مدددن البدددد وألنددده بالبددددل، ٌمدددام

 ان وكدددذلن الدددوطء، إشدددارته مدددن ٌفهدددم  الدددذي إنمدددا األخدددرس، إشدددارة فدددً ٌوجدددد

   ناطما كان لو ألنه بذلن، علٌه الشهود شهدت

 علدددى ٌمددددر نفدددس فدددً ٌكدددون مدددا كدددل ولدددٌس الحدددد، تددددرأ شدددبهة ٌددددعً رٌمدددا

   باإلشارة، إظهاره

  الشبهة تمكن مع الحد إلامة كانت علٌه المنا فلو

 شددددهدت او بهددددا، الددددر اذا الحدددددود جمٌددددع فددددً األخددددرس ٌإخددددذ: الثددددانً المددددول

 والحنابلة  والشافعٌة  المالكٌة لول وهو الشهود، علٌه

:الترجٌح

 باإلشدددددارة الدددددر ان انددددده الحددددددود، فدددددً األخدددددرس شدددددؤن فدددددً ٌتدددددرج  والدددددذي

 او الحدددد، ٌوجدددب مدددا ارتكابددده علدددى ٌددددل بمدددا المفهومدددة،  بالكتابدددة او المعمولدددة،

 مثددل ذلددن فددً مشدده الحددد، علٌدده وٌمددام بدده،  ٌإخددذ فاندده ذلددن، علددى البٌنددة لامددت

   منع فً عذرا الخرس ٌعد ال اذ الناطك،

 الوسدددائل مدددن ولدٌددده االهلٌدددة، كامدددل األخدددرس الن األخدددرس، علدددى الحدددد الامدددة

 ٌسددددتعٌن ان للماضددددً وٌمكددددن مندددده، حصددددل عمددددا بدددده ٌعبددددر ان  ٌمكندددده مددددا

 العبددارة، عددن بدددل اإلشددارة بددان الحنفٌددة لددول امددا .  المجددال هددذا فددً بددالخبراء

 وهللا العبدددارة، ممدددام تمدددوم االشدددارة  الن لددده مسدددلم فغٌدددر بالبددددل ٌمدددام ال والحدددد

 سددددٌدنا علددددى هللا وصددددلى ه، الحمددددد ان دعوانددددا واخددددر . واعلددددم اعلددددى تعددددالى

 .وسلم وصحبه اله وعلى دمحم
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 الخاتمة

 الحددددك طرٌددددك الددددى هدددددانا والددددذي الصددددالحات، تددددتم بنعمتدددده الددددذي ه الحمددددد

 بدددده وأكمددددل النبددددوات بدددده هللا خددددتم مددددن علددددى والسددددالم والصددددالة  واجتبانددددا،

 الددده( وسدددلم علٌددده هللا صدددلى) والهددددى بالبٌندددات  جاءندددا دمحم، نبٌندددا الرسددداالت،

 .  كثٌرا تسلٌما وسلم وصحبه

 حفظهددا بدده ٌكفددل مددا لهددا وشددر  بالدددماء، اإلسددالم عنددً كٌددف رأٌنددا لمددد: وبددد

 دونهددا، مددا وعلددى الددنفس، علددى تكددون المصدداص بهددا ٌجددب لتددًا  الجناٌددة وأن

 وعموبدددة اعتدددداء أفدددة او مدددر  عاهدددة بسدددبب مسدددمطات  للمصددداص ان ورأٌندددا

 هللا ٌسدددره مدددا رأٌندددا ولمدددد وفواتددده، المصددداص  محدددل انعددددام ٌعندددً ممدددا سدددابمة،

 اسدددماط فدددً والخدددرس والسدددمع  البصدددر عاهدددة فدددً الفمهددداء اخدددتالف مدددن لندددا

  او الدٌة الى العدول او العاهات، تلن ذوي عن الحدود

 إتمددام علددى لددً بتوفٌمدده علددً مددن أن( وجددل عددز) هللا اشددكر وأخٌددرا الحكومددة،

   بجملة انتهى والذي بحثً،

 

 :أهمها النتائج من

 .  به الحد ٌدرأ شبهة فجهله بالخطؤ حصل الوطء ألن علٌه حد ال أنه_ 1

 ذو جندددى إذا أمدددا الدٌدددة، علٌددده تجدددب سدددالمة عدددٌن علدددى جندددً إذا األعمدددى -2

 ٌلزمددده بدددل المماثلدددة لعددددم بهدددا تإخدددذ ال السدددالمة فدددإن االعمدددى علدددى  السدددالمة

 .  حكومة

 كدددان فدددإن أعمدددى السدددارق ٌكدددون أال السدددرلة حدددد إللامدددة الحنفٌدددة اشدددترط - 3

 . السرله حد عنه ٌسمط فإنه أعمى  السارق

 بشدددرٌه الٌحدددد الحالدددة هدددذه فدددً الشدددخص أن إلدددى الفمهددداء الجمهدددور ذهدددب - 4

 .  زوجته ٌظنها أجنبٌة وط  كمن ذلن، فعله فً معذورا  وٌعتبر

 والبصددٌر فهددو عمدددا لتددل لددو أندده األعمددى جناٌددة فددً الفمهدداء بددٌن الخددالف -5

 عندده هللا رضددً عفددان بددن عثمددان عددن روي فمددد بالخطددؤ لتددل إن امددا  ، سددواء

 وال لصددداص ال اي هددددر فهدددو بشدددًء األعمدددى فؤصدددابه أعمدددى جدددالس  مدددن أن

 .  دٌة

 وابددددن الحنفٌددددة ذهددددب فمددددد علٌدددده، وولوعدددده لالعمددددى البصددددٌر جددددذب وفددددً -6

 .  بذلن لضى وخالفهم المتسبب، هو البصٌر  ان حزم

 فدددً بئدددرا أو حفدددرة الرجدددل حفدددر إذا أنددده عدددنهم رواٌدددة فدددً الفمهددداء ذهدددب - 7

 لدددول هدددو والراجدددع ذهدددب، فٌمدددا علٌددده ضدددمان وال مبددداح فهدددو ملكددده  أو أرضددده
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 دار ٌدددددخل ال شددددخص أي الغالددددب فددددً ألندددده علٌدددده الضددددمان  بوجددددوب المائددددل

 .  بإذنه إال غٌره

 الفمهددداء ذهدددب فمدددد مبصدددرا، الجدددانً وكدددان األعمدددى عدددٌن علدددى اعتددددى إذا -2

 عٌندددددً فدددددً الواجدددددب وأن المماثلدددددة لعددددددم األعمدددددى لعدددددٌن لصددددداص  ال أنددددده

 .  االرج  وهو الدٌة لث ولٌل عدل،  حكومة األعمى

 جنددددى إذا أندددده الفمهدددداء ذهددددب صددددحٌحة عددددٌن علددددى األعمددددى جناٌددددة فددددً -9

 عدددٌن فمدددؤ حدددد عنددده وسدددمط الدٌدددة، علٌددده وجبدددت صدددحٌحة عدددٌن لدددى  األعمدددى

 . المصاص استٌفاء إمكانٌة  لعدم االعمى،

  الدددى ألدى االمدددور بعددد  فدددً تمبدددل لدددم وإن فدددً جدددائزة االعمدددى شدددهادة —11

 . سدددالطة فإنهدددا لصاصدددا او حددددا ٌوجدددب فٌمدددا إال االمدددور، مدددن كثٌدددر ضدددٌا 

 اذا اال ،(عنه الحدود ٌسمط ما األصم فً اجد لم)  البحث خالل من

  

 بددٌن ٌفرلددوا لددم والفمهدداء الٌهددا، اهتددد لددم التددً الكتددب بطددون فددً ذلددن كددان 11

 األذن أن علدددددى متفمدددددون، فهدددددم المصددددداص، فدددددً السدددددمٌع وأذن األصدددددم  أذن

 االذن فددددً نمصددددا لددددٌس الصددددمم ألن الدٌددددة، األصددددم أذن وفددددً بدددداألذن، تإخددددذ

 فنمصدددها كعضدددو، نمصدددها عدددن النظدددر بغددد  السدددما  فدددً  الدددنمص انمدددا نفسدددها

 منفعددددة فددددوات صددددارت هنددددا العاهددددة الن دٌددددة ففٌدددده  ذاتدددده بحددددد عٌددددب كعضددددو

 الجناٌددة، تددؤثٌر مدددى بحسددب بالصددمم الجناٌددة  ممدددار ٌكددون اندده كمددا وعضددو،

 ووفددددك والنالصددددة، الصددددحٌحة مسددددافة بددددٌن  المسددددافات بممددددادٌر تمدددددر بحٌددددث

 . الحساب وهكذا فثلث ثلثا  كانت وان الدٌة، بنصف ٌحكم ذلن

  فً الحك فللناطك عمدا، الناطك لسان على االخرس جناٌة فً —12

 دٌددددة اخددددذ او البصددددٌر، بحكددددم الندددده الفمهدددداء عنددددد الددددراج  وهددددو المصدددداص

 العمددددد وشدددبه الخطدددا فدددً النددداطك بلسددددان األخدددرس لسدددان ٌإخدددذ وال اللسدددان،

 .  المالكٌة اول وهو ماله، فً الدٌة األخرس المماثلة،وعلى لعدم

  الٌددده ذهدددب مدددا هندددا فدددالراج  االخدددرس لسدددان علدددى النددداطك جناٌدددة فدددً —13

 البدددد كدددان وإن المماثلدددة، لعددددم بددداالخرس النددداطك لسدددان الٌإخدددذ بدددؤن الجمهدددور

 .  االحتمالٌن الل على الدٌة ثلث او الحكومة، ففٌه

  بدددده، الددددر وإن الحنفٌددددة، لددددول فددددً الحدددددود مددددن بشددددًء األخددددرس ٌإخددددذ ال14

 هددددو بهددددا فاالخددددذ مفهومدددده بإشددددارة االخددددرس الددددرار كددددان اذا الجمهددددور وعنددددد

 .الراج 
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:التوصٌاتاما

 للٌدددل بمددددر أسدددهم أن رأٌدددت نتائجددده وأهدددم البحدددث خاتمدددة إلدددى الوصدددول فبعدددد

 -المختصدددة الجهدددات بهدددا تؤخدددذ أن أتمندددى التدددً التوصدددٌات  بعددد  إٌدددراد فدددً

 : ٌلً ما التوصٌات هذه ومن المجتمع، فً  الفائدة لتعم - وعشائر حكومة

 او مدددددر ، بؤفدددددة كاندددددت سدددددواء مسدددددمطات للمصددددداص أن عرفندددددا ان بعدددددد-1
 مددددن االسددددتٌفاء حددددك علٌدددده المجنددددً علددددى تفددددوت سددددابمة، عموبددددة  او اعتددددداء،
 عدددن بالعددددول اوصدددً الدٌدددة، الدددى علٌددده المجندددً حدددك ٌنتمدددل  وٌدددذلن الجدددانً،

 العفددددو اٌددددات بكثددددرة ذلددددن وٌتضدددد  هللا الددددى أحددددب ألندددده الدٌددددة الددددى المصدددداص
 افتمدددد المثدددال سدددبٌل علدددى فؤندددا العزٌدددز، بكتابددده ذلدددن شدددرو  رغدددم والسدددماحة
 المتسددبب عددن وعفددوي دوندده، العددٌش علددى  اعتدددت جسدددي مددن مهمددا عضددوا
 ٌحدددب فددداه ال،..ام ذلدددن لاصددددا كدددان  سدددواء منددده، االلتصددداص مدددن إلدددً احدددب

 .  المحسنٌن

 بلغددددة متخصصددددة مدددددارس وإنشدددداء والددددبكم، بالصددددم خاصددددة إذاعددددة إنشدددداء-2
 الشددددرٌحة لتلددددن الندددداس بدددددعم أوصددددً كمددددا ذلددددن، علددددى وتدددددرٌب  ، اإلشددددارة
 نفوسدددهم علدددى لدددوي أثدددر لهدددا األمدددور فهدددذه معهدددم، والولدددوف ومعنوٌدددا مادٌدددا

   وصبرهم واٌمانهم

 جدددرائم ارتكددداب إلدددى المإدٌدددة األسدددباب مدددن الدددنفس ضدددبط وعددددم الغضدددب - 3
 لتدددل، جرٌمدددة اإلنسدددان ٌرتكدددب فمدددد دونهدددا مدددا وعلدددى الدددنفس، علدددى  االعتدددداء

 علدددددى النزاعدددددات لضددددداٌا دراسدددددة خدددددالل ذلدددددن وٌتضددددد   نتٌجدددددة جدددددرح أو
   بسٌط، خالف . الممتلكات

 أفدددددراد توعٌدددددة وسدددددائلها عبدددددر بددددداإلعالن المختصدددددة الجهدددددات تمدددددوم أن -4

 وٌٌددددان دونهددددا، ومددددا الددددنفس علددددى االعتددددداء جرٌمددددة خطددددورة  عددددن المجتمددددع

 مدددن ٌحجمدددوا حتدددى وٌصدددٌرة علدددم علدددى لٌكوندددوا وذلدددن وعموٌاتهدددا، أحكامهدددا،

 اإلصدددابات مدددن للحدددد وزجدددر مندددع، فدددً األثدددر ذلدددن فدددً لمدددا االعتدددداء، جدددرائم

 مددددن لكددددل التعزٌددددر أو الدٌددددة، أو بالمصددداص،  الحكددددم علٌهددددا ٌترتددددب لددددد التدددً

  الشؤن اهل من العمالء بٌد السالح بحصر . الجرائم هذه التراف فً ٌفكر

 االمنٌدددددة، بددددالموات ممثلدددددة لهددددم المددددرخص المعنٌدددددة الجهددددات تحددددرص ان -5
 ٌحملددددون عمددددن للكشددددف معلنددددة  غٌددددر مكشددددة دورٌددددة حمددددالت بشددددن وتمددددوم
 مددددنهم ومصددددادرتها االخددددرى،  المتددددل ادوات وكددددذلن مرخصددددة غٌددددر أسددددلحة

 .  علٌها الحصول مصادر معرفة بعد
 بدددريء واندددا والشدددٌطان نفسدددً فمدددن أخطدددؤت وإن هللا فمدددن اصدددبت فدددإن وختامدددا

 .اجمعٌن وصحبه اله وعلى دمحم سٌدنا على هللا وصلى منه
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المصادر
 المرانالكرٌم

ابدددددو منصدددددور االزهدددددري، ، دار الكتدددددب العلمٌدددددة للنشدددددر تهدددددذٌب اللغدددددة  .1

 3/243والتوزٌع،

الجددامع الحكددام المددران المرطبددً ،ابددو عبدددهللا دمحم بددن احمددد بددن ابددً بكددر  .2

 2116، 1/41بددددن فددددرح االنصاري،موسسددددة الرسدددداله للنشددددر والتوزٌددددع،

 م

 العزٌدددز عبدددد بدددن عمدددر بدددن امدددٌن دمحم عابددددٌن ،ابدددن عابددددٌن ابدددن حاشدددٌة .3

 4/21، والتوزٌع للنشر الفكر ،دار مًالدمش عابدٌن

حاشدددٌة الطحددداوي علدددى الددددار المحتدددار ،ابدددو حنٌفدددة النعمدددان ،دار الكتدددب  .4

 4/261العلمٌة للنشر والتوزٌع 

روضددددة الطددددالبٌن،ٌحٌى بددددن شددددرف النددددووي محددددً الدددددٌن ابددددو زكرٌددددا ،  .5

 11/159دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع،

 الكتددب السٌواسددً،دار الواحددد عبددد بددن دمحم الدددٌن كمددال المدددٌر فددت  شددرح .6

 4/141، والتوزٌع ،للنشر العملٌة

اسدددددماعٌل بدددددن حمددددداد الجدددددوهري ابدددددو نصدددددر، دار الحددددددٌث  الصدددددحاح .7

 2/591الماهره للنشر والتوزٌع،

 الكتدددب دار الرحٌبدددانً، السدددٌوطً المدٌر،مصدددطفى شدددرح المنتهدددى غاٌدددة .2

 6/124والتوزٌع، للنشر العلمٌة

ندددا الشدددٌ  نظدددام ،دار صدددادر بٌدددروت للنشدددر الفتددداوي الهندٌدددة الهمدددام موال .9

 2/159والتوزٌع،

الفمددددده االسدددددالمٌة وادلته،وهبددددده  بدددددن مصدددددطفى الزحٌلدددددً، دار الفكدددددر  .11

 7/5695للنشر والتوزٌع 

المدددداموس المحددددٌط،دمحم بددددن ٌعمددددوب الفٌددددروز ابددددادي مجددددد الدددددٌن،دار  .11

 4/366الحدٌث للنشر والوزٌع ،

لدمشددددمً ،المكتبددددة اللبدددداب فددددً شددددرح الكتدددداب ،عبددددد الغنددددً الغنٌمددددً ا .12

 3/163العلمٌة ،للنشر والتوزٌع،

لسدددددددددددان العدددددددددددرب ،ابدددددددددددن منضدددددددددددور، دار المعدددددددددددارف للنشدددددددددددر  .13

 191-11/191والتوزٌع،

المبسدددوط،دمحم بدددن احمدددد بدددن ابدددً سدددهل شدددمس االئمدددة السرخسدددً، دار  .14

 24/32المعرفة للنشر والتوزٌع،

 56،ص251مجلة دار الفٌصل الثمافٌة  السعودٌة   .15
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 الكتدددب دار االندلسدددً، حدددزم بدددن سدددعٌد بدددن احمدددد بدددن ،علدددً المحلدددى .16

 11/251 ،2113، والتوزٌع للنشر العلمٌة

المحلى،ابدددو دمحم علدددً بدددن سدددعٌد بدددن حدددزم االندلسدددً ،دار الفكدددر للنشدددر  .17

 11/33والتوزٌع،

المعدددداجم والممدددداٌس، احمددددد بددددن فددددارس بددددن زكرٌددددا ابددددو الحسددددٌن، دار  .12

 116م2الفكر للنشر والتوزٌع،

ابدددن فدددارس بدددن زكرٌدددا، ،دار الفكدددر للنشدددر معجدددم ممددداٌٌس اللغدددة احمدددد  .19

 135، 134، 4/133والتوزٌع 

المغندددً ،موفدددك الددددٌن ابدددو دمحم عبددددهللا بدددن احمدددد بدددن دمحم بدددن لدامددده،دار  .21

 6/269عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزٌع 

مغندددً المحتا ،شددددمس الددددٌن دمحم بددددن دمحمالخطٌدددب، دار الكتددددب العلمٌددددة  .21

 4/53للنشر والتوزٌع ،

،ابدددً بكدددر عبدددد الدددرزاق بدددن همدددام الصدددنعانً،مركز البحدددوث المنصدددف  .22

 9/421وتمنٌه المعلومات للنشر والتوزٌع،

 الكدددوفً شدددٌبه ابدددً بدددن دمحم عبددددهللا بكدددر منصدددف بدددن ابدددً شدددبٌة ابدددً .23

 5/461والتوزٌع، للنشر  اشبٌلٌا كنوز ،دار

مواهددددب الجلٌل،خلٌددددل بددددن اسددددحاق الجندددددي المددددالكً، دار الرضددددوان  .24

 6/246للنشر والتوزٌع ،

الددددوجٌز ،عبددددد الحددددك بددددن غالددددب بددددن عطٌدددده االندلسددددً، ،دار الكتددددب  .25

 2/229العلمٌة للنشر والتوزٌع،
 

 

 




