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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 املقدمة
 

إن احلمددهلل هلل دمددهللس عيسددونيتغ عيسددوعورسب عينددشر بددنهلل نددن يددرعأ ميوسددتن ع ددي ن  م منلتددنب نددن 
لدغ إ  اهلل عحدهللس   يدري  يهدهللس اهلل الدم نّدله لدغب عندن يّدهل الدم ،دنأش لدغب عميدههلل من   إ

 لغب عميههلل من حممههللاً  بهللس عأ شلغب منهن بنهلل:
ب عيره األنشأ حمهللثنهتنب عكله الإن مصهللق احلهلليث كونب اهللب عخري اهلهللش ،هللش حممههلل 

 حمهللثة بهلل ةب عكله بهلل ة ضملةب عكل ضملة يف التنأ.
ظهمدن  اههدل عاحلدري  الوقغ يف الهللين نن مجلِّ نن ُيدعه  بدغ األعتدن ب إر بدغ يت هد   إن

 ن النبدنأب عيودشن نوتدوهم النمدل  هدض نراضد  اهلل  هدض بأدري  ندن مندر،مب عإن احلدهللعأ الد  
ير هن اهلل لنبنأس ،  محسن نن طََرق ،ذا الننمل نن الشرائعب عطرق يتويذ،ن نن النهم الهللتيق 

 الذش حتونج إليغ األنة.
خنصة بغ  نً وغ من جنل لهمريض محوننعنن نظن،ر أمح بالهللين ا  من  أين الرمحة عإن

 يوأههن يف ،ذا البحث.ال  حىت اهنين املريض لغ محوننغ 
حنعلد  أأا دة الدرعع عتدهلل  -القغ نقنأن-"مثر املرض يف يشتيع النقشبة" : عنشضشع البحث

 .يسأل اهلل الويسري عالوشاليقنن خمل ،ذا البحث.  ،ذس القّية
 
 



 د
 

 إشكالية البحث:
األر،دددنن حدددشل املشضدددشع عتدددهلل حنعلددد  اخجنبدددة  هيهدددن ندددن خدددمل  مثدددة يسدددنو   ي دددشأ يف
 البحثب عنن ،ذس األ  هة:

 ؟القول عاهههلل عالقطع ن نن  قشب مثر املرض الذش يرجض بروس  هض كل   نن ،ش
 ؟اخننم إرا متنم احلهلل  هض املريض ع،ل يّمن
 ؟لقطعنن  قشب  اهههلل عا ثر املرض الذش   يرجض بروس  هض كل  م عكيف ينرف

 :أهداف البحث
 يشضيح ننىن املرض. -1
 الونرف  هض نأطهح النقشبة. -2
 بينن متسنم النقشبن  بن وبنأا  خموهوة. -3
 القول عاهههلل عالقطع. ن نن  قشب مثر املرض الذش يرجض بروس  هض كل  إبراز  -4
 يسهيط الّشء  هض حوم ضمنن اخننم إرا متنم احلهلل  هض املريض. -5
 نن  قشب  اهههلل عالقطع. املرض الذش   يرجض بروس  هض كل   ريشضيح مث -6

 خطة البحث:
ب عحتدد   هددض نبح ددكب عكددل نبحددث اليددغ نطنلدد  -بنددهلل ،ددذس املقهللنددة–يشددومل البحددث 
 ب عخنمتة.املطنل  نسنئل محينينً 

 .العقوبة أقسام وبيان ،المبحث األول: التعريف بمصطلحات البحث
 وفيه ثالثة مطالب:

 : ينريف املرض لعة عاصطمحن.لالمطلب األو 



 ه
 

 اصطمحن.ع : ينريف النقشبة لعة المطلب الثاني
 : متسنم النقشبة.المطلب الثالث

 المبحث الثاني: أثر المرض على العقوبة.
 وفيه مطلبان:
 : مثر املرض الذش يرجض بروس  هض النقشبة.المطلب األول

 عاليغ مأبنة نسنئل:
 :  قشبة القول.المسألة األولى

 :  قشبة اهههلل لهمريض الذش يرجض بروس.ألة الثانيةالمس
 :  قشبة القطع لهمريض الذش يرجض بروس.المسألة الثالثة
 : حوم ضمنن اخننم إرا متنم احلهلل  هض املريض.المسألة الرابعة

 : مثر املرض الذش   يرجض بروس  هض النقشبة.المطلب الثاني
 عاليغ ثمثة نسنئل:

 هههلل لهمريض الذش   يرجض بروس.:  قشبة االمسألة األولى
 : حوم برء املريض  هض التهللعأ.المسألة الثانية
 :  قشبة القطع لهمريض الذش   يرجض بروس.المسألة الثالثة

 الخاتمة:
عضدددن  يف ةنيدددة البحدددث خنمتدددة م هددد  اليهدددن م،دددم التودددنئ  الددد  يشصددده  إليهدددن يف ،دددذا 

 البحث.
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 أهمية البحث:
ألمهيوددغ عحنجددة  -مثددر املددرض يف يشتيددع النقشبددة -ا املشضددشععتددهلل اخددل  الوونبددة  ددن ،ددذ

التنس إليدغب حيدث يودرق يف كود  الوقدغ عينسدر الشصدشل إليدغ علوسدهيل يتنعلدغ حنعلد   دع ندن 
 ا وطن   نغ.

 عهلذس األ بنب عغري،ن  زن   هض اخوينأ املشضشعب عم أل اهلل الوشاليق عاخ نية.

 الدراسات السابقة:
ل جننع ملذا،  النهمنء يف ،ذا املشضشع حسبمن اطهن . عيورت    يشجهلل كونب نسوق

 محونم املشضشع يف كو  الوقغ ال من  نن ا وطن   نغ.

 منهج البحث:
  هو  يف إ هللاأ البحث املته  الوحهيه  املقنأن عمخلص  مه  يف التقنط اآليية:

  رلد  ب ع عثقودغ أأ   املسدنئل الوقهيدة ب الدإن كنيد  املسدألة حمدل إ دنع مع ايودنق بيتد -1
عندددن كوددد  املدددذا،  الوقهيدددة ب ب م قبددد  رلددد  بدددذكر األألدددة إن  –ندددن كوددد  اخ دددنع 

 عجهلل ب عإن كني  حمل خمف  ق  اخلمف اليهن.
اتوأددر   تددهلل ركددر األتددشال  هددض املددذا،  الوقهيددة األأبنددةب يف كددل نسددألة مجددهلل هلددم تددش ً -2

 الراجح  هض غريس.اليهنب عتهلل مزيهلل تشل الظن،رية إن عجهللب عتهللن  القشل 
أيب  املدذا،  حسد  الوقدهللم الدزنقب القدهللن  ندذ،  احلتويدةب ب املنلويدةب ب الشدنالنيةب  -3

 ب احلتنبهةب عا ومهلل  يف يشثيق ،ذس املذا،   هض منهن  كو  مصحنهبن.
ركددر  األألددة الدد  ا ددوهللل هبددن مصددحنب ،ددذس األتددشالب عميبندد  كددل أليددل نددن طددرم  هيددغ نددن -4

  تهن نن منون.نتنتشة عإجنبة 
إرا كددنن الددهللليل نددن الووددنب مع السددتة محهدد   هددض املراجددع الدد  ركرهتددن بنددهلل  ددزع اآليددن   -5



 ز
 

 عختري  األحنأيث.
 ركر  عجغ الهلل لة نن األألة إن عجهلل  عإ  اجوههلل  يف بينيغ. -6
 بنهلل إيراأ األألة عاملتنتشن  مركر القشل الراجح حسبمن ظهر يل عمبك  ب  يرجيحغ. -7
 زع  اآلين  القرآيية إيل نشاضنهن بذكر ا م السشأ  عأتم اآلية.  -8
خرج  األحنأيث الشاأأ  يف الر نلة الإن كنن احلهلليث يف الأحيحك مع محهللمهن خرجودغ  -9

نتهمن عممن ييسر نن كود  السدتة أعن الوندرض لهللأجودغ عندن مل يودن اليهمدن مع يف محدهللمهن 
بينن أأجوغ بتقل كمم م،ل النهم  هيغ إن اجوههلل  يف خترجيغ نن كو  الستة األخر  نن 

 عجهلل
بيت  نننين األلونظ العريبة الشاأأ  يف الر نلة نن كو  الهعة مع غري  احلهلليث عإن كنن -11

 هلن ننىن يف ا صطمح بيتوغ
 ريه  الر نلة بوهنأس ينك  هض ا  وونأ  نتهن ع، :-11

 ء.الهرس األحنأيث عاآلثنأ عأيبوهن حس  حرعف اهل ن  - م
الهددرس املدد لوك نريبددة حسدد  حددرعف اهل ددنء نددن غددري ا وبددنأ مب مع مم مع ابددن مع   - ب

 مأا  الونريف.
الهددرس املأددنأأ عاملراجددع نريبددة حسدد  حددرعف اهل ددنء عركددر  اليهددن ا ددم الوودددنب  -ج

عامل لددف عالتنيددر عيددنأير التشددر عالطبنددة عنونةددن عرلدد  حسدد  يددشالر املنهشنددن  يف 
 املووبة الشننهة ال  ا ووهلل  نتهن برنز ]ن ش[.املرجع. عمير  إىل نراجع 

 .الهرس املشضش ن  -أ

 أهمية البحث:
ألمهيوددغ عحنجددة  -مثددر املددرض يف يشتيددع النقشبددة -عتددهلل اخددل  الوونبددة  ددن ،ددذا املشضددشع



 ح
 

التنس إليدغب حيدث يودرق يف كود  الوقدغ عينسدر الشصدشل إليدغ علوسدهيل يتنعلدغ حنعلد   دع ندن 
 ا وطن   نغ.
 بنب عغري،ن  زن   هض اخوينأ املشضشعب عم أل اهلل الوشاليق عاخ نية.عهلذس األ 

 الدراسات السابقة:
  يشجهلل كونب نسوقل جننع ملذا،  النهمنء يف ،ذا املشضشع حسبمن اطهن . عيورت  

 محونم املشضشع يف كو  الوقغ ال من  نن ا وطن   نغ.
 

محسدن صدشأ  عندع رلد  الهدش  عبنهلل الإن ،ذا جههلل نوشاضع بذل  اليغ الو ري ليوشن  هدض
 مل بشرش  رضة لهخطأ عالتقأنن إر ،ش نن لشازم البشر عالومنل هلل عحهللس الإن ي  نن اليدغ 

 صشابًن المن اهلل عإن يون خطأ المق عنن الشيطنن عاهلل عأ شلغ بري نن
عيف اخلونم ميور اهلل  بحنيغ عيننىل  هض ينمغ النظيمدة عنتهدن ييسدري  دبل حتأديل النهدم 

 عاخ نية  هض إمتنم ،ذا البحث الذش م ألغ من يوشن خنلأن لشجهغ عمن يتوع بغ.الشر   
 



 

(1) 

 

 ملخص البحث
 

  قشبة  هللا املرضب اليمن بسب  القول  قشبة يأخري  هللم  هض ايوق األئمة األأبنة .1
.بنختراأ ال نب  الزين يف الرجم

 ال نب  الزين عرل  يف،املرض بسب  الرجم  قشبة يأخري يف النهم م،ل اخوهف .2
  عالراجح القشل بنهللم الوأخري. بنختراأب

اخوهف الوقهنء  هض جههلل املريض الذش يرجض زعال نرضغب عالراجح الوأخري نع  .3
 احلبس.

اخوهف النهمنء يف  قشبة تطع السنأق املريض نرضنً يرجض بروسب عالراجح يأخري  .4
 القطع.

يضب عالراجح القشل املر   هض احلهلل متنم إرا اخننم ضمنن اخوهف النهمنء يف حوم .5
 بنهللم الّمنن.

اخوهف م،ل النهم يف يأخري  قشبة اهههلل ملرض   يرجض زعالغب عالراجح ميغ    .6
 ي خر عيّرب حبس  نن يوحمهغ مع بنلن ونل.

اخوهف القهنء الشنالنية يف حوم برء املريض  هض التهللعأب عالراجح ميغ إرا برئ    .7
 ينيهلل احلهلل بنهلل برئغ.

 بة القطع ملرٍض   يرجض بروسب عالراجح القطع. اخوهف الوقهنء يف  قش  .8



 

(2) 

 

 تقدير شكر و
 

 هلل هلل عصم  ع مننً  هض خري خهقغ يبيِّغ عنأطونس.احلم
: ننَندددن مل منددن بندددهللب الننو دددن ً لقدددشل اهلل يندددنىل: نلددد ن يدددوريب ألزيدددهلليوم ب عتدددشل التددد  

ميقددهللهم بددشاالر  -نز حب دد  ،ددذاعبنددهلل من َنددن  اهلل  هدد   بإ دد –يشددور التددنس مل يشددور اهلل  ب الددإيق 
الشددور عالنرالددنن لهقددنئمك  هددض جنننددة املهلليتددة الننمليددةب ع هددض أم ددهم  الّدديهة الددهللكوشأ   حممددهلل 
بددن خهيوددة الوميمدد ب  هددض جهددشأ،م املبنأكددة يف خهللنددة النهددم عم،هددغب عمخددصه بنلشددور الّدديهة 

 نهيم  ن بُنهلل.الهللكوشأ   بهلل التنصر بن خّر نيمأ ب الشكيل املسن هلل لش عن الطمب لهو
به مثدقِّ بنلشدور اهزيدل لوّديهة الدهللكوشأ  ين ددر  بدهلل احلميدهلل الت هدنأب حوظدغ اهللب املشددرف 

  هض أ نل ب  هض نن مع ين نن  تنية عيشجيغ عإأينأ حىت يبه إ نز ،ذا البحث.
عالشور نشصشل لولِّ َنن نهلله يل يهلل الندشن عاملسدن هلل ب عمخدصه ندن ،د  ء عالدهللشب الدذش 

 هلل ك رياً بوشجيهنيغ السهلليهلل  عنووبوغ النننر .يونق ا
 عكذا مُزج  يورش عيقهلليرش لولِّ إخشيت عمخشايت  هض نسن هللهتم يل حسِّيهنً عننتشيهنً.

 م أل اهلل من جيزش اهميع خري اهزاءب عآخر أ شاين من احلمهلل هلل أب الننملك.  
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 املبحث األول
 قسام العقوبة.، وبيان أالتعريف مبصطلحات البحث 

 
 وفيه ثالثة مطالب:

 .ينريف املرض لعة عاصطمحنً المطلب األول: 
 .اصطمحنً ع ينريف النقشبة لعة المطلب الثاني: 

 متسنم النقشبة.المطلب الثالث: 
 



 

(4) 

 :اصطالحا   املطلب األول: تعريف املرض لغة و
 أواًل: تعريف المرض لغة:

مش مصنبغ املرضب يقنل نرض « ض المننر »لوظ نريض يف الههعة ،ش الشصف نن تشهلم 
ّهدنف. يقدنل: بدهللن  المن عمنرضغ الههغب عاملرض: السهقم نيقيض الأهحهة  عمصهغ التهقأدنن مع ال
نددريض مش يددنتص القددشه ب عتهدد  نددريض: يددنتص الددهللهينب عالوهمددنأض من يددرش نددن يوسددغ املددرض 

 . 1نعليس بغ
ن بندددهلل صدددونئهن عا ودددهللاهلنب يقدددنل: عتدددنل الودددريعز ابدددنأشه: املدددرض: إظدددمم الطهبيندددة عاضدددطراهب

دددوشن   ندددرض الهدددش ندددرض عندددنأض عندددريض عاهمدددع ندددراض عنرضدددض عنراضدددضب عاملدددرض نبنلسه
لهقهدد  خنصهددةب عاملددرض بنلوهحريدد  نمش بوددوح املدديم عالددرهاء : الشدد ه عالتهوددنقب عالووددشأ عالظههمددة 

يددة  «عالتهقأددنن يددة ع زنددةب الددإن كنيدد  نونهلله كددنن املنددىن ،ددش ب عيددأيت صدديعة مالنددل نددن رلدد ب نونهلله
اهنل مش الوهنهللية مع نأنأالة الشه ء  هض صوةب عنن به يوشن ننىن منرضغ: إنهن جنهغ نريّن 
مع صنأالغ نريّنب عالويأل يف حتهلليدهلل مشه املنتيدك ،دش السهدينقب منهدن إرا كدنن الوندل  زندنب الدإنه 

الأهدديعة ننددىن  ننتددنس: إنهددن الأهددريعأ  كمددن يف تددشهلم منددرض الددمن مش صددنأ را نددرضب عتددهلل يويددهلل
اخزالة عنن به يوشن منرض نندىن مزال املدرض نعاملدرض ،تدن نندىن الشهد  ب عتدهلل السهدر الههعشيهدشن 
،ذس الأهيعة بمزم ننتن،ن القنلشا: عيأيت منرض ننىن تدنأب اخصدنبة يف أميدغ عرلد  منه ندن مزال 

نددىن األخددري بقددشل ب عتددهلل ا ددوهلللهشا  هددض ،ددذا امل 2نالشهدد ه  ددن أميددغ القددهلل تددنأب من يوددشن نأدديبن
 الشهن ر:

                                                           

أاأ . حتقيق: ممحهلل  بهلل العوشأ  طنأب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. (،د393  مبش يأر إمسن يل بن محنأ الونأايب ن بش،رشاه  1ن
 . 1116  3نب م 1987 -  ،د 1417الطبنة الرابنة ب بريع  –النهم لهمميك 

ب أاأ صدنأأب بدريع ب لسـان العـر مبش الوّل  نل الهللينب حممهلل بن نودرم. ب ابن نتظشأ األالريق ب 1116 3بمرجع سابق  اهش،رشب 2ن
-1413نبدددريع : ن  سدددة الر ددددنلة3بطالقـــامول المحــــي ب الودددريعز آبدددنأشب يددددهلل الدددهللينب  232  7نمب 1991،دددد   1411ب 1ط

 .843 ب ننأ : "نرض"ب 1993
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 علون حت  ،ذا الشهي  حزم *** إرا نن ظنه منرض مع مصنبن
 عتهلل ركر الوريعز ابنأش ،ذا املنىن عمل يذكر الشن،هلل .

عتشهلم: منرض الرهجل ينق: عتع يف ننلغ النن،دة. عتدشهلم: ندرهض الدمن الميدنب ننتدنس: متدنم 
الوهمريض: حسن القيدنم  هدض املدريضب عمتدريض   هيغ يف نرضغب عأاعاس ليزعل  تغ املرض ب عتيل

 . 1ناألنشأ: يش،يتهن ع هللم إحوننهنب عتيل: الوهّ يع اليهن
ددنج ب يقددنل  عتددشهلم: أمش نددريضب مش اليددغ ادددراف  ددن الأهددشابب تددنل مبددش إ ددحنق نالزهجه
يف املرض عالسهقم يف البدهللن عالدهللهين  يندنب كمدن يقدنل الأهدحهة يف البدهللن عالدهللهين  يندنب عاملدرض 

ب عيف حدهلليث  مدرع بدن نندهلل  2نالقه  يأهح لوله نن خرج بدغ اخيسدنن  دن الأهدحهة يف الدهللهين
م يشوشن نرض القهشبب « ،م يونء منراضتن»يورب  تنل ابن األثري: مش يأخذعن ب أأينب كأةه

 . 3ن  نرض األجسنم

 :تعريف المرض اصطالحاً ثانياً: 
   نتهن:منهن املرض اصطمحن القهلل عأأ  اليغ متشال  هلليهلل

تنل اهرجنينه: املرض ،ش نن ينرض لهبهللن اليخرجغ  ن ا  وهللال اخلنصه  -1
  4ن

عتنل املتنعشه: املرض: ضنف يف القشى يليه   هيغ خهل يف األالننل. -2
 . 5ن 

عتدنل ابدن اهددشزشه: املدرض: إحسدنس بنملتددنيفب عالأهدحهة إحسدنس بددنملمئم. عتيدل: ،ددش  -3
                                                           

  .232  7ن بمرجع السابقب ابن نتظشأب 1116 3اهش،رشب نرجع  نبقب  1ن
  .232  7نب المرجع السابق  2ن
الطبنددة األعىل . لبتددنن–أاأ الوودد  النهميددة بددريع  ب التعريفــات .،ددد 816 هدد  بددن حممددهلل بددن  هدد  الددزين الشددريف ناملوددش :  باهرجددنين  3ن

 .  211صب م1983-،د 1413

حتقيدق: طدن،ر ممحدهلل ب ريـب الحـديث واألثـرالنهاية فـي  . ،دد 616  املبنأك بن حممهلل ن بيهلل الهللين مبش السننأا ب ابن األثري اهزأش  4ن
  .319 4بم1979 -،د 1399بريع ب  -املووبة النهمية ب حممشأ حممهلل الطتنح  عالزاعى 

الطبنددة . القددن،ر - ددنمل الوودد  . التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف. ،ددد 1131  حممددهلل  بددهلل الددروعف احلددهللاأش ب القددن،رش ن باملتددنعش 5ن
 .312ب صم1991-،د1411األعىلب 
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 وهللال عالأهحهة.السنأ ينرض لهبهللن اليخرجغ  ن ا 
 . 1ن 

: املرض: حنلة خنأجة  ن الطهبعب ضنأه  بنلونلب تنل: عينهم  -4 عتنل السهوهنأيقه احلتبه ه
 . 2ن نن ،ذا منه ا  م عاألعأام نعدش رل   م راض  ن املرض.

                                                           

حتقيدق : حممدهلل ب نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظـارر،د . 597ن   بن  ه  الورج  بهلل الرمحن ش نل الهللين مبب بن اهشزشا  1ن
 . 544ب صم 1984 -،د 1414 -الطبنة األعىل . لبتنن   بريع  -ن  سة الر نلة .  بهلل الورمي كنظم الراض 

.  ـــ األ األلبـــا  فــي مـــرح منظومـــة ا دا . ،ددد 1188  مددهلل بدددن ممحددهلل بدددن  ددنمل احلتبهددد  نمشددس الدددهللينب مبددش الندددشن حم بالسددونأيق  2ن
  .3  2نب م1993،د    1414ال نيية ب  الطبنةب نأر –ن  سة ترطبة 
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: لغة العقوبة تعريف: الثاني املطلب  و اصطالحا 
 أواًل: تعريف العقوبة لغة:

ة ب عالنقشبة لعة: ا دم نأدهللأ لهوندل " قد " عالندك عالقدنف عالبدنء النقشبن   ع النقشب
مصددمن صددحيحننب محددهللمهن يددهللل  هددض يددأخري الشدد ء عإيينيددغ بنددهلل غددريسب عاألصددل اآلخددر يددهللل 

. يقددنل: لدديس لوددمن  قدد ب مش: لدديس لددغ علددهلل  هوددغب عكددل نددن  1ن هددض اأيوددنع عيددهلل  عصددنشبة
 . 2نخهف بنهلل ي ء الهش  نتبغب ع نتبة كل ي ء آخرس

عيقدددشل الندددرب: لقددد  الدددمن ندددن الدددمن  قبدددةب مش: يدددهلل ب عالنقبدددة: اهبدددل الطشيدددل الدددذش 
يندددرض الطريدددقب ع،دددش طشيدددل صدددن  يدددهلليهللب عندددن البدددنب: الُنقدددنب ندددن الطدددريب مسيددد  بدددذل  
لشدددهللهتن عتشهتدددن. عيقدددنل: م قبدددغ اهلل بإحسدددنيغ خدددرياًب عا  دددم ندددن الَنقددد ب مش  شهضدددغ عمبهلللدددغ. 

الرجددل نددن النددل  ددشءاًب عا  ددم نتددغ النقشبددةب ع نتبددغ بذيبددغ نننتبددة  عالنقددنب عاملننتبددةب من  ددزئ
 . 3نع قنبنًب مش مخذس بغ

 ثانياً: تعريف العقوبة اصطالحاً:
اخوهودد   بددنأا  الوقهددنء يف ينريددف النقشبددة اصددطمحنًب النرالهددن بنّددهم بقشلددغ: "زعاجددر 

 . 4نعضنهن اهلل يننىل لهرأع  ن اأيونب نن حظر عيرك نن منر"
ن بنض املننصرين نن م،ل النهم بأةن: "اهزاء املقرأ ملأهحة اهمن ة  هدض  أدينن ع راله

                                                           

أاأ إحينء الدلا  الندريب  ببريع . حممهلل  شض نر   ب حتقيق:ته يب اللغة.،د 371  حممهلل بن ممحهلل اهلرعشب مبش نتأشأ ن باألز،رش 1ن
معجم مقـايي   .،دد 395  ممحهلل بن النأس بن زكرينء القزعيق الرازشب مبش احلسك ن ببن النأسب ا179 1ب م2111الطبنة األعىلب  -

 .  77 4ب م1979 -،د 1399. أاأ الوور.  بهلل السمم حممهلل ،نأعن حتقيق:، اللغة
 .179 1 بالمصدر السابق  2ن
  .179 1 بمصدر سابق األز،رشبب 611 1 مصدر سابقنتظشأب ابن ب 368 3 بمصدر سابقابن األثري اهزأشب   3ن
ب 1ب بدريع ب أاأ الوودنب الندريبب طاألحكـام السـلطانية والواليـات الدينيـةاملنعأأشب مبش احلسن  ه  بن حممهلل بن حبي  البعدهللاأش.   4ن

 .  364مب ص 1991،د   1411
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 . 1نمنر الشنأع"
ع،دددذس الونريودددن  نوقنأبدددة املندددىن عإن اخوهوددد  يف النبدددنأا ب علندددل الونريدددف األعل مالّدددل 

 ،ذس الونريون  لإلالنأ   ن اهزاء الذش يرع يف نقنبل اأيونب احملظشأا  عيرك الشاجبن .
شينً: "،  اهزاء الذش يقرأس القنيشن بن م اهمن ة علأنحلهن ضهلل ندن ي بد  نسد علية عتني

 . 2نعا وحقنتغ لهنقنب  ن جرمية نن اهرائم ال    يص  هيهن"
عيبهللع من الونريف القنيشين نوقنأب نع الونريون  الوقهيةب لون الونريون  الشدر ية مك در 

ز  بددأن بددك  ددب  إيقددنع النقشبددةب م  ع،ددش خمنلوددة منددر أتددة عإجيددنزا نددن القددنيشينب كمددن مةددن انوددن
 الشنأعب ع   وض مةمن نووقنن يف بينن غنية النقشبة م  ع،  حتقيق نأهحة اجملومع.

النلنقشبة يف حقيقوهن زعاجر عضنهن اهلل يننىل لهرأع  ن اأيونب نن حظدرب عيدرك ندن مندر  
اآلخدر  بننجدل الهدذ . ال ندل اهلل يندنىل ندن ملن يف الطبع نن نعنلبة الشهشا  املههيدة  دن ع يدهلل 

زعاجر احلهللعأ نن يرأع بغ را اههنلة حذأا نن ممل النقشبة عخيوة نن يونل الوّيحة ليوشن نن 
ب  3نحظر نن حمنأنغ ممتش نب عنن منر بغ نن الرعضغ نوبش دن الوودشن املأدهحة م دم عالووهيدف ميب

 . 4نًة لِّْهَننَلِمَك تنل اهلل يننىل: }َعَنن مَْأَ ْهَتنَك ِإ   َأمحَْ 
 

 

                                                           

أاأ الونيدد  النددريبب . لجنــاري اإلســالمي مقارنــاً بالقــانون الو ــعيالتشــريع ا  . ه 1374ن    بددهلل القددنأأ  ددشأ ب  بددهلل القددنأأ  ددشأ   1ن
 . 619 1ب أعن ينأير طبعببريع 

. أ دنلة نقهللندة لوهيدة الشدرينة عالقدنيشن " جننندة األز،در" فلسفة العقوبة فـي الشـريعة اإلسـالمية والقـانون ونزب الورش ممحهلل  ودنز.   2ن
 .12ب ص م 1971ن لتيل أأجة الهللكوشأاس

 . 364ص  مصدر سابق، أشباملنعأ   3ن
 .117 :اآليةب  شأ  األيبينء  4ن
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 العقوبة: أقسام: الثالث املطلب
يتقسم النقشبة بن وبنأاهتن املخوهوة إىل متسنم ك ري  الوتقسم بن وبنأ اهدرائم املشجبدة هلدن إىل ثمثدة 

 متسنم أئيسة ع، :
 القأنص. - م

 احلهللعأ. - ب
 الونزير. - ج
  مع حبقشق النبنأ إىل:عيتقسم النقشبة بن وبنأ ينهقهن حبقشق اهلل يننىل 
  قشبة ،  حق اهلل يننىلب كحهلل الزىن عحهلل السرتة عحهلل الشرب. -م 
 ع قشبة ،  حق لهنبنأ كنلقأنص. -ب 
 ع قشبة نونهقة بنحلقك كحهلل القذف. -ج 

 عيتقسم بن وبنأ ،ذين احلقك إىل:  
  قشبة كننهة كحهلل الزىن عالسرتة عالشرب. -م 
 يل نن نريا  املقوشل. قشبة تنصر  كحرننن القن -ب 
 ع قشبة اليهن ننىن النبنأ  عجهة النبنأ  غنلبة اليهن كوونأ  اليمك عالقول. -ج 
   1ن قشبة اليهن ننىن النبنأ  عجهة النقشبة اليهن غنلبة كوونأ  الوطر يف أنّنن. -أ 

                                                           

ب حتقيدق : أ   بدهلل اهلل بدن  بدهلل احملسدن المغنـي،دد . 621ابن تهللاندةب نشالدق الدهللينب مبدش حممدهلل  بدهلل اهلل بدن ممحدهلل بدن حممدهلل املقهلل د  ن    1ن
ب التدشعشب حميد  443 11م ب 1997   ،دد1417ب 3اللك  ع أ   بهلل الوودنح حممدهلل احلهدش. نالسدنشأيةب أاأ  دنمل الوود ب الريدنضب ط

ددددننب املوودددد  اخ ددددمن ب ط  رو ــــة الطــــالبين وعمــــد  المفتــــين.ه . 676الددددهللينب ندددد، بددددن يددددرفب ن   ب 3نأنشددددقب بددددريع ب  مه
 –أاأ الوودر . تيسـير التحريـر .،دد 972احلتود  ناملودش :  بحممهلل منك بن حممشأ البخنأش بمنري بنأينسب 5 7م ب 1991،د   1412
 .633 1ب مصدر سابقب  بهللالقنأأ  شأ ب 179 2ب بريع 



 

(11) 

 عيتقسم النقشبة حبس  الرابطة القنئمة بيتهن إىل:
  املقددرأ  مصددم له رميددة كنلقأددنص لهقوددل عالددرجم النقشبددن  األصددهية: ع،دد  النقشبددن  - م

 لهزين عالقطع لهسرتة.
النقشبدددن  البهللليدددة: ع،ددد  النقشبدددن  الددد  حتدددل حمدددل  قشبدددة مصدددهية إرا انوتدددع يطبيدددق  - ب

النقشبددددة األصددددهية لسددددب  يددددر   دددددش: الهلليددددة إرا أأئ القأددددنصب عالونزيددددر إرا أأئ احلددددهلل مع 
 القأنص.

صهية تبل من يودشن بهللليدةب عإ دن ينودال بدهلل  ملدن ،دش ميدهلل عالنقشبن  البهلللية ،   قشبن  م
نتهددن إرا انوتددع يطبيددق النقشبددة األيددهلل  النلهلليددة  قشبددة مصددهية يف القوددل يددبغ النمددهلل علوتهددن ينوددال 
 قشبة بهللليدة بنلتسدبة لهقأدنصب عالونزيدر  قشبدة مصدهية يف جدرائم الوندنزير علودن نودم بدغ بدهلل  

 مع القأنص لسب  ير  . نن القأنص مع احلهلل إرا انوتع احلهلل
النقشبدددن  الوبنيدددة: ،ددد  النقشبدددن  الددد  يأدددي  اهدددنين بتدددنء  هدددض احلودددم بنلنقشبدددة   -ج

األصددهية عأعن حنجددة لهحوددم بنلنقشبددة الوبنيددةب عن ههددن حرنددنن القنيددل نددن املددريا ب النحلرندددنن 
 يلي   هض احلوم  هض القنيل بنقشبة القول ع  يشلط اليغ صهللعأ حوم بنحلرننن.

النقشبددن  الووميهيددة: ع،دد  النقشبددن  الدد  يأددي  اهددنين بتددنء  هددض احلوددم بنلنقشبددة   -أ
األصددهية بشددرط من نوددم بنلنقشبددة الووميهيددة. عن نهلددن: ينهيددق يددهلل السددنأق يف أتبوددغ بنددهلل تطنهددن 

   1ن الإن ينهيق اليهلل نلي   هض القطع علوتغ   جيشز إ  إرا حوم بغ. –حىت يطهق  راحغ 
 ة نن حيث  هطة القنض  يف يقهللير،ن إىل:عيتقسم النقشب

 قشبن  نقهللأ : ع،  النقشبن  ال   ك الشنأع يش هن عحهللأ نقهللاأ،ن عمعجد   هدض  - م
القنض  من يشتنهن أعن من يتقص نتهن مع يزيهلل اليهن مع يسوبهللل هبن غري،نب عيسمض ،ذا التدشع 

                                                           

ق:  بدهلل الدرمحن بدن حممدهلل بدن يدقب حتمجمـو  الفتـاو . ،دد 728يق  الهللين مبش النبدنس ممحدهلل بدن  بدهلل احلهديم احلدراين ناملودش :  ببن ييميةا  1ن
ب 381 28ب م1995،ددددد 1416ب يمددددع املهدددد  الهددددهلل لطبن ددددة املأددددحف الشددددريفب املهلليتددددة التبشيددددةب املمهوددددة النربيددددة السددددنشأية. تن ددددم

 .633 1ب مصدر سابق بهللالقنأأ  شأ ب 
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 ع  النوش  تهن.نن النقشبن  بنلنقشبن  المزنة ألن عيل األنر ليس لغ إ قنطهن 
 قشبدددن  غدددري نقدددهللأ : ع،ددد  النقشبدددن  الددد  يدددلك لهقنضددد  اخويدددنأ يش هدددن ندددن بدددك  - ب

يمش ة نن النقشبن  عيقهللأ حومهن حبس  نن يراس ندن ظدرعف اهرميدة عحدنل اجملدرمب عيسدمض 
   1ن ،ذس النقشبن  بنلنقشبن  املخري ب ألن لهقنض  من  ونأ نن بيتهن.

 حمههن إىل:عيتقسم النقشبة نن حيث 
  قشبة بهلليية: ع،  النقشبن  ال  يقع  هض جسم اخيسنن كنلقول عاهههلل عاحلبس. - م

 قشبن  يوسية: ع،  النقشبن  ال  يقع  هض يوس اخيسنن أعن جسمغ كنلتأدح  - ب
 عالوشبير عالوههلليهلل.

 قشبدددددن  ننليدددددة: ع،ددددد  النقشبددددددن  الددددد  يأدددددي  نددددددنل الشدددددخص كنلهلليدددددة عالعرانددددددة  - ج
   2ن عاملأنأأ .

 عيتقسم النقشبن  حبس  اهرائم ال  الرض   هيهن إىل:
  قشبن  احلهللعأ: ع،  النقشبن  املقرأ   هض جرائم احلهللعأ. - م

  قشبن  القأنص عالهللية: ع،  النقشبن  املقرأ  هرائم القأنص عالهللية. - ب
 قشبدددن  الوودددنأا : ع،ددد   قشبدددن  نقدددرأ  لدددبنض جدددرائم القأدددنص عالهلليدددة عبندددض  - ج
 الوننزير. جرائم
   3ن قشبن  الوننزير: ع،  النقشبن  املقرأ  هرائم الوننزير - أ

 ع،تنك  قشبن  مخرى حب هن الوقهنء ، :
العدددر : العدددر  ندددن كدددل يددد ء معلدددغ. ع،ددد  ضدددمنن جيددد  يف اهتنيدددة  هدددض اهتدددكب عيبهددد   - م

                                                           

 .633 1، المصدر السابق، 112 28المصدر السابق،  1ن
 . 633 1ب مصدر سابقب  بهللالقنأأ  شأ ب 381 28ب مصدر سابقابن ييميةب   2ن
  .634-632 1المصدر السابق،   3ن
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 تيموهن يأف  شر الهللية ع،  مخس نن اخبل مع مخسمنئة أأ،م.
ألأش غنلبن  هض املنل الشاج  يف اهتنية  هض نن أعن التوسب عتهلل األأش: يطهق ا - ب

  1ن يطهق  هض بهللل التوسب الهش يشع نن الهللية.

                                                           

. نأاأ إحيدددنء الووددد  ة الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيــر للـــدرديرحامـــي . ه 1231الهلل ددشت ب مشدددس الددهللين الشدددير حممدددهلل  رالددة ن    1ن
ب م1991،دددد 1411ب بدددريع  –أاأ املنرالدددة  .األمه . 214ن  حممدددهلل بدددن إأأيدددس مبدددش  بدددهلل اهلل  بالشدددنالن النربيدددةب أعن يدددنأير طبدددع . 

أاأ الوود  . فـا  المنهـاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني أل. ،دد 977  مشس الهللينب حممهلل بن ممحهلل الشنالن  ن باخلطي  الشربيق
فتوحــات .  (،ددد1214   ددهيمنن بددن  مددر بددن نتأددشأ الن يهدد  األز،ددرشب ن باهمددلبم1994 -،ددد 1415الطبنددة: األعىلب ب النهميددة

نتأددشأ بددن يددشيس بددن صددمح  بالبهددشيض بأعن يددنأيرب أاأ الووددر. الوهــا  بتو ــيح مــرح مــنها الطــال  المعــروم بحامــية الجمــل
الطبنددة األعىلب ب  ددنمل الوودد  .دقــارق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروم بشــرح منتهــى اإلرادات. د ،دد1151 ن  الددهللين احلتبهدد

ب حتقيدق اإلنصام في معرفة الراجح من الخـالمب املرأاعشب  مء الهللين مبش احلسن  ه  بن  هيمنن بن ممحهلل. م1993 -،د 1414
 م . 1998،د   1419ش عن اخ منية عاألعتنف عالهلل ش  عاخأينأب : أ   بهلل اهلل بن  بهلل احملسن اللك . نالسنشأية: عزاأ  ال
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 املبحث الثاني
 أثر املرض على العقوبة 

 
 وفيه مطلبان:

 : مثر املرض الذش يرجض بروس  هض النقشبة.المطلب األول

 هض النقشبة.: مثر املرض الذش   يرجض بروس  المطلب الثاني
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 املطلب األول
 ملرض الذي يرجى برؤه على العقوبةأثر ا 

 
 عاليغ مأبنة نسنئل:

 :  قشبة القول.المسألة األولى

 :  قشبة اهههلل لهمريض الذش يرجض بروس.المسألة الثانية
 :  قشبة القطع لهمريض الذش يرجض بروس.المسألة الثالثة
 را متنم احلهلل  هض املريض.: حوم ضمنن اخننم إالمسألة الرابعة
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 املسألة األوىل: عقوبة القتل: 
ايوق األئمة األأبنة  هض  هللم يأخري  قشبة القول بسب  املرضب ع  خمف بدك الوقهدنء 

 . 1نيف رل  اليمن  هللا  قشبة الرجم يف الزين ال نب  بنختراأ
بوددل حددنل الددم  عرلدد  ألن املقأددشأ نددن  قشبددة القوددل إز،ددنق أعح اجملددرمب عيوسددغ نسددوشالن 

 النئهلل  نن يأخري،ن.
عمندددن  قشبدددة الدددرجم يف الزيدددن ال نبددد  بدددنختراأ القدددهلل اخوهدددف م،دددل النهدددم يف يأخري،دددن بسدددب  

 املرض  هض تشلك:

ع،ددش تددشل  3نعاملنلويددة  2ن  يدد خر بسددب  املددرضب عإىل ،ددذا ر،بدد  احلتويددة القــول األول:
  . 1نعاحلتنبهة  4ن هشأ الشنالنية عاملشهشأ نن نذ،بهم

                                                           

 -أاأ الوودد  النهميدددة ، البنايــة مــرح الهدايـــة .،دددد 855مبدددش حممددهلل حممددشأ بدددن ممحددهلل بددن نش دددض احلتوددض ناملوددش :   ببددهللأ الددهللين النيددق  1ن
 .292 6، م2111 -،د 1421الطبنة: األعىلب ب بريع ب لبتنن

ـــز الـــدقارق ب  مدددنن بدددن  هددد  احلتوددد  الخدددر الدددهللينب الزيهنددد    2ن ـــين الحقـــارق مـــرح كن ب ،دددد1313 ب القدددن،ر  -أاأ الووددد  اخ دددمن ، تب
ننأدرب نطبندة نأدطوض مـرح فـتح القـدير .  ،دد861ابن اهلمنم احلتو ب كمنل الهللين حممهلل بن  بهلل الشاحدهلل السيشا د  ن  ب 174 3

 –أاأ املنرالدة المبسـو،، .،دد 483بن ميب  دهل ناملودش : حممهلل بن ممحهلل ب السرخس  ب 245 5م ب 1971ه   1389ب 1احله ب ط
مجمـع األنهـر فـي مـرح   .،دد1178 ناملودش  بدهلل الدرمحن بدن حممدهلل بدن  دهيمنن ب الوهيبدشيل ب 111 9ب م1993 -،د 1414ب بريع 

ب بهللأ الهللين النيقب 591 5ب م1998 -،د 1419بريع ب لبتننب  -أاأ الوو  النهمية .خهيل  مران املتأشأ: حتقيق. ملتقى األبحر
نطبنددة . االختيــار لتعليــل المختــار. ،ددد 683 بددهلل اهلل بددن حممددشأ بددن نددشأعأ ب ناملوددش : البهددهللح ب ب 292 6ب292 6مصــدر ســابق، 

 دراج الدهللين  مدر بدن  ببدن  ديماب 87 4 .م 1937 -،دد  1356ب بدريع ب عغري،دن  -القدن،ر  نعصدشأهتن أاأ الوود  النهميدة  -احلهد  
الطبندة األعىلب  .أاأ الوود  النهميدةبدريع ب . ممحهلل  زع  تنيةحتقيق: ، النهر الفارق مرح كنز الدقارق. ،د 1115  ن  إبرا،يم احلتو

 .135 3ب م2112 -،د 1422
المعونــة علــى مــ هب عــالم المدينــة  .،ددد 422 بددهلل الش،ددنب بددن  هدد  بددن يأددر ال نهدد   ناملوددش :  بمبددش حممددهلل بددهلل الش،ددنب ب  القنضدد   3ن

 الهلل دشت بب 1392 1ب نودة املورندة -املووبدة الو نأيدةب نأدطوض ممحدهلل البدنز . محدي   بدهلل احلدقه ب الوحقيدق: «الك بـن أنـ اإلمام م»
. أاأ الوودرب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيـد القيروانـيه . 1126ب التوراعشب ممحهلل بن غنمن ن   ب259 4 بسابق مصدر
 .  213 2مب 1995ه   1415

 –أاأ املنرالدة . مختصر المزني ب،دد 264إمسن يل بن ن، بن إمسن يلب ناملوش : مبش إبرا،يمب  باملزين ب61 6ب صدر سابقمالشنالن ب   4ن
= 
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تددنل يف يبيددك احلقدددنئق:" إرا زىن املددريض عكددنن حمأدددتن يددرجم ألن الددرجم نوهدددف الددم ميوتدددع 
 . 2نبسب  املرض"

عجدددنء يف يدددرح الدددوح القدددهللير:" عإرا زىن املدددريض عحدددهللس الدددرجم بدددأن كدددنن حمأدددتن حدددهلل ألن 
 . 3ناملسوحق توهغ عأ غ   ،ذس احلنلة مترب إليغ"

ض  ألن إيددمف يوسددغ ،تددنك نسددوحق الددم عتددنل السرخسدد :" الأنددن الددرجم يقددنم  هددض املددري
 . 4نميوتع إتننوغ بسب  املرض"

عتنل يف يمع األةر:" عاملريض الزاين احملأن يرجم يف احلنل ألن الرجم نوهف ع  يودأخر 
 . 5نلسب  املرض"

 . 6نعتنل يف املنشية:" عمنن يف الرجم الم ي خر ملرض ع  لشهلل  برأ"
حددهلل اههددهلل  هددض حبهددض ع   هددض املددريض املددهلليف ع  يف عجددنء يف خموأددر املددزين:"ع  يقددنم 

 . 7نيشم حرس مع برأس نورط ع  يف م بنب الوهفب عيرجم احملأن يف كل رل "
                                                           

= 

أســنى . ،ددد 926  زيددن الددهللين مبددش ندد، السددتيو  ن بكريددن األيأددنأشب زكريددن بددن حممددهلل بددن ممحددهللز ب 368 8ب م1991،ددد 1411ببددريع 
زين الهللين مبش ن،  بكرين األيأنأشب زكرين بن حممهلل بن ممحهللب ز 133 4ن ب أعن ينأير طبع ب نالقن،ر ب أاأ الوونب اخ مالمطالب. 
 ب الراالندد ب191 2ب م1994،ددد 1414ب أاأ الووددر لهطبن ددة عالتشددر. الوهــا  بشــرح مــنها الطــال  فــتح. ،ددد 926  السددتيو  ن

 حتقيق:، العزيز مرح الوجيز، المعروم أيضاً بشرح الكبيرل. ا ،د623  ن القزعيق القن م مبش الورميب  بهلل بن حممهلل بن الورمي  بهلل
ب 157 11ب م 1997 -،دد  1417الطبنة األعىلب . لبتنن –أاأ الوو  النهميةب بريع  .  نأل ممحهلل  بهلل املشجشأع  ه  حممهلل  شض 

ــة  نهايــةه . 478اهددشيقب  بددهلل املهدد  بددن  بددهلل اهلل بددن يش ددف ن    ب292 6 بســابق مصــدر النيددقب الددهللين بددهللأ المطلــب فــي دراي
  .191 17م ب 2113ه   1431ب 2ب حتقيق أ   بهلل النظيم الهللي  نتطرب عزاأ  األعتنف عالش عن اخ منيةب طالم هب

 . 193 26مصدر سابق،   املرأاعشب 1ن
 .174 3  مصدر سابق،الزيهن ب   2ن
 .245 5 بمصدر سابقابن اهلمنم احلتو ب   3ن

 111 9ب مصدر سابقب السرخس   4ن

 591 1 مصدر سابق،ب الوهيبشيل  5ن

 .1392 1ب مصدر سابق  القنض   بهلل الش،نبب 6ن

 .368 8  خموأر املزين 7ن



 

(17) 

عتدنل يف ةنيدة املطهدد :" ب الدرجم يقدنم يف احلددر الشدهلليهللب عالدالأ املوددرطب عاملدرض املددهلليف  
ندددنم الوحدددرز  دددن م دددبنب الدددإن الدددرجم إ،دددمك  الدددم عجدددغ لإلبقدددنء  هدددض نرجدددشم. عإ دددن ير دددض اخ

 . 1ناهلمكب إرا كنن احلهلل جههللا"
تنل الراالن :" الظن،ر املشهشأ من الرجم   ي خر لهمدرض  ألن يوسدغ نسدوشالن ب الدم الدرق 

 . 2نبك املريض عالأحيح"

ب عركدددر الرنهددد   3ن: يددد خر بسدددب  املدددرضب ع،دددذا تدددشل يف ندددذ،  الشدددنالنيةالقـــول الثـــاني
 .  4نيف ،ذس احلنلةعغريس من الوأخري نتهللعب إليغ 

تنل الراالن :" الظن،ر املشهشأ من الرجم   ي خر لهمدرض  ألن يوسدغ نسدوشالن ب الدم الدرق 
بك املريض عالأحيحب عاليغ عجغ نذكشأ يف كودنب القنضد  ابدن كد  "عالوهدذي " عغريمهدن: ميدغ 

  إليددغب إن ثبدد  بددنختراأ اليدد خر إىل من يددالم  أليددغ بسددبيل نددن الرجددشعب عأنددن يرجددع بنددهلل نددن أندد
اليندك ندن عجددهلل ندن الرندد   هدض توهددغب ع،دذا اخلدمف ينددشأ ن هدغ يف ميددغ ،دل يددرجم يف يدهلل  احلددر 

 . 5نعالالأ"
عتدددنل الرنهددد :"نع  يددد خر  الدددرجم نملدددرض  يرجدددض بدددروس نعحدددر عبدددرأ نودددرطك  إر الدددتوس 
نسوشالن  بودل حدنل نعتيدل: يد خر  مش يدهللبن نإن ثبد  بدإتراأ    أليدغ بسدبيل ندن الرجدشعب عأأ 

                                                           

 .191 17  ةنية املطه  1ن

 .157 11  الشرح الوبري2ن
 .157 11  ايظر: الشرح الوبري3ن

املووبدة . ة المحتـاج فـي مـرح المنهـاجتحفـ  .ه 974ن   يدهنب الدهللينب مبدش النبدنس: ممحدهلل بدن حممدهلل بدن  هد  اهليومد ب بدن ح درا  4ن
ب 118ب9ب بدريع ب بدهللعن طبندة عبدهللعن يدنأير  -نب صشأهتن أاأ إحينء الدلا  الندريب ب م 1983 -،د  1357ب الو نأية الوالى نأر

أدطوض ن نأدرب نطبندة ننهاية المحتاج إلى مرح المنهاج. ه . 1114حممهلل بن ميب النبنس ممحهلل بن محز  ن   الهللينالرهنه ب مشس 
ب حامـيتا القليـوبي وعميـر ه. 1169ب القهيشيبب يهنب الهللين ممحهلل بن ممحهلل بن  دمنةب 435 7م   ب1967ه   1386احله ب 

 .281 4مب 1997 -ه1417ب 1أاأ الوو  النهمية بريع ب لبتننب ط

 .157 11  الشرح الوبري5ن
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 . 1نبأن األصل  هللنغب منن نن   يرجض بروس الم ي خر لغ جزنن"
عجددنء يف حنيددية القهيددشيب:"نع  يدد خر  مش الددرجم مش   جيدد  يددأخريس ملددرض مع حددرب مع 

 . 2نبرأ نورطكبينم يتهللب الوأخري ملرض يرجض بروس"
شأ ع  ا وهللل القنئهشن بنهللم يأخري،ن بأن النقشبدة إرا عجبد  الوسدوشيف  هدض الود - األدلة:

يددد خر إ  حلنجدددة مع  دددذأب عاملدددرض يف  قشبدددة القودددل لددديس  دددذأاً يشجددد  يأخري،دددن  عرلددد  ألن 
  3نالشاج  إيمف اجملرم الم الرق بيتغ عبك الأحيح يف ،ذا

عا وهللل القنئهشن بوأخري،دن بدأن املقدر بنلزيدن تدهلل يرجدع  دن إتدراأس مثتدنء الدرجم اليّدنف ممل -
بددغ نددن ممل املددرضب عيدد ثر رلدد   هيددغ عيدد أش إىل توهددغب  نددن يوددذ  هيددغ نددن  قشبددة الددرجم إىل نددن

   4نعتوهغ غري نسوحق يف ،ذس احلنلة لرجش غ  ن إتراأس
عجينب  هض ،ذا ا  وهلل ل بأن األصل  هللم الرجدشعب ع  يهوود  إىل يدرأ احومنلدغب الدم 

   5ني خر نن عج  بسب  احومنل
 يأخري،نب ملن يه :،ش القشل بنهللم  –عاهلل م هم  –اللجيح: علنل الراجح 

 لّنف أليل القنئهك بنلوأخري عإنونن اخجنبة  هيغ. .1
 لقش  أليل القنئهك بنهللم الوأخري ع منوغ نن املتنتشة. .2
عألن احومنل أجشع املقر بنلزين  ن إتراأس احومنل ضدنيف  عرلد  ألن الننتدل  .3

صدل بقدنء اخيسدنن إرا متر بش ء الم يقر إ   ن  همب ع،ش غري نوهم بدإتراأس  هدض يوسدغب عاأل
  هض إتراأسب عالتظر إىل ن ل ،ذس ا حومن   الّنيوة ي أش إىل ينطيل احلهللعأ.

                                                           

 435 7  ةنية احملونج1ن
 .281 4  حنيية القهيشيب2ن
ب يمدددددع 111 9ب مصـــــدر ســـــابقب السرخسددددد  ب245 5 بمصـــــدر ســـــابقابدددددن اهلمدددددنم احلتودددد ب ب 174 3ب در ســـــابقمصـــــ  الزيهندددد ب 3ن

 .157 11ب الشرح الوبري591 1األةر
 . 435 7ب ةنية احملونج157 11ايظر: الشرح الوبري  4ن
 .435 7  ايظر: ةنية احملونج5ن
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 برؤه: يرجى الذي للمريضاملسألة الثانية: عقوبة اجللد 
 اخوهف الوقهنء  هض جههلل املريض الذش يرجض زعالغ يف متشال:

حدىت يدالم علوتدغ ندبس  ي خر اهههلل  دن املدريض الدذش يرجدض بدروس ع  جيهدهلل القول األول:
 .  3نعالشنالنية  2نعبغ تنل اخننم ننل   1نعإليغ ر،ب  احلتوية

تدددنل السرخسددد :" عإرا عجددد   هدددض املدددريض حدددهلل ندددن احلدددهللعأ يف زىن مع يدددرب مع  دددرتة 
 . 4نحبس حىت يالم"

عجددنء يف يمددع األةددر:" ع  جيهددهلل الددزاين املددريض غددري احملأددن نددن مل يددالم  ددن املددرض كدد    
 . 5نىل اهلمك ع،ش غري نسوحق بغ لون نبس حىت يالم الي ههلل"يوّ  إ

عجددنء يف املهللعيددة:" تددنل : تددهلل مخاليدد  من ننلوددن تددنل يف املددريض إرا خيددف  هيددغ : إيددغ   
 . 6نين ل  هيغ عي خر عيس ن"

عيف حنيية  مري   هض يرح احمله   هض املتهنج:" تشلغ نعيد خر اههدهلل  . ،دل ندبس ندهلل  
 . 7نيف ال نب  بنلبيتة" الوأخري؟ ،ش نو غ

تنل اخننم اهشيق:" عجيشز من يقدنل: ندبس املقدر حدىت يسدوقل بنحومدنل احلدهللب الدإن أجدع 

                                                           

 .591 1ب يمع األةر 88-87 4ب ا خوينأ لونهيل املخونأ 111 9ب مصدر سابقالسرخس ب   1ن
 . 514 4نأاأ الوورب أعن ينأير ب (. المدونة الكبر  ه 179إننم أاأ اهل ر ب ننل  بن ميس األصبح ب مبش  بهلل اهلل املهللين ن    2ن
ب  حامــيتا القليــوبي وعميــر . 957 مددري ب يددهنب الددهللين ممحددهلل الاللسدد ب  ب 193 17ب ةنيددة املطهدد  133 4  ايظددر: م ددىن املطنلدد  3ن

  .281 4مب 1997 -ه1417ب 1أاأ الوو  النهمية بريع ب لبتننب ط
 .111  9ب مصدر سابق السرخس ب 4ن
 .591 1  يمع األةر5ن
 .514 4  املهللعية 6ن
 .281 4  حنيية  مري  7ن
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  ن إتراأسب خهيتن  بيهغ. 
ع  خمف من القأنص لش ثب ب عاتوّ  احلنلة يأخري ا  دويونءب الإيدن ددبس ندن  هيدغ 

األئمدة من املشدهشأ  هيدغ ندبسب  القأدنصب كنلدذش ثبد   هيدغ بنلبيتدةب عالدذش يهقيودغ ندن كدمم
 . 1نعالنهم  تهلل اهلل يننىل"

عجنء يف م ىن املطنل :" عكل نن مخر حهللس لنذأ الم  هض بل نبس حدىت يدزعل  دذأسب 
تنلدغ اخنددنمب عيشتدف اليددغ ابددن الرالندةب عتددنل:   يو ددغ حدبس املقددر كمددن ركدرس اخنددنم احومددن  يف 

منددن ،ربددغ مل نددبسب عإ  اليشددبغ من يشكددل بددغ نددن  نشضددع آخددرب عمنددن ال نبدد  زيددنس بنلبيتددة الددإن
 . 2ننوظغ مع يراتبغ"

يدد خر اههددهلل  ددن املددريض الددذش يرجددض بددروس ع  جيهددهلل حددىت يددالمب عإىل ،ددذا القــول الثــاني: 
 . 4نع،ش تشل  تهلل اخننم ممحهلل  3نر،  بنض الشنالنية

بدروسب كدنحلمض تنل اخلطي  الشربيق:"نعي خر اههدهلل  عإن مل يههد  غنلبدن نملدرض  يرجدض 
 . 5نعالأهللاع  ألن املقأشأ الرأع   القولب عتهلل يوّ  اهههلل حيت ذ إىل القول"

عجنء يف كونية التبيغ:" تدنل: ع  جيهدهلل يف حدر يدهلليهللب ع  ]يف[ بدرأ يدهلليهللب ع  يف ندرض 
يرجض بروس حىت يالم  ألن املقأشأ نن إتننة احلهلل الرأع عالزجر أعن القولب عإتننة احلهلل يف احلر 

 .  6نالالأ ]عاملرض[ ننك  هض توهغ"ع 
                                                           

 .193 17ةنية املطه    1ن

 .133 4م ىن املطنل    2ن

ه . 476ب الشددريازشب مبددش إ ددحنق إبددرا،يم بددن  هدد  بددن يش ددف ن   281 4ب حنيددية القهيددشيب  435-434 7  ايظددر: ةنيددة احملوددنج3ن
مصـدر ب  اخلطي  الشربيقب 191 2ب الوح الش،نب 347-364 2م ب 1967ه 1386ب ننأرب نطبنة نأطوض احله ب المهّ  
كفايـة النبيـه فـي مـرح  ،دد .711ب ابن الرالندةب ممحدهلل بدن حممدهلل بدن  هد  األيأدنأشب مبدش النبدنسب  دم الدهللينب ناملودش : 458 5 سابق،

 . 213-212 17مب 2119الوتبيغب حتقيق: يهللش حممهلل  رعأ بن هشم. أاأ الوو  النهميةب الطبنة األعىلب 
 .193 26الشرح الوبري لهمقهلل  ب 193 26ب اخيأنف 292 6البتنيةايظر:   4ن

 458 5  نعق احملونج5ن

 213-212 17  كونية التبيغ6ن
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عتددنل الشددريازش يف املهددذب:" عإن كددنن احلددر يددهلليهللا مع كددنن نريّددن نرضددن يرجددض بددروس مع  
كدددنن نقطش دددن مع متددديم  هيدددغ حدددهلل آخدددر يدددرك إىل من ينودددهللل الزندددنن عيدددالم ندددن املدددرض مع القطدددع 

 . 1نعيسون ممل احلهلل أليغ إرا متيم احلهلل يف ،ذس األحشال م نن  هض توهغ"
عجنء يف الشرح الوبري لهمقهلل  :" تنل القنض : ظن،ر تشل اخلرت  يأخريس  لقشلغ يف نن 

 . 2نجي   هيغ احلهلل: ع،ش صحيح  نتل"

 . 3نعتنل املرأاعش:" عنومل من ي خر يف املرض املرجش زعالغ. ينق إرا كنن جههللاً "
  ندن نومهددغ   يد خر اههدهلل  ددن املدريض الدذش يرجددض بدروس عيّدرب حبسددالقـول الثالــث: 

ع،ددش تددشل   5نعإليددغ ر،بدد  احلتنبهددة  4نأعايدة  ددن ميب احلسددك بددن القطددنن نددن مصدحنب الشددنالن 
 . 6نالظن،رية

تنل الراالن :" ع دن أعايدة ميب احلسدك بدن القطدنن عجدغ: ميدغ   يد خرب عيّدرب يف املدرض 
 . 8نعغريس"  7نحبس  نن نومهغ نن الّرب بنلن ونل

 ملدريض إرا عجد   هيدغ احلدهلل  القدهلل متدنم  مدر بدن اخلطددنب عجدنء يف اخأيدنأ:" عجيهدهلل ا

                                                           

 .347-364 2  املهذب1ن

 .193 26الشرح الوبري  2ن

 .193 26  اخيأنف 3ن

 .292 6اهلهللاية  يرح البتنيةب158 11الشرح الوبري ب 213 17كونية التبيغ ايظر:    4ن

اإلرمــاد  .،ددد 428حممددهلل بددن ممحددهلل بددن ميب نش ددض الشددريفبالبعهللاأش ناملودش : ب مبددش  هدد  اهلدنمش  ب 292 6اهلهللايددة  يددرح البتنيددةايظدر:   5ن
ب477 1. م1998 -،دددد 1419األعىلب ب الطبندددة ن  سدددة الر دددنلةب : أ.  بدددهلل اهلل بدددن  بدددهلل احملسدددن اللكددد حتقيدددق، إلـــى ســـبيل الرمـــاد

 .193-192 26الشرح الوبري

 ب أعنبدريع  –أاأ الوودر . المحلـى با ثـار. ،دد 456  مبدش حممدهلل  هد  بدن ممحدهلل بدن  دنيهلل األيهلللسد  القدرط  الظدن،رش ن ببن حدزما  6ن
 .91 12ب ينأير

 احلدهلليث غريد  يف التهنيدة: ايظدر. عمثودشل عإثودنل ع  ودشل   ودنل: عيقنل الرط ب اليغ يوشن الذش التخل م ذاق نن النذق: ن ونل ال7ن
 .183 3عاألثر

 .158 11الشرح الوبري   8ن
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 .   1ناحلهلل  هض تهللانة ع،ش نريض"
عتددنل يف الشددرح الوبددري:" عإرا كددنن جهددهللاًب الددنملريض  هددض ضددربك  محددهللمهنب يرجددض بددروسب 
القنل مصحنبتن: يقنم  هيغ احلهللب ع  ي خرب الإن خشد   هيدغ ندن السدشطب ضدرب بسدشط يد نن 

 . 2نالسشط متيم بنلن وشل" ننغ الوهفب الإن خيف نن
عتنل ابن حزم:" الأح من الشاج  من جيههلل كل عاحهلل  هض حس  ع نغ الذش كهودغ اهلل 

 .  3نيننىل من يأال لغ"
نننأضة الظشا،ر لهموهشم نن احلهللب ع،دش من يقدنم حيدث   يعهد   هدض  سبب الخالم:

نطهقدن نددن غددري ا ددو تنء  ظدن املقدديم لددغ الدشا  يوددس احملددهللعأب المددن يظدر إىل ا نددر بإتننددة احلددهللعأ
 . 4نتنل: نهلل املريضب عنن يظر إىل املوهشم نن احلهلل تنل:   نهلل حىت يالم

 األدلة:
 الستة عاملنقشل. نن  ا وهللل مصحنب القشل األعل القنئهك بوأخري اهههلل نع احلبس بهللليلٍ 

ميددغ تددنل: "يددن ميهددن التددنس متيمددشا  هددض  أعى نسددهم يف صددحيحغ  نددن حددهلليث  هدد  -
زيدددد  الددددأنرين من  وم احلددددهلل نددددن محأدددن نددددتهم عنددددن مل نأدددنب الددددإن منددددة لر دددشل اهلل مأتدددنئ

مجههلل،نب الإرا ،  حهلليث  ههلل بتونس الخشي  إن مين جههللهتن من متوههنب الدذكر  رلد  لهتد  
 " 6نعيف أعاية مخرى زاأ: "ايركهن حىت متنثل"  5نالقنل: "محست    

ريس احلدهلل  دن التوسدنء عنهللحدغ  هدض يف يدأخ صش ب  هيدنً  عجغ ا  وهلل ل: من الت  
                                                           

 .477 1الرينأ   بيل إىل   اخأينأ1ن

 .193-192 26  الشرح الوبري لهمقهلل  2ن
 .91 12  احملهض بنآلثنأ 3ن
. بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد. ،دد 595ناملودش :  مبش الشليهلل حممهلل بن ممحهلل بدن حممدهلل بدن ممحدهلل بدن أيدهلل القدرط ب أيهلل احلويهللبن ا  4ن

 .221 4ب م 2114 -،د 1425ب القن،ر  –أاأ احلهلليث 
   . 1715ح1331 3ن التوسنءب  ن احلهلل يأخري بنب احلهللعأب كونب ب مسلم صحيح  5ن
 [.1795] عأتمغ السنبقكب عالبنب نبالوو يف نسهم   مخرجغ6ن
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 . 1نرل ب عالتونس نرضن نن األنراض
عيددشت  ،ددذا ا  ددوهلل ل: بددأن الوددأخري الددشاأأ يف احلددهلليث إ ددن كددنن لشددعل يددنغل هلددن ع،ددش 
 دديمن الددهللمب عمل يوددن لهتوددنس املددرضب عن هددغ من   جيهددهلل نددن رأ ددغ القدد ءب عاملددهلل  الدد  يتوظددر 

   2ن   ن ة مع  ن وننيقطنع أم التونس تأري ب عإ ن ، 
تددنل: "ايركهددن  عجيددنب  ددن ،ددذس املتنتشددة: من يف بنددض أعايددن  احلددهلليث جددنء من التدد  

حدىت متنثدل" ع،دذس زيدنأ  ثقدة جيد  تبشهلدنب ع،دد  يدهللل  هدض من الودأخري مل يودن ندن مجدل يددعل 
يدددنغلب عإ دددن كددددنن ندددن مجدددل من متنثددددل لهشدددونء عيددددزعل مثدددر التودددنس  تهددددن حدددىت   يدددد أش إىل 

 هن.،مك
عا وهلللشا بهللليل نن املنقدشل ع،دش: من  قشبدة اههدهلل لدش متيمد   هدض املدريض يف ،دذس احلنلدة  -2

اليّددنف ممل النقشبددة إىل ممل املددرضب ع،ددذا تددهلل يدد أش إىل ،ددمك اهددنينب ع،مكددغ غددري نسددوحقب 
   3نالو خر حىت يالم

طيدددل حدددبس املدددريض ال نبددد  حدددهللس بنلبيتدددة خمنالدددة ،رعبدددغ ندددن احلدددهلل ع،دددذا يددد أش إىل ين -3
 حهللعأ اهلل يننىل.

يأخري  قشبة اهههلل  ن املريض حىت يالمب إرا كدنن يرجدض زعال نرضدغ اليدغ إتنندة لهحدهلل  -4
 .  4ن هض عجغ الومنل نن غري إيمف

 عُيسوهللل ألصحنب القشل ال نين غنل  نن ا وهللل بغ مصحنب القشل األعل.-
لددذش يرجددض بددروس ا ددوهللل مصددحنب القددشل ال نلددث القددنئهك بأيددغ   يدد خر جهددهلل نددريض ا-

 عجيههلل حبس  نن نومهغ بأألة نن الوونب عالستة عاملنقشل:

                                                           

 .514 5ب املهللعية 111 9ب مصدر سابقب السرخس   1ن

 .91-89 12  ايظر: احملهض بنآلثنأ 2ن

 .111 9ب مصدر سابقب السرخس   3ن

 .193 26   ايظر: ا يأنف4ن
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المددددن الووددددنب تددددشل اهلل ينددددنىل: } َ ُيَوهِّددددُف الههددددُغ يَدْوًسددددن ِإ   ُعْ ددددَنَهن هَلَددددن َنددددن َكَسددددَبْ   -1
َهن َنن اْكَوَسَبْ  َأبد َتن َ  يُدَ اِخْذيَن ِإن ي ِسيَتن َمْع َمْخطَْأيَن َأبد تَ  تَدن ِإْصدرًا َكَمدن مَحَْهوَدُغ َعَ َهيدْ ن َع َ حَتِْمدْل َ َهيدْ

ْهَتن َنن  َ طَنَتَة لََتن ِبِغ َعاْ ُف َ ت ن َعاْغِوْر لََتن َعاْأمحَْ  تَد  مَيدَ  َنْش َيَدن َ َهض ال ِذيَن ِنن تَدْبِهَتن َأبد َتن َعَ  حُتَمِّ
   1نالَنيُأْريَن َ َهض اْلَقْشِم اْلَوناِلرِيَن 

ل: من اآليددة يشجدد  م  جيهددهلل محددهلل إ  حسدد  طنتوددغ نددن األملب ع،ددذا يددص عجددغ ا  ددوهلل 
  2نجه    جيشز خمنلووغ

عيتددنت : بددأن اآليددة الورميددة عإن ألدد  لهووهيددف حبسدد  الطنتددةب إ  مةددن   ينوددال يأددنً يف 
املسددألةب ب إن  ددهللم حتمددل املددريض ألمل النقشبددة منددر ن تدد  يددزعل بددزعال نرضددغب الودد خر ألن يف 

  إتننة لهحهلل  هض عجغ الومنل.الوأخري
ب القدنل: نن أعش من أجًم ضنيف اخلهقة تهلل عتع  هض منة الذُكر رل  لر شل اهلل  -2

"اضربشس حهللس" القدنلشا يدن أ دشل اهلل: إيدغ مضدنف ندن رلد  لدش ضدربتنس ننئدة  دشط ندن ب تدنل: 
   4نالنضربشس ضربًة عاحهلل " 3ن"الخذعا لغ ُ  ون ً  اليغ ننئة مشراخٍ 

منر بإتننة احلهلل  هض اهنين ع،ش نريض عمل يد خرس إىل برئدغب  هلل ل: من الت  عجغ ا  و
 بل حهللس  هض الأوة ال  ركر  علش كنن الوأخري نشرع نً ألجهغ.

عيشت  ،ذا ا  وهلل ل: من احلهلليث نمل  هض املدريض الدذش   يرجدض زعالدغب المدن كدنن 
ذش ركدر يف احلدهلليثب فدمف املدريض   يرجض بروس الم ي خر  قشبوغب بدل جيهدهلل  هدض الشجدغ الد

 الذش يرجض زعال نرضغ  ألن يف يأخريس إتننة احلهلل  هض الومنل.
                                                           

 .286   شأ  البقر ب اآلية: 1ن

 .91 12  ايظر: احملهض 2ن
 .511 2 ةنية األثر: ايظر الُبسرب  هيغ الذش ع،ش الن ونلب مغأنن نن غأن كل ،ش:   الشمراخ3ن
 ب21935ح  263 36 مسـند أحمـد  ب2574ب ح859 2ن احلدهللب  هيغ جي  عاملريض الوبري بنب احلهللعأب كونب بماجة ابن سنن  4ن

 اهلل أمحدغ ح در ابدن الظاحلدن عتدنل ب231 8 احلدهللب يأدي  ندرض ندن   خهقودغ يف الّرير بنب احلهللعأب لهبيهق ب كونب الكبر  السنن
 ينصدر حممدهلل الشدير . عصدححغ142 2 األحكـام أدلـة مـن المـرام بلـو " عإأ دنلغ عصدهغ يف اخوهف علون حسنب عإ تنأس: "اليغ يننىل
  . 2187ح 85 2 ماجه ابن صحيحن األلبنينب الهللين
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 ي تغ منرياً  هض البحدرين  نن جنء يف تأة تهللانة بن نظنشن من منري امل نتك  مر  -3
متبدل  هدض التدنس القدنل: ندن يددرعن يف  ال دنء ندن مخدالس بأيدغ يدرب اخلمدرب عاليهدن: "من  مدر 

نة؟ تنلشا:   يرى من  ههللس نن كدنن نريّدنً السدو   دن رلد  مينندنً عمصدبح يشندنً عتدهلل جههلل تهللا
 ددزم  هددض جهددهللسب القددنل ألصددحنبغ نددنرا يددرعن يف جهددهلل تهللانددة؟ تددنلشا:   يددرى من  هددهللس نددن كددنن 
ضنيونًب القنل  مر: ألن يهقض اهلل حت  السينط مح  إىل نن من يهقدنس ع،دش يف  تقد ب ائودشين 

  1ن ال ههلل..." بسشط الأنر بقهللانة
جهددهلل تهللانددة ع،ددش نددريض عمل يدد خرس إىل برئددغب  عجددغ ا  ددوهلل ل: من منددري املدد نتك  مددر 

   2نعايوشر رل  يف الأحنبة عمل يتور الونن إ ن نً 
 عيشت  ،ذا ا  وهلل ل نن عجشس:

األعل: من نددرض تهللانددة نومدددل ميددغ كدددنن خويوددنً   ميتدددع نددن إتنندددة احلددهلل  هيدددغ  هددض عجدددغ 
ب عهلددذا مل يتقدددل  تددغ ميدددغ خوددف يف السدددشط عإ ددن اخودددنأ لددغ  دددشطنً س  مدددر الومددنلب ال هددهلل

   3نع طنً كنلذش يّرب بغ الأحيح
نقدهللم  هددض الندل  مدر  عال دنين: من الندل التدد  

يدأخري إتننددة  ب القددهلل ثبد   تددغ   4ن
 احلهلل خلشف اهلمك .

 جههلل تهللانة ع،ش نريض النحومل ،دذا من يودشن إيدونق  مدر   عال نلث: من  مر 
نن من ميش  تبل من يّدرب احلدهلل اليودشن ننطدم لهحدهلل. عاحومدل ميّدن: ندن من يودشن يأديبغ 

 . 5ننش  نتغب الوبك ،ذا من إيونق  مر كنن نن كم األنرين"

                                                           

 .315 8أيحب  نتغ عجهلل نن ببن اليهنب عاحلهلل األيربة كونب لهبيهق ب الكبر  السنن ب 241  9ب نمصنف عبد الرزاق  1ن
 .338 3  ايظر: يرح نتوهض اخأاأا 2ن
 .194-193 26  ايظر: الشرح الوبري لهمقهلل   3ن

 .194-193 26  ايظر: الشرح الوبري لهمقهلل   4ن

 .191 12  ايظر: احملهض 5ن
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   1نمن احلهلل عاج   هض الوشأب الم ي خر نن معجبغ اهلل بعري ح ة  -4
لد  ألن املدرض ميتدع عيتنت : بأن الوأخري ،تن ليس بعدري ح دةب بدل ،دش يدأخري حب دةب عر

 نن إتننة احلهلل  هيغ ل م ي أش إىل ،مكغب ب إن يف الوأخري إتننة لهحهلل  هض عجغ الومنل.
من املريض إرا عج   هيغ حهلل   بهلل اليغ نن منرين   ثنلث هلمدن: إندن من ين دل لدغ   -5

يسون ل احلهلل عإنن من ي خر  تغب عالوأخري إىل الالء ليس لغ عت  حمهللأ  ألن  شأ  صحوغ تهلل 
عتددهلل يبطددد عتددهلل   ينددشأب الهددذا الوددأخري ينوددال ينطدديمً لهحددهللعأ ع  جيددشز  أليددغ خددمف منددر اهلل 
يننىل يف إتننة احلهللعأ الهم يبق إ  الون يلب عي كهلل رلد  تدشل اهلل يندنىل:} َعَ دنأُِ شاْ ِإىَل َنْعِودَرٍ  

   2ننِّن أ بُِّوْم َعَجت ٍة...  
   3نغ الذش كهوغ اهلل يننىل من يأال لغالي   من ين ل جههللس  هض حس  عضن

عيتدددنت  ،دددذا ا  دددوهلل ل: بدددأن الودددأخري ،تدددن بسدددب  املدددرض الدددذش يرجدددض زعالدددغب ع،دددش   
يوأجل ك رياً يف العنل ب عالوأخري لهنذأ   ينوال ينطيمً لهحهللب ع  خمنلوة ألنر اهلل يننىلب عتدهلل 

يف نشاضددع ك ددري  بددل الوددأخري يف ألدد  يأددشص ك ددري ب نددن الووددنب عالسددتة  هددض الوددأخري لهنددذأ 
 ن ل ،ذس احلنلة إتننة ألنر اهلل يننىل  هض عجغ الومنل.

تين نً  هض الأم ب الإن املريض نأنشأ بأن يأه  تنئمنًب الدإن مل يسدوطع القن دهللاً      -5
الدإن مل يسدوطع النهدض جتبدغب ع،ودذا احلدهللب اليحدهلل  هدض حسد  طنتودغب بدل ،تدن ندن بددنب معىل  

   4ننر،ن م ظم نن منر احلهللعأعرل  ألن الأم  م
عيتدددنت  ،دددذا ا  دددوهلل ل بأيدددغ تيدددنس ندددع الودددنأق  ألن الأدددم  هلدددن عتددد  حمدددهللأ ع  جيدددشز 
يأخري،ددددن  تددددغب عمنددددن احلددددهللعأ عإن كنيدددد   دددد   هددددض الوددددشأ إ  من عتوهددددن لدددديس ضدددديقنً كشتدددد  

                                                           

   املأهللأ السنبق.1ن

 .133   شأ  آل  مرانب اآلية: 2ن

 .191 12  ايظر: احملهض 3ن

.281 4 مري    حنيية 4ن
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 الأم ب ب إن الوأخري تهلل ثب  بهللليل.
زعالددغب   ختهددش نددن ثددم  محشال:إنددن من عإتننددة  قشبددة اههددهلل  هددض املددريض الددذش يرجددض -

يقنم النقشبة  هيغ كمن يقنم  هض األصحنءب مع يقدنم  هيدغ بأدشأ  خموودة كمدن يقدنم  هدض املدريض 
الذش   يرجض زعال نرضغب مع ي خر  تغ النقشبة حىت يالم. ع  جيشز من يقنم  هيغ النقشبة كمن 

نسددوحقب عيف إتننوهددن بأددشأ  خمووددة   يقددنم  هددض األصددحنء  ألن رلدد  يدد أش إىل يهوددغ ع،ددش غددري
كمددن يقددنم  هددض املددريض الددذش   يرجددض زعال نرضددغ إتننددة ينتأددة هلددنب الددم يبقددض إ  من يدد خر 

   1ن قشبوغ حىت يالمب الوسوش  نتغ بنهلل الالء  هض عجغ الومنلب عنن غري إيمف
عرلد  ملدن  بالقشل األعل القنئل بنلوأخري نع احلبس -عاهلل م هم -عالذش يلجحالترجيح: 

 يأيت:
 تش  مألة مصحنب ،ذا القشلب ع منوهن نن املتنتشة. .1
هللعأ حلع ييّيألنه  هللم حبسغ اليغ نن يف حبس املريض حىت يالم نن حوظ حهللعأ اهللب  .2

 اهلل  حومنل ،رعبغ.
عندددددددن عأأ  هدددددددض مألدددددددة مصدددددددحنب القدددددددشل ال نلدددددددثب ندددددددن نتنتشدددددددة مضدددددددنو  أ لوهدددددددن.  .3

                                                           

.331 12  ايظر: املعق 1ن
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 برؤه: يرجى الذي يضللمراملسألة الثالثة: عقوبة القطع 
 عتهلل اخوهف النهمنء يف  قشبة تطع السنأق ملرض اهنين نرجش الزعال  هض تشلك:

يددد خر القطدددع  دددن املدددريض الدددذش يرجدددض بدددروس ع  يقطدددع حدددىت يدددالمب عإليدددغ القـــول األول: 
 . 3نعاحلتنبهة  2نعاملنلوية  1نر،ب  احلتوية

هللعأ يف زىن مع يددرب مع  ددرتة عجددنء يف املبسددشط:" عإرا عجدد   هددض املددريض حددهلل نددن احلدد
 . 4نحبس حىت يالم"

عتددنل ابددن يددنس:" عيدد خر القأددنص اليمددن أعن الددتوس لهحددر املوددرأ عالددالأ املوددرط عنددرض 
 . 5ناهنين"

عجنء يف حنيية الهلل شت :"نعنومل من يأخر القأنص  مش اليمن أعن التوس لالء اهنين 
 . 6نعلش يأخر الالء  تة"

 . 7نع  يقطع نريض يف نرضغ   ل م يأيت  هض يوسغ"عتنل ابن تهللانة املقهلل  :" 
عتددنل يف يددرح نتوهددض اخأاأا :" نعيدد خر تطددع  يف  ددرتة عدش،ددن نخددشف يهددف  حمددهللعأ 

 . 8نبقطنغ ملن نر من القأهلل زجرس   إ،مكغ"
                                                           

 .111ب  مصدر سابقب السرخس   1ن

ب عقـد الجـواهر الثمينـة فـي مـ هب عـالم المدينـة ه .616ابن ينسب جمل الهللين  بدهلل اهلل بدن  دم ن  ب 1392 1املنشية ايظر:   2ن
 . 261 4حنيية الهلل شت   ب1116 3م ب 2113،د  1423ب 1حتقيق: أ  محيهلل بن حممهلل حْلمر. نبريع ب أاأ العرب اخ من ب ط

 .339 3ب يرح نتوهض اخأاأا 122 9ايظر: املعق  3ن

 .111ب  مصدر سابقب السرخس   4ن

 .1116 3 مصدر سابق،  ابن ينسبب 5ن

 .261 4 الهلل شت  حنيية  6ن

 .122 9املعق  7ن

 .339 3  يرح نتوهض اخأاأا 8ن
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ي خر القطع  ن املريض الذش يرجض بروس حلق اهلل يننىل فدمف القأدنص  القول الثاني:
 . 1نعإليغ ر،ب  الشنالنيةأليغ حق آأن ب 

عجددنء يف م ددىن املطنلددد :" ن عيدد خر عجشبدددن حددهللعأ اهلل كقطدددع السددرتة ملدددرض يرجددض زعالدددغ 
عيددهلل  حددر عبددرأ  إىل الددالء عا وددهللال الددزنن لدد م يههدد  احملددهللعأ  عألن حقشتددغ ينددنىل نبتيددة  هددض 
املسدددددن،هة فدددددمف حقدددددشق اآلأنيدددددك كقأدددددنص عحدددددهلل تدددددذف الدددددم يددددد خر  ألةدددددن نبتيدددددة  هدددددض 

 . 2ننيقة"املّ
عتددنل يف نعددق احملوددنج:" نع  جهددهلل يف  نددرض مع نحددر عبددرأ نوددرطك  مش: يددهلليهللينب بددل 
ي خر إىل الالء عا وهللال الشت  خشدية اهلدمكب عكدذا القطدع يف السدرتةب فدمف القأدنص عحدهلل 

 . 3نالقذف"

 األدلة:
 يددرى مصددحنب القددشل األعل يددأخري القطددع  ددن املددريض الددذش يرجددض بددروس ع  يقطددع حددىت

 يالمب بم يوريق بك حق اهلل عحق اآلأنيكب عا وهلللشا بهللليل نن املنقشل.
من  قشبددة القطدددع لددش متيمددد   هدددض املددريض يف ،دددذس احلنلددة اليّدددنف ممل النقشبدددة إىل ممل  -

 املرضب ع،ذا تهلل ي أش إىل ،مك اهنينب ع،مكغ غري نسوحقب الو خر حىت يالم.
خري القطدع  دن املدريض الدذش يرجدض بدروس حلدق عا وهللل مصحنب القدشل ال دنين القدنئهك بودأ

 اهلل يننىل فمف القأنص أليغ حق آأن ب بهللليل نن املنقشل:
                                                           

.459 5نج ب نعق احملو133 4ايظر: م ىن املطنل    1ن
 .133 4  م ىن املطنل  2ن

.459 5  نعق احملونج 3ن
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ع،ددش من حقددشق اهلل ينددنىل نبتيددة  هددض املسددنحمة فددمف حقددشق اآلأنيددك كقأددنص عحددهلل -
  1ن تذف الم ي خر  ألةن نبتية  هض املّنيقة.

ندد  إ ددن كددنن بسددب  نددن  نأضددغ نددن عيددشت  ،ددذا ا  ددوهلل ل بددأن يددأخر ا ددويونء حددق اآلأ
احومددنل من يدد أش ،ددذا ا  ددويونء إىل توددل يوددس نسددهمة ننأددشنةب عحوددظ ،ددذس الددتوس نقددهللم 

  هض نرا ن  حق اآلأن  الذش   يسقط بنلوأخري.

 الرتجيح: 
 القشل بوأخري القطع حلق اهلل عحق اآلأن  ملن يه : -عاهلل م هم–عيرجح  
 إنونن اخجنبة  هيغ.لّنف أليل مصحنب القشل ال نين ع  .1
 لقش  أليل مصحنب القشل األعل ع منوغ نن املتنتشة. .2

                                                           

.133 4  م ىن املطنل  1ن
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 :املسألة الرابعة: حكم ضمان اإلمام إذا أقام احلد على املريض
 اخوهف النهمنء يف املسألة  هض تشلك:

  يّددددمن اخنددددنم إرا متدددنم احلددددهلل  هدددض املددددريض عنددددن  احملدددهللعأب عبددددغ تددددنل  القـــول األول:
  2ن ب عحوض ابن املتذأ اخ نع اليغ. 1نذ،   تهلل،مالشنالنية ع،ش امل

م ددىن املطنلدد :"نالهش متيمدد   حددهللعأ اهلل ينددنىل نددع نددن ركددر المددن  احملددهللعأ نالددم ضددمنن  
 . 3ن هض املقيم هلنب عإن  أض بلك الوأخري  أليغ يهف بشاج  متيم  هيغ"

ض بددروس   عتددنل يف الددوح الش،ددنب:" من ا نددنم لددش جهددهلل يف حددر عبددرأ نوددرطك عنددرض يرجدد
 ضمنن  هيغب ".  

عجدنء يف نعددق احملودنج :"نعإرا جهددهلل اخنددنم يف ندرض مع حددر عبددرأ  نودرطك المددن  اجملهددشأ 
 راية نالم ضمنن  هض التص  يف األم ألن الوهف حأل نن عاج  متيم  هيدغ. الدإن تيدل: لدش 

 خوتغ يف حر مع برأ نورط ضمن كمن يص  هيغ يف املخوأرب الهم كنن ،تن كذل ؟ .
 مجي  بأن اهههلل ثب  بنلتصب عاخلونن بن جوهنأ الأيبغ الونزير ". 

عتنل يف ةنية احملونج :"نعإرا  نجهدهلل اخندنم  مع ينئبدغ نيف ندرض مع حدر مع بدرأ  مع يّدش 
 خهق   نومل السينط نالم ضمنن  هض التص  حلأشل الوهف نن عاج  متمتنس ". 

  4نهض نريض المن ب ع،ش عجغ  تهلل الشنالنيةيّمن اخننم إرا متنم احلهلل   القول الثاني:
                                                           

ب الدوح 435 7ب ةنية احملونج 119 9ب حتوة احملونج 459 5ب نعق احملونج  281-281 4كتز الراغبكب133 4م ىن املطنل  : ايظر  1ن
 .213 17ب كونية التبيغ 191 2الش،نب 

 .459 4جنعق احملون ايظر:   2ن
ب الدوح 435 7ب ةنية احملونج 119 9ب حتوة احملونج 459 5ب نعق احملونج  281-281 4كتز الراغبكب133 4م ىن املطنل  : ايظر  3ن

 .213 17ب كونية التبيغ 191 2الش،نب 
 .213 17كونية التبيغ  ايظر:  4ن
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 . 1نع،ش تشل  تهلل احلتنبهة
عتددنل يف كونيددة التبيددغ :" تددنل اخنددنم: إن تهتددن:   يّددمنب كددنن  هددض  ددبيل ا  ددوحبنبب 

 عإن تهتن: يّمنب الشجهنن:
 محهللمهن: من الوأخري عاج ب عإ ن ضمتنس  لونهلليغ بلك الشاج .

 شرط  منة الننتبة  كمن يف الونزير"عال نين: ميغ جيشز الون يلب علون ب
عجنء يف يرح نتوهض األأاأا :"نعنن نن   جبههلل نيف ينزير مع  نن  يف نحهلل بقطدع مع 
جهدهلل عمل يهزنددغ يدأخريس  مش احلددهلل نف  ،ددش ن،دهللأ  أليددغ ندن  نددن النددل ندأرعن اليددغ يددر ن عألن 

م يأخري احلدهلل بدأن كنيد  اخننم ينئ   ن اهلل يننىل عأ شلغ الونن الوهف نتسشبن إىل اهلل الإن لز 
 . 2نحننم مع كنن نريّن ععج   هيغ القطع عا وشالنس إرن الوهف احملهللعأ ضمتغ لنهللعايغ"

 األدلة:
ا ددوهللل مصددحنب القددشل األعل القددنئهك بنددهللم الّددمنن إرا متدديم احلددهلل  هددض املددريض المددن  

 بهللليل نن املنقشل:
 ينددنىل عأ ددشلغ الوددنن ميددغ نددن  نددن النددل نددأرعن اليددغ يددر ن عألن اخنددنم ينئدد   ددن اهلل -

 . 3نالوهف نتسشبن إىل اهلل
عيشت  ا  دوهلل ل ميدغ ندن لدش خدا ا ندنم متهدف يف املدرض المدن  ضدمنب الهدم كدنن ،تدن  

 .  4نكذل ؟
عمجيدد   هددض املتنتشددة  مجيدد  بددأن اههددهلل ثبدد  مصددم عتددهللأا بددنلتص ب عاخلوددنن بن جوهددنأ 

                                                           

   .339 3ايظر: يرح نتوهض اخأاأا    1ن
 .339 3يرح نتوهض اخأاأا    2ن
ب كونية التبيغ 191 2ب الوح الش،نب 435 7ب ةنية احملونج 119 9ب حتوة احملونج 459 5ب نعق احملونج 133 4م ىن املطنل  : ايظر  3ن

17 213. 
 .191 2ب الوح الش،نب 119 9ب حتوة احملونج 459 5نعق احملونج : ايظر  4ن
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 . 1نالونن نشرعطن بسمنة الننتبة كنلونزير
 صحنب القشل ال نين القنئهك بنلّمنن بهللليل نن املنقشل:عا وهللل م -

  2ن بأيغ إرا متنم اخننم احلهلل  هض املريض ع،ه  اليّمن لنهللعايغ  هيغ.

  3ن ا  وهلل ل بأن ،ذا الونهللش حنصل نن يهف نشج  الم ضمنن.ونوقش 

 الرتجيح:
عرلد  ملدن  أجحدنن القدشل األعل القنئدل بندهللم الّدمننب -عاهلل م هم عمحوم -الذش يظهر

 يأيت:
 لقش  أليل مصحنب القشل األعل ععجن،وغ.-
 إنونن اخجنبة  ن أليل مصحنب القشل ال نينب ععأعأ املتنتشة  هيغ.-

                                                           

ب كونية التبيغ 191 2ب الوح الش،نب 435 7ب ةنية احملونج 119 9احملونج ب حتوة 459 5ب نعق احملونج 133 4م ىن املطنل  : ايظر  1ن
17 213. 

  .339 3ب يرح نتوهض اخأاأا  213 17ايظر: كونية التبيغ  2ن
 .191 2ب الوح الش،نب 435 7ب ةنية احملونج 119 9ب حتوة احملونج 459 5ب نعق احملونج 133 4م ىن املطنل  : ايظر  3ن



 

(34) 

 
 
 
 
 

 املطلب الثاني
 ض الذي ال يرجى برؤه على العقوبةأثر املر 

 
 عاليغ ثمثة نسنئل:

 :  قشبة اهههلل لهمريض الذش   يرجض بروس.المسألة األولى
 : حوم برء املريض  هض التهللعأ.ألة الثانيةالمس

 :  قشبة القطع لهمريض الذش   يرجض بروس.المسألة الثالثة
 
  



 

(35) 

 

 :برؤه يرجى ال الذي للمريض اجللد عقوبة: األوىل املسألة
 اخوهف م،ل النهم يف يأخري  قشبة اهههلل ملرض   يرجض زعالغ  هض متشال:

ش   يرجدض بدروس عيّدرب حبسد  ندن يوحمهدغ مع   ي خر جههلل املدريض الدذالقول األول: 
 .  3نعاحلتنبهة  2نعالشنالنية 1نبنلن ونل عإىل ،ذا ر،ب  احلتوية

جنء يف يبيك احلقنئق: "عإن كنن الزاين ضدنيف اخلهقدة حبيدث   يرجدض بدروس الخيدف  هيدغ 
 .  4ناهلمك إرا ضرب جيههلل جههللا خويون نقهللاأ نن يوحمهغ"

علدددش كدددنن املدددرض   يرجدددض زعالدددغ كنلسدددل مع كدددنن خدددهللهنً عتدددنل يف يدددرح الدددوح القدددهللير:" 
 .  5نضنيف اخلهقة النتهللين ع تهلل الشنالن  يّرب بن ونل اليغ ننئة مشراخ اليّرب بغ أالنة"

عتددنل يف ا خويددنأ لونهيددل املخوددنأ:" لددش كددنن نددن  هيددغ احلددهلل ضددنيف اخلهقددة  ددنف  هيددغ 
 . 6ناهلمك لش ضرب يهلليهللا يّرب نقهللاأ نن يوحمهغ نن الّرب"

عتددددنل صددددنح  البتنيددددة: "عإن كددددنن نددددرض   يرجددددض زعالددددغ كنلسددددل عخمددددهللعج اخلهقددددةب مش 
ضددنيف اخلهقددة   نومددل السددينطب النتددهللين عالشددنالن  عممحددهلل يّددرب بن وددنل اليددغ ننئددة مشددراخب 

 . 7ناليّرب أالنة عاحهلل  مع يّرب ننئة  شط يومنة ضربة عاحهلل "
ية مع كدنن يّدشا نجهدهلل  ع  يد خر إر   عتنل يف نعق احملونج:"نالإن مل يرج بروس  نتغ لزنن

                                                           

. 88 4ب ا خوينأ لونهيل املخونأ245 5 بمصدر سابقب ابن اهلمنم احلتو ب 175-174  احلقنئق ايظر: يبيك  1ن
.158 11ب الشرح الوبري458 5ايظر: نعق احملونج   2ن
.194 26الشرح الوبري لهمقهلل   .67 9ايظر: املعق   3ن
.175-174  احلقنئق يبيك  4ن

.245 5 بمصدر سابقابن اهلمنم احلتو ب  5ن

.88 4ا خوينأ لونهيل املخونأ  6ن
.292 6البتنية يرح اهلهللاية  7ن



 

(36) 

غنيددة يتوظددرب لوددن ن  بسددشط  لدد م يههدد  نبددل بن وددنل  ع،ددش الددذش يوددشن اليددغ الددبهح نتزلدددة 
 . 1نالنتقشأ نن الورم ن هيغ ننئة غأن  ع،  الشمنأير يّرب بغ نر  إرا كنن حرا"
كدددنن خمدددهللجن   عتدددنل الراالنددد : "عإن كدددنن املدددرض ممدددن   يرجدددض زعالدددغ  كنلسدددلب عالزننيدددة مع

ضنيف اخلهقة ب   نومل السدينطب الدم يد خر احلدهلل  إر   غنيدة يتوظدرب ع  يّدرب بنلسدينط  
 . 2نل م يهه ب علون يّرب بن ونل  هيغ ننئة مشراخب ع،ش العأن رع الورعع اخلويوة"

تددنل يف املعددق: "الددإن خيددف ضددرأ  هيددغب ضددرب ضددربة عاحددهلل  بّددعث اليددغ ننئددة مشددراخ مع 
 . 3ن شأ صعري"

تددنل يف الشددرح الوبددري:" املددريض الددذش   يرجددض بددروسب الهددذا يقددنم  هيددغ احلددهلل يف احلددنل ع  
 . 4ني خرب بسشط ي نن ننغ الوهفب القّي  الأعري عمشراخ التخل"

تدنل ابددن جدزم: "المددن ضدنف جددهللا جهددهلل بشدمراخ اليددغ ننئدة   وددشل جهدهلل  عاحددهلل ب مع اليددغ 
ضددنوغ بطددرف ثددشب:  هددض حسدد  طنتددة   عجيهددهلل يف اخلمددر عإن ايددوهلل -مثددنيشن   وددن  كددذل  
 . 5نكل محهلل ع  نزيهلل"
يدد خر اههددهلل عيّددرب املددريض ننئددة  ددشط نوورتددن  هددض األيددنم ع،ددذا نددذ،   القــول الثــاني:

 . 6ناملنلوية

 . 7نتنل الراالن : "ع ن ننل : ميغ يّرب بنلسينط ]نورتة[  هض األينم"

                                                           

.458 5نعق احملونج   1ن
.158 11الشرح الوبري  2ن
.67 9املعق   3ن
.194 26الشرح الوبري لهمقهلل     4ن
.91 12احملهض بنآلثنأ   5ن
. بريع ب أاأ مرح مختصر خليل منح الجليل . ه 1299ب ابن  هيه ب حممهلل بن ممحهلل بن حممهلل ن  213 2ايظر الوشاكغ الهللعاين   6ن

 .292 6اهلهللاية  يرح ب البتنية158 11الشرح الوبري ب 73 9مب 1989ه   1419ب الوور
.158 11الشرح الوبري   7ن
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 . 1نهغ عإن مل يون مخر""عتنل ننل : يّرب املريض ننئة  شط نوورتنب حبيث نن نوم
  الدرق بدك من يودشن ندهلليونب مع من يودشن املدرض خويودنب عيّدرب احلدهلل القول الثالث: 

 .  2ن"يف احلنلك تنل بغ بنض احلتنبهة
تدشل الهخمد  ندن املنلويدة ميدغ إرا عجد  احلدهلل  هدض ضدنيف اهسدم  دنف  القول الرابـع:

  3ن . هيغ املش   قط  تغ احلهلل عيننت  عيس ن

 ة:األدل
ا وهللل مصحنب القشل األعل القنئهك بنهللم يأخري جههلل املدريض الدذش   يرجدض بدروس عميدغ 

 يّرب حبس  نن يوحمهغ مع بنلن ونل بهللليل نن الستة عاملنقشل.
: " من أجدم خمدهللجن أئد   هدض اندرم ب عكدنن عالهللليل احلهلليث الذش أعش  ن الت   -1

قدنلشا: يددن أ دشل اهلل ،ددذا لدش جهددهلل ندن . تددنل بددأن جيهدهلل ننئددة. ال  بدث هبدنب الددأنر أ دشل اهلل 
" 4ن: " خذعا   ون   هيغ ننئة مشراخب النضربشس بغ . 

 عجغ ا  وهلل ل:
من جهددهلل املدريض الددذش   يرجدض بددروس   يد خر عيقددنم  هدض الوددشأ  يأخدذ ندن تددشل التد  

 عيّرب حبس  نن يوحمهغ مع بنلن ونل.
هللأ  ألن  ددشأ  صددحوغ تددهلل يسددون ل عتددهلل عتيددل من الوددأخري إىل الددالء لدديس لددغ عتدد  حمدد-2

يبطد عتدهلل   يندشأب الهدذا الودأخري ينودال ينطديمً لهحدهللعأ ع  جيدشز  أليدغ خدمف مندر اهلل يندنىل 
يف إتننددة احلددهللعأ الهددم يبددق إ  الون يددلب عي كددهلل رلدد  تددشل اهلل ينددنىل:} َعَ ددنأُِ شاْ ِإىَل َنْعِوددَرٍ  نِّددن 

                                                           

.292 6اهلهللاية  يرح البتنية  1ن

.477 1 الرينأ إلىسبيل   ايظر: اخأينأ2ن
.73 9ب مصدر سابقب ابن  هيه   3ن
 مسـند الشـافعي" أعاس الشنالن ب عالبيهق   ن ميب منننة بدن  دهل بدن حتيدف نر دمب ن ...يث: " من أجم خمهللجن أئ   هض انرم  حهلل  4ن

   .231 8 احلهللب يأي  نرض نن   خهقوغ يف الّرير بنب احلهللعأب لهبيهق ب كونب الكبر  السنن ب258أتم 
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   1نأ بُِّوْم َعَجت ٍة...  
   2نالي   من ين ل جههللس  هض حس  عضنغ الذش كهوغ اهلل يننىل من يأال لغ

 اليمن اطهن   هيغ. –عمل مجهلل ألصحنب بقية األتشال نن يومسوشن بغ -

 الرتجيح:
بنلتظر يف ،ذس األتشال عاألألدة يوبدك لتدن من ،دذس األتدشال  ريدة ندن الدهللليل بن دو تنء القدشل 

 األعل.
القدددشل األعلب لقدددش  مألدددة ،دددذا القدددشل ع دددمنوهن ندددن  - هدددمعاهلل م -عهلدددذا النلدددذش يدددلجح

 املتنتشةب حيث ا وهلللشا بنلستة ال نبوة. 

                                                           

.133   شأ  آل  مرانب اآلية: 1ن
 .191 12  ايظر: احملهض 2ن



 

(39) 

 

 : حكم برء املريض على الندور:الثانية سألةامل
 حوم برء املريض الذش   يرجض بروس  هض التهللعأ عاخوهوشا  هض تشلك:  1نركر الشنالنية
بروس  هض التدهللعأب الدم ينيدهلل احلدهلل بندهلل الدالءب إرا برء املريض الذش   يرجض  القول األول:
 ع،ش تشل الشنالنية.

تنل اهشيق: "الهش ايوق الالء نن رل  املرض  هدض التدهللعأب ]النلدذش[ تطدع بدغ األصدحنب 
من نن نّض كنفب ع  ينيهلل احلهلل بنهلل الالء عا  وقملب عتدهلل ركريدن يدرأأا يف من املنّدشب إرا 

عح   تغب الهل يسقط الرض اخ دمم  تدغ مم  ؟ علديس  برم  هض التهللعأ بنهللنن ا وأجر مجرياب
احلددهلل كددذل   الددإن نبتددنس  هددض ا يددهللالنع بنلشددبهةب عاملقددنم نتددغ كددنف ننوددهلل بددغب   يوعددري نشجدد  

  . 2نا  وهللاأ بغ"
عجنء يف م ىن املطنل : " نعإن برم  نن   يرجض بدروس بندهلل ضدربغ بن ودنل عددشس نمجدزمس  

رئ لبتددنء احلددهللعأ  هددض الددهللأءب عتين ددغ ميددغ لددش بددرئ يف مثتددنء فددمف املنّددشب إرا حدد   تددغ ب بدد
رل  كمل حهلل األصحنء عا ودهلل ندن نّدضب ع،دش يظدري ندن لدش تدهللأ يف مثتدنء الأدم   هدض القيدنم 

 . 3ننالهش ضرب هبن نن يرجض  بروس نالالئ مل جيزس  بتنء  هض ميغ جي  يأخري اهههلل إىل الالء"
يرجض بروس  هض التهللعأب ينيهلل احلهلل عيقنم  هيغ حهلل  إرا برء املريض الذش   القول الثاني:

  4ن األصحنءب ع،ش عجغ  تهلل الشنالنية.
 

                                                           

ب حتودددددة احملودددددنج 459-458 5ب نعدددددق احملودددددنج 159 11الوبدددددري  بالشدددددرح134 4ب م دددددىن املطنلددددد  194 17ايظدددددر: ةنيدددددة املطهددددد    1ن
 .191 2ب الوح الش،نب 435 7ب ةنية احملونج 118 9

 .194 17ةنية املطه    2ن

 .134 4 املطنل  م ىن  3ن

 .159 11الوبري  الشرحايظر:   4ن
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 األدلة:
ا ددوهللل مصددحنب القددشل األعل بددهللليل نددن املنقددشل ع،ددش نددن لددش تددهللأ يف مثتددنء الأددم   هددض 

 . 1نالقينم الم ينيهلل نن نّض نن صميغ
نن ا ددوأجر مجددرياب عحدد  أن املنّددشب إرا بددرم  هددض التددهللعأ بنددهللعيددشت  ،ددذا ا  ددوهلل ل بدد

 . 2نعج   هيغ إ نأيغب الهم كنن ،تن كذل ؟ تغب 
 هلل  َحدددد هلل  عجيددددنب  ددددن املتنتشددددة بددددأن احلددددهللعأ نبتيددددة  هددددض الددددهللأءب الددددإن بددددرئ تبددددل رلدددد  ُحدددد 

 . 3ننن نّض األصحنءب مع يف األثتنء كمل حهلل األصحنءب عا وهلله 

 الرتجيح:
 القشل األعل لشجن،وغ. -عاهلل م هم-عيلجح 

                                                           

 .435 7ب 459-458 5ب م ىن املطنل ب نعق احملونج 194 17املطه  ايظر: ةنية   1ن
 املأنأأ السنبقة.ايظر:   2ن
 املأنأأ السنبقة  3ن



 

(41) 

 

 برؤه: يرجى ال الذي للمريض: عقوبة القطع ثالثةال لةاملسأ
 عاخلمف يف ،ذس املسألة  هض متشال:

 . 1نيقطع يف املرض الذش   يرجض زعالغ ع،ش املذ،   تهلل الشنالنيةالقول األول: 
"ي خر القطع بنلسرتة إىل الالء ميّدنب عندن   يرجدض زعال  عتنل الراالن  يف الشرح الوبري:

 ،ل يقطع؟ حوض صنح  "البينن" اليغ عجهك:نرضغب إرا  رقب 

 . 2ناملذ،  نتهمنب ع،ش املذكشأ يف "الوهذي "ب ميغ يقطعب عإ ب الويغ إمهنل"

 . 3ني خر القطع  ن املريض الذش   يرجض بروس ع،ش تشل  تهلل الشنالنيةالقول الثاني: 
حبهددض ع   "ع  يقطددع السددنأق ع  يقددنم حددهلل أعن القوددل  هددض انددرم  تددنل اخنددنم الشددنالن :
 . 4ننريض أيف ع  بك املرض"

"إرا عجددد  لدددغ القأدددنص يف حدددرب مع بدددرأ يدددهلليهللينب مع بنهدددنين ندددرض  عتدددنل ابدددن الرالندددة:
خمطراًب ميغ   يسدوشيف ]نتدغ[ يف ،دذس األحدشال  خشدية ندن إر،دنب الدتوس  كمدن تهتدن بدذل  يف 

يف  شددنالن  احلددهلل هلددذا املنددىنب عتددهلل صددرح بددذل  صددنح   ددع اهشانددعب حونيددة  ددن يددص ال
 . 5ناألم"

تشل الهخم  نن املنلويدة ميدغ إرا عجد  احلدهلل  هدض ضدنيف اهسدم  دنف  القول الثالث:

                                                           

 .159 11ايظر: الشرح الوبري   1ن

 .159 11  الشرح الوبري 2ن

 .493 15ب كونية التبيغ 163 6األم ايظر:   3ن

 .163 6  األم 4ن

 .493 15  كونية التبيغ 5ن
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  . 1ن هيغ املش   قط  تغ احلهلل عيننت  عيس ن

 األدلة:
 ا وهلللشا مصحنب القشل األعل القنئهك بقطع املريض بهللليل نن املنقشل:

أ  صددحوغ تددهلل يسددون ل عتددهلل يبطددد من يددأخري تطددع املددريض إىل بددروس   جيددشزب ألن  ددش  -
عتدددهلل   يندددشأ ب الهدددذا الودددأخري ينودددال ينطددديمً لهحدددهللعأ   أليدددغ خدددمف مندددر اهلل يندددنىل يف إتنندددة 

}َعَ دددنأُِ شاْ ِإىَل َنْعِودددَرٍ  نِّدددن أ بُِّودددْم  احلدددهللعأ الهدددم يبدددق إ  الون يدددلب عي كدددهلل رلددد  تدددشل اهلل يندددنىل:
 . 2نَعَجت ٍة... 
  القنئهك بوأخري القطع بهللليل نن املنقشل:عا وهللل مصحنب القشل ال نين -
ع،ددش من  قشبددة القطددع لددش متيمدد   هددض املددريض يف ،ددذس احلنلددة اليّددنف ممل النقشبددة إىل  -

 ممل املرضب ع،ذا تهلل ي أش إىل ،مك اهنينب ع،مكغ غري نسوحقب الو خر حىت يالم.
الددالء لدديس لددغ عيددشت  ،ددذا ا  ددوهلل ل بددأن الوددأخري يدد أش إىل ينطيددل احلددهللب عرلدد  ألن 

 عت  ننك يتوظر إليغب الم يبقض إ  من يقنم النقشبة.

 الرتجيح:
القدددشل األعلب لقدددش  أليدددل ،دددذا القدددشل ع دددمنوغ ندددن  -عاهلل م هدددم- النلدددذش يدددلجح عهلدددذا

 املتنتشةب عضنف أليل القشل ال نينب ععأعأ املتنتشة  هيغ. 
 

                                                           

.73 9ب مصدر سابقب هيه ابن    1ن
.133   شأ  آل  مرانب اآلية: 2ن
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 ةــمــاخلات
 

 عصدحبغب آلدغ ع هدض حممدهلل يبيتدن  هدض عالسدمم عالأدم  الأنحلن ب يوم بتنموغ الذش هلل احلمهلل
 .الهللين يشم إىل مثرس عاتووض  توغ ايبع عنن

 عالشددور بنحلمددهلل جددل  ددزع هلل ميشجددغ من إ  البحددث ،ددذا خوددنم بنددهلل يسددنق الددم بنددهللب منددن
 البحدددثب ،دددذا إمتدددنم  هدددض يل عإ نيودددغ يشاليقدددغ  هدددض  دددهطنيغ ع ظددديم عجهدددغ هدددمل يتبعددد  كمدددن
 .عيرضنس نبغ ملن عالوشاليق الّهغ نن املزيهلل عجل  زع عم ألغ
 :البحث خمل نن إليهن يشصه  ال  التونئ  نن  هة إىل بنخوأنأ ميري من ،تن نسن إيغ ب

 الدرجم  قشبدة  دهللا اليمدن املدرضب بسدب  القودل  قشبدة يدأخري  دهللم  هدض األأبنة األئمة ايوق .1
 .بنختراأ ال نب  الزين يف

 بدنختراأب ال نبد  الزيدن يف عرلد  املدرضب بسدب  الدرجم قشبة  يأخري يف النهم م،ل اخوهف .2
 . الوأخري بنهللم القشل عالراجح

 .احلبس نع الوأخري عالراجح نرضغب زعال يرجض الذش املريض جههلل  هض الوقهنء اخوهف .3
 .القطع يأخري عالراجح بروسب يرجض نرضنً  املريض السنأق تطع  قشبة يف النهمنء اخوهف .4
منن بنهللم القشل عالراجح املريضب  هض احلهلل متنم إرا اخننم ضمنن ومح يف النهمنء اخوهف .5  .اّل
 يددد خر   ميدددغ عالدددراجح زعالدددغب يرجدددض   ملدددرض اههدددهلل  قشبدددة يدددأخري يف النهدددم م،دددل اخوهدددف .6

 .بنلن ونل مع يوحمهغ نن حبس  عيّرب
 هللينيدد   بددرئ إرا ميددغ عالددراجح التددهللعأب  هددض املددريض بددرء حوددم يف الشددنالنية القهددنء اخوهددف .7

 .برئغ بنهلل احلهلل
 . القطع عالراجح بروسب يرجض   ملرضٍ  القطع  قشبة يف الوقهنء اخوهف .8



 

(44) 

 

 فهرس اآليات القرآنية
 رقم الصفحة رقمها ا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 سور  البقر 

 .} َ ُيَوهُِّف الههُغ يَدْوًسن ِإ   ُعْ َنَهن هَلَن -

 ور  آل عمرانس

 } َعَ نأُِ شاْ ِإىَل َنْعِوَرٍ  نِّن أ بُِّوْم َعَجت ٍة...  .-

 سور  األنبياأل

 .}َعَنن مَْأَ ْهَتنَك ِإ   َأمْحًَة لِّْهَننَلِمَك -
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 حاديث النبويةفهرس األ
 رقم الصفحةطرم الحديث

 اضربشس حهللس
 أئ   هض انرم من أجم خمهللجن 

 متبل  هض التنس من  مر 
 َنن مل يشور التنس مل يشور اهلل

 ين ميهن التنس متيمشا  هض مأتنئوم احلهلل
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 فهرس املؤلفني
  

 ،د . 616ابن األثري اهزأشب يهلل الهللين مبش السننأا ب املبنأك بن حممهلل ن   -1
 ه .241 ن  ممحهلل بن حممهلل بن حتبل الشيبنين ممحهلل بن حتبلب -2
 ،د 371األز،رشب حممهلل بن ممحهلل اهلرعشب مبش نتأشأ ن   -3
 ه  .179إننم أاأ اهل ر ب ننل  بن ميس األصبح ب مبش  بهلل اهلل املهللين ن   -4
 ،د . 972منري بنأينسب حممهلل منك بن حممشأ البخنأشب احلتو  ناملوش :  -5
 ،د .855املوش : بهللأ الهللين النيق ب مبش حممهلل حممشأ بن ممحهلل بن نش ض احلتو  ن -6
 ،د .683البههللح ب  بهلل اهلل بن حممشأ بن نشأعأ ب ناملوش :  -7
البهشيتب نتأشأ بن يشيس بن صمح الهللين ابن حسن بن إأأيس احلتبه   -8

 ،د .1151ن 
 ه .458  البيهق ب مبش بور ممحهلل بن احلسك بن  ه  البيهق  ن -9

 ،د .728راين ناملوش : ابن ييميةب يق  الهللين مبش النبنس ممحهلل بن  بهلل احلهيم احل -11
 ،د 816اهرجنينب  ه  بن حممهلل بن  ه  الزين الشريف ناملوش :  -11
 ،د .1214اهملب  هيمنن بن  مر بن نتأشأ الن يه  األز،رشب ن   -12
 ،د 597ابن اهشزشب  نل الهللين ميب الورج  بهلل الرمحن ن   -13
 ،د 393اهش،رشب مبش يأر إمسن يل بن محنأ الونأايب ن   -14
 ه .478 بهلل امله  بن  بهلل اهلل بن يش ف ن    اهشيقب -15
 ه.825ابن ح ر النسقمينب ممحهلل بن  ه  بن ح ر    -16
 ه . 974ابن ح رب يهنب الهللينب مبش النبنس: ممحهلل بن حممهلل بن  ه  اهليوم  ن  -17
 ،د .456ابن حزمب مبش حممهلل  ه  بن ممحهلل بن  نيهلل األيهلللس  القرط  الظن،رش ن   -18
 ،د 977هللينب حممهلل بن ممحهلل الشنالن  ن  اخلطي  الشربيقب مشس ال -19
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 ه . 1231الهلل شت ب مشس الهللين الشير حممهلل  رالة ن   -21
 الراأل -46

 ،د . 623الراالن ب  بهلل الورمي بن حممهلل بن  بهلل الورميب مبش القن م القزعيق ن   -22
ابن أيهلل احلويهللب مبش الشليهلل حممهلل بن ممحهلل بن حممهلل بن ممحهلل بدن أيدهلل القدرط  ناملودش :  -23

 ،د .595
الرالندددةب ممحدددهلل بدددن حممدددهلل بدددن  هددد  األيأدددنأشب مبدددش النبدددنسب  دددم الدددهللينب ناملودددش :  ابدددن -24

 ،د .711
 ه .1114الرهنه ب مشس الهللين حممهلل بن ميب النبنس ممحهلل بن محز  ن   -25
 ،د .926زكرين األيأنأشب زكرين بن حممهلل بن ممحهللب زين الهللين مبش ن، الستيو  ن   -26
 ،د .483وش : السرخس  ب حممهلل بن ممحهلل بن ميب  هل نامل -27

 ،د .1188السونأيقب مشس الهللينب مبش النشن حممهلل بن ممحهلل بن  نمل احلتبه  ن   -28
 ه .616ابن ينسب جمل الهللين  بهلل اهلل بن  م ن   -29
 ه .214الشنالن ب حممهلل بن إأأيس مبش  بهلل اهلل ن   -31
 ه . 476الشريازشب مبش إ حنق إبرا،يم بن  ه  بن يش ف ن   -31
 ه .211بش بور  بهلل الرزاق بن مهنم الأتننينب ن   بهلل الرزاق الأتننينب م -32
 ه  . 1374 بهلل القنأأ  شأ ب  بهلل القنأأ  شأ  ن   -33
  ونزب الورش ممحهلل  ونز نبنحث نننصر .  -34
 ،د .428مبش  ه  اهلنمش  ب حممهلل بن ممحهلل بن ميب نش ض الشريفبالبعهللاأش ناملوش :  -35
 ه . 1299ابن  هيه ب حممهلل بن ممحهلل بن حممهلل ن   -36
 .957يهنب الهللين ممحهلل الاللس ب   مري ب  -37
 ،د .395ابن النأسب ممحهلل بن النأس بن زكرينء القزعيق الرازشب مبش احلسك ن   -38
 ،د .817الوريعزآبنأشب يهلل الهللينب  حممهلل ن ينقشب ن   -39
القنضدد   بدددهلل الش،ددنب ب مبدددش حممدددهللب  بددهلل الش،دددنب بددن  هددد  بدددن يأددر ال نهددد   ناملودددش :  -41

 ،د .422
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 ،د .621ب مبش حممهلل  بهلل اهلل بن ممحهلل بن حممهلل املقهلل   ن ابن تهللانةب نشالق الهللين -41
 ه.1169القهيشيبب يهنب الهللين ممحهلل بن ممحهلل بن  منةب  -42
 ،د .1178الوهيبشيل ب  بهلل الرمحن بن حممهلل بن  هيمنن ناملوش   -43
 ه .275ابن ننجغب حممهلل بن يزيهلل مبش  بهللاهلل القزعيقن   -44
 ه . 451البعهللاأش ن   املنعأأشب مبش احلسن  ه  بن حممهلل بن حبي  -45
 ه . 885املرأاعشب  مء الهللين مبش احلسن  ه  بن  هيمنن بن ممحهلل ن   -46
 ،د .264املزين :مبش إبرا،يمب إمسن يل بن ن، بن إمسن يلب ناملوش :  -47
 ه .682املقهلل  ب مشس الهللين مبش الورج  بهلل الرمحن بن حممهلل ن   -48
 ه  .261ش التيسنبشأشب ن  نسهمب مبش احلسك نسهم بن احل نج بن نسهم القشري  -49
 ،د .1131املتنعشب حممهلل  بهلل الروعف احلهللاأش ب القن،رش ن   -51
  .ه711ابن نتظشأ األالريق ب مبش الوّل  نل الهللينب حممهلل بن نورم ن   -51
 ،د .1115ابن  يمب  راج الهللين  مر بن إبرا،يم احلتو  ن   -52
 ه .1126التوراعشب ممحهلل بن غنمن ن   -53
 ه .676، بن يرفب ن  التشعشب حمي  الهللينب ن -54
 ،د .861ابن اهلمنم احلتو ب كمنل الهللين حممهلل بن  بهلل الشاحهلل السيشا   ن   -55
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 قائمة املراجع واملصادر
 
 د 616  املبنأك بن حممهلل ن بيهلل الهللين مبش السننأا ب ابن األثري اهزأش، . 

حممددشأ حممددهلل  عحتقيددق: طددن،ر ممحددهلل الددزاعى ب النهايــة فــي  ريــب الحــديث واألثــر -1
 .[ن ش] م1979 -،د 1399بريع ب  -املووبة النهمية ب الطتنح 

 ه .241ممحهلل بن حممهلل بن حتبل الشيبنين ن   ممحهلل بن حتبلب 

ب حتقيددق يمش ددة نددن البددنح ك بإيددراف الشددير يددني  األأيدد عطب ن  سددة المســند -2
 م.2111ه   1421ب 1الر نلةب ط

 د 371  حممهلل بن ممحهلل اهلرعشب مبش نتأشأ ن باألز،رش،. 

 -أاأ إحيددنء الددلا  النددريب  ببددريع . حممددهلل  ددشض نر دد  ب حتقيددق:تهــ يب اللغــة -3
 .[ن ش] . م2111الطبنة األعىلب 

  ه 179ن  مبش  بهلل اهلل املهللين ب ننل  بن ميس األصبح ب إننم أاأ اهل ر .) 

 نأاأ الوورب أعن ينأير .المدونة الكبر   -4
 د 972املوش : احلتو  ن بحممهلل منك بن حممشأ البخنأش بمنري بنأينس،.  

 .[ن ش] .بريع  –أاأ الوور . تيسير التحرير -5
  : د . 855بهللأ الهللين النيق ب مبش حممهلل حممشأ بن ممحهلل بن نش ض احلتوض ناملوش، 

بددددريع ب لبتددددننب الطبنددددة: األعىلب  -ب أاأ الوودددد  النهميددددة البنايــــة مــــرح الهدايــــة -6
 .م.] ن ش[2111 -،د 1421

  د 683بن نشأعأ ب ناملوش :  بهلل اهلل بن حممشأ البههللح ب، . 
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 -القن،ر  نعصشأهتن أاأ الوود  النهميدة  -نطبنة احله  . لتعليل المختار االختيار -7
 .] ن ش[م 1937 -،د  1356ب بريع ب عغري،ن 

 د 1151 ن  نتأشأ بن يشيس بن صمح الهللين احلتبه بالبهشيض، . 

 دددنمل  .راداتدقـــارق أولـــي النهـــى لشـــرح المنتهـــى المعـــروم بشـــرح منتهـــى اإل -8
 .[ن ش] .م1993 -،د 1414الطبنة األعىلب ب الوو 

 ه . 458ن   مبش بور ممحهلل بن احلسك بن  ه  البيهق  البيهق ب  

ب يف اهلتدهللب يدهللأ آبدنأحبأائدر  املندنأف أاأ الوورب نأشأ   دن طبندة . الكبر  السنن -9
 .،د 1344ب 1ط

 د 728حلراين ناملوش : يق  الهللين مبش النبنس ممحهلل بن  بهلل احلهيم ا ببن ييميةا، . 

يمع امله  الههلل لطبن ة . ق:  بهلل الرمحن بن حممهلل بن تن ميقب حتمجمو  الفتاو  -11
 .م1995،د 1416ب املأحف الشريفب املهلليتة التبشيةب املمهوة النربية السنشأية

 د 816 ه  بن حممهلل بن  ه  الزين الشريف ناملوش :  باهرجنين،.  

-،ددددددد 1413الطبنددددددة األعىل . لبتددددددنن–ميددددددة بددددددريع  أاأ الوودددددد  النهب التعريفــــــات -11
 .[ن ش] .م1983

 د1214   هيمنن بن  مر بن نتأشأ الن يه  األز،رشب ن باهمل،) . 

أاأ . فتوحات الوها  بتو يح مرح منها الطال  المعروم بحامـية الجمـل -12
 .[ن ش] .أعن ينأيرب الوور

 د . 597ن   بن  ه  الورج  بهلل الرمحن ش نل الهللين مبب بن اهشزشا، 
حتقيدق : حممدهلل  بدهلل الودرمي كدنظم ب نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظـارر -13

 1984 -،دد 1414 -الطبندة األعىل . لبتدنن   بدريع  -ن  سدة الر دنلة . الراض 
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 .[ ن ش]  .م
 د393  مبش يأر إمسن يل بن محنأ الونأايب ن باهش،رش،) . 

أاأ النهدم . ممحدهلل  بدهلل العودشأ  طدنأحتقيدق: ب الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة -14
 .[ن ش] .م 1987 -  ،د 1417الطبنة الرابنة ب بريع  –لهمميك 

    ه . 478اهشيقب  بهلل امله  بن  بهلل اهلل بن يش ف ن 

ــة المــ هب -15 ب حتقيددق أ   بددهلل النظدديم الددهللي  نتطددرب عزاأ  نهايــة المطلــب فــي دراي
 م .2113ه   1431ب 2األعتنف عالش عن اخ منيةب ط

    ه. 825ابن ح ر النسقمينب ممحهلل بن  ه  بن ح ر 

حتقيدددق مسدددري الدددز،ريشب نووبدددة الدددهللليلب اهبيدددل  باألحكـــام أدلـــة مـــن المـــرام بلـــو  -16
 م.1997ه  1417ب 1الأتن يةب ط

 ه 974ن   يهنب الهللينب مبش النبنس: ممحهلل بن حممهلل بن  ه  اهليوم ب بن ح را.   

 -،دد  1357ب الو نأيدة الودالى نأدراملووبدة . تحفة المحتاج فـي مـرح المنهـاج -17
بددددريع ب بددددهللعن طبنددددة عبددددهللعن  -نب صددددشأهتن أاأ إحيددددنء الددددلا  النددددريب ب م 1983
 .[ن ش] .ينأير 

 د 456  مبش حممهلل  ه  بن ممحهلل بن  نيهلل األيهلللس  القرط  الظن،رش ن ببن حزما،. 
 .[ن ش] .ينأير ب أعنبريع  –أاأ الوور . المحلى با ثار -18

 د 977  مشس الهللينب حممهلل بن ممحهلل الشنالن  ن باخلطي  الشربيق، . 

الطبنددة: ب أاأ الوودد  النهميددة. مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــا  المنهــاج -19
 .[ن ش] .م1994 -،د 1415األعىلب 

   ه 1231الهلل شت ب مشس الهللين الشير حممهلل  رالة ن .  
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نربيدةب أعن . نأاأ إحيدنء الوود  الحامية الدسوقي على الشـرح الكبيـر للـدردير -21
 ينأير طبع .

  د 623   بهلل الورمي بن حممهلل بن  بهلل الورميب مبش القن م القزعيق ن بالراالن،. 
 هد  حممدهلل  دشض  حتقيدق:، العزيز مـرح الـوجيز، المعروم أيضاً بالشرح الكبير -21

الطبنددة األعىلب . لبتددنن –أاأ الوودد  النهميددةب بددريع  .  ددنأل ممحددهلل  بددهلل املشجددشأع 
 .[ن ش]. م 1997 -،د  1417

 ناملودش :  مبش الشليهلل حممدهلل بدن ممحدهلل بدن حممدهلل بدن ممحدهلل بدن أيدهلل القدرط ب بن أيهلل احلويهللا
 . ،د 595
 2114 -،ددد 1425ب القددن،ر  –أاأ احلددهلليث . ونهايــة المقتصــد المجتهــدبدايــة  -22

 .] ن ش[.م
 ممحددددهلل بددددن حممددددهلل بددددن  هدددد  األيأددددنأشب مبددددش النبددددنسب  ددددم الددددهللينب ناملوددددش : ب ابددددن الرالنددددة

 .،د 711
ــة النبيــه فــي مــرح التنبيــه -23 أاأ الوودد  . يددهللش حممددهلل  ددرعأ بن ددهشمحتقيددق: ، كفاي

 .[ن ش] م.2119الطبنة األعىلب ب النهمية
   ه . 1114الرهنه ب مشس الهللين حممهلل بن ميب النبنس ممحهلل بن محز  ن 

ه   1386بنة نأدطوض احلهد ب ن نأرب نطنهاية المحتاج إلى مرح المنهاج.  -24
 .م 1967

 د 926  زين الهللين مبش ن، الستيو  ن بأشب زكرين بن حممهلل بن ممحهللزكرين األيأن،. 
 نالقن،ر ب أاأ الوونب اخ من ب أعن ينأير طبع .أسنى المطالب.  -25
ب أاأ الوودددددددددر لهطبن دددددددددة عالتشدددددددددر. الوهـــــــــا  بشـــــــــرح مـــــــــنها الطـــــــــال  فـــــــــتح -26

 .[ن ش]. م1994،د 1414
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  بالخر الهللين   منن بن  ه  احلتو ب  الزيهن  
.] ،دد. 1313 ب القدن،ر  -أاأ الوو  اخ دمن ، مرح كنز الدقارق تبين الحقارق -27

 ن ش[
   د 483حممهلل بن ممحهلل بن ميب  هل ناملوش : ب السرخس،.  

 . .]ن ش [م1993 -،د 1414ب بريع  –أاأ املنرالة ، المبسو، -28
 د 1188  مشس الهللينب مبش النشن حممهلل بن ممحهلل بن  نمل احلتبه  ن بالسونأيق، . 

ال نييدة  الطبندةب نأدر –ن  سدة ترطبدة . في مرح منظومـة ا دا    األ األلبا  -29
 .[ن ش] .م1993،د    1414ب 

   ه .616ابن ينسب جمل الهللين  بهلل اهلل بن  م ن  

ب حتقيق: أ  محيهلل بن حممهلل حْلمر. عقد الجواهر الثمينة في م هب عالم المدينة -31
 م .2113،د  1423ب 1نبريع ب أاأ العرب اخ من ب ط

 ه .214ن  حممهلل بن إأأيس مبش  بهلل اهلل  ب الشنالن  

 .بريع  –أاأ الوو  النهمية  .الشافعي مسند -31
 .]ن ش[.م1991،د 1411ب بريع  –أاأ املنرالة  .األم -32

   ه . 476الشريازشب مبش إ حنق إبرا،يم بن  ه  بن يش ف ن 

 م .1967ه 1386ب ننأرب نطبنة نأطوض احله ب المهّ   -33
  ه .211ب ن  بور  بهلل الرزاق بن مهنم الأتننين مبش بهلل الرزاق الأتننينب 

الطبندة  -املوود  اخ دمن   ببدريع . حبيد  الدرمحن األ ظمد  حتقيق:، مصنفال -34
 .ه1413ال نيية ب 

  ه 1374ن    بهلل القنأأ  شأ ب  بهلل القنأأ  شأ .   
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أاأ الونيدددد  النددددريبب . التشــــريع الجنــــاري اإلســــالمي مقارنــــاً بالقــــانون الو ــــعي -35
 .[ن ش] ينأير طبع.ب أعن بريع 

  .ونزب الورش ممحهلل  ونز  

. أ ددنلة نقهللنددة لوهيددة الشددرينة فلســفة العقوبــة فــي الشــريعة اإلســالمية والقــانون -36
 م .1971ن عالقنيشن " جنننة األز،ر" لتيل أأجة الهللكوشأاس

   د 428حممهلل بن ممحهلل بن ميب نش ض الشريفبالبعهللاأش ناملوش : ب مبش  ه  اهلنمش،.  
ن  سددة ب : أ.  بددهلل اهلل بددن  بددهلل احملسددن اللكدد حتقيددق، ســبيل الرمــادإلــى  اإلرمــاد -37

 . .] ن ش[.م1998 -،د 1419األعىلب ب الطبنة الر نلة
   ه 1299ابن  هيه ب حممهلل بن ممحهلل بن حممهلل ن .  

 م.1989ه   1419. بريع ب أاأ الوورب مرح مختصر خليل منح الجليل -38
   957 مري ب يهنب الهللين ممحهلل الاللس ب . 

ــوبي يتاحامــ -39  -ه1417 ب1ط لبتددننب بددريع ب النهميددة الوودد  أاأ بوعميــر  القلي
 م.1997

 د 395  ممحهلل بن النأس بن زكرينء القزعيق الرازشب مبش احلسك ن ببن النأسا،.  

 -،دد 1399. أاأ الوودر.  بهلل السدمم حممدهلل ،دنأعن حتقيق:، معجم مقايي  اللغة -41
 [ن شم.]1979

  د . 817بن ينقشب ن  الوريعزآبنأشب يهلل الهللينب  حممهلل، 

نبدريع ب  3ب حتقيق نوو  حتقيق اللا  يف ن  سة الر نلة. طالقامول المحي  -41
 م .1993،د   1413

  بدددهلل الش،دددنب بدددن  هددد  بدددن يأدددر ال نهددد   ناملودددش :  بمبدددش حممدددهللالقنضددد   بدددهلل الش،دددنب ب 



 

(55) 

  .،د 422
محدي  ب الوحقيدق: «اإلمام مالـك بـن أنـ »على م هب عالم المدينة  المعونة -34

 ] ن ش[ .نوة املورنة -املووبة الو نأيةب نأطوض ممحهلل البنز .  بهلل احلقه 
   د . 621ابن تهللانةب نشالق الهللينب مبش حممهلل  بهلل اهلل بن ممحهلل بن حممهلل املقهلل   ن، 

ب حتقيق : أ   بهلل اهلل بن  بهلل احملسن اللك  ع أ   بدهلل الوودنح حممدهلل احلهدش. المغني -43
 م .1997،د   1417ب 3ط نالسنشأيةب أاأ  نمل الوو ب الرينضب

 ه1169 منةب  بن ممحهلل بن ممحهلل الهللين يهنب القهيشيبب . 
ــوبي حامــيتا -44  -ه1417 ب1ط لبتددننب بددريع ب النهميددة الوودد  أاأ بوعميــر  القلي

 م.1997
  د1178 ناملوش  بهلل الرمحن بن حممهلل بن  هيمنن ب الوهيبشيل،.   

أاأ  .ان املتأدددشأخهيدددل  مدددر : حتقيدددق. األنهـــر فـــي مـــرح ملتقـــى األبحـــر مجمـــع -45
 .] ن ش[م1998 -،د 1419بريع ب لبتننب  -الوو  النهمية

  .املنعأأشب مبش احلسن  ه  بن حممهلل بن حبي  البعهللاأش 

ب 1ب بدددددريع ب أاأ الوودددددنب الندددددريبب طاألحكـــــام الســـــلطانية والواليـــــات الدينيـــــة -46
 م.1991،د   1411

 ه . 275ن  حممهلل بن يزيهلل مبش  بهللاهلل القزعيقب ابن ننجغ 
إحيدددنء الووددد  أاأ القدددن،ر ب . حتقيدددق : حممدددهلل الددد اأ  بدددهلل البدددنت  بابـــن ماجـــه ننســـ -47

 النربيةب أعن ينأير.
  .املرأاعشب  مء الهللين مبش احلسن  ه  بن  هيمنن بن ممحهلل 

ب حتقيدق : أ   بدهلل اهلل بدن  بدهلل احملسدن اإلنصام في معرفـة الـراجح مـن الخـالم -48
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،د 1419ألعتنف عالهلل ش  عاخأينأب اللك . نالسنشأية: عزاأ  الش عن اخ منية عا
 م .1998  

  ب،د 264إمسن يل بن ن، بن إمسن يلب ناملوش : :مبش إبرا،يمب املزين  
 .]ن ش [ .م1991،د 1411ببريع  –أاأ املنرالة . المزني مختصر -49

 ه . 261ن  ب مبش احلسك نسهم بن احل نج بن نسهم القشريش التيسنبشأش بنسهم 
ب أاأ إحينء اللا  النريب ببريع . حممهلل ال اأ  بهلل البنت  :حتقيق  : مسلم صحيح -51

 م.1955ه  1375ب 1ط
  .املقهلل  ب مشس الهللين مبش الورج  بهلل الرمحن بن حممهلل 

ب حتقيدددق : أ   بدددهلل اهلل بدددن  بدددهلل احملسدددن اللكددد . نالسدددنشأية: عزاأ  الشـــرح الكبيـــر -51
 م .1998،د   1419الش عن اخ منية عاألعتنف عالهلل ش  عاخأينأب 

 د 1131  حممهلل  بهلل الروعف احلهللاأش ب القن،رش ن باملتنعش، . 

الطبنددددددة األعىلب . القدددددن،ر - ددددددنمل الووددددد  . التوقيـــــف علـــــى مهمــــــات التعـــــاريف -52
 .[ن ش]. م1991-،د1411

  .ابن نتظشأ األالريق ب مبش الوّل  نل الهللينب حممهلل بن نورم 

 م.1991،د   1411ب 1ب أاأ صنأأب بريع ب طلسان العر  -53
 د 1115 راج الهللين  مر بن إبرا،يم احلتو  ن   بمبن  يا، . 

أاأ الوودد  بددريع ب . ممحددهلل  ددزع  تنيددةحتقيددق: ، الفــارق مــرح كنــز الــدقارق النهــر -54
 .م2112 -،د 1422الطبنة األعىلب  .النهمية

   ه . 1126التوراعشب ممحهلل بن غنمن ن 

ــد القيروانــي -55 ــي زي ه   1415. أاأ الووددرب الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أب
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 م. ]ن ش[.1995
   ه . 676التشعشب حمي  الهللينب ن، بن يرفب ن 

ددننب املوودد  اخ ددمن ب  رو ــة الطــالبين وعمــد  المفتــين. -56 نأنشددقب بددريع ب  مه
 م .1991،د   1412ب 3ط

   د861ابن اهلمنم احلتو ب كمنل الهللين حممهلل بن  بهلل الشاحهلل السيشا   ن، .  
 م .1971ه   1389ب 1ه ب طننأرب نطبنة نأطوض احلمرح فتح القدير -57
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