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  الكشميح  االٌح

  ((تسم اهلل الشمحه الشحيم))

 

  الْقَتْلًَ فِي الْقِصَاصُ عَلَيْكُمُ كُتِةَ آمَنُىا الَّزِيهَ ياأَيُّهَا ﴿

 أَخِيهِ مِهْ لَهُ عُفِيَ فَمَهْ  تِالْأُوثًَٰ وَالْأُوثًَٰ  تِالْعَثْذِ وَالْعَثْذُ تِالْحُشِّ الْحُشُّ

 مِّه تَخْفِيفٌ رَٰلِكَ  تِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ تِالْمَعْشُوفِ فَاتِّثَاعٌ شَيْءٌ

 ﴾أَلِيمٌ عَزَابٌ فَلَهُ رَٰلِكَ تَعْذَ اعْتَذَيٰ فَمَهِ  وَسَحْمَحٌ سَّتِّكُمْ

 

 )صذق اهلل العلي العظيم(
  891 سىسج الثقشج ايح 

 

 



 ب
 

 إهذاء
 

إىل أتً انعطىف.... قذوذً، ويثهً األعهى يف احلٍاج؛ فهى يٍ 

ين كٍف أعٍش تكشايح ومشىخ.  عهًَّ

إىل أيً احلنىَح...... ال أجذ كهًاخ ميكٍ أٌ متنحها حقها، فهً 

 يهحًح احلة وفشحح انعًش، ويثال انرفاًَ وانعطاء.

إخىذً واخىاذً.... سنذي وعضذي ويشاطشي أفشاحً إىل 

 وأحضاًَ.

 إىل صوجيت.... أمسى سيىص اإلخالص وانىفاء وسفٍقح انذسب

 إىل مجٍع األخالء؛

 أهذي إنٍكى حبثً انعهًً  

 

 

 



 ت
 

 انشكش وانعشفاٌ

 

حنًذ اهلل عض و جم انزي وفقنا يف إمتاو هزا انثحث انعهًً ، و انزي 

 أهلًنا انصحح و انعافٍح و انعضميح فاحلًذ هلل محذا كثريا 

د. عهً " َرقذو جبضٌم انشكش و انرقذٌش إىل األسرار انذكرىس املششف 

عهى كم يا قذيه ننا يٍ ذىجٍهاخ و يعهىياخ قًٍح  "عثذ كنى 

سامهد يف إثشاء يىضىع دساسرنا يف جىاَثها املخرهفح ، كًا َرقذو 

 جبضٌم انشكش إىل أعضاء جلنح املناقشح املىقشج 

 كًا َرقذو تانشكش اجلضٌم ألساذزج قسى انششٌعح 

 

 

  حانثاحث

 




 ث
 


قائمةالمحتويات



 الموضوع


المحتويات
 

 الصفحة

 أ ةـــــــــــاآلي 

 ب داءـــــــااله 

 ج انــــروالعرفــــالشك 

 ٕ-ٔ ةــــالمقدم 

 - ووحكمهومشروعيتهــالعف المبحثاالول

 ٖمفهومالعفوفياللغةواالصطالح المطلباالول

 ٗمشروعيةالعفوفيالكتابوالسنة المطلبالثاني:

 ٗ مشروعيةالعفومنالكتاب أوال:

 ٙ-٘مشروعيةالعفومنالسنة ثانيا:

 9-7أركانالعفووشروطه المطلبالثالث:

 ٔٔ-ٓٔاصــــقطاتالقصـــــــمس المطلبالرابع:

 - أشه ػفٛ اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ المبحثالثاني

 7ٔ-ٕٔ فٟ إٌفس فٟ سمٛط اٌمصاص أشه ػفٛ اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ اٌّطٍة االٚي

 1ٔ ػ١ٍٗ ف١ّا قْٚ إٌفس فٟ سمٛط اٌمصاصأشه ػفٛ اٌّعٕٟ  المطلبالثاني

 1ٔ ٠سهٞ اٌعهغ تؼك اٌؼفٛأْ ال  اٚال:

 9ٔ-1ٔ أْ ٠سهٞ اٌعهغ تؼك اٌؼفٛ شا١ٔا :

 ٕٓ حــــــــــاذّــــاٌف 

 ٕٗ-ٕٔ اقنـــــــــاٌّص 
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 المقدمة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

والمرسدددليناألنبيددداءسددديدعلددد والسدددالموالصدددال العدددالمينربهللالحمدددد

إلددد بإحسدددانتدددبعهمومدددنالطددداهرين الطيبدددينوأصدددحابهآلدددهوعلددد دمحمسددديدنا

:وبعدالدين يوم

أحكددددامفدددديتددددتمالعبددددادمصددددال ورعايددددةالشددددريعةمقاصدددددحفدددد فددددإن

رعايدددةبدددهمدددابتشدددريعالوجدددود جاندددبمدددنحفددد :أحددددهماباتجددداهين التشدددريع

يمنددددعمددددابتشددددريعالعدددددم جانددددبمددددنحفدددد :والثددددانيوتنميتهددددا المصددددال هدددد  

مقاصدددددأهددددممددددنالنفددددو حفدددد كددددانولمددددابهددددا المسددددا أوعليهددددااالعتددددداء

وحف ددده برعايتدددهأحكامهددداجددداءتالتدددي–الددددينحفددد مقصددددبعدددد–الشدددريعة

:مسارينفيالمقصده احف فيسارتقدالشرعيةاألحكامأننجدفإننا

ورعايتهددداالنفدددو هددد  نمددداءأسدددباببتشدددريعالوجدددودجاندددبمدددنالحفددد :أولهمااا 

كدددلمدددنبحف هددداالعددددمجاندددبمدددنالحفددد :وث نيهمااا والنكددداح الدددجواجبتشدددريع

أوبقتدددلعليهدددااعتدددداءأيوتجدددريمبتحدددريمبسدددوء ينالهددداأويمسدددهاأنيمكدددنمدددا

.جناية

النفددو حفدد لددببددلالعدددم جانددبمددنهددوالدد يالحفدد لُددب القصدداصويشددكل

محكددددمفددددييقددددولوتعددددال تبددددار العددددج وربال كيدددد عددددام بشددددكلوإحيائهددددا

{تَت قُونَلَعَل ُكمْاأْلَْلبَابِأُوِلييَاَحيَا  اْلِقَصاِصفِيَولَُكمْ:}العجيجكتابه
(ٔ)

.

التدديروحددهوهددياإلنسددانهدد افدديشدديءأخددصتمدد القتددلجددرائمكانددتولمددا

مددددنوالتشددددفيالقصدددداصمددددنلتجعددددلاإلسددددالميةالشددددريعةجدددداءتجنبيدددده بددددين

العقوبدددةتلددد اسدددتيفاءأمدددراألوليددداءإلددد فوكلدددتالعبدددد حقدددو مدددنحقدددا الجددداني

أوالعقوبدددةتلددد عدددنالعفدددوفددديالحددد لهدددمجعلدددتعنددددماالمعنددد هددد اوأكددددت

مسدددددقطاتمدددددناثنددددديناألمدددددرانهددددد انفكدددددانالمدددددال مقابدددددلعليهددددداالصدددددل 

.القصاص

                                                           
(ٔ)
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الشدددريعةجعلتدددهالمقددددورات إطدددارفدددييددددخلالممددداالجدددانيمدددوتكدددانولمدددا

مدددعاالتفدددا تمددداميتفددد وهددد االقصددداص مسدددقطاتمدددنآخدددرمسدددقطا اإلسدددالمية

و ويدددهأقاربدددهمدددنالجدددانيغيدددرإلددد التجددداوجدونالسدددليمةالعقدددولتقتضددديهمدددا

مددددناألخيددددرالمسددددقطكددددانثددددم.يمنددددا واكتسددددبتيدددددا جنددددتمدددداثمددددنليدددددفعوا

مدددددعاالنسدددددجامتمددددداممنسدددددجما القصددددداص إرثوهدددددوأالالقصددددداصمسدددددقطات

المقتدددولألوليددداءالتشدددفيحصدددولوهدددي–وغايتدددهالقصددداصمشدددروعيةحكمدددة

إضددددافةالقصددداصمسدددقطاتمدددنالرابدددعالمسدددقطالشدددريعةاعتبرتدددهفقددددلددد ا–

جيددداد مدددن–المسدددقطاتمدددناعتبدددار عددددمحدددالفدددي–عندددهيندددت قددددمددداإلددد 

الحكمددةعلدد يعددودقدددممدداأفرادهددامددنآخددرفددردبفقدددالمصددابةالعائلددةلمصدديبة

.واإللغاءبالنقضالقصاصأجلهامنوشرعجاءالتي

هددددد  بدددددينمدددددنالعفدددددو–تعدددددال بعونددددده–سدددددنتناولالبحدددددثهددددد افددددديونحدددددن

هددد  فددديسنوضدددحهمددداوهدددوسدددوا  عمددداتميدددج أهميدددةمدددنلدددهلمددداالمسدددقطات

الجانيالقصاصسقوطفيالمجنيعليهعل اثر وبيانالدراسة

-وتضمنتالدراسةمقدمةومبحثينتطرقتفيها:

:وفيهاربعمطالبالمبحثاالول

فياللغةواالصطالحمفهومالعفوالمطلباالول

مشروعيةالعفوفيالكتابوالسنةالمطلبالثاني:

أركانالعفووشروطهالمطلبالثالث:

مســـــــقطاتالقصــــاصالمطلبالرابع:

اماالمبحثالثانيففيهمطلبان

 فٟ إٌفس فٟ سمٛط اٌمصاصأشه ػفٛ اٌّعٕٟ ػ١ٍٗالمطلباالول:

 . أشه ػفٛ اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ ف١ّا قْٚ إٌفس فٟ سمٛط اٌمصاصٚاٌّطٍة اٌصأٟ 

ائط اٌرٟ ذٛصٍد ا١ٌٙا فٟ اٌثؽس . شُ ذرٛض اٌثؽس تاُ٘ إٌر
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 المبحث االول

 العفو وحكمه ومشروعيته

 المطلب االول مفهوم العفو في اللغة واالصطالح 

:باالتيالفقهاءعرفه

التناجلهوأو ال نبعنالتجافيأيواإلسقاطوالتجاوجالمحو: معن ه العفو

غيرهاأوالقتلحالةفيمطلقاوليهأو عليهالمجنيبهيقومال ي
(ٔ)

.

صادرايكونأنبشرطالخاصةعقوبتهاعنوالصف الجريمةعنالتجاوج: معن ه

الدمأولياءوهم يملكونال ينأهلهمن
(ٕ)

.

الجانيإليهيؤديوأن العمدفيالديةالرجليتقبلأنأيوالعطاءالفضل: معن ه

بإحسان
(ٖ)

.

بعوضأومطلقاحقهعنتناجلهمقابلعليهالمجنيح إسقاط: معن ه
(ٗ)



 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

أتٟ إسؽاق ته٘اْ اٌك٠ٓ إتها١ُ٘ تٓ دمحم تٓ ػثك هللا تٓ دمحم ، اتٓ ِفٍػ ، اٌّىرة اإلسالِٟ ،  اٌّثكع فٟ شهغ اٌّمٕغ

9ٙ/1ٕ َ  0891ت١هٚخ ، ٌثٕاْ ، ق.ط ، 
7ٗٗص 917ٔ ٗ طالقاهر دارالشرو  االسالمعقيد وشريعة دمحمشلتوت (ٕ)
 1ٓٔص م9ٙٗٔهـ1ٖٗٔالشركةالعربيةللطباعةالقصاصفيالفقهاإلسالمي احمدفتحيبهنسي (ٖ)
(هدددـ34ٖ:المتدددوف )المدددالكياالشدددبيليالمعدددافريالعربددديبدددنبكدددرأبدددوهللاعبددددبدددندمحمالقاضدددي القدددرآنأحكدددام(ٗ)

لبنددددان-بيدددروتالعلميدددة الكتدددبدار:الناشدددرعطددداالقدددادرعبدددددمحم:عليدددهوعل ددد أحاديثدددهوخدددرجأصدددولهراجدددع
منصددددوربددددنيددددون بددددن ا القندددداععددددنمددددتناإلقندددداع كشددددٔ/ٕٓٔمٖٕٓٓ-هددددـ4ٕ4ٔالثالثددددة :الطبعددددة

-هدددـ(تحقيددد :هددداللمصددديلحيمصدددطف ٔ٘ٓٔصدددالحالددددينابدددنحسدددنبدددنإدريددد البهدددوت الحنبلددد )المتدددوف :
 .٘/ٖٖٙ-ٕٓٗٔ/ٔكتبالعلمية طالناشر:دارال
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  والسنة الكت ب في العفو مشروعيةالمطلب الث ني : 

عل تدلالكريمالقرآنمنآياتعد وردت: الكت ب من العفو مشروعية:  أوال

منهاأ كر العفومشروعية
(ٔ)

:

 ل نابإحسإليهوأداءبالمعرو باعفأتشيءأخيهمنلهعف فمن:)تعال قال

أليمع ابفله ل بعداعتدىفمنورحمةكمربمنتخفي 
(ٕ)

.

و ل ملسو هيلع هللا ىلصالنبيأمةعل وتعال سبحانههللامنتخفي فيهااآلية: الداللة وجه

بينهموحرم اليهودعل حتماكانالقصاصألن الجانيب لهاإ االديةبقبول

وخيرت القصاصعليهموحرم النصارىعل حتماالعفروكان والديةالعفو

."ورحمةتخفيفا والعفو والدية القصاصبينالدمحميةاالمة

َواأْلَْرضُالس َماَواتَُعْرُضَهاَوَجن ة َربُِّكمِْمنَْمْغِفَر  إِلَ َوَساِرُعوا:}تعال وقال

{ِلْلُمت ِقينَأُِعد تْ
(ٖ)

.

َِعلَ فَأَْجُر َُوأَْصلَ ََعفَافََمنِْمثْلَُهاَسيِّئَة َسيِّئَة َوَجَجاءُ:}وتعال سبحانهوقال إِن هُّللا 

{ال  اِلِمينَيُِحب الَ
(ٗ)

.

اَوأَْواَلِدُكمْأَْجَواِجُكمِْمنْإِن آََمنُواال ِ ينَأَي َهايَا:}تعال وقال َوإِنْفَاْحَ ُروُهمْلَُكمَْعُدوًّ

َفَإِن َوتَْغِفُرواَوتَْصفَُحواتَْعفُوا {َرِحيم َغفُور ّللا 
(٘)

.

{َيْغِفُرونُهمَْغِضبُواَماَوإَِ ا:}تعال وقال
(ٙ)



 

 

                                                           
 .17ٕ/َٙ ، 0881 -٘ـ  0419،  4اٌىؼ١ٍٟ ، قان اٌفىه اٌّؼاصه ، ط ق . ٚ٘ثح  -اٌفمٗ اإلسالِٟ ٚأقٌرٗ (ٔ)

(ٕ)
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 ..ٖٖٔسور آلعمران:(ٖ)
 .ٓٗسور الشورى:(ٗ)
.ٗٔسور التغابن:(٘)
.7ٖسور الشورى:(ٙ)
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 السنة من العفو مشروعية:  ث ني 

:وسدددلمعليدددههللاصدددل هللارسدددولقدددال:قدددالعندددههللارضددديهريدددر أبددديعدددن

أحدددتواضددعومدداعددجا  إالبعفددوعبدددا هللاجادومددامددال مددنصدددقةنقصددتمددا"

"هللارفعهإالهلل
(ٔ)

.

عليدددههللاصدددل هللارسدددولأن"عندددههللارضددديعدددو بدددنالدددرحمنعبددددوعدددن

مدددنمددداليدددنقصال:علدديهنلحالفدددا كندددتإنبيدددد نفسدديوالددد يثدددالث:قدددالوسددلم

القيامدددة يدددومعدددجا بهددداهللاجاد إالم لمدددةعدددنعبدددديعفدددووالفتصددددقوا صددددقة

فقربابعليههللافت إالمسألةبابعبديفت وال
(ٕ)

.

عليددههللاصددل النبدديأنعنهمدداهللارضدديالعدداصبددنعمددروبددنهللاعبدددوعددن

"لكميغفرواغفرواترحموا ارحموا:"قالوسلم
(ٖ)

.

عليدددههللاصدددل هللارسدددولرأيدددتمدددا:"قدددالعندددههللارضددديمالددد بدددنأنددد عدددن

"بالعفوفيهأمرإالقصاصمنشيءإليهرفعوسلم
(ٗ)



فيدددهالشدددارعرغدددبقددددالعفدددوأنعلددد الفقهددداءندددصفقددددكددد ل العفدددوكدددانوإ ا

الشددددوكانيقددددالالقصدددداص اسددددتيفاءمددددنأفضددددلوهددددوعليدددده الدددددمولدددديوحددددث

وقددددعوإنمدددداالجملددددةفدددديالعفددددومشددددروعيةفدددديخددددال وال:"تعددددال هللارحمدددده

"التر أو المهعنالعفوهلللم لوماألول هوفيماالخال 
(٘)

.

                                                           
لمسددددلم:(شددددرحالنددددووي11ٕ٘روا مسددددلمفدددديكتددددابالبددددروالصددددلة بدددداباسددددتحبابالعفددددووالتواضددددع:رقددددم)(ٔ)

ٔٙ/ٔٗٔ. 
روا أحمدددفدديمسددند :اإلمددامأبددوعبدددهللاأحمدددبددندمحمبددنحنبددل:مسددنداإلمددامأحمدددبددنحنبددل:تحقيدد :شددعيب(ٕ)

( وقددددالالشددددي شددددعيب7ٗٙٔم حددددديثرقددددم:)ٕٔٓٓ-هددددـٕٔٗٔ ٔاألرنددددؤوطوآخددددرون مؤسسددددةالرسددددالة ط
 .1ٕٓ/ٖفيتعليقهعليه:حسنلغير 

 .99/ٔٔ( وقالالشي شعيبفيتعليقهعليه:إسناد حسن ٔٗ٘ٙمسند :حديثرقم)روا أحمدفي(ٖ)
 وأبددددوداود:7ٖٗ/ٕٓ(وصددددح الشددددي شددددعيبإسددددناد فدددديتعليقددددهعليدددده:ٕٕٖٓٔروا أحمددددد:حددددديثرقددددم)(ٗ)

وت سدددليمانبدددناألشدددعثبدددنإسدددحا :سدددننأبددديداود تحقيددد :محيددديالددددينعبددددالحميدددد المكتبدددةالعصدددرية بيدددر
 (.97ٗٗ حديثرقم)9ٙٔ/ٗكتابالديات:باباإلماميأمربالعفوفيالدم 

اإلِلللاَ دمحم تلللٓ ػٍلللٝ تلللٓ دمحم اٌيلللٛوأٟ ، ذؽم١لللك  -١ٔلللً ا٤ٚطلللان شلللهغ ِٕرملللٝ ا٤ـثلللان ِلللٓ أؼاق٠لللس سللل١ك ا٤ـثلللان (٘)

 71ٔ/7َ . 4110٘ـ  0440،  0أٔٛن اٌثاو ، قان اٌٛفاء ، ط 

 



ٙ 
 

مدددنوهدددووالسدددنة الكتدددابفددديمشدددروعيتهثبتدددتقددددالعفدددوفدددإن لددد علددد وبنددداء

يكتسدددبالعفدددوإنثدددموتنميتهدددا بإقرارهددداالشدددريعةجددداءتالتدددياألخدددال مكدددارم

مدددنيعتبدددرمدددابدددينللتفرقدددةمناطدددا باعتبدددار األحكدددامفددديخاصدددةتشدددريعيةأهميدددة

جهدددر أبدددوالشدددي يقدددولهددد اوفددديالعبدددادحقدددو مدددنهدددوومددداتعدددال هللاحقدددو 

أنالددددملدددوليحقدددا القصددداصالعتبددداراألولددد الثمدددر كاندددت:"تعدددال هللارحمددده

أَِخيددهِِمددنْلَددهُُعِفدديَفََمددنْ:}تعددال قددالكمدداورحمددة تخفيفددا  لدد وكددانيعفددوأنلدده

{بِإِْحَسان إِلَْيهَِوأََداء بِاْلَمْعُرو ِفَاتِّبَاع َشْيء 
(ٔ)





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

.71ٔآيةالبقر  
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  وشروطه العفو أرك نالمطلب الث لث : 

وتتمثددددلشددددروطه وتحقدددد أركانددددهوجددددودعلدددد شددددرعا ووجددددود العفددددويتوقدددد 

:يليفيماأركانه

 لددددد بيدددددانوسددددديأتيالعفدددددو حددددد يملددددد الددددد يالشدددددخصوهدددددوالعااااا في : أوالا 

.تعال هللاشاءإنشروطهوتفصيل

ا  العفددددوويددددأتيالعقوبددددة عليددددهثبتددددتالدددد يالشددددخصوهددددوعنااااه  المعفااااو: ث نياااا 

.حقهفيلجومهابعدليسقطها

ا  الحنفيدددةعنددددعنهددداويعبدددر:خاللهااا  مااان العفاااو عااان يعبااار التاااي الصااايغة: ث لثااا 

فدديأثددر ي هددروالدد يعليددهسددارواالدد يمددنهجهممددعيتوافدد وهدد االعفددوبددركن

الوحيددددالدددركنهددديالصددديغةيعتبدددرونكدددانواحيدددثعنددددهمالمعدددامالتمختلددد 

:يقدددولأنفهدددوركندددهأمدددا:"البددددائعفددديقدددالوالمعدددامالت العقدددودمختلددد فدددي

"المجدددرىهددد ايجدددريومددداوهبدددتأوأبدددرأتأوأسدددقطتأوعفدددوتالعدددافي
(ٔ)

 

يجدددج األلفدددا مدددنالعفدددومجدددرىجدددرىمددداأنعلددد متفقدددونالفقهددداءأنوي هدددر

مددداوكدددلالصددددقةبلفددد عفدددوويصددد :"البهدددوتيقدددول لددد مدددنالعفدددوإراد فدددي

"إسقاطألنهمعنا أدى
(ٕ)

.

لمقصدددددوتحقيقددددا األركددددانلهدددد  تكمدددديال منهددددابدددددالشددددروطاألركددددانولهدددد  

.وتقرير العفوتشريعمنالشارع

                                                           
(ٔ)

اإلِلللاَ ػلللالء اٌلللك٠ٓ اٌىاسلللأٟ اٌؽٕفلللٟ ، قان اٌفىلللـه ٌٍطثاػلللح ٚإٌيللله ٚاٌرٛو٠لللغ  -تلللكائغ اٌصلللٕائغ فلللٟ ذهذ١لللة اٌيلللهائغ 

 .1ٕ٘/ٓٔ:َ . 0886 -٘ـ  0401،  0، ط 
صدددالحبدددنيدددون بدددنمنصدددور:المؤلددد اإلراداتمنتهددد بشدددرحالمعدددرو المنتهددد لشدددرحالنهددد أولددديدقدددائ (ٕ)

األولدددد  :الطبعددددةالكتددددبعددددالم:الناشددددر(هددددـٔ٘ٓٔ:المتددددوف )الحنبلدددد البهددددوت إدريدددد بددددنحسددددنابددددنالدددددين
 .71ٕ/ٖم 99ٖٔ-هـٗٔٗٔ
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ا  العااا في يكاااون أن: أوالا  ألندددهوالمجندددون الصدددبيعفدددويصددد فدددال:عااا  الا  ب لغااا 

فددإن لدد  فدديبعبارتهمدداعبددر فددالأهلددهمددنوليسدداتبددرع وهددومحددضضددرر

لغوفعفو المجنونأوالصبيعفا
(ٔ)

.

ا  يملدد الممددنالعفددوصدددوريصدد فددال: الحاا  صاا حب ماان العفااو صاادور: ث نياا 

القصددداصوهدددوثابدددت إسدددقاطالعفدددوألنالقصددداص اسدددتيفاءحددد 
(ٕ)

يملددد فدددال 

أوليدداءحدد علدد اعتددداء لدد عندددوهددويملكدده مددنإالالثابددتالحدد هدد اإسددقاط

أوليددداءانعددددامعنددددبالمصدددلحةمقيددددا للحددداكمالن دددريكدددونوإنمددداعليددده المجندددي

الدم
(ٖ)

.

أقربددداءمدددناألوليددداءغيدددرأحددددحددد مدددنلدددي أندددهإلددد هندددااإلشدددار مدددنبددددوال

كددانأموقومددهعشدديرتهفدديكبيددرا أكددانسددواءالجدداني عددنالعفددوعليددهالمجنددي

بمكددددارمالتحلدددديعلدددد والحددددثالشددددفاعةلددددهوإنمددددابلددددد  فدددديومنصددددبجددددا  ا

.إكرا أوإجباردونالشيء عنوالعفواألخال  

العفددددووبدددديناإلسددددالميالتشددددريعفدددديالعفددددوبددددينالفددددرو أهددددممددددنفددددإنلدددد ل 

الشدددريعةفدديللحددداكميمددن لدددمالعفددوحدد أنهدددوالوضددعيالتشدددريعفدديالخدداص

لعمددددوموتحقيقهددددابالمصددددلحةمشددددروطحينئدددد وهددددوالتعجيددددر جددددرائمغيددددرفددددي

بالمصدددلحةمندددوطالرعيدددةعلددد اإلمدددامتصدددر :لقاعدددد تطبيقدددا الرعيدددة
(ٗ)

أمدددا 

إسددددقاطفددديلدددهحددد الفإندددهوالقصددداصالحددددودعقوبددداتمدددن لددد سدددوىمدددا

عنهدددداالعفددددوأوالعقوبددددة
(٘)

عندددددتعددددال بعوندددده لدددد توضددددي إلدددد وسددددنأتي 

. ل تحقي فيالشرطه اوأهميةالعفوفيالشريعةمقاصدعنالحديث

                                                           
ٚوانج ا٤ٚلللللال ٚاٌيللللمْٛ اإلسللللال١ِح  -اٌّٛسللللٛػح اٌفم١ٙللللح   و17ٕ/ٓٔمصدددددرسدددداب  كددددر بدددددائعالصددددنائع:(ٔ)

 .1ٔٔ/ٖٓ َ . 0884 -٘ـ  0404،  4اٌى٠ٛد ، ط  –
ٟ  ؼاش١ح (ٕ)  .ٕٓٔ/ٗ،  ػٍٝ شهغ ِٕٙط اٌطال ب. ٌثٕاْ. ت١هٚخ: قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح اٌثع١هِ
اٌّهغ١ٕلللأٟ ، ته٘لللاْ اٌلللك٠ٓ ػٍلللٟ تلللٓ أتلللٟ تىللله ، ، ؼمملللٗ ٚػٍلللك ػ١ٍلللٗ دمحم ذلللاِه ،  اٌٙكا٠لللح شلللهغ تكا٠لللح اٌّثرلللكٞ(ٖ)

علددددددد الخطيدددددددب: وحاشددددددديةالبجيرمدددددددي1ٗٗ/َٕ . 4111٘لللللللـ /  010141ٚؼلللللللاف  ػاشلللللللٛن ، قان اٌسلللللللالَ ، ط 
ؼاشللل١ح اٌلللهٚب اٌّهتلللغ شلللهغ واق اٌّسلللرمٕغ اٌّ ٌللل : ػثلللك اٌلللهؼّٓ تلللٓ دمحم تلللٓ لاسلللُ اٌؼاصلللّٟ اٌؽٕثٍلللٟ  79ٔ/ٗ

 .1ٖٙ،  ٘ـ 0981 -٘ـ( إٌاشه: )تكْٚ ٔاشه( اٌطثؼح: ا٤ٌٚٝ 0984إٌعكٞ )اٌّرٛفٝ: 
.ٖٙٗصب  كر  مصدرساالقواعدالفقهيةعل الم هبالحنفيوالشافعي د.دمحمالجحيلي (ٗ)
.1ٖٗصالمصدرالساب  (٘)
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ا  العفدددوعلددد مكدددر غيدددرمختدددارا العدددافييكدددونأن:ث لثااا 
(ٔ)

يصددد لدددمأكدددر فدددإن 

القوليدددةالتصدددرفاتسدددائرفددديعنددددهممطدددردوهدددوالفقهددداء جمهدددورعنددددعفدددو  

(ٕ)
آثارهددددداعبارتدددددهعلددددد تترتدددددبفدددددالاإلراد مسدددددلوبالمكدددددر ألنو لددددد  

شدددرعا المقدددرر 
(ٖ)

و هدددبوالتصدددرفات العقدددودأصدددلهدددوالددد يالرضدددالمنافدددا  

علدددد لددددهوجدددبرجددددال  أنولددددو:"السرخسددديقددددالالعفددددو صدددحةإلدددد الحنفيدددة

حتددد حدددب أوقتدددل بوعيددددفدددأكر دونهدددا فيمددداأونفددد  فددديقصددداصرجدددل

جدددائجفدددالعفوعفدددا
(ٗ)

الهدددجل أنفددديالطدددال ن يدددرالقصددداصعدددنالعفدددوألن 

الملدددد معنددد مددددنفيدددهولددددي االسدددتيفاء ملددد إبطددددالفإندددهسددددواء فيدددهوالجدددد

"شيء
(٘)

.

















                                                           
تحقي عادلعبدالموجود دارالكتبالعلمية بيروت ابنالسبكي:اجالدينعبدالوهاببنعليتاألشبا والن ائر (ٔ)

ٓ٘ٔ/ٔ قاعد :اإلكرا يسقطأثرالتصر فعال كانأوقوال مٕٔٓٓ-هـٕٕٗٔ
اٌكسٛلٟ ، شّس اٌك٠ٓ اٌي١ؿ دمحم ػهفح ، قان إؼ١اء اٌىرة اٌؼهت١ح ، ِصه ، ق.ط ، ؼاش١ح اٌكسٛلٟ ػٍٝ اٌيهغ اٌىث١ه (ٕ)

 9ٖٙ/ٕ َ . 0898٘ـ /  0118، 
(ٖ)

الرؤو  ابنالقيم:شم الدينأبوعبدهللادمحمبنأبيبكرابنقيمالجوجية:تحقي :طهعبدإعالمالموقعينعنربالعالمين 
 ٔ٘/ٗسعد دارالجيل بيروت

(ٗ)
 بنيطهدمحمعليدمحم اشرا عبدالواحدفاضل رسالهماجستيرمنشور جامعهاهلالبيتكليالعفووأثر فيالعقوبات

.ٖ٘ص ٕٔٓٓالدراساتالفقهيةوالقانونية االردن 
 
(٘)

.٘ٙ/ٕٗم 99ٖٔ-هـٗٔٗٔ:دارالمعرفة بيروت السرخسيشم األئمةدمحمبنأحمدبنأبيسهلالمبسوط 



ٔٓ 
 



 القص ص مسقط تالمطلب الرابع : 

فدديقددالسددقط فعلددهوأصددلألسددقط الفاعددلاسددموهددوُمسددِقط جمددع الُمسااقاط ت

فيقددددالبدددداألل ويتعدددددىأسددددفلإلدددد أعلدددد مددددنوقددددعسددددقوطا سددددقط:المصددددباح

أسقطته
(ٔ)

.

.به ورمأَْلقا إ االشيءأَسقَط:اللسانفيوقال

ُوأَسقطت:وقال .مامتلغيرتْهأَلقسقطموهيقاطا إِسولدهاالمرأَ 
(ٕ)



علدد واإلسددقاطالسددقوطلمصددطل الفقهدداءاسددتعمالالبدداحثينأحدددجمددعوقدددهدد ا

:التاليالنحو

إجمددددداعومثالدددددهاألسدددددباب مدددددنلسدددددببالحكدددددمرفدددددعبمعنددددد اسدددددتخدامه -

اإلجمدداعقبيددلمددنهددووقددالواقلددوبهمالمؤلفددةسددهمسددقوطعلدد الصددحابة

.السكوتي

وسددددقوطالمددددرأ كحدددديضاألسددددباب مددددنلسددددببالتكليدددد رفددددعبمعندددد  -

.التكلي مسقطاتمنونحو والجنونحينئ  عنهاالصال 

أيرسدددال  كاندددتإ ااإلبدددلعدددنالجكدددا كسدددقوطالوجدددوب عددددمبمعنددد  -

.لبنهامنلالستفاد للبيتمعد 

بددددالح مطالبدددا الشددددخصيكدددونأنوهددددوبدددالح  المطالبددددةإنهددداءبمعنددد  -

بالمبددددارأ لدددد ل ومثددددلالمطالبددددة هدددد  تنتهددددياألسددددبابمددددنولسددددبب
(ٖ)



.مثال 

مددداألمدددرمسدددتحقا الشدددخصيكدددونبدددأنو لددد االسدددتحقا  جوالبمعنددد  -

حضدددانةبسدددقوطلدددهومثدددلاالسدددتحقا   لددد سدددقطاألسدددبابمدددنولسدددبب

                                                           
(ٔ)

 .ٙٓٔمكتبةلبنان )دط دت(صالفيوميالمصباحالمنير أحمدبندمحمبنعلي
(ٕ)

 ٖٙٔ/7لسانالعربدمحمبنمكرمابنمن ور:دارصادر بيروت الطبعةاألول  
(ٖ)

 ٖٓٗ/ٙمصدرساب  كر   لسرخسيل المبسوط



ٔٔ 
 

اإلسدددقاطعدددنالحدددديثعنددددويعنددديالعلمددداءالدددجواجأوبالسدددفرالبنهدددااألم

:هووالمسقطات

للشددددرع والخضددددوعاالستسددددالممددددعالحكددددمفدددديالثابددددتالحدددد عددددنالتندددداجل

مددناللدده  لدد وتعددال تبددار هللاجعددلحيددثمددناختيددارأندده: لدد ومعندد 

الشدددددرعيللحكدددددمتطبيددددد هدددددوبدددددلاسدددددتقالال  ال لددددد إنحيدددددث
(ٔ)

بكافدددددة

الشارعأباحهاالتيوجوهه
(ٕ)

.

























                                                           
(ٔ)

ذؽم١ك : ػثك هللا اٌكناو ، قان اٌّؼهفح ، ت١هٚخ ، ٌثٕاْ ، ق.ط ، ق.خ اٌياطثٟ ، إتها١ُ٘ ِٛسٝ ،فٟ أصٛي ا٤ؼىاَ ، تالموافقا
ٕ/ٖ71
(ٕ)

  ٔ٘ ٓ٘هـ صٓٔٗٔ–م99ٓٔ ٘ضوابطالمصلحةفيالشريعةاإلسالمية:دمحمسعيدرمضانالبوطي:مؤسسةالرسالة ط



ٕٔ 
 

 لثاني الوبحث ا

 أثر عفو الوجني عليه

 في النفس في سقوط القصاص الوطلب االول :

إلا اػرللكٜ شللفى ػٍللٝ نـلله تعٕا٠للح ػٍللٝ ٔفسللٗ فللاـرٍلل  اٌفمٙللاء فللٟ ٘للمٖ اٌّسلل ٌح 

شللُ ػفللا اٌّعٕللٟ ػ١ٍللٗ لثللً ِٛذللٗ ػللٓ اٌعللأٟ ، فٙللً ٠سللمظ اٌمصللاص ػللٓ اٌعللأٟ 

 أَ ال ؟ 

: أٔلللٗ ٠سلللمظ اٌمصلللاص تؼفلللٛ اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ ، ٚ٘لللما ِلللم٘ة اٌؽٕف١لللح القوووول ا ول
(0)

 

ِٚم٘ة اٌّاٌى١ح 
(4)

، ٚاٌيافؼ١ح  
(9)

، ٚاٌؽٕاتٍح  
(4)

 . 

أٔلللللٗ ال ٠سلللللمظ اٌمصلللللاص تؼفلللللٛ اٌّعٕلللللٝ ػ١ٍلللللٗ . ٚ٘لللللما ِلللللم٘ة  القوووووول الثووووواني 

اٌظا٘ه٠ح 
(5)

، ٚإسؽاق ٚأتٟ شٛن 
(6)

  

 ا دلـة

 أقٌح اٌمٛي ا٤ٚي  

 اسرك ٌٛ ت قٌح وص١هج ِٕٙا : 

للللللاي هللا ذؼلللللاٌٝ : ) ٚورثٕلللللا ػٍللللل١ُٙ ف١ٙلللللا أْ اٌلللللٕفس تلللللإٌفس ٚاٌؼللللل١ٓ تلللللاٌؼ١ٓ   -0

«ٚا٤ٔ  تا٤ٔ  
(1)

. 

« سلللثؽأٗ ٚذؼلللاٌٝ : ) فّلللٓ ذصلللكق تلللٗ فٙلللٛ وفلللانج ٌلللٗ  أْ للللٛي هللا وجوووه الةاللوووة : 

، ق١ٌللللً ػٍللللٝ أْ ٌٍّعٕللللٟ ػ١ٍللللٗ أْ ٠رصللللكق تاٌمصللللاص ف١ؼفللللٛ ػللللٓ اٌعللللأٟ قْٚ 

ذفه٠لللك تللل١ٓ اٌؼفلللٛ ػلللٓ اٌلللٕفس أٚ ِلللا قٚٔٙلللا . ٌٚلللٛ ٌلللُ ٠ىلللٓ ػفلللٛ اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ 

ِؼرثللها ِٚؼرللكا تللٗ ٌّللا وللاْ ٕ٘للان فائللكج ِللٓ لٌٛللٗ ذؼللاٌٝ : ) فّللٓ ذصللكق تللٗ فٙللٛ 

 . وفانج ٌٗ وٗ

                                                           
(ٔ)

ٖٙٔ ص1جهـ( كراتشي:مكتبةرشيدية درات 97-الرائ  جينالدينبنإبراهيمبندمحم ابننجيم )تالبحر
 9ٕٗ-1ٕٗ صص7جمصدرساب  كر  بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع /
(ٕ)

تنويرالحوال شرحعل موطأمال /1ٕ ص1 القاهر :دارالكتاباإلسالمي د.ت جٕالمنتق شرحموطأمال .ط
 7٘ صٖهـ( بيروت:دارالندو  د.ت ج9ٔٔعبدالرحمنبنأبيبكرالسيوطي)ت

(ٖ)
 ٓٔ صٙم ج911ٔهـ/1ٓٗٔهـ(.بيروت:دارالمعرفة ٕٗٓاألم دمحمبنإدري الشافعي)ت

(ٗ)
 39ٓ صٔٔ جم.911ٔهـ/4ٓ1ٔهـ( القاهر :مصر ٕٓٙبندمحم ابنقدامة)تالمغني عبدهللابنأحمد

(٘)
هـ( تحقي عبدالغفارالبنداري بيروت:دارالكتبالعلمية 431المحل باآلثار عليبنأحمدبنسعيدابنحجم)ت

ٓٗٔ صٔٔج م911ٔهـ/1ٓٗٔ
(ٙ)

ٖٗٔ صٔٔجـفسه المصدرالساب ن
(7)

 ٘ٗسور المائد :
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، فإّٔلللا للللاي « أِلللا للللٛي هللا ذؼلللاٌٝ : ) فّلللٓ ذصلللكق تلللٗ فٙلللٛ وفلللانج ٌلللٗ  نووووق  : 

فٙلللٛ » ، إٌلللٝ لٌٛلللٗ ذؼلللاٌٝ : « ذؼلللاٌٝ لٌللله ػملللة لٌٛلللٗ ذؼلللاٌٝ : ) ٚاٌؼللل١ٓ تلللاٌؼ١ٓ 

، ٚ٘لللما وٍلللٗ تلللالَ ِثرلللكأ تؼلللك ذّلللاَ لٌٛلللٗ ذؼلللاٌٝ : ) ٚورثٕلللا ػٍللل١ُٙ ف١ٙلللا « وفلللانج ٌلللٗ 

ذؼلللللاٌٝ ػٍلللللٝ اٌصلللللكلح تلللللاٌعهٚغ ، فإّٔلللللا ظلللللاء ٔلللللى هللا « أْ اٌلللللٕفس تلللللإٌفس 

 تا٤ػضاء .

ٚ٘ىللللما ٔمللللٛي : إْ ٌٍّعٕللللٟ ػ١ٍللللٗ أْ ٠رصللللكق تّللللا أصلللل١ة تللللٗ ِللللٓ لٌلللله ف١ثطللللً  

اٌفلللٛق ظٍّلللح فلللٟ لٌللله ، ٌٚللل١س فلللٟ ٘لللمٖ ا٠٢لللح ؼىلللُ اٌصلللكلح تاٌلللكَ فلللٟ اٌلللٕفس ٤ْ 

اٌللٕفس تللإٌفس إّٔللا ٘للٛ فللٟ اٌرللٛناج تللٕى ا٠٢للح ، ٌٚلل١س لٌلله ـطاتللا ٌٕللا ٚإّٔللا ؾ 

للللهٜء ولللً لٌللله تلللاٌهفغ ـاصلللح ، فلللإلا للللهٜ تإٌصلللة فٍللل١س  ٚط١ٕلللا تّلللا تؼلللكٖ إلا

ـطاتا ٌٕا ٚوال اٌمهاءذ١ٓ ؼك ِٓ ػٕك هللا ذؼاٌٝ ، فثطً ذؼٍمُٙ تٙمٖ ا٠٢ح 
(0)

. 

أْ اٌللللهاظػ فللللٟ لٌٛللللٗ ذؼللللاٌٝ : ) ٚورثٕللللا ػٍلللل١ُٙ ف١ٙللللا أْ اٌللللٕفس  أجيووووب عنووووه :

تلللإٌفس ٚاٌؼللل١ٓ تلللاٌؼ١ٓ ٚا٤ٔللل  تلللا٤ٔ  ٚا٤لْ تلللا٤لْ ٚاٌسلللٓ تاٌسلللٓ ٚاٌعلللهٚغ 

لصلللاص (
(4)

اٌملللهاءج تإٌصلللة فلللٟ اٌع١ّلللغ ػٍلللٝ اٌؼطللل  وّلللا للللهأ تلللمٌه أوصللله  

اٌمللللهاء وٕللللافغ ٚػاصللللُ ٚا٤ػّللللع ٚؼّللللىج ، ٚتٕللللاء ػٍللللٝ ٘للللمٖ اٌمللللهاءج ، فإٔللللٗ ال 

هق تللل١ٓ اٌلللٕفس ٚا٤طلللهال ، ٚأِلللا ولللْٛ ٘لللما اٌؽىلللُ ٚنق فلللٟ اٌرلللٛناج ف١ىلللْٛ فللل

شللهع ٌّللا لثٍٕللا ، فإٕٔللا ٔمللٛي : إْ شللهع ِللٓ لثٍٕللا شللهع ٌٕللا إلا ٌللُ ٠للهق فللٟ شللهػٕا 

٠فاٌفللٗ ث شللُ إٔللٗ ِللغ ا٤ـللم تمللهاءج اٌهفللغ فللٟ لٌٛللٗ ذؼللاٌٝ : ث ٚاٌؼلل١ٓ تللاٌؼ١ٓ ثفإٕٔللا 

اٌلللٕفس فلللٟ اٌمصلللاص تلللً ٔملللٛي ٔمللٛي : ال ٠ؼٕلللٟ ٘لللما أْ ؼىلللُ ا٤طللله ـلللاٌ  ٌؽىلللُ 

ِٚلللا تؼلللك٘ا أْ « إْ اٌّؼٕلللٝ فلللٟ للللهاءج اٌهفلللغ فلللٟ لٌٛلللٗ ذؼلللاٌٝ : ) ٚاٌؼللل١ٓ تلللاٌؼ١ٓ 

٘لللمٖ ا٤شللل١اء ذىلللْٛ ِؼطٛفلللح ػٍلللٝ اٌّضلللّه فلللٟ اٌلللٕفس ٤ْ اٌضللل١ّه فلللٟ اٌلللٕفس 

فلللٟ ِٛرلللغ نفلللغ ، ٤ْ اٌرملللك٠ه أْ اٌلللٕفس ٘لللٟ ِللل ـٛلج تلللإٌفس فا٤سلللّاء ِؼطٛفلللح 

ػٍٝ ٟ٘
(9)

. 

                                                           
(ٔ)

ٖٙٔ-ٖ٘ٔ صٔٔجالمحل باالثار مصدرساب  كر  
(ٕ)

 ٘ٗالمائد :
(ٖ)

م911ٔهـ/4ٓ1ٔ بيروت:دارالكتبالعلمية ٔهـ( ط17ٔالجامعألحكامالقرآن دمحمبنأحمداألنصاريالقرطبي)
ٕٙٔ-ٕ٘ٔ صٙجم
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َهَٖ َػٍَلللٝ : للللاي هللا ذؼلللاٌٝ -4 لللٍََػ فَللل َظم أَصم َٚ ٓم َػفَلللا  للل َّ لللا فَ َٙ َ صٍم ِ س َظلللَىاَء َسللل١ سمَحِّ َسللل١ سمَحه  َٚ {

س{  َّللاه
(0)

 

أْ هللا سلللثؽأٗ ٚذؼلللاٌٝ ٚػلللك اٌؼلللافٟ تللل ظه ِلللٓ ػٕلللكٖ ظلللىاء ػفلللٖٛ  وجوووه الةاللوووة : 

ٌٚلللُ ٠فلللهق هللا سلللثؽأٗ ٚذؼلللاٌٝ تللل١ٓ أْ ٠ىلللْٛ اٌؼلللافٟ ٘لللٛ اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ أٚ ٌٚلللٟ 

قِللٗ ، ٌٚللٛ ٌللُ ٠ىللٓ ػفللٛ اٌع١ّللغ ِؼرثللها ٌفصللً هللا سللثؽأٗ ٚذؼللاٌٝ فللٟ لٌلله ٚتلل١ٓ 

ِٓ اٌمٞ ٠عاوٜ ػٍٝ ػفٖٛ ِٚٓ اٌمٞ ال ٠عاوٞ  
(4)

 

ا٠٢للللح إّٔللللا ٚنقخ فلللل١ّٓ ظٕللللٟ ػ١ٍللللٗ ف١ّللللا قْٚ اٌللللٕفس ٚفلللل١ّٓ  أْ ٘للللمٖ نوووووق  :

ػفلللا ِّلللٓ ظؼلللً هللا ذؼلللاٌٝ ٚنسلللٌٛٗ م اٌؼفلللٛ إ١ٌلللٗ ٚ٘لللُ أ١ٌٚلللاء اٌلللكَ تؼلللك ِلللٛخ 

اٌّمرٛي 
(9)

 

٠ٚعلللاب ػٕلللٗ أْ ذفص١صلللىُ ٠٣ٌلللح فللل١ّٓ ؼرلللٟ ػ١ٍلللٗ ل١ّلللا قْٚ اٌلللٕفس ٠ؽرلللاض إٌلللٝ 

ِلللا ٠لللكي ػٍلللٝ اٌرفصللل١ى  ق١ٌلللً ػٍلللٝ اٌرفصللل١ى ٌٚللل١س ف١ّلللا لولللهذُ ِلللٓ ا٤قٌلللح

فرثمللٝ ا٠٢للح ػٍللٝ ػِّٛٙللا فللٟ اٌؼفللٛ ػللٓ اٌعٕا٠للح ػٍللٝ اٌللٕفس أٚ ػللٓ ِللا قٚٔٙللا ، 

 ٚسٛاء صـكن ِـٓ اٌّعٕٟ ػ١ٍٗ أٚ ِٓ أ١ٌٚاء اٌكَ .

ػلللٓ أتلللٟ اٌلللكنقاء نرلللٟ هللا ػٕلللٗ للللاي : سلللّؼد نسلللٛي هللا صلللٍٝ هللا ػ١ٍلللٗ  -9

 نفؼلللٗ هللا ٚسلللٍُ ٠ملللٛي : اِلللا ِلللٓ نظلللً ٠صلللاب تيلللٟء ِلللٓ ظسلللكٖ ف١رصلللكق تلللٗ إال

«تٗ قنظح أٚ ؼظ ػٕٗ تٗ ـط١مح 
(4)

 سّؼرٗ ألٔاٞ ٚٚػاٖ لٍثٟ ؛ 

أْ إٌثلللٟ م تللل١ٓ فلللٟ ٘لللما اٌؽلللك٠س أْ ِلللٓ ذصلللكق تّلللا أصللل١ة تلللٗ  وجوووه الةاللوووة : 

فللللٟ ظسللللكٖ تؼفللللٖٛ ػللللٓ اٌعللللأٟ فللللإْ هللا سللللثؽأٗ ٚذؼللللاٌٝ ٠عى٠للللٗ ػللللٓ لٌلللله تلللل ْ 

ػلللاَ فلللٟ اٌعٕا٠لللح ػٍلللٝ اٌلللٕفس ٠هفؼلللٗ تلللٗ قنظلللح ٠ٚؽلللظ ػٕلللٗ تلللٗ ـط١ملللح ، ٚ٘لللما 

ٚػٍللٝ ِللا قٚٔٙللا ٌؼللكَ ٚظللٛق اٌّفصللى ، ٚ٘للما ٠للكي ػٍللٝ صللؽح إسللماط اٌّعٕللٟ 

 ػ١ٍٗ اٌمصـاص ػـٓ اٌعأٟ . 

                                                           
(ٔ)

ٓٗايةالشوری
(ٕ)

 7ٖ صٔٔمصدرساب  كر جالمحل باآلثار 
(ٖ)

 9ٖٔ صٔٔجالمصدرالساب نفسه
(ٗ)

 ص4جم.91ٔٔهـ/4ٓٔٔهـ( اسطنبول:دارالدعو  79ٕسننالترم ي دمحمبنعيس بنسور الترم ي )
ٔٗ
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إْ ٘لللما ـلللاص تّلللا قْٚ اٌلللٕفس ٤ْ إٌثلللٟ م للللاي : اتيلللٟء ِلللٓ ظسلللكٖ  ينووواق  :

ا قْٚ ٕٚ٘لللا اإلصلللاتح فلللٟ اٌعسلللك وٍلللٗ ػٕلللك ؼلللكٚز اٌٛفلللاج ف١ىلللْٛ ٘لللما ـاصلللا تّللل

 إٌفس قْٚ اٌعٕا٠ح ػٍٝ إٌفس .

أْ اٌرفصلللل١ى ٠ؽرللللاض ٌللللك١ًٌ ٚال ق١ٌللللً ٕ٘للللا ػٍللللٝ اٌرفصلللل١ى ،  ويجوووواه عنووووه :

فإٔللٗ ٌلل١س ف١للٗ ق١ٌللً ػٍللٝ أْ اٌّللهاق تعللىء « تيللٟء ِللٓ ظسللكٖ ، » أِللا لٌٛللٗ م : 

 ِٓ تاقذٗ تً ٘ما ٠ؼُ اٌعٕا٠ح ػٍٝ إٌفس ٚػٍٝ ِا قْٚ إٌفس .

١ٍللللٗ أٌٚللللٝ تٕفسللللٗ ِللللٓ ٚانشللللٗ ف١ىللللْٛ ػفللللٖٛ ػللللٓ اٌمائللللً أٌٚللللٝ أْ اٌّعٕللللٟ ػ -9

تاالػرثان ِٓ ػفٛ ٚانشٗ 
(0)

   

أْ اٌعٕا٠لللح اٌرلللٟ ذمٌٛلللْٛ تللل ْ اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ أٌٚلللٝ تٙلللا إّٔلللا ٘لللٟ ِلللا ولللاْ  نووووق  :

ؼاوّلللا ف١ٙلللا تؼلللك ؼٌٍٛٙلللا ٌلللٗ ٚ٘لللما ؼلللك ، ٚإّٔلللا لٌللله فللل١ّٓ ػلللا  تؼلللك٘ا ، فاـرلللان 

ِٛظللٛق ػٕللكٔا تؼللك اٌّللٛخ ، ٚال ـ١للان ِاٌللٗ أْ ٠فرللان ، ٚأِللا تؼللك ِٛذللٗ فٙللٛ غ١لله 

ٌٗ فٟ ظٕاتح ٌُ ذؽكز تؼك 
(4)

 

إٔٔللا ٔمللٛي إٔللٗ تؼللك ٚلللٛع اٌعٕا٠للح اٌرللٟ ذلل قٞ إٌللٝ اٌّللٛخ غاٌثللا ػٍللٝ  أجيووب عنووه :

اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ ٌلللٗ ؼلللك اٌؼفلللٛ ٚإسلللماط اٌمصلللاص ٤ٔلللٗ ؼلللك ٌلللٗ فلللٟ ظٕا٠لللح ؼاٌلللح 

ي ١ٌٚسلللد غ١للله ؼاٌلللح ٚأِلللا ذللل ـه ِٛذلللٗ تؼلللد اٌٛللللد فإٔلللٗ ال ٠ؼٕلللٟ ػلللكَ ؼٍلللٛ

الجناية
(ٖ)

.

أندددهإ اوجددددسدددببوجدددودالقتدددلكدددانالعفدددوتعجيدددلالحكدددمبعددددوجدددودسدددببه-ٗ

وأنهجائجكالتكفيربعدالجرحقبلالموتفيقتلالخطأ
(ٗ)

.

أنالقتدددلإنلدددميوجددددللحدددالفقددددوجددددسدددببوجدددود وهدددوالجدددرحالمفضدددي-٘

إلددد قدددواتالحيدددا والسدددببالمفضددديإلددد الشددديءيقددداممقدددام لددد الشددديءفدددي

أصولالشرعكالنوممعالحدثوالنكاحمعالوطءوغير ل 
(٘)

.

أدلة القول الث ني

                                                           
(ٔ)

ٖ٘ٔ صٔٔج المحل مصدرساب  كر  ٖٕٔ ص7ج  مصدرساب  كر المنتق شرحموطأمال 
(ٕ)

 1ٖٔ صٔٔجالمحل مصدرساب  كر  
(ٖ)

1ٗٔ ص7بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع مصدرساب  كر  جـ
(ٗ)

 1ٕٗ ص7جالمصدرالساب نفسه 
(٘)

1ٕٗ ص7 جالمصدرالساب 
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هسدددلطانافددداليسدددر قدددالهللاتعدددال :قومدددنقتدددلم لومدددافقددددجعلندددالوليددد-ٔ

﴾(ٖٖفيالقتلإنهكانمنصورا)
(ٔ)

.

:أنهللاسدددبحانهوتعدددال جعدددللدددوليالمقتدددولسدددلطانافددديالقتدددلوجاااه الداللاااة 

العمدددد عبددددالكدددريمبدددنيوسددد فددداليجدددوجأنيجعدددللغيدددر ويبطدددلحكدددمهللا

تعال في ل 
(ٕ)

.

ألنهددددالددددمتتعددددرضنددددوقأ:أنهدددد  اآليددددةوارد فدددديغيددددرمحددددلالنددددجاع 

العتبدددارعفدددوالمجنددديعليدددهأوعددددماعتبدددار  وإنمدددابيندددتحكدددممدددنتحققدددت

وفاتدددهدونمدددنلدددمتتحقددد  ألنالجنايدددةالتعتبدددرقدددتالإالإ ااقترندددتبدددالموت 

والفقهددداءمتفقدددونعلددد أنالواليدددةبعددددالمدددوتللورثدددة وبنددداءعلددد هددد افإنددده

تبارعفوالمجنيعليهلي فيه  اآليةدليلعل عدماع
(ٖ)



الددددليلالثدددانيعدددنأبددديهريدددر رضددديهللاعندددهقدددال:لمدددافدددت هللاعلددد رسدددوله

إن|حدددب عدددنمكدددة»ملسو هيلع هللا ىلصمكدددةقدددامفددديالندددا فحمددددهللاوأثنددد عليدددهثدددمقدددال:

الفيدددلوسدددلطعليهدددارسدددولهوالمدددؤمنين فإنهددداالتحدددلألحددددكدددانقبلدددي وإنهدددا

يسدداعةمددننهددار وإنهدداالتحددلألحدددمددنبعدددي فددالينقددرصدديدها أحلددتلدد

واليختلدددديشددددوكها والتحددددلساقطتهددددـاإاللمنشددددد.ومددددنقتددددللددددهقتيددددلفهددددو

بخيدددرالن دددرين إمددداأنيقددددىوإمددداأنيقيدددد فقدددالالعبدددا :إالاإل خدددر فإندددا

رجدددل-إالاإل خدددر فقدددامأبدددوشدددا نجعلدددهلقبورنددداوبيوتندددا فقدددالرسدددولهللاملسو هيلع هللا ىلص

فقدددال:اكتبدددوالدددييدددارسدددولهللافقدددالرسدددولهللاملسو هيلع هللا ىلص:اكتبدددوا-مدددنأهدددلالددديمن

«ألبيشا 
(ٗ)



ٚظلللٗ اٌكالٌلللح أْ هللا سلللثؽأٗ ٚذؼلللاٌٝ ٚػٍلللٝ ٌسلللاْ نسلللٌٛٗ صلللٍٝ هللا ػ١ٍلللٗ ٚسٍلللـُ 

ي سللٛاء أػفللٝ ػللٓ اٌعللأٟ ظؼللً اٌف١للان ٤٘للً اٌّمرللٛي ، ٚ٘للما ػللاَ فللٟ وللً ِمرللٛ

لثللً ِٛذللٗ أَ ٌللُ ٠ؼلل  ، ٚاػرثللان ػفللٛ اٌّعٕللٟ ػ١ٍللٗ ػللٓ اٌعللأٟ ٠رٕللافٝ ِللغ ِللا قي 

ػ١ٍٗ ٘ما اٌؽك٠س 
(5)

   

: أْ ٘لللما اٌؽلللك٠س ٚانق فلللٟ غ١للله ِؽلللً إٌلللىاع ٤ٔلللٗ ٌلللُ ٠رؼلللهب الػرثلللان  نووووق 

ػفلللٛ اٌّعٕلللٝ ػ١ٍلللٗ أٚ ػلللكَ اػرثلللان ، ٚإّٔلللا تللل١ٓ ٘لللما اٌؽلللك٠س ؼىلللُ ِلللٓ ذؽمملللد 

                                                           
(ٔ)

 ٖٖاإلسراء:
(ٕ)

ٖ٘ٔ صٔٔجالمحل  مصدرساب  كر  
(ٖ)

(صحي البخاريدمحمٖٗم.)91ٔٔهـ/ٔٓٗٔالقصاصفيالنف  عبدهللابنعليالركبان بيروت:مؤسسةالرسالة 
7ٖٔصم 91ٔٔهـ/4ٓٔٔاسطنبول:دارالدعو  -هـ( ٕٙ٘بنإسماعيلبنإبراهيمالبخاري )ت

(ٗ)
 911 صٔجم91ٔٔهـٔٓٗٔهـ( .اسطنبول:دارالدعو  ٕٔٙصحي مسلم مسلمبنالحجاجالقشيري )ت

(٘)
 7ٔٔ صٔٔجمصدرساب  كر  المحل باالثار
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ِللللٓ ٌللللُ ذرؽمللللك ٚفاذللللٗ ؛ ٤ْ اٌعٕا٠للللح ال ذسللللّٝ لللللرال إال إلا الرهٔللللد ٚفاذللللٗ قْٚ 

 تاٌّٛخ . ٚاٌفمٙاء ِرفمْٛ ػٍٝ أْ اٌٛال٠ح تؼك اٌّٛخ ٌٍٛنشح .

ِٚللٓ ٕ٘للا ٠رضللػ أٔللٗ ٌلل١س فللٟ اٌؽللك٠س ق١ٌللً ػٍللٝ ػللكَ اػرثللان ػفللٛ اٌّعٕللٟ ػ١ٍللٗ 

أٔلللٗ ال ـلللالل تللل١ٓ أؼلللك ِلللٓ ا٤ِلللح فلللٟ أْ اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ ِلللا قاَ  الوووةليل الثالوووث -

ؼ١لللللا ال ٠ٍّللللله اسلللللر١فاء اٌمصلللللاص ِلللللٓ اٌعلللللأٟ ٚإلا ٌلللللُ ٠ىلللللٓ ِاٌىلللللا السلللللر١فاء 

اٌمصاص فإٔٗ ال ٠ٍّه اٌؼفٛ ػٕٗ ٌؼكَ شثٛخ اسرؽمالٗ ٌٗ
(0)

  

ٔللللٛلع : أْ لللللٌٛىُ ٘للللما ال ٠سللللٍُ ٌىللللُ ؛ ٤ْ ػللللكَ ٍِلللله اٌّعٕللللٟ ػ١ٍللللٗ السللللر١فاء 

اٌمصللللاص فللللٟ اٌللللٕفس ِللللهقٖ إٌللللٝ ػللللكَ ٚظللللٛب اٌمصللللاص ػٍللللٝ اٌعللللأٟ ؛ ٤ْ 

٠عللللة تّللللٛخ اٌّعٕللللٟ ػ١ٍللللٗ ، ٚأرفللللاء اٌّللللٛخ ٠سللللرٍىَ أرفللللاء  اٌمصللللاص إّٔللللا

اٌمصللاص اٌّهذلللة ػٍللٝ ؼصلللٌٛٗ ٌٚلللٛ لٍٕللا تعلللٛاو اسلللر١فاء اٌمصللاص ِلللٓ اٌعلللأٟ 

لثللً ِللٛخ اٌّعٕللٟ ػ١ٍللٗ شللُ ػللا  اٌّعٕللٟ ػ١ٍللٗ ٌرهذللة ػٍللٝ لٌلله لرللً ِللٓ ٌللُ ٠ىللٓ 

ِسلللرؽما ٌٍمرلللً ٚ٘لللما ِلللٓ اٌظٍلللُ ، أِلللا اٌؼفلللٛ فٍللل١س ولللمٌه ٤ٔلللٗ ال ٠رهذلللة ػ١ٍلللٗ 

ِؽظلللٛن
(4)

. اٌلللك١ًٌ اٌهاتلللغ أْ اٌٛاظلللة ػٍلللٝ اٌعلللأٟ ال ٠رؼللل١ٓ إال تّلللٛخ اٌّعٕلللٟ 

ػ١ٍٗ ، فال ٠ّىٓ أْ ٠مثـً ػفٖٛ ػٓ ؼك ٌُ ٠رؼ١ٓ تؼك 
(9)

. 

أْ للللٌٛىُ ٘لللما ال ٠سلللٍُ ٌىلللُ ٤ْ ؼلللك اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ ِسلللرمه ػٍلللٝ اٌعـألللـٟ  نووووق  

تّعلللهق فؼللللً اٌعٕا٠للللح . أِللللا وللللْٛ اٌٛاظلللة ٌٍّعٕللللٟ ػ١ٍللللٗ ػٍللللٝ اٌعللللأٟ ِعٙللللٛي 

، أٚ لللللكنٖ فإٔللللٗ ال ٠ؼرثلللله ٘للللما ِأؼللللا ِللللٓ صللللؽح اٌؼفللللٛ ػٕللللٗ ٤ٔللللٗ ٠صللللػ  ظٕسللللٗ

اإلتهاء ِٓ اٌّعـٙـٛي 
(4)

  . 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

 9ٖٔ صٔٔ جالمحل  مصدرساب  كر 
(ٕ)

ٗ٘ٔ صٕٙجمصدرساب  كر  المبسوط 
(ٖ)

ٗٔ صٔٔجمصدرساب  كر  المحل  
(ٗ)

7ٗٔصالقصاصفيالنف  مصدرساب  كر  
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 الوطلب الثاني

 أثر عفو الوجني عليه فيوا دوى النفس في سقوط القصاص

 -:أْ ال ٠سهٞ اٌعهغ تؼك اٌؼفٛ :اوال

اذفلللك اٌفمٙلللاء نؼّٙلللُ هللا ػٍلللٝ أْ اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ ف١ّلللا قْٚ اٌلللٕفس إلا ػفلللا ػلللٓ  

اٌعللأٟ ٌٚللُ ٠سلله اٌعللهغ تؼللك ػفللٖٛ تللً تللهٞء فإٔللٗ ٠سللمظ اٌمصللاص ػللٓ اٌعللأٟ 

ٚأٔٗ ال ٠ؽراض فٟ لٌه إٌٝ نرا اٌعأٟ ٚال إٌٝ ِٛافمرٗ ػٍٝ لٌه
(0)

 . 

 

 أْ ٠سهٞ اٌعهغ تؼك اٌؼفٛ :ثانيا 

ذىلللللْٛ اٌعٕا٠لللللح ِّلللللا ٠علللللهٞ ف١ٙلللللا اٌمصلللللاص اـرٍللللل   : أْ ال الوسوووووأللة ا ولوووووى 

اٌفمٙلللاء ف١ّلللا إلا ػفلللا اٌّعٕلللٟ ػ١ٍلللٗ ػلللٓ اٌعلللأٟ فلللٟ اٌعٕا٠لللح اٌرلللٟ ال ٠علللـهٞ ف١ٙلللا 

اٌمصللاص شللُ سللهٜ اٌعللهغ إٌللٝ ِللا ف١للٗ لصللاص ، فٙللً ٠صثللد اٌمصللاص فللٟ ٘للمٖ 

 اٌؽاٌح أَ ال ٠صثد ، ػٍٝ ل١ٌٛٓ :

 أٔللللٗ ٠صثللللد اٌمصللللاص ، ٚ٘للللما ِللللم٘ة اٌّاٌى١للللح القووووول ا ول 
(4)

، ٚاٌيللللافؼ١ح 
(9)

  

ٚاٌؽٕاتٍح
(4)

، ٚاٌظا٘ه٠ح 
(5)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

هـ( 471إبراهيمبنعليبنيوس الفيروجآبادي)تالمه ب /ٗ٘ٔ صٕٙجـالمبسوط مصدرساب  كر  
 9ٔ صٕ ج م939ٔهـ/79ٖٔبيروت:دارالمعرفة 

(ٕ)
 ٕهـ( بيروت:دارالفکر د.ت. ج393بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد دمحمبنأحمدبندمحمبنأحمدابنرشد )ت
ٕٖٓص

(ٖ)
ٕٔٗٔ بيروتودمش :المكتباإلسالمي ٖهـ( ط171روضةالطالبينوعمالةالمفتين يحي بنشر النووي )ت
 ص1ٔجدمحمنجيبالمطيعي بيروت:دارالفكر د.ت  تكملةالمجموعشرحالمه ب/41 ص9ج م.99ٔٔهـ/
ٔ1ٓ 

(ٗ)
317 صٔٔجالمغنيالبنقدامةمصدرساب  كر  

(٘)
 ٔٗٔ-ٓٗٔ صٔٔجالمحل باالثارمصدرساب  كر  
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أٔٗ ال ٠صثد اٌمصاص ، ٚ٘ما ِم٘ة اٌؽٕف١ح القول الثاني 
(0)

 . 

  

 ا دلة

 -دليل القول ا ول:اوال:  

أْ اٌعلللهغ ٌلللُ ٠ىلللٓ ف١لللٗ لصلللاص لٍلللُ : اٌؼفلللٛ ػٕلللٗ ، ٚإّٔلللا ٚظلللة اٌمصلللاص   -0

تؼك اٌؼفٛ ، فال ٠ؼرك تاٌؼفٛ اٌساتك ٌٍعهغ
(4)

 . 

 «أٔٗ ػفا ػٓ اٌمٛق ف١ّا ال لٛق ف١ٗ فٍُ ٠ شهٖ ػفٖٛ » اسرك ٌٛ :  -4
(9)

 

 -دليل القول الثاني :ثانيا: 

أٔلللٗ ال ٠ّىلللٓ أْ ٠ملللرى ِلللٓ اٌعلللأٟ قْٚ ِلللا ذلللُ اٌؼفلللٛ ػٕلللٗ ٌٚلللمٌه فٍٕلللا تسلللمٛط  

اٌمصللاص تاٌى١ٍللح . ٠ٕللالع : أْ ِللا ذللُ اٌؼفللٛ ػٕللٗ ال لصللاص ف١للٗ ، فللال ٠ؼرللك تٙللما 

 اٌؼفٛ ٤ٔٗ ٌُ ٠صاقل ِؽٍٗ ٠ٚرثمٝ ؼك اٌمصاص شاترا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

9ٕٗ ص7جـبدائعالصنائع مصدرساب  كر  
(ٕ)

.317 صٔٔ كر   ج المغنيالبنقدامة مصدرساب 9ٓٔ صٕجالمه ب مصدرساب  كر  
(ٖ)

ٖٔٓ ص1جمصدرساب  كر  المبدعفيشرحالمقنع 
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 الخ تمة

آلددددهوعلدددد عبدددددهللابددددندمحماألنددددامخيددددرعلدددد والسددددالموالصددددال هللالحمددددد

نتددددائ عددددد إلدددد البحددددثهدددد افدددديتوصددددلتفلقدددددوبعددددد أجمعددددينوصددددحبه

:اآلتيةالنقاطفيأجملهافوائدومجموعة

قبدددلالجدددانيعدددنعفددداثدددمالدددنف فددديعليدددهاعتدددديإ اعليدددهالمجنددديأن-ٔ

.الجانيعنالقصاصيسقطه اعفو فإنالحيا مفارقته

يسددددرولددددمالجددددانيعددددنعفدددداإ االددددنف دونفيمدددداعليددددهالمجندددديأن–ٕ

.الجانيعنالقصاصيسقطفإنهبرىءبلعفو بعـدالجرح

فيهددددايجددددريالالتدددديالجنايددددةفدددديالجددددانيعددددنعليددددهالمجندددديعفدددداإ ا-ٖ

يثبددددتفإنددددهقصدددداصفيددددهمدددداإلدددد العفددددوبعدددددالجددددرحسددددرىثددددمالقصدددداص

.الجانيعل القصاص

فيهددددايجدددريالتدددديالجنايدددةفدددديالجدددانيعددددنعفددداإ اعليددددهالمجنددديإن-4

العفدددوبهددد ايعتددددفإندددهالدددنف دونمددداإلددد الجنايدددةهددد  فسدددرتالقصددداص

.العفوه ابموجبالجانيعنالقصاصويسقط

القدددودتوجدددبالتددديالجنايدددةفددديالقصددداصعدددنعفددداإ اعليدددهالمجنددديإن-3

عددنالقصدداصيسددقطفإنددهالددنف إلدد الجنايددةهدد  سددرتثددمالددنف دونفيمددا

.العفوه اعل بناءالجاني

 المص در 

 القرآن الكريم 

أؼىلللاَ اٌملللهنْ ، اٌمارلللٟ دمحم تلللٓ ػثلللك هللا أتلللٛ تىللله تلللٓ اٌؼهتلللٟ اٌّؼلللافهٞ  (0

٘للللـ( ناظللللغ أصللللٌٛٗ ٚـللللهض أؼاق٠صللللٗ 319االشللللث١ٍٟ اٌّللللاٌىٟ )اٌّرللللٛفٝ: 
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 -ت١لللهٚخ ٚػٍهلللك ػ١ٍلللٗ: دمحم ػثلللك اٌملللاقن ػطلللا إٌاشللله: قان اٌىرلللة اٌؼ١ٍّلللح، 

 َ. 4119 -٘ـ  0141ٌثٕاْ اٌطثؼح: اٌصاٌصح، 

،  4االسللللالَ ػم١لللللكج ٚشلللله٠ؼح ، دمحم شلللللٍرٛخ، قان اٌيللللهٚق ،  اٌملللللا٘هج، ط (4

0891  . 

ا٤شللثاٖ ٚإٌظللائه، ذللاض اٌللك٠ٓ ػثللك اٌٛ٘للاب تللٓ ػٍللٟ اتللٓ اٌسللثىٟ:  ذؽم١للك  (9

َ 4110 -٘للللـ 0444ػللللاقي ػثللللك اٌّٛظللللٛق، قان اٌىرللللة اٌؼ١ٍّللللح، ت١للللهٚخ، 

 ، لاػكج: اإلوهاٖ ٠سمظ أشه اٌرصهل فؼالً واْ أٚ لٛالً 

إػللالَ اٌّللٛلؼ١ٓ ػللٓ نب اٌؼلللا١ٌّٓ، ، اتللٓ اٌملل١ُ: شلللّس اٌللك٠ٓ أتللٛ ػثلللك هللا  (4

تىللله اتلللٓ لللل١ُ اٌعٛو٠لللح: ذؽم١لللك: طلللٗ ػثلللك اٌللله ٚل سلللؼك، قان دمحم تلللٓ أتلللٟ 

 ،4/50اٌع١ً، ت١هٚخ 

٘للللـ (. ت١للللهٚخ : قان اٌّؼهفللللح  414ا٤َ  ، دمحم تللللٓ إقن٠للللس اٌيللللافؼٟ ) خ  (5

 01، ص  6َ، ض  0899٘ـ /  0419، 

 81 -اٌثؽللله اٌهائلللك ، و٠لللٓ اٌلللك٠ٓ تلللٓ إتلللها١ُ٘ تلللٓ دمحم ، اتلللٓ ٔعللل١ُ ،  ) خ  (6

 ١ك٠ح ، ق.خ .٘ـ ( ، وهاذيٟ : ِىرثح نش

تكا٠للح اٌّعرٙللك ٚٔٙا٠للح اٌّمرصللك ، دمحم تللٓ أؼّللك تللٓ دمحم تللٓ أؼّللك اتللٓ نشللك  (1

 ٘ـ ( ، ت١هٚخ : قان اٌفکه ، ق.خ .، 383،  ) خ 

اإلِللاَ ػللالء اٌللك٠ٓ اٌىاسللأٟ اٌؽٕفللٟ  -تللكائغ اٌصللٕائغ فللٟ ذهذ١للة اٌيللهائغ  (9

َ  0886 -٘لللللـ  0401،  0، قان اٌفىلللللـه ٌٍطثاػلللللح ٚإٌيللللله ٚاٌرٛو٠لللللغ ، ط 

. 

ذىٍّللللح اٌّعّللللٛع شللللهغ اٌّٙللللمب،  دمحم ٔع١للللة اٌّط١ؼللللٟ ،  ت١للللهٚخ : قان  (8

 091، ص  09اٌفىه ، ق.خ، ض 

ذٕلل٠ٛه اٌؽٛاٌلله شللهغ ػٍللٝ ِٛطلل  ِاٌلله ػثللك اٌللهؼّٓ تللٓ أتللٟ تىلله  (01

 ٘ـ ( ، ت١هٚخ : قان إٌكٚج ، ق.خ  800اٌس١ٛطٟ  ) خ 



ٕٕ 
 

اٌعلللللاِغ ٤ؼىلللللاَ اٌملللللهنْ ، دمحم تلللللٓ أؼّلللللك ا٤ٔصلللللانٞ اٌمهطثلللللٟ )  (00

 0899٘لللللـ /  0119، ت١لللللهٚخ : قان اٌىرلللللة اٌؼ١ٍّلللللح ،  0ط  ٘لللللـ ( ، 110

 ،  6ض َ 

ؼاشلللل١ح اٌكسللللٛلٟ ػٍللللٝ اٌيللللهغ اٌىث١لللله ، اٌكسللللٛلٟ ، شللللّس اٌللللك٠ٓ  (04

٘لللـ  0118اٌيللل١ؿ دمحم ػهفلللح ، قان إؼ١لللاء اٌىرلللة اٌؼهت١لللح ، ِصللله ، ق.ط ، 

 /0898 . َ  ، 

ؼاشلللللل١ح اٌللللللهٚب اٌّهتللللللغ شللللللهغ واق اٌّسللللللرمٕغ اٌّ ٌلللللل : ػثللللللك  (09

اسللللللُ اٌؼاصللللللّٟ اٌؽٕثٍللللللٟ إٌعللللللكٞ )اٌّرللللللٛفٝ: اٌللللللهؼّٓ تللللللٓ دمحم تللللللٓ ل

 ٘ـ  0981 -٘ـ( إٌاشه: )تكْٚ ٔاشه( اٌطثؼح: ا٤ٌٚٝ 0984

قللللللائك أٌٚلللللٟ إٌٙلللللٝ ٌيلللللهغ إٌّرٙلللللٝ اٌّؼلللللهٚل تيلللللهغ ِٕرٙلللللٝ  (04

اإلناقاخ اٌّ ٌللل : ِٕصلللٛن تلللٓ ٠لللٛٔس تلللٓ صلللالغ اٌلللك٠ٓ اتلللٓ ؼسلللٓ تلللٓ 

٘للللـ( إٌاشلللله: ػللللاٌُ اٌىرللللة 0150)اٌّرللللٛفٝ:  إقن٠للللس اٌثٙللللٛذٝ اٌؽٕثٍللللٝ

 َ.0889 -٘ـ 0404اٌطثؼح: ا٤ٌٚٝ، 

نٚرلللح اٌطلللاٌث١ٓ ٚػّاٌلللح اٌّفرللل١ٓ ، ٠ؽ١لللٝ تلللٓ شلللهل إٌلللٛٚٞ ، )  (03

 0404، ت١لللللهٚخ ٚقِيلللللك : اٌّىرلللللة اإلسلللللالِٟ ،  9٘لللللـ ( ، ط  111خ 

 /  11، ص  8َ .، ض  0880٘ـ / 

٘لللـ  418 سلللٕٓ اٌرهِلللمٞ ، دمحم تلللٓ ػ١سلللٝ تلللٓ سلللٛنج اٌرهِلللمٞ ،  ) (01

 04، ص  1َ . ض  0890٘ـ /  0110( ، اسطٕثٛي : قان اٌكػٛج ، 

صللللؽ١ػ اٌثفللللانٞ دمحم تللللٓ إسللللّاػ١ً تللللٓ إتللللها١ُ٘ اٌثفللللانٞ ،  ) خ  (01

 َ،  0890٘ـ /  0110اسطٕثٛي : قان اٌكػٛج ،  -٘ـ ( ،  456

٘لللـ ( ، .  460صلللؽ١ػ ِسلللٍُ ، ِسلللٍُ تلللٓ اٌؽعلللاض اٌميللل١هٞ ، ) خ  (09

 َ . 0890٘ـ  0410اسطٕثٛي : قان اٌكػٛج ، 

رللللٛاتظ اٌّصللللٍؽح فللللٟ اٌيلللله٠ؼح اإلسللللال١ِح: دمحم سللللؼ١ك نِضللللاْ  (08

 ٘ـ، 0401 –َ 0881، 5اٌثٛطٟ: ِ سسح اٌهساٌح، ط
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اٌؼفلللٛ ٚأشلللهٖ فلللٟ اٌؼمٛتلللاخ، تٕلللٟ طلللٗ دمحم ػٍلللٟ دمحم ، اشلللهال ػثلللك  (41

اٌٛاؼلللللك فارلللللً ، نسلللللاٌٗ ِاظسلللللر١ه ِٕيلللللٛنج ظاِؼلللللٗ ا٘لللللً اٌث١لللللد وٍلللللٟ  

 ،   4110نقْ ،اٌكناساخ اٌفم١ٙح  ٚاٌما١ٔٛٔح ، اال

ق . ٚ٘ثلللللللح اٌىؼ١ٍلللللللٟ ، قان اٌفىللللللله  -اٌفملللللللٗ اإلسلللللللالِٟ ٚأقٌرلللللللٗ  (40

 َ . 0881 -٘ـ  0419،  4اٌّؼاصه ، ط 

اٌمصللللاص فللللٟ اٌفمللللٗ اإلسللللالِٟ ، اؼّللللك فرؽللللٟ تٕٙسللللٟ ، اٌيللللهوح  (44

 َ. 0864٘ـ  0994اٌؼهت١ح ٌٍطثاػح 

اٌمصللللاص فللللٟ اٌللللٕفس ، ػثللللكهللا تللللٓ ػٍللللٟ اٌهوثللللاْ  ، ت١للللهٚخ :  (49

 َ  0890٘ـ /  0410ِ سسح اٌهساٌح ، 

ويلللال اٌمٕلللاع ػلللٓ ِلللرٓ اإللٕلللاع ،  ِٕصلللٛن تلللٓ ٠لللٛٔس تلللٓ صلللالغ  (44

٘للللـ( 0150اٌللللك٠ٓ اتللللٓ ؼسللللٓ تللللٓ إقن٠للللس اٌثٙللللٛذٝ اٌؽٕثٍللللٝ )اٌّرللللٛفٝ: 

 0إٌاشلللله: قان اٌىرللللة اٌؼ١ٍّللللح ، ط   -ذؽم١للللك : ٘للللالي ِصلللل١ٍؽٟ ِصللللطفٝ

/ 0414. 

ٌسللللاْ اٌؼللللهب دمحم تللللٓ ِىللللهَ اتللللٓ ِٕظللللٛن:  قان صللللاقن، ت١للللهٚخ،  (45

 اٌطثؼح ا٤ٌٚٝ

اٌّثلللكع فلللٟ شلللهغ اٌّمٕلللغ، أتلللٟ إسلللؽاق ته٘لللاْ اٌلللك٠ٓ إتلللها١ُ٘ تلللٓ  (46

دمحم تلللٓ ػثلللك هللا تلللٓ دمحم ، اتلللٓ ِفٍلللػ ، اٌّىرلللة اإلسلللالِٟ ، ت١لللهٚخ ، ٌثٕلللاْ 

 .َ  0891، ق.ط ، 

سلللًٙ اٌسهـسلللٟ:  اٌّثسلللٛط،  شلللّس ا٤ئّلللح دمحم تلللٓ أؼّلللك تلللٓ أتلللٟ (41

 .44/65َ، 0889 -٘ـ 0404قان اٌّؼهفح، ت١هٚخ، 

 131اٌّؽٍلللٝ تا٢شلللان ، ػٍلللٟ تلللٓ أؼّلللك تلللٓ سلللؼ١ك اتلللٓ ؼلللىَ ) خ  (49

٘للللـ ( ، ذؽم١للللك ػثللللك اٌيفللللان اٌثٕللللكانٞ ، ت١للللهٚخ : قان اٌىرللللة اٌؼ١ٍّللللح ، 

 041، ص  00َ ، ض  0899٘ـ /  0419

ٌثٕلللاْ، اٌّصلللثاغ ا١ٌّٕللله،  أؼّلللك تلللٓ دمحم تلللٓ ػٍلللٟ اٌف١لللِٟٛ ِىرثلللح  (48

 )ق ط، ق خ( 
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٘لللـ ( ،  641اٌّيٕلللٟ ، ػثلللكهللا تلللٓ أؼّلللك تلللٓ دمحم، اتلللٓ لكاِلللح ) خ  (91

 381، ص  00َ . ، ض  0891٘ـ /  0111اٌما٘هج : ِصه، 

، اٌملللللللا٘هج : قان اٌىرلللللللاب  4إٌّرملللللللٝ شلللللللهغ ِٛطللللللل  ِاٌللللللله . ط  (90

 اإلسالِٟ ، ق.خ .

إتلللللها١ُ٘ تلللللٓ ػٍلللللٟ تلللللٓ ٠ٛسللللل  اٌف١لللللهٚو نتلللللاقٞ ) خ  اٌّٙللللمب ،  (94

 ، ،َ 0838٘ـ /  0918ت١هٚخ : قان اٌّؼهفح ،  ٘ـ ( ، 111

اٌيللللاطثٟ ، إتللللها١ُ٘ ِٛسللللٝ ،   فللللٟ أصللللٛي ا٤ؼىللللاَ ، اٌّٛافمللللاخ  (99

 ذؽم١ك : ػثك هللا اٌكناو ، قان اٌّؼهفح ، ت١هٚخ ، ٌثٕاْ ، ق.ط ، ق.خ 

 –ٚوانج ا٤ٚللللللللال ٚاٌيلللللللمْٛ اإلسلللللللال١ِح  -اٌّٛسلللللللٛػح اٌفم١ٙلللللللح  (94

 َ 0884 -٘ـ  0404،  4اٌى٠ٛد ، ط 

 -ٚطلللان شلللهغ ِٕرملللٝ ا٤ـثلللان ِلللٓ أؼاق٠لللس سللل١ك ا٤ـثلللان ١ٔلللً ا٤ (95

اإلِلللاَ دمحم تلللٓ ػٍلللٝ تلللٓ دمحم اٌيلللٛوأٟ ، ذؽم١لللك أٔلللٛن اٌثلللاو ، قان اٌٛفلللاء ، 

 َ . 4110٘ـ  0440،  0ط 

اٌٙكا٠للللح شللللهغ تكا٠للللح اٌّثرللللكٞ،  اٌّهغ١ٕللللأٟ ، ته٘للللاْ اٌللللك٠ٓ ػٍللللٟ  (91

تللللٓ أتللللٟ تىلللله ، ، ؼممللللٗ ٚػٍللللك ػ١ٍللللٗ دمحم ذللللاِه ، ٚؼللللاف  ػاشللللٛن ، قان 

 َ  4111٘ـ /  010141اٌسالَ ، ط 




