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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 املقدمة
 

عم لتدد اب فددن سدديت أ  ع إن احلمددهلل حن دمددهللس عيسددونيتغ عيسددوعورساب عينددرو  حن فددن  ددرع   يوسددت  
س    ددري   عحددهللإلددغ إ  هللايهددهللس هللا  ددل فلدد و لددغاب عفددن يلدده   ددل  دد ال  لددغاب ع  ددههلل  ن   

 لغاب ع  ههلل  ن حمموهللاً عبهللس ع سرلغاب  فو  بنهلل:
  حمدهللهتا اب عكد و اب ع رو األفر  إن  صهللق احلهلليث كو ب هللااب عخري اهلهلل   هلل  حمموهلل 

 حمهللثة بهللعةاب عك و بهللعة ضللةاب عك  ضللة يف الت  .
هد  عاحلدري   أ اجلظهمد الوقغ يف الهللين فن  ج وِّ ف  ُ دعه  بدغ األعتد أاب إو بدغ يت هد  إن

يت لدداعإن احلددهللعال  عددن النبدد الاب عيمبددرن  مبتددوهم النمدد  عهددى فراضدد  هللا عهددى ب ددري  فددن  فددر ماب
تيق ن النهدم الدهللويدذ   فد رعه  هللا لنب الس     حسن ف  َطَرق  ذا الن مل فن الشرائعاب عطرق يت

 الذ  حتو ج إليغ األفة.
 صة بغ خ  ً حمب فوغ  ن جن  لهمريض  عفن فظ  ر  مح ابالهللين ا سلف  الين الرمحة عإن

 يو هه  يف  ذا البحث.اليت حىت اجل ين املريض لغ  حمب فغ 
عع   ال اسدة  در ح علدعتدهلل  - قغ فق  ن-" ثر املرض يف يرتيع النقربة" : عفرضرع البحث

 .يسأل هللا الويسري عالور يقفن خلل  ذا البحث.   ذس القلية
 
 



 ه
 

 إشكالية البحث:
   فدددن خدددللاألو ددد ن حدددرل املرضدددرع عتدددهلل ح علددد  ا ج بدددة عهيهددديف مثدددة يسددد و أ ي دددر  

 البحثاب عفن  ذس األستهة:
 ؟عالقطع القو  عاجلههلل أفن عقر   ثر املرض الذ  يرجى بروس عهى ك و   ف   ر

 ؟ا ف م إوا  ت م احلهلل عهى املريض ع   يلمن
 ؟القطعع  فن عقربيت اجلههلل ثر املرض الذ    يرجى بروس عهى ك و    عكيف ينرف

 :أهداف البحث
 يرضيح فنىن املرض. -1
 الونرف عهى ف طهح النقربة. -2
 بي ن  تس م النقر أ  عوب  اأ خموهوة. -3
 طع.ههلل عالقالقو  عاجل أفن عقر   ثر املرض الذ  يرجى بروس عهى ك و  إبراز  -4
 يسهيط اللرء عهى حمبم ضم ن ا ف م إوا  ت م احلهلل عهى املريض. -5
 القطع.ع فن عقربيت اجلههلل  املرض الذ    يرجى بروس عهى ك و   ثريرضيح   -6

 خطة البحث:
حتدد  اب ع عهددى فبح ددكاب عكدد  فبحددث  يددغ فط لدد  -بنددهلل  ددذس املقهللفددة–يشددوم  البحددث 
 اب عخ متة.املط ل  فس ئ   حي نً 

 .العقوبة أقسام وبيان ،املبحث األول: التعريف مبصطلحات البحث
 وفيه ثالثة مطالب:

 : ينريف املرض لعة عاصطلح .ولاملطلب األ



 و
 

 اصطلح .ع : ينريف النقربة لعة املطلب الثاين

 :  تس م النقربة.املطلب الثالث
 املبحث الثاين: أثر املرض على العقوبة.

 وفيه مطلبان:
 :  ثر املرض الذ  يرجى بروس عهى النقربة.املطلب األول

 ع يغ   بنة فس ئ :
 : عقربة القو .املسألة األوىل

 : عقربة اجلههلل لهمريض الذ  يرجى بروس.سألة الثانيةامل
 : عقربة القطع لهمريض الذ  يرجى بروس.املسألة الثالثة

 .: حمبم ضم ن ا ف م إوا  ت م احلهلل عهى املريضاملسألة الرابعة
 :  ثر املرض الذ    يرجى بروس عهى النقربة.املطلب الثاين

 ع يغ ثلثة فس ئ :
 اجلههلل لهمريض الذ    يرجى بروس.: عقربة املسألة األوىل
 : حمبم برء املريض عهى التهللع .املسألة الثانية
 : عقربة القطع لهمريض الذ    يرجى بروس.املسألة الثالثة

 اخلامتة:
ذا  ددديهددد  يف عضدددن  يف ة يدددة البحدددث خ متدددة   هددد   يهددد    دددم التوددد ئ  الددديت يرصددده  إل

 البحث.

 أهمية البحث:



 ز
 

عح جدددة  مهيوددغأل - ثددر املددرض يف يرتيددع النقربددة -ا املرضدددرععتددهلل اخددلأ المبو بددة عددن  ددذ
 ددع فدد   غ ح علد التد   إليددغاب حيدث يوددرق يف كودد  الوقدغ عينسددر الرصددرل إليدغ علوسددهي  يت علدد

 اسوطن   نغ.
 ع ية.يق عا عهلذس األسب ب عغري   عزف  عهى اخوي   املرضرعاب ع سأل هللا الور 

 الدراسات السابقة:
ورت  هن . عي  ج فع ملذا   النهم ء يف  ذا املرضرع حسبم  اط  يرجهلل كو ب فسوق

  حمب م املرضرع يف كو  الوقغ   من  ف  اسوطن   نغ.

 منهج البحث:
 ية: ط اآليسهمب  يف إعهللاال البحث املته  الوحهيه  املق  ن ع خلص عمه  يف التق

ع عثقودغ    ولد  ابال س  املسد ئ  الوقهيدة اب  دإن ك يد  املسدألة حمد  إ د ع  ع ايود ق بيتد -1
ألاللدددة إن عفدددن كوددد  املدددذا   الوقهيدددة اب ب  عقبددد  ولددد  بدددذكر ا –فدددن كوددد  ا  ددد ع 

 عجهللأاب عإن ك ي  حم  خلف سق  اخللف  يه .
م تددرً   جددهلل هلدد اتو ددرأ عتددهلل وكددر األتددرال عهددى املددذا   الوقهيددة األ بنددةاب يف كدد  فسددألة-2

 س.الراجح عهى غري  يه اب عتهلل  زيهلل ترل الظ  رية إن عجهللاب عتهللف  القرل 
لشد  نيةاب ةاب ب ا يب  املدذا   حسد  الوقدهللم الدزفقاب  قدهللف  فدذ   احلتويدةاب ب امل لمبيد -3

  .ب احلت بهةاب عاعومهللأ يف يرثيق  ذس املذا   عهى  فه أ كو   صح هب
هيددغ فددن   طددر  عوكددرأ األاللددة الدديت اسددوهللل هبدد   صددح ب  ددذس األتددرالاب ع يبندد  كدد  الليدد   دد-4

 عته  ف   فمبن.فت تشة عإج بة 
ع اآلايأ بنددهلل عددز  إوا كدد ن الددهلللي  فددن المبودد ب  ع السددتة  حهدد  عهددى املراجددع الدديت وكرادد  -5

 عختري  األح اليث.



 ح
 

 وكرأ عجغ الهلل لة فن األاللة إن عجهللأ عإ  اجوههللأ يف بي يغ. -6
 رجيحغ.يك سب  بنهلل إيراال األاللة عاملت تش أ  وكر القرل الراجح حسبم  ظهر يل ع ب -7
 زعأ اآلايأ القرآيية إيل فراضنه  بذكر اسم السر   ع تم اآلية.ع -8
خرجودغ   حهللمه  خرج  األح اليث الرا ال  يف الرس لة  إن ك ن احلهلليث يف ال حيحك  ع -9

 حددهللمه      ع يففتهمد  عاد  ييسددر فدن كودد  السدتة العن الوندرض لهلل جوددغ عفد  مل يمبددن  يهمد
عهيدغ إن     النهمبي ن ال جوغ بتق  كلم  اجوههللأ يف خترجيغ فن كو  الستة األخر  فن 

 عجهلل
هلليث عإن  ريدد  احلدددغبيتدد  فندد ين األلوددد ب العريبددة الددرا ال  يف الرسددد لة فددن كودد  الهعدددة  ع -10

 ك ن هل  فنىن يف ا صطلح بيتوغ
 ويه  الرس لة بوه    ينك عهى ا سوو ال  فته  ع  :-11

 ء. هر  األح اليث عاآلهت  ع يبوه  حس  حرعف اهل    - 
 ع   ع ابددن  هددر  املدد لوك فريبددة حسدد  حددرعف اهل دد ء فددن غددري اعوبدد    ب  ع  م  -ب

  الا  الونريف.
لمبوددد ب ا هدددر  امل ددد ال  عاملراجدددع فريبدددة حسددد  حدددرعف اهل ددد ء عوكدددرأ  يهددد  اسدددم  -ج

أ يف ملنهرفدد اعامل لددف عالت  ددر ع  يددر التشددر عالطبنددة عفمب ةدد  عولدد  حسدد  يددر ر 
 .فز ]ن ش[املمبوبة الش فهة اليت اسووهللأ فته  بر املرجع. ع  رأ إىل فراجع 

 . هر  املرضرع أ -ال

 أهمية البحث:
عح جدددة  مهيوددغأل - ثددر املددرض يف يرتيددع النقربددة -عتددهلل اخددلأ المبو بددة عددن  ددذا املرضدددرع

 ددع فدد   غ ح علد التد   إليددغاب حيدث يوددرق يف كودد  الوقدغ عينسددر الرصددرل إليدغ علوسددهي  يت علدد
 اسوطن   نغ.
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 ع ية.يق عا ب ب عغري   عزف  عهى اخوي   املرضرعاب ع سأل هللا الور عهلذس األس

 الدراسات السابقة:
ورت  هن . عي  يرجهلل كو ب فسوق  ج فع ملذا   النهم ء يف  ذا املرضرع حسبم  اط

  حمب م املرضرع يف كو  الوقغ   من  ف  اسوطن   نغ.
 

هدر ع ولد    حسدن صدر   عفد عبنهلل  إن  ذا جههلل فوراضع بذل   يغ المب ري ليمبرن عهدى
  ف   يدغ س  إن يعم  بشر  عرضة لهخطأ عالتق  ن إو  ر فن لرازم البشر عالمبم ل حن عحهلل

 صراً   من هللا عإن يمبن خطأ  مق عفن الشيط ن عهللا ع سرلغ بريت ن
 دي  النهدم  سدب  حتعيف اخلو م   مبر هللا سبح يغ عين ىل عهدى ينمدغ النظيمدة عفتهد  ييسدري

 وع بغ.غ ع ن يتعا ع ية عهى إمت م  ذا البحث الذ   سألغ  ن يمبرن خ ل   لرجهالشرع  
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 ملخص البحث
 

 ةبعقر  عهللا  يم  املرضاب بسب  القو  عقربة أتخري عهللم عهى ايوق األئمة األ بنة .1
 .  ترا  ال  ب  الزن يف الرجم

 ال  ب  لزنا عول  يف، املرض بسب  الرجم عقربة أتخري يف النهم     اخوهف .2
  عالراجح القرل بنهللم الوأخري.   ترا اب

فع  لوأخريح ااخوهف الوقه ء عهى جههلل املريض الذ  يرجى زعال فرضغاب عالراج .3
 احلبس.

أتخري  الراجحاب ع اخوهف النهم ء يف عقربة تطع الس  ق املريض فرض ً يرجى بروس .4
 القطع.

 القرل اب عالراجحيضاملر  عهى احلهلل  ت م إوا ا ف م ضم ن اخوهف النهم ء يف حمبم .5
 بنهللم اللم ن.

   عالراجح  يغ اخوهف     النهم يف أتخري عقربة اجلههلل ملرض   يرجى زعالغاب .6
 ي خر عيلرب حبس  ف  يوحمهغ  ع  لن مب ل.

برئ    يغ إوا جح اخوهف  قه ء الش  نية يف حمبم برء املريض عهى التهللع اب عالرا .7
 ينيهلل احلهلل بنهلل برئغ.

 بة القطع ملرض    يرجى بروساب عالراجح القطع. اخوهف الوقه ء يف عقر  .8
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 تقدير شكر و
 

 هلل حن عصل  عسلف ً عهى خري خهقغ يبيوِّغ عف طو س.احلم
ككَفدددن مل  :التددد    فددد  بندددهللاب   فو ددد ً  لقدددرل هللا ينددد ىل: كلدددتن  دددمبر  ألزيدددهلليمبم اب عتدددرل

را ر  يقددهللوم بدد -احب دد   ددذ  زعبنددهلل  ن َفددنع هللا عهدد ع   دد –يشددمبر التدد   مل يشددمبر هللا  اب  ددإيق 
هلل هللكور  / حممددلدديهة الددالشددمبر عالنر دد ن لهقدد ئمك عهددى ج فنددة املهلليتددة الن مليددةاب ععهددى   سددهم   

لددديهة لشدددمبر   بدددن خهيودددة الوميمددد اب عهدددى جهدددرال م املب  كدددة يف خهللفدددة النهدددم ع  هدددغاب ع خدددصو 
 ن بُنهلل.نهيم عوالهللكور / عبهلل الت صر بن خلر فيلال اب الركي  املس عهلل لش عن الطلب له

دد رف غ هللااب املشدد  اب حوظددبو  ثددقوِّ  لشددمبر اجلزيدد  لولدديهة الددهللكور / ايسددر عبددهلل احلميددهلل الت و
 .ا البحثعهى  س ليتاب عهى ف   ع ين فن عت ية عيرجيغ عإ   ال حىت  و إ  ز  ذ

 اب الدذ  ء عالدهللعالشمبر فرصرل لمب وِّ َفن فهللو يل يدهلل الندرن عاملسد عهلل اب ع خدصو فدن  د  
  ك رياً بورجيه يغ السهلليهلل  عفمبوبوغ الن فر .يونق هللا

ً.ع يو ً عكذا  ُزج   مبر  عيقهللير  لمب وِّ إخريت ع خرايت عهى فس عهللام يل حسوِّ   فنترايو
 ك.  ب الن مل   سأل هللا  ن جيز  اجلميع خري اجلزاءاب عآخر العران  ن احلمهلل حن 
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 املبحث األول
 قسام العقوبة.، وبيان أالتعريف مبصطلحات البحث 

 
 وفيه ثالثة مطالب:

 .ينريف املرض لعة عاصطلح ً املطلب األول: 
 .اصطلح ً ع ينريف النقربة لعة املطلب الثاين: 

  تس م النقربة.املطلب الثالث: 
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 :اصطالحا   املطلب األول: تعريف املرض لغة و
 أواًل: تعريف املرض لغة:

    ص بغ املرضاب يق ل فدرض « ض  لنفر »لوظ فريض يف الهوعة  ر الرصف فن ترهلم 
اب عاملدرض: السودقم كيقديض ال ودحوة  ع صدهغ التوق د ن  ع اللودنف. يقد ل: بدهللن   لن ع فرضغ اّللو
فددريض    نتددص القددرو اب عتهدد  فددريض: نتددص الددهللويناب عالوومدد  ض  ن يددر  فددن يوسددغ املددرض 

 . 1كعليس بغ
  بندددهلل صدددو ئه  عاعودددهللاهل اب يقددد ل: عتددد ل الودددريعز ا ال و: املدددرض: إظدددلم الطوبيندددة عاضدددطراهب

ددددمبرن   فدددرض  هددددر فددددرض عفدددد  ض عفددددريض عاجلمددددع فددددراض عفرضددددى عفراضددددىاب عاملددددرض ك لسو
لهقهدد  خ صوددةاب عاملددرض  لووحريدد  ك   بوددوح املدديم عالددرواء : الشدد و عالتوودد قاب عالووددر  عالظوهمددة 

يددة  «عالتوق دد ن يددة ع زفددةاب  ددإن ك يدد  فونهللو كدد ن املنددىن  ددر اب عأتيت صدديعة   ندد  فددن ولدد اب فونهللو
اجلن     الوونهللية  ع ف  ال ة الشو ء عهى صوةاب عفن بو يمبرن فنىن  فرضغ: إفو  جنهغ فريلد  
 ع ص ال غ فريل اب عالوي   يف حتهلليدهلل   و املنتيدك  در السودي قاب  فود  إوا كد ن الوند   زفد اب  دإنو 

ال ودديعة فنددىن  فنتدد س: إفودد  ال وددريع   كمدد  يف تددرهلم  فددرض  ددلن    صدد   وا فددرضاب عتددهلل يويددهلل
ا زالة عفن بو يمبرن  فدرض  ندىن  زال املدرض كعاملدرض  تد   ندىن الشود  اب عتدهلل  سودر الهوعريودرن 
 ذس ال ويعة بلزم فنت     ق لرا: عأتيت  فرض  نىن ت  ب ا صد بة يف   يدغ عولد   نو فدن  زال 

نددىن األخددري بقددرل اب عتددهلل اسددوهلللورا عهددى  ددذا امل 2كالشودد و عددن   يددغ  قددهلل تدد  ب  ن يمبددرن ف دديب 
 الشو عر:

                                                            

. حتقيدق:  محدهلل عبدهلل العودر  عطد  اب الصـحا  ج  اللغـة واـحا  العربيـة. ( دد393 أ بر ي ر إمس عيد  بدن محد ال الود  ا  ك ابر ر اجل  1ك
 . 1106 /3كاب م 1987 -  د 1407الطبنة الرابنة اب بريعأ –الا  النهم لهمليك 

اب الا  ص ال اب بدريعأاب لسان العرب بر الول    ل الهلليناب حممهلل بن فمبرم. اب ابن فتظر  األ ريق اب 3/1106ابمرجع سابق  اجلر ر اب 2ك
-1413كبدددريعأ: ف سسدددة الرسددد لة3ابطالقـــاموحمل ا ـــي اب الودددريعز آ ال اب ادددهلل الدددهلليناب  232 /7كماب 1990 دددد   1410اب 1ط

 .843 اب ف ال : "فرض"اب 1993
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 علمبن حت   ذا الشوي  حزم *** إوا ف  ظنو  فرض  ع  ص  
 عتهلل وكر الوريعز ا ال   ذا املنىن عمل يذكر الش  هلل .

عترهلم:  فرض الروجد  يندق: عتدع يف ف لدغ الن  دة. عتدرهلم: فدروض  دلن  دلناب فنتد س:  تد م 
الوومريض: حسدن القيد م عهدى املدريضاب عمتدريض  عهيغ يف فرضغاب عالاعاس ليزعل عتغ املرض اب عتي 

 . 1كاألفر : ير يته  ععهللم إحمب فه اب عتي : الوول يع  يه 
ددد ج اب يقددد ل  عتدددرهلم:     فدددريضاب     يدددغ اددددراف عدددن ال ودددراباب تددد ل  بدددر إسدددح ق كالزوجو

يف املدرض عالسودقم يف البدهللن عالدهللوين  يند اب كمد  يقد ل ال ودحوة يف البدهللن عالدهللوين  يند اب عاملددرض 
اب عيف حدهلليث عمدرع بدن فندهلل  2كالقه  ي هح لمب و ف  خرج بدغ ا يسد ن عدن ال ودحوة يف الدهللوين

م يشورن فدرض القهدرباب «  م  و ء  فراضت »يمبرب  ت ل ابن األثري:    أيخذعن ب أ ناب كأةو
 . 3ك  فرض األجس م

 :تعريف املرض ااطالحاً اثنياً: 
   فته : فو  املرض اصطلح   قهلل ع الأ  يغ  ترال عهلليهلل

ت ل اجلرج ينو: املرض  ر ف  ينرض لهبهللن  يخرجغ عن ا عوهللال اخل صو  -1
  4ك

 . 5ك عت ل املت ع و: املرض: ضنف يف القرى يليو  عهيغ خه  يف األ ن ل. -2
عتدد ل ابددن اجلددرز و: املددرض: إحسدد    ملتدد يفاب عال وددحوة إحسدد    مللئددم. عتيدد :  ددر  -3

                                                            

  .232 /7ك ابمرجع السابقاب ابن فتظر اب 3/1106اجلر ر اب فرجع س بقاب  1ك
  .232 /7كاب املرجع السابق  2ك
الطبنددة األعىل . لبتدد ن–الا  المبودد  النهميددة بددريعأ اب التعريفــات . ددد 816عهدد  بددن حممددهلل بددن عهدد  الددزين الشددريف كاملوددر :  اباجلرجدد ين  3ك

 . 211صاب م1983- د 1403

حتقيدق: طد  ر  محدهلل اب ريـب احلـديث واألثـرالنهايـة يف  .  دد 606 أاملبد    بدن حممدهلل ك اباهلل الهللين  بدر السدن الاأاب ابن األثري اجلز    4ك
  .4/319ابم1979 - د 1399بريعأاب  -املمبوبة النهمية اب حممرال حممهلل الطت ح  عالزاعى 

الطبنددة . القدد  ر -عدد مل المبودد  . التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف.  ددد 1031 أحممددهلل عبددهلل الددروعف احلددهللاال  ب القدد  ر  ك اباملتدد ع   5ك
 .302اب صم1990- د1410األعىلاب 
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 . 1ك عوهللال عال وحوة. س ال ينرض لهبهللن  يخرجغ عن ا 
: املرض: ح لة خ  جة عن الطوبعاب ض  و   لون اب تد ل: عينهدم  -4 عت ل السووو  يقو احلتبه و

 . 2ك فن  ذا  نو ا  م عاألع ام كعدر ول    عراض عن املرض.

                                                            

حتقيدق : حممدهلل اب نزهة األعني النـوارر يف علـم الوجـوا والنرـا ر د . 597كأ  بن عه  الورج عبهلل الرمحن ر  ل الهللين  باب بن اجلرز ا  1ك
 . 544اب صم 1984 - د 1404 -الطبنة األعىل . لبت ن / بريعأ -ف سسة الرس لة . عبهلل المبرمي ك ظم الراض 

ف سسدة .  ذاء األلباب يف شر  منرومـة ادداب.  د 1188 أمهلل بن  محهلل بن س مل احلتبه  كمشس الهلليناب  بر النرن حم ابالسو  يق  2ك
  .3 /2كاب م1993 د /  1414ال  يية اب  الطبنةاب ف ر –ترطبة 
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: لغة العقوبة تعريف: الثاني املطلب  و اصطالحا 
 أواًل: تعريف العقوبة لغة:

ة اب عالنقربة لعدة: اسدم ف دهلل  لهوند  "عقد " عالندك عالقد ف عالبد ء النقر أ  ع النقرب
 صددلن صددحيح ناب  حددهللمه  يددهللل عهددى أتخددري الشدد ء عإيي يددغ بنددهلل غددريساب عاألصدد  اآلخددر يددهللل 

. يقدد ل: لدديس لوددلن عقدد اب   : لدديس لددغ علددهلل  هوددغاب عكدد  فددن  1كعهددى ا يودد ع ع ددهلل  عصددنربة
 . 2كخهف بنهلل   ء  هر ع تبغاب عع تبة ك    ء آخرس

عيقدددرل الندددرب: لقددد   دددلن فدددن  دددلن عقبدددةاب   :  دددهلل اب عالنقبدددة: اجلبددد  الطريددد  الدددذ  
يندددرض الطريدددقاب ع دددر طريددد  صدددن   دددهلليهللاب عفدددن البددد ب: الُنقددد ب فدددن الطدددرياب مسيددد  بدددذل  
لشددددهللا  عترادددد . عيقدددد ل:  عقبددددغ هللا  حسدددد يغ خددددريااب عا سددددم فددددن الَنقدددد اب    عروضددددغ ع بهلللددددغ. 

الرجدد   دد   ندد  سددرءااب عا سددم فتددغ النقربددةاب عع تبددغ بذيبددغ فن تبددة  عالنقدد ب عاملن تبددةاب  ن  ددزئ
 . 3كععق  اب     خذس بغ

 اثنياً: تعريف العقوبة ااطالحاً:
اخوهودد  عبدد  اأ الوقهدد ء يف ينريددف النقربددة اصددطلح اب  نر هدد  بنلددهم بقرلددغ: "زعاجددر 

 . 4كعضنه  هللا ين ىل لهرالع عن ا يمب ب ف  حظر عير  ف   فر"
  بنض املن صرين فن     النهم أبة : "اجلزاء املقر  مل هحة اجلم عدة عهدى ع دي ن ععر ه

                                                            

الا  إحي ء الدلا  الندر   اببريعأ. حممهلل عرض فرع  اب حتقيق:هتذيب اللغة. د 370 أحممهلل بن  محهلل اهلرع اب  بر فت ر  ك اباألز ر  1ك
معجـــم  . دددد 395 أ محدددهلل بدددن  ددد    بدددن زكدددرايء القدددزعيق الدددراز اب  بدددر احلسدددك ك اببدددن  ددد   اب ا1/179اب م2001الطبندددة األعىلاب  -

 . 4/77اب م1979 - د 1399. الا  الومبر. عبهلل السلم حممهلل    عن حتقيق:، مقاييس اللغة
 .1/179 اباملصدر السابق  2ك
  .1/179 ابمصدر سابق األز ر اباب 1/611 مصدر سابقفتظر اب ابن اب 3/368 ابمصدر سابقابن األثري اجلز  اب   3ك
اب 1اب بدريعأاب الا  المبود ب الندر اب طاألحكـام السـلطانية والـوالايت الدينيـةامل ع ال اب  بر احلسن عه  بن حممهلل بن حبي  البعهللاال .   4ك

 . 364ماب ص 1990 د   1410
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 . 1ك فر الش  ع"
عل   لددد  نريدددف األع دددذس الونريوددد أ فوق  بدددة املندددىن عإن اخوهوددد  يف النبددد  اأاب علنددد  الو
 لراجب أ.اأ عير   ذس الونريو أ لإل  ال  عن اجلزاء الذ   رع يف فق ب  ا يمب ب احملظر ا

رنً: "   اجلزاء الذ  يقر س الق يرن  سم اجلم عة عل د حله  ضدهلل فدن ي بد  فسد علية عت ي
 . 2كعاسوحق تغ لهنق ب عن جرمية فن اجلرائم اليت   يص عهيه "

لشدرعية  ك در انريو أ عيبهللع  ن الونريف الق يرين فوق  ب فع الونريو أ الوقهيةاب لمبن الو
فددر  ددر خم لوددة  ع ةاب    زأ أبن بددك سددب  إيقدد ع النقربددالتددة عإجيدد زا فددن القدد يريناب كمدد   ةدد  افودد 

 ومع. هحة اجملفالش  عاب ع   وى  ةم  فووق ن يف بي ن غ ية النقربة    ع   حتقيق 
  لنقربة يف حقيقوه  زعاجر عضنه  هللا ين ىل لهرالع عن ا يمب ب فد  حظدراب عيدر  فد   فدر  

اآلخدر  بن جد  الهدذ .   ند  هللا يند ىل فدن مل  يف الطبع فن فع لبة الشدهراأ املههيدة عدن ععيدهلل 
زعاجر احلهللعال ف  يرالع بغ وا اجله لة حذ ا فن  مل النقربة عخيوة فن يمب ل الولديحة ليمبدرن فد  

اب  3كحظر فن حم  فغ اترع اب عف   فر بغ فدن  رعضدغ فوبرعد   ومبدرن امل دهحة  عدم عالومبهيدف   
 . 4كًة لِّوْهَن َلمَِّك{ت ل هللا ين ىل: }َعَف   َْ َسْهَت َ  إِّ ع َ محَْ 

 
 

                                                            

الا  المب يدد  النددر اب . جلنــا ي اإلســالمي مقــاراً نلقــانون الو ــعيالتشــريع ا  . ه 1374كأ  عبددهلل القدد ال  عددرال اب عبددهلل القدد ال  عددرال   1ك
 . 1/609اب العن   ير طبعاببريعأ

.  سد لة فقهللفدة لمبهيددة الشدرينة عالقدد يرن " ج فندة األز ددر" فلســفة العقوبـة يف الشــريعة اإلسـالمية والقــانونعمبد زاب  مبدر   محددهلل عمبد ز.   2ك
 .12اب ص م 1971ك لتي  ال جة الهللكور اس

 . 364ص  مصدر سابق، ال ابامل ع    3ك
 .107 :اآليةاب سر   األيبي ء  4ك
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 العقوبة: أقسام: الثالث املطلب
  إىل ثلثدة م املرجبدة هلداجلدرائ يتقسم النقربة  عوب  اا  املخوهوة إىل  تسد م ك دري   وتقسدم  عوبد  

  تس م  ئيسة ع  :
 الق  ص. - 

 احلهللعال. -ب
 الونزير. -ج
 ال إىل:  ع حبقرق النب عيتقسم النقربة  عوب   ينهقه  حبقرق هللا ين ىل 
 عقربة    حق هللا ين ىلاب كحهلل الزىن عحهلل السرتة عحهلل الشرب. - 

 ععقربة    حق لهنب ال ك لق  ص. -ب
 ععقربة فونهقة  حلقك كحهلل القذف. -ج
 عيتقسم  عوب    ذين احلقك إىل:  
 عقربة ك فهة كحهلل الزىن عالسرتة عالشرب. - 

 ي  فن فريا  املقورل.عقربة ت صر  كحرف ن الق  -ب
 قو .مك عالععقربة  يه  فنىن النب ال  عجهة النب ال  غ لبة  يه  كمبو    الي -ج
   1كعقربة  يه  فنىن النب ال  عجهة النقربة  يه  غ لبة كمبو    الوطر يف  فل ن. -ال

                                                            

اب حتقيددق : ال/ عبددهلل هللا بددن عبددهلل احملسددن املغــي ددد . 620ابددن تهللافددةاب فر ددق الددهلليناب  بددر حممددهلل عبددهلل هللا بددن  محددهلل بددن حممددهلل املقهللسدد  كأ   1ك
اب الترع اب حميد  11/443م اب 1997    د1417اب 3اللك  ع ال/ عبهلل الوو ح حممهلل احلهر. كالسنراليةاب الا  ع مل المبو اب الرايضاب ط

 د 1412اب 3كالفشقاب بريعأاب عمو ناب املمبو  ا سلف اب ط  رو ة الطالبني وعمدة املفتني.ه . 676الهلليناب حيىي بن  رفاب كأ 
اب بدريعأ –الا  الومبدر . تيسـري التحريـر . دد 972احلتود  كاملودر :  ابحممهلل  فك بن حممدرال البخد    اب فري  ال  ساب 7/5م اب 1991  
 .1/633اب مصدر سابقاب عبهللالق ال  عرال اب 2/179
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 عيتقسم النقربة حبس  الرابطة الق ئمة بيته  إىل:
عالددرجم  ص لهقودد أ املقددر    صددل له رميددة ك لق دد النقددر أ األصددهية: ع دد  النقددر   - 

 لهزن عالقطع لهسرتة.
طبيدددق يافوتدددع  النقدددر أ البهللليدددة: ع ددد  النقدددر أ الددديت حتددد  حمددد  عقربدددة  صدددهية إوا -ب

هلل  ع ال ئ احلددددد النقربددددة األصدددددهية لسددددب   دددددرع  دددددر: الهلليدددددة إوا ال ئ الق دددد صاب عالونزيدددددر إوا
 الق  ص.

ملد   در   دهلل  رب بدهلل صهية تبد   ن يمبدرن بهللليدةاب عإتد  ينودعالنقر أ البهلللية    عقر أ  
وددرب هلل علمبتهدد  ينبغ النمددفتهدد  إوا افوتددع يطبيددق النقربددة األ ددهلل    لهلليددة عقربددة  صددهية يف القودد   دد
 مبددم بددغ بددهلل حير علمبددن عقربددة بهللليددة  لتسددبة لهق دد صاب عالونزيددر عقربددة  صددهية يف جددرائم الوندد زي

  ع الق  ص لسب   رع . فن الق  ص  ع احلهلل إوا افوتع احلهلل
نقربدددة مبدددم  لالنقدددر أ الوبنيدددة:  ددد  النقدددر أ الددديت ي دددي  اجلددد ين بتددد ء عهدددى احل  -ج

  حلرفددد ن  ملدددريا ابااألصدددهية عالعن ح جدددة لهحمبدددم  لنقربدددة الوبنيدددةاب عف ههددد  حرفددد ن الق يددد  فدددن 
 حلرف ن.يلي  عهى احلمبم عهى الق ي  بنقربة القو  ع  يشلط  يغ صهللع  حمبم  

النقددر أ الومبميهيددة: ع دد  النقددر أ الدديت ي ددي  اجلدد ين بتدد ء عهددى احلمبددم  لنقربددة   -ال
األصددهية بشددرط  ن حيمبددم  لنقربددة الومبميهيددة. عف  هلدد : ينهيددق يددهلل السدد  ق يف  تبوددغ بنددهلل تطنهدد  

   1ك  إن ينهيق اليهلل فلي  عهى القطع علمبتغ   جيرز إ  إوا حمبم بغ. –حىت يطهق سراحغ 
 ة فن حيث سهطة الق ض  يف يقهللير   إىل:عيتقسم النقرب

عقر أ فقهلل  : ع   النقر أ اليت عك الش  ع يرعه  عحهللال فقهللا    ع عجد  عهدى  - 
الق ض   ن يرتنه  العن  ن يتقص فته   ع يزيهلل  يه   ع يسوبهللل هب  غري  اب عيسمى  دذا التدرع 

                                                            

ق: عبدهلل الدرمحن بدن حممدهلل بددن يدقاب حتجممـو  الفتـاو .  دد 728يقد  الدهللين  بدر النبد    محدهلل بدن عبدهلل احلهديم احلددراين كاملودر :  اببدن ييميدةا  1ك
اب 28/380اب م1995 دددد/1416اب امدددع املهددد   هدددهلل لطب عدددة امل دددحف الشدددريفاب املهلليتدددة التبريدددةاب املمهمبدددة النربيدددة السدددنرالية. ت سدددم

  .1/633اب مصدر سابقعبهللالق ال  عرال اب 
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 ع  النور عته .فن النقر أ  لنقر أ اللزفة ألن عيل األفر ليس لغ إسق طه  
عقدددر أ غدددري فقدددهلل  : ع ددد  النقدددر أ الددديت يدددل  لهق ضددد  اخويددد   يرعهددد  فدددن بدددك  -ب

امرعة فن النقر أ عيقهلل  حمبمه  حبس  ف  يدراس فدن ظدرعف اجلرميدة عحد ل اجملدرماب عيسدمى 
   1ك  ذس النقر أ  لنقر أ املخري اب ألن لهق ض   ن  و   فن بيته .

 حمهه  إىل:عيتقسم النقربة فن حيث 
 احلبس.اجلههلل ع عقربة بهلليية: ع   النقر أ اليت يقع عهى جسم ا يس ن ك لقو  ع  - 

ح غ ك لت دعقر أ يوسية: ع   النقر أ اليت يقع عهى يوس ا يس ن العن جسدم -ب
 عالوربير عالوههلليهلل.

عقدددددر أ ف ليدددددة: ع ددددد  النقدددددر أ الدددددديت ي دددددي  فددددد ل الشدددددخص ك لهلليدددددة عالعرافددددددة  -ج
   2ك عامل  ال  .

 عيتقسم النقر أ حبس  اجلرائم اليت  رض  عهيه  إىل:
 عقر أ احلهللعال: ع   النقر أ املقر   عهى جرائم احلهللعال. - 

 لهللية.عقر أ الق  ص عالهللية: ع   النقر أ املقر   جلرائم الق  ص عا -ب
بندددض ع عقدددر أ المبوددد  اأ: ع ددد  عقدددر أ فقدددر   لدددبنض جدددرائم الق ددد ص عالهلليدددة  -ج
 الون زير. جرائم
   3كعقر أ الون زير: ع   النقر أ املقر   جلرائم الون زير -ال

 ع ت   عقر أ  خرى حب ه  الوقه ء   :
العدددر : العدددر  فدددن كددد   ددد ء  علدددغ. ع ددد  ضدددم ن جيددد  يف اجلت يدددة عهدددى اجلتدددكاب عيبهددد   - 

                                                            

 .1/633، املصدر السابق، 28/112املصدر السابق،  1ك
 . 1/633اب مصدر سابقاب عبهللالق ال  عرال اب 28/380اب مصدر سابقابن ييميةاب   2ك
  .634-1/632املصدر السابق،   3ك
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 تيموه  ي ف عشر الهللية ع   مخس فن ا ب   ع مخسم ئة ال  م.
أل ش غ لب  عهى امل ل الراج  يف اجلت ية عهى ف  العن التوساب عتهلل األ ش: يطهق ا -ب

  1ك يطهق عهى بهللل التوساب  هر يرع فن الهللية.

                                                            

. كالا  إحيدد ء المبودد  ة الدســوقي علــى الشــر  الكبــري للــدرديرحاشــي . ه 1230الهللسددرت اب مشددس الددهللين الشددير حممددهلل عر ددة كأ   1ك
اب م1990 ددد/1410اب بددريعأ –الا  املنر ددة  .األمه . 204كأ حممددهلل بددن إال يددس  بددر عبددهلل هللا  ابالشدد  ن النربيددةاب العن   يددر طبددع . 

الا  المبودد  . فــاا املنهــا مغــي ا تــا  عىل معرفــة معــاين أل.  ددد 977 أمشددس الددهلليناب حممددهلل بددن  محددهلل الشدد  ن  ك اباخلطيدد  الشددربيق
فتوحــات .  ( ددد1204 أسدهيم ن بددن عمددر بددن فت در  الن يهدد  األز ددر اب ك اباجلمدد ابم1994 - ددد 1415الطبنددة: األعىلاب اب النهميدة

فت در  بدن يدريس بدن صدلح الدهللين  ابالبهدريى ابالعن   يدراب الا  الومبر. الوهاب بتو يح شر  منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل
 - دد 1414الطبندة األعىلاب اب ع مل المبو  .دقا ق أويل النهى لشر  املنتهى املعروف بشر  منتهى اإلرادات. د  1051أك  احلتبه

اب حتقيدق : ال/ عبدهلل هللا اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلـالفاب املرالاع اب علء الهللين  بر احلسن عه  بن سهيم ن بن  محهلل. م1993
 م . 1998 د   1419ش عن ا سلفية عاألعت ف عالهللعر  عا    الاب بن عبهلل احملسن اللك . كالسنرالية: عزا   ال
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 املبحث الثاني
 أثر املرض على العقوبة 

 
 وفيه مطلبان:

 :  ثر املرض الذ  يرجى بروس عهى النقربة.املطلب األول
 هى النقربة.:  ثر املرض الذ    يرجى بروس عاملطلب الثاين
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 املطلب األول
 ملرض الذي يرجى برؤه على العقوبةأثر ا 

 
 ع يغ   بنة فس ئ :

 : عقربة القو .املسألة األوىل
 : عقربة اجلههلل لهمريض الذ  يرجى بروس.املسألة الثانية
 : عقربة القطع لهمريض الذ  يرجى بروس.املسألة الثالثة
 ريض.وا  ت م احلهلل عهى امل: حمبم ضم ن ا ف م إاملسألة الرابعة
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 املسألة األوىل: عقوبة القتل: 
ايوق األئمة األ بنة عهى عهللم أتخري عقربة القو  بسب  املرضاب ع  خدلف بدك الوقهد ء 

 . 1كيف ول   يم  عهللا عقربة الرجم يف الزن ال  ب    ترا 
 ل  ددل بمبدد  حدد  عولدد  ألن املق ددرال فددن عقربددة القودد  إز دد ق  عح اجملددرماب عيوسددغ فسددور  

   ئهلل  فن أتخري  .
 ددد  بسدددب   أتخري يفع فددد  عقربدددة الدددرجم يف الدددزن ال  بددد    تدددرا   قدددهلل اخوهدددف   ددد  النهدددم 

 املرض عهى ترلك:

ع ددر تددرل  3كعامل لمبيددة  2ك  يدد خر بسددب  املددرضاب عإىل  ددذا و بدد  احلتويددة القــول األول:
  . 1كعاحلت بهة  4ك هر  الش  نية عاملشهر  فن فذ بهم

                                                            

بدريعأاب  -الا  المبود  النهميدة ، البناية شر  اهلداية . د 855 بر حممهلل حممرال بن  محهلل بن فرسى احلتوى كاملور :   اببهلل  الهللين النيق  1ك
 .6/292، م2000 - د 1420الطبنة: األعىلاب اب لبت ن

اب 3/174اب  دد1313 اب الق  ر  -الا  المبو  ا سلف ، تبني احلقا ق شر  كنز الدقا ق ابع م ن بن عه  احلتو   خر الهلليناب الزيهن    2ك
كف ددراب فطبنددة ف ددطوى احلهدد اب شــر  فــتح القــدير .   ددد861ابددن اهلمدد م احلتودد اب كمدد ل الددهللين حممددهلل بددن عبددهلل الراحددهلل السيراسدد  كأ 

 –الا  املنر ددددة املبســــو ، . ددددد 483بددددن    سدددده  كاملوددددر : حممددددهلل بددددن  محددددهلل اب السرخسدددد  اب 5/245م اب 1970ه   1389اب 1ط
جممــع األ ــر يف شــر    . ددد1078 كاملوددر عبددهلل الددرمحن بددن حممددهلل بددن سددهيم ن اب المبهيبددريل اب 9/101اب م1993 - ددد 1414اب بددريعأ

بدددهلل  الدددهللين اب 5/591اب م1998 - دددد 1419بدددريعأاب لبتددد ناب  -الا  المبوددد  النهميدددة .خهيددد  عمدددران املت دددر : حتقيدددق. ملتقـــى األحبـــر
. االختيــار لتعليــل امل تــار.  ددد 683عبددهلل هللا بددن حممددرال بددن فددرالعال اب كاملوددر : البهددهللح اب اب 6/292اب6/292مصــدر ســابق، اب النيددق

سددراج الددهللين  اببددن  دديمااب 4/87 .م 1937 - ددد  1356اب بددريعأاب عغري دد   -القدد  ر  كعصددر ا  الا  المبودد  النهميددة  -فطبنددة احلهدد  
الطبندة  .الا  المبو  النهميةبريعأاب .  محهلل عزع عت يةحتقيق: ، النهر الفا ق شر  كنز الدقا ق.  د 1005  كأ عمر بن إبرا يم احلتو

 .3/135اب م2002 - د 1422األعىلاب 
اإلمـام »املعونة على مذهب عامل املدينـة  . دد 422عبهلل الر  ب بن عه  بن ي ر ال نه   كاملور :  اب بر حممهللعبهلل الر  ب اب  الق ض   3ك

 مصـدر الهللسدرت اباب 1/1392اب فمبدة املمبرفدة -املمبوبدة الو   يدةاب ف دطوى  محدهلل البد ز . محدي  عبدهلل احلدقو اب الوحقيدق: «الك بـن أنـسم
ـــد القـــريواينه . 1126اب التودددراع اب  محدددهلل بدددن غددد   كأ  اب4/259 ابســـابق ـــن أ  زي ـــى رســـالة اب ـــدواين عل . الا  الومبدددراب الفواكـــه ال

 . 2/213ماب 1995ه   1415
 –الا  املنر دة . خمتصـر املـزين اب دد 264إمس عيد  بدن حيدىي بدن إمس عيد اب كاملودر :  بدر إبدرا يماب  اباملزين اب6/60اب صدر سابقمالش  ن اب   4ك

= 
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تددد ل يف يبيدددك احلقددد ئق:" إوا زىن املدددريض عكددد ن حم دددت  يدددرجم ألن الدددرجم فوهدددف  دددل ميوتدددع 
 . 2كبسب  املرض"

عجدددد ء يف  ددددرح  ددددوح القددددهللير:" عإوا زىن املددددريض عحددددهللس الددددرجم أبن كدددد ن حم ددددت  حددددهلل ألن 
 . 3كاملسوحق توهغ ع  غ    ذس احل لة  ترب إليغ"

ض  ألن إيددلف يوسددغ  تدد   فسددوحق  ددل عتدد ل السرخسدد :"  أفدد  الددرجم يقدد م عهددى املددري
 . 4كميوتع إت فوغ بسب  املرض"

عت ل يف امع األةر:" عاملريض الزاين احمل ن يرجم يف احلد ل ألن الدرجم فوهدف ع  يودأخر 
 . 5كلسب  املرض"

 . 6كعت ل يف املنرية:" ع ف  يف الرجم  ل ي خر ملرض ع  لشهلل  برال"
حددهلل اجلهددهلل عهددى حبهددى ع  عهددى املددريض املددهلليف ع  يف عجدد ء يف خمو ددر املددزين:"ع  يقدد م 

 . 7كيرم حرس  ع برالس فورط ع  يف  سب ب الوهفاب عيرجم احمل ن يف ك  ول "
                                                            

= 

أسـ  .  دد 926 أزيدن الدهللين  بدر حيدىي السدتيمب  ك ابكراي األي    اب زكدراي بدن حممدهلل بدن  محدهللز اب 8/368اب م1990 د/1410اببريعأ
زين الهللين  بدر حيدىي  ابكراي األي    اب زكراي بن حممهلل بن  محهللاب ز 4/133ف اب العن   ير طبع اب كالق  ر اب الا  المبو ب ا سلاملطالب. 
 اب الرا ند اب2/190اب م1994 دد/1414اب الا  الومبدر لهطب عدة عالتشدر. الوهـاب بشـر  مـنهج الطـالب فتح.  دد 926 أالستيمب  ك

 حتقيدق:، لعزيـز شـر  الـوجيز، املعـروف أياـاً نشر  الكبريل. ا  د623 أك القزعيق الق سم  بر المبرمياب عبهلل بن حممهلل بن المبرمي عبهلل
اب م 1997 - دددددد  1417الطبنددددة األعىلاب . لبتددددد ن –الا  المبوددددد  النهميددددةاب بددددريعأ . عدددد الل  محددددهلل عبدددددهلل املرجددددرالع عهدددد  حممددددهلل عدددددرض 

املطلـب يف   ايـةه . 478اجلريقاب عبهلل امله  بن عبهلل هللا بن يرسدف ك أ  اب6/292 ابسابق مصدر النيقاب الهللين اب بهلل 11/157
  .17/190م اب 2003ه   1430اب 2اب حتقيق ال/ عبهلل النظيم الهللي  كتطراب عزا   األعت ف عالش عن ا سلفيةاب طدراية املذهب

 . 26/193مصدر سابق،   املرالاع اب 1ك
 .3/174  مصدر سابق،الزيهن اب   2ك
 .5/245 ابمصدر سابقابن اهلم م احلتو اب   3ك

 9/101اب مصدر سابقاب السرخس   4ك

 1/591 مصدر سابق،اب المبهيبريل  5ك

 .1/1392اب مصدر سابق  الق ض  عبهلل الر  باب 6ك

 .8/368  خمو ر املزين 7ك
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عتدد ل يف ة يددة املطهدد :" ب الددرجم يقدد م يف احلددر الشددهلليهللاب عالددربال املوددرطاب عاملددرض املددهلليف  
فددد م الوحدددرز عدددن  سدددب ب  دددإن الدددرجم إ دددل    دددل عجدددغ لإلبقددد ء عهدددى فرجدددرم. عإتددد  يرعدددى ا 

 . 1كاهلل اب إوا ك ن احلهلل جههللا"
ت ل الرا ن :" الظ  ر املشهر   ن الدرجم   يد خر لهمدرض  ألن يوسدغ فسدور   اب  دل  درق 

 . 2كبك املريض عال حيح"

اب عوكدددر الرفهددد   3ك: يددد خر بسدددب  املدددرضاب ع دددذا تدددرل يف فدددذ   الشددد  نيةالقـــول الثـــاين
 .  4كيف  ذس احل لةعغريس  ن الوأخري فتهللعب إليغ 

ت ل الرا ن :" الظ  ر املشهر   ن الدرجم   يد خر لهمدرض  ألن يوسدغ فسدور   اب  دل  درق 
بك املريض عال حيحاب ع يغ عجغ فدذكر  يف كود ب الق ضد  ابدن كد  "عالوهدذي " عغريمهد :  يدغ 

  إليددغاب إن ثبدد    تددرا   يدد خر إىل  ن يددرب   أليددغ بسددبي  فددن الرجددرعاب ع  دد  يرجددع بنددهلل فدد   فدد
 ينددك فدد  عجددهلل فددن الرفدد  عهددى توهددغاب ع ددذا اخلددلف ينددرال ف هددغ يف  يددغ  دد  يددرجم يف  ددهلل  احلددر 

 . 5كعالربال"
عتددد ل الرفهددد :"كع  يددد خر  الدددرجم كملدددرض  يرجدددى بدددروس كعحدددر عبدددرال فودددرطك  إو الدددتوس 
فسددور    بمبدد  حدد ل كعتيدد : يدد خر     يددهلل  كإن ثبدد   تددرا     أليددغ بسددبي  فددن الرجددرعاب ع ال 

                                                            

 .17/190  ة ية املطه  1ك

 .11/157  الشرح المببري2ك
 .11/157  ايظر: الشرح المببري3ك

املمبوبدة الو   يدة . ة ا تا  يف شر  املنهـا حتف  .ه 974كأ   ه ب الهلليناب  بر النب  :  محهلل بن حممهلل بن عه  اهليوم اب بن ح را  4ك
اب الروفه اب 9،118اب بريعأاب بهللعن طبنة عبهللعن   ير  -كب صر ا  الا  إحي ء اللا  النر  اب م 1983 - د  1357اب المبربى   ر

 ددطوى احلهدد اب ك ف ددراب فطبنددة ف ايــة ا تــا  عىل شــر  املنهــا . ه . 1004حممددهلل بددن    النبدد    محددهلل بددن محددز  كأ  الددهللينمشددس 
اب الا  حاشــيتا القليــو  وعمــريةه. 1069اب القهيددر اب  دده ب الددهللين  محددهلل بددن  محددهلل بددن سددلفةابأ7/435م   اب1967ه   1386

 .4/280ماب 1997 -ه1417اب 1المبو  النهمية بريعأاب لبت ناب ط

 .11/157  الشرح المببري5ك
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 . 1كأبن األص  عهللفغاب  ف  ف    يرجى بروس  ل ي خر لغ جزف "
عجدد ء يف ح  ددية القهيددر :"كع  يدد خر     الددرجم      جيدد  أتخددريس ملددرض  ع حددراب  ع 

 . 2كبرال فورطكابينم يتهللب الوأخري ملرض يرجى بروس"
ر  ع  اسوهللل الق ئهرن بندهللم أتخري د  أبن النقربدة إوا عجبد   وسدوريف عهدى الود - األدلة:

يددد خر إ  حل جدددة  ع عدددذ اب عاملدددرض يف عقربدددة القوددد  لددديس عدددذ اً يرجددد  أتخري ددد   عولددد  ألن 
  3كالراج  إيلف اجملرم  ل  رق بيتغ عبك ال حيح يف  ذا

عاسوهللل الق ئهرن بوأخري   أبن املقر  لزن تهلل يرجع عن إترا س  ثت ء الرجم  يل ف  مل فد  -
بددغ فددن  مل املددرضاب عيدد ثر ولدد  عهيددغ عيدد ال  إىل توهددغاب عتوهددغ  يوددذ عهيددغ فددن عقربددة الددرجم إىل فدد 

   4كغري فسوحق يف  ذس احل لة لرجرعغ عن إترا س
عجي ب عهى  ذا ا سوهلل ل أبن األص  عدهللم الرجدرعاب ع  يهوود  إىل ادرال احوم لدغاب  دل 

   5كي خر ف  عج  بسب  احوم ل
 يه : أتخري  اب مل  ر القرل بنهللم  –عهللا  عهم  –اللجيح: علن  الراجح 

 للنف اللي  الق ئهك  لوأخري عإفمب ن ا ج بة عهيغ. .1
 لقر  اللي  الق ئهك بنهللم الوأخري عسلفوغ فن املت تشة. .2
لن تد    ألن اعألن احوم ل  جرع املقر  لزن عن إترا س احومد ل ضدنيف  عولد .3

 قد ء ا يسد نصد  باألإوا  تر بش ء  ل يقر إ  عن عهماب ع ر غدري فدوهم  تدرا س عهدى يوسدغاب ع 
 حلهللعال.اعهى إترا ساب عالتظر إىل ف    ذس ا حوم  أ اللنيوة ي ال  إىل ينطي  

                                                            

 7/435  ة ية احملو ج1ك
 .4/280  ح  ية القهير 2ك
اب امددددع 9/101اب مصــــدر ســــابقاب السرخسدددد  اب5/245 ابمصــــدر ســــابقابددددن اهلمدددد م احلتودددد اب اب 3/174اب در ســــابقمصــــ  الزيهندددد اب 3ك

 .11/157اب الشرح المببري1/591األةر
 . 7/435اب ة ية احملو ج11/157ايظر: الشرح المببري  4ك
 .7/435  ايظر: ة ية احملو ج5ك
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 برؤه: يرجى الذي للمريضاملسألة الثانية: عقوبة اجللد 
 اخوهف الوقه ء عهى جههلل املريض الذ  يرجى زعالغ يف  ترال:

حدىت يدرب  علمبتدغ حيدبس  ي خر اجلهدهلل عدن املدريض الدذ  يرجدى بدروس ع  جيهدهلل القول األول:
 .  3كعالش  نية  2كعبغ ت ل ا ف م ف ل   1كعإليغ و ب  احلتوية

تددد ل السرخسددد :" عإوا عجددد  عهدددى املدددريض حدددهلل فدددن احلدددهللعال يف زىن  ع  دددرب  ع سدددرتة 
 . 4كحبس حىت يرب "

عجدد ء يف امددع األةددر:" ع  جيهددهلل الددزاين املددريض غددري احمل ددن فدد  مل يددرب  عددن املددرض كدد    
 . 5كىل اهلل  ع ر غري فسوحق بغ لمبن حيبس حىت يرب   ي ههلل"يول  إ

عجدد ء يف املهللعيددة:" تدد ل : تددهلل  خربيدد   ن ف لمبدد  تدد ل يف املددريض إوا خيددف عهيددغ : إيددغ   
 . 6كين   عهيغ عي خر عيس ن"

عيف ح  ية عمري  عهى  رح احمله  عهى املته ج:" ترلدغ كعيد خر اجلهدهلل  .  د  حيدبس فدهلل  
 . 7كيف ال  ب   لبيتة" الوأخري؟  ر فو غ

ت ل ا ف م اجلريق:" عجيدرز  ن يقد ل: حيدبس املقدر حدىت يسدوق   حومد ل احلدهللاب  دإن  جدع 

                                                            

 .1/591اب امع األةر 88-4/87اب ا خوي   لونهي  املخو   9/100اب مصدر سابقالسرخس اب   1ك
 . 4/514كالا  الومبراب العن   ير اب (. املدونة الكرب  ه 179إف م الا  اهل ر اب ف ل  بن  يس األصبح اب  بر عبهلل هللا املهللين كأ   2ك
اب ةحاشـيتا القليـو  وعمـري . 957عمدري اب  ده ب الدهللين  محدهلل الربلسد اب أاب 17/193اب ة يدة املطهد  4/133  ايظر:  سدىن املط لد  3ك

  .4/280ماب 1997 -ه1417اب 1الا  المبو  النهمية بريعأاب لبت ناب ط
 .100/ 9اب مصدر سابق السرخس اب 4ك
 .1/591  امع األةر5ك
 .4/514  املهللعية 6ك
 .4/280  ح  ية عمري  7ك
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 عن إترا ساب خهيت  سبيهغ. 
ع  خلف  ن الق  ص لر ثب اب عاتول  احل لة أتخدري ا سدويو ءاب  دإن ددبس فدن عهيدغ 

األئمددة  ن املشددهرال عهيددغ حيددبساب  الق دد صاب ك لددذ  ثبدد  عهيددغ  لبيتددةاب عالددذ  يهقيوددغ فددن كددلم
 . 1كعالنهم عتهلل هللا ين ىل"

عج ء يف  سىن املط ل :" عك  فن  خر حهللس لنذ   ل  هى ب  حيدبس حدىت يدزعل عدذ ساب 
ت لددغ ا فدد ماب عيرتددف  يددغ ابددن الر نددةاب عتدد ل:   يو ددغ حددبس املقددر كمدد  وكددرس ا فدد م احومدد   يف 

 فدددن  ربدددغ مل حيدددبساب عإ   يشدددبغ  ن يركددد  بدددغ فدددن  فرضدددع آخدددراب ع فددد  ال  بددد  زنس  لبيتدددة  دددإن
 . 2كحيوظغ  ع يراتبغ"

ــاين:  يدد خر اجلهددهلل عددن املددريض الددذ  يرجددى بددروس ع  جيهددهلل حددىت يددرب اب عإىل  ددذا القــول الث
 . 4كع ر ترل عتهلل ا ف م  محهلل  3كو   بنض الش  نية

بددروساب كدد حلمى تدد ل اخلطيدد  الشددربيق:"كعي خر اجلهددهلل  عإن مل يههدد  غ لبدد  كملددرض  يرجددى 
 . 5كعال هللاع  ألن املق رال الرالع   القو اب عتهلل يول  اجلههلل حيتتذ إىل القو "

عج ء يف كو ية التبيدغ:" تد ل: ع  جيهدهلل يف حدر  دهلليهللاب ع  ]يف[ بدرال  دهلليهللاب ع  يف فدرض 
يرجى بروس حىت يرب   ألن املق رال فن إت فة احلهلل الرالع عالزجر العن القو اب عإت فة احلهلل يف احلدر 

 .  6كالربال ]عاملرض[ فنك عهى توهغ"ع 
                                                            

 .17/193ة ية املطه    1ك

 .4/133 سىن املط ل    2ك

ه . 476اب الشددرياز اب  بددر إسددح ق إبددرا يم بددن عهدد  بددن يرسددف كأ  4/280اب ح  ددية القهيددر   435-7/434  ايظددر: ة يددة احملودد ج3ك
اب  اخلطيدددد  الشددددربيقاب 2/190اب  ددددوح الر دددد ب 347-2/364م اب 1967ه 1386اب كف ددددراب فطبنددددة ف ددددطوى احلهدددد اب املهــــذ ب

كفايـة النبيـه يف   دد .710اب ابن الر نةاب  محهلل بدن حممدهلل بدن عهد  األي د   اب  بدر النبد  اب  دم الدهلليناب كاملودر : 5/458 مصدر سابق،
 . 213-17/212ماب 2009الوتبيغاب حتقيق: اهلل  حممهلل سرع   سهرم. الا  المبو  النهميةاب الطبنة األعىلاب شر  

 .26/193الشرح المببري لهمقهللس اب 26/193اب ا ي  ف 6/292البت يةايظر:   4ك

 5/458  فعق احملو ج5ك

 213-17/212  كو ية التبيغ6ك
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عتدد ل الشددرياز  يف املهددذب:" عإن كدد ن احلددر  ددهلليهللا  ع كدد ن فريلدد  فرضدد  يرجددى بددروس  ع  
كددد ن فقطرعددد   ع  تددديم عهيدددغ حدددهلل آخدددر يدددر  إىل  ن ينودددهللل الزفددد ن عيدددرب  فدددن املدددرض  ع القطدددع 

 . 1كعيسمبن  مل احلهلل أليغ إوا  تيم احلهلل يف  ذس األحرال  ع ن عهى توهغ"
عج ء يف الشرح المببري لهمقهللس :" ت ل الق ض : ظ  ر ترل اخلرت  أتخريس  لقرلغ يف فن 

 . 2كجي  عهيغ احلهلل: ع ر صحيح ع ت "

 . 3كعت ل املرالاع :" عحيوم   ن ي خر يف املرض املرجر زعالغ. ينق إوا ك ن جههللاً "
  فدد  حيومهددغ   يدد خر اجلهددهلل عددن املددريض الددذ  يرجددى بددروس عيلددرب حبسددالقــول الثالــث: 

ع ددر تددرل   5كعإليددغ و بدد  احلت بهددة  4ك عايددة عددن    احلسددك بددن القطدد ن فددن  صددح ب الشدد  ن 
 . 6كالظ  رية

ت ل الرا ند :" ععدن  عايدة    احلسدك بدن القطد ن عجدغ:  يدغ   يد خراب عيلدرب يف املدرض 
 . 8كعغريس"  7كحبس  ف  حيومهغ فن اللرب  لن مب ل

 ملددريض إوا عجدد  عهيددغ احلددهلل   قددهلل  تدد م عمددر بددن اخلطدد ب عجدد ء يف ا   دد ال:" عجيهددهلل ا

                                                            

 .347-2/364  املهذب1ك

 .26/193الشرح المببري  2ك

 .26/193  ا ي  ف 3ك

 .6/292اهلهللاية   رح البت ية اب11/158الشرح المببري اب 17/213كو ية التبيغ ايظر:    4ك

اإلرشـاد  . دد 428حممدهلل بدن  محدهلل بدن    فرسدى الشدريفابالبعهللاال  كاملودر : اب  بدر عهد  اهلد مش  اب 6/292اهلهللايدة   رح البت يةايظر:   5ك
 اب1/477. م1998 - دددد 1419األعىلاب اب الطبندددة ف سسدددة الرسددد لةاب : ال. عبدددهلل هللا بدددن عبدددهلل احملسدددن اللكددد حتقيدددق، عىل ســـبيل الرشـــاد

 .193-26/192الشرح المببري

 اب العنبددريعأ –الا  الومبددر . ا لــى نداثر.  ددد 456 أ بددر حممددهلل عهدد  بددن  محددهلل بددن سددنيهلل األيهلللسدد  القددرط  الظدد  ر  ك اببددن حددزما  6ك
 .12/91اب   ير

 احلدهلليث غريد  يف الته يدة: ايظدر. ع ثمبدرل عإثمبد ل عع مبدرل ع مبد ل: عيق ل الرط اب  يغ يمبرن الذ  التخ   عذاق فن النذق: ن مب ل ال7ك
 .3/183عاألثر

 .11/158الشرح المببري   8ك
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 .   1كاحلهلل عهى تهللافة ع ر فريض"
عتدد ل يف الشددرح المببددري:" عإوا كدد ن جهددهللااب  دد ملريض عهددى ضددربك   حددهللمه اب يرجددى بددروساب 
 ق ل  صح بت : يق م عهيغ احلهللاب ع  ي خراب  دإن خشد  عهيدغ فدن السدرطاب ضدرب بسدرط يد فن 

 . 2كالسرط  تيم  لن مبرل" فنغ الوهفاب  إن خيف فن
عت ل ابن حزم:"   ح  ن الراج   ن جيههلل ك  عاحهلل عهى حس  عسنغ الدذ  كهودغ هللا 

 .  3كين ىل  ن ي رب لغ"
فن  ضدة الظدرا ر لهموهدرم فدن احلدهللاب ع در  ن يقد م حيدث   يعهد  عهدى  سبب اخلالف:

فطهقدد  فددن غددري اسددو ت ء  ظددن املقدديم لددغ  ددراأ يوددس احملددهللعالاب  مددن يظددر إىل ا فددر  ت فددة احلددهللعال
 . 4كت ل: حيهلل املريضاب عفن يظر إىل املوهرم فن احلهلل ت ل:   حيهلل حىت يرب 

 األدلة:
 ة عاملنقرل. الستن ف اسوهللل  صح ب القرل األعل الق ئهك بوأخري اجلههلل فع احلبس بهلللي   

 يددغ تدد ل: "اي  يهدد  التدد    تيمددرا عهددى   عى فسددهم يف صددحيحغ  فددن حددهلليث عهدد  -
زيدددد   ددددأفرين  ن  مبم احلددددهلل فددددن  ح ددددن فددددتهم عفددددن مل حي ددددناب  ددددإن  فددددة لرسددددرل هللا   تدددد ئ

 جههلل  اب  إوا    حهلليث عههلل بتو    خشي  إن  ن جههللا   ن  توههد اب  دذكرأ ولد  لهتد  
 " 6كعيف  عاية  خرى زاال: "ايركه  حىت مت ث "  5ك ق ل: " حست    

ريس احلدهلل عدن التوسد ء عفهللحدغ عهدى يف أتخد صرعب عهيد ً  عجغ ا سوهلل ل:  ن الت  
                                                            

 .1/477الر  ال  سبي  إىل   ا    ال1ك

 .193-26/192  الشرح المببري لهمقهللس 2ك
 .12/91  احملهى  آلهت  3ك
الا  . بدايـة اتتهـد و ايـة املقتصـد.  دد 595كاملودر :   بر الرليهلل حممهلل بن  محهلل بن حممدهلل بدن  محدهلل بدن   دهلل القدرط اب   هلل احلويهللبن ا  4ك

 .4/221اب م 2004 - د 1425اب الق  ر  –احلهلليث 
   . 1705ح3/1330ك التوس ءاب عن احلهلل أتخري  ب احلهللعالاب كو ب  اب مسلم احيح  5ك
 [.1795] ع تمغ الس بقكاب عالب ب  بالمبو يف فسهم    خرجغ6ك
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 . 1كول اب عالتو   فرض  فن األفراض
عيددرت   ددذا ا سددوهلل ل: أبن الوددأخري الددرا ال يف احلددهلليث إتدد  كدد ن لشددع   دد غ  هلدد  ع ددر 
سدديلن الددهللماب عمل يمبددن لهتودد   املددرضاب عف هددغ  ن   جيهددهلل فددن و عددغ القدد ءاب عاملددهلل  الدديت يتوظددر 

   2ك  س عة  ع س عو نيقط ع الم التو   ت ري اب عإت    
تدد ل: "ايركهدد   عجيدد ب عددن  ددذس املت تشددة:  ن يف بنددض  عاايأ احلددهلليث جدد ء  ن التدد  

حددىت مت ثدد " ع ددذس زايال  ثقددة جيدد  تبرهلدد اب ع دد  يددهللل عهددى  ن الوددأخري مل يمبددن فددن  جدد   ددع  
 دددد غ اب عإتدددد  كدددد ن فددددن  جدددد   ن مت ثدددد  لهشددددو ء عيددددزعل  ثددددر التودددد   عتهدددد  حددددىت   يدددد ال  إىل 

 ه . لك
عاسوهلللرا بهلللي  فن املنقدرل ع در:  ن عقربدة اجلهدهلل لدر  تيمد  عهدى املدريض يف  دذس احل لدة  -2

 يلدد ف  مل النقربددة إىل  مل املددرضاب ع ددذا تددهلل يدد ال  إىل  ددل  اجلدد يناب ع لكددغ غددري فسددوحقاب 
   3ك و خر حىت يرب 

طيددد  إىل ين حدددبس املدددريض ال  بددد  حدددهللس  لبيتدددة خم  دددة  رعبدددغ فدددن احلدددهلل ع دددذا يددد ال  -3
 حهللعال هللا ين ىل.

أتخري عقربة اجلههلل عن املريض حىت يرب اب إوا كد ن يرجدى زعال فرضدغ  يدغ إت فدة لهحدهلل  -4
 .  4كعهى عجغ المبم ل فن غري إيلف

 ل.عُيسوهللل ألصح ب القرل ال  ين غ ل  ف  اسوهللل بغ  صح ب القرل األع -
وس رجدددى بدددر لددذ  ياسددوهللل  صدددح ب القدددرل ال  لددث القددد ئهك أبيدددغ   يدد خر جهدددهلل فدددريض ا-

 عجيههلل حبس  ف  حيومهغ أباللة فن المبو ب عالستة عاملنقرل:

                                                            

 .5/514اب املهللعية 9/100اب مصدر سابقاب السرخس   1ك

 .90-12/89  ايظر: احملهى  آلهت  2ك

 .9/100اب مصدر سابقاب السرخس   3ك

 .26/193   ايظر: ا ي  ف4ك
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َهد   -1 ُ يَدْوًس  إِّ ع ُعْسَنَه  هَلَ  َف  َكَسَبْ  َعَعَهيدْ  من المبو ب ترل هللا ين ىل: }َ  ُيمَبهوُِّف اّللو
دديَت   َْع َ ْخطَددْأَن َ بدعتَدد ددْذَن إِّن يعسِّ تَدد  إِّْصددرًا َكَمدد  مَحَْهوَددُغ َعهَددى َفدد  اْكَوَسددَبْ  َ بدعتَدد  َ  يُدَ اخِّ ددْ  َعَهيدْ   َعَ  حَتْمِّ

ْهتَدد  َفدد  َ  طَ تَددَة لَتَدد  بِّددغِّ َعاْعددُف َعتعدد  َعاْغوِّددْر لَتَدد  َعاْ مَحْتَدد   َ  ددن تَدْبهِّتَدد  َ بدعتَدد  َعَ  حُتَموِّ يددَ  َفددْرَ َن العددذِّيَن فِّ
   1ك َ يُ ْرَن َعَهى اْلَقْرمِّ اْلمَب  ِّرِّيَن{

ل:  ن اآليددة يرجدد     جيهددهلل  حددهلل إ  حسدد  ط توددغ فددن األملاب ع ددذا يددص عجددغ ا سددوهلل 
  2كجه    جيرز خم لووغ

وددرب ي دد ً يف     ينعيتدد ت : أبن اآليددة المبرميددة عإن اللدد  لهومبهيددف حبسدد  الط تددةاب إ   ةدد
 خر ألن يف رضددغاب  ودداملسددألةاب ب إن عددهللم حتمدد  املددريض ألمل النقربددة  فددر ف تدد  يددزعل بددزعال ف

  إت فة لهحهلل عهى عجغ المبم ل.الوأخري
اب  قد ل: ف   ع   ن  جًل ضنيف اخلهقة تهلل عتع عهى  فة  ذُكر ول  لرسدرل هللا  -2

"اضددربرس حددهللس"  قدد لرا اي  سددرل هللا: إيددغ  ضددنف فددن ولدد  لددر ضددربت س ف ئددة سددرط فدد أاب تدد ل: 
   4ك  ضربرس ضربًة عاحهلل " 3ك" خذعا لغ ُع مب ً    يغ ف ئة مشراخ  

ئدغاب عمل يد خرس إىل بر   فر  ت فة احلهلل عهى اجل ين ع ر فدريض هلل ل:  ن الت  عجغ ا سو
 ب  حهللس عهى ال وة اليت وكرأ علر ك ن الوأخري فشرعع ً ألجهغ.

ن كد ن الدغاب  مدعيرت   ذا ا سوهلل ل:  ن احلهلليث حيم  عهدى املدريض الدذ    يرجدى زع 
ف املدريض ثاب خبدلذ  وكدر يف احلدهللي  يرجى بروس  ل ي خر عقربودغاب بد  جيهدهلل عهدى الرجدغ الد

 الذ  يرجى زعال فرضغ  ألن يف أتخريس إت فة احلهلل عهى المبم ل.
                                                            

 .286  سر   البقر اب اآلية: 1ك

 .12/90  ايظر: احملهى 2ك
 .2/500 ة ية األثر: ايظر الُبسراب عهيغ الذ  ع ر الن مب لاب  غ  ن فن غ ن ك    ر:   الشمراخ3ك
 اب21935ح  36/263 مسند أمحد  اب2574اب ح2/859ك احلهللاب عهيغ جي  عاملريض المببري  ب احلهللعالاب كو ب  ابماجة ابن سنن  4ك

 هللا  محدغ ح در ابدن  ظاحلد  عتد ل اب8/230 احلدهللاب ي دي  فدرض فن   خهقوغ يف اللرير  ب احلهللعالاب لهبيهق اب كو ب الكرب  السنن
 نصدر حممدهلل الشدير . عصدححغ2/142 األحكـام أدلـة مـن املـرام بلـو " عإ سد لغ عصدهغ يف اخوهدف علمبدن حسدناب عإست الس: " يغ ين ىل
  . 2087ح 2/85 ماجه ابن احيحك األلب يناب الهللين
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عيعتغ  فرياً عهى البحدرين  ف  ج ء يف ت ة تهللافة بن فظنرن  ن  فري امل فتك عمر  -3
 تبدد  عهددى التدد    قدد ل: فدد  يددرعن يف    دد ء فددن  خددربس أبيددغ  ددرب اخلمددراب ع يهدد : " ن عمددر 

فة؟ ت لرا:   يرى  ن  ههللس ف  كد ن فريلد ً  سدمب  عدن ولد   ايفد ً ع صدبح يرفد ً عتدهلل جههلل تهللا
عددزم عهددى جهددهللساب  قدد ل ألصددح بغ فدد وا يددرعن يف جهددهلل تهللافددة؟ تدد لرا:   يددرى  ن  هددهللس فدد  كدد ن 
ضنيو اب  ق ل عمر: ألن يهقى هللا حت  السي ط  ح  إىل فدن  ن يهقد س ع در يف عتقد اب ائودرين 

  1ك   ههلل..." بسرط  أفر بقهللافة
جهددهلل تهللافددة ع ددر فددريض عمل يدد خرس إىل برئددغاب  عجددغ ا سددوهلل ل:  ن  فددري املدد فتك عمددر 

   2كعايوشر ول  يف ال ح بة عمل يتمبر  مب ن إ  ع ً 
 عيرت   ذا ا سوهلل ل فن عجرس:

األعل:  ن فدددرض تهللافدددة حيومددد   يدددغ كددد ن خويوددد ً   ميتدددع فدددن إت فدددة احلدددهلل عهيدددغ عهدددى عجدددغ 
اب عهلدددذا مل يتقددد  عتدددغ  يدددغ خودددف يف السدددرط عإتددد  اخوددد   لدددغ سدددرط ً س عمدددر المبمددد لاب   هدددهلل

   3كعسط ً ك لذ  يلرب بغ ال حيح
فقددهللم عهددى  ندد  عمددر  عال دد ين:  ن  ندد  التدد  

أتخددري إت فددة  اب  قددهلل ثبدد  عتددغ   4ك
 احلهلل خلرف اهلل  .

 جههلل تهللافة ع ر فريض   حومد   دذا  ن يمبدرن إ دو ق عمدر   عال  لث:  ن عمر 
فن  ن ميرأ تب   ن يلدرب احلدهلل  يمبدرن فنطدل لهحدهلل. عاحومد   يلد : فدن  ن يمبدرن ي ديبغ 

 . 5كفرأ فتغاب  وبك  ذا  ن إ و ق عمر ك ن فن كل األفرين"

                                                            

 .8/315 يحاب  فتغ عجهلل فن ب   يه اب عاحلهلل األ ربة كو ب  لهبيهق اب الكرب  السنن اب 240 /9اب كمصنف عبد الرزاق  1ك
 .3/338  ايظر:  رح فتوهى ا  االاأ2ك
 .194-26/193  ايظر: الشرح المببري لهمقهللس  3ك

 .194-26/193  ايظر: الشرح المببري لهمقهللس  4ك

 .12/191  ايظر: احملهى 5ك



 

(26) 

   1ك ن احلهلل عاج  عهى الور اب  ل ي خر ف   عجبغ هللا بعري ح ة  -4
ض ميتدع ن املدر لد  ألعيت ت : أبن الوأخري  تد  لديس بعدري ح دةاب بد   در أتخدري حب دةاب عو

 جغ المبم ل.ع حهلل عهى فن إت فة احلهلل عهيغ لتل ي ال  إىل  لكغاب ب إن يف الوأخري إت فة له
 ن املريض إوا عج  عهيغ حهلل   بهلل  يغ فن  فرين   هتلدث هلمد : إفد   ن ين د  لدغ   -5

يسدون   احلهلل عإف   ن ي خر عتغاب عالوأخري إىل الربء ليس لغ عت  حمهللال  ألن عرال  صحوغ تهلل 
عتددهلل يبطددد عتددهلل   ينددرالاب  هددذا الوددأخري ينوددرب ينطدديًل لهحددهللعال ع  جيددرز  أليددغ خددلف  فددر هللا 
ين ىل يف إت فة احلهللعال  هم يبق إ  الون يد اب عي كدهلل ولد  تدرل هللا يند ىل:} َعَسد  ُِّعراْ إِّىَل َفْعوِّدَر   

   2كفوِّن  عبوِّمُبْم َعَجتعة ... {
   3كغ الذ  كهوغ هللا ين ىل  ن ي رب لغ ي    ن ين   جههللس عهى حس  عضن

   لدددغاب ع دددرعيتددد ت   دددذا ا سدددوهلل ل: أبن الودددأخري  تددد  بسدددب  املدددرض الدددذ  يرجدددى زعا
ند ىلاب عتدهلل يألفر هللا  خم لوة يوأج  ك رياً يف الع ل اب عالوأخري لهنذ    ينورب ينطيًل لهحهللاب ع 

خري يف بدد  الوددأ يف فراضددع ك ددري اللدد  ي ددرص ك ددري اب فددن المبودد ب عالسددتة عهددى الوددأخري لهنددذ  
 ف    ذس احل لة إت فة ألفر هللا ين ىل عهى عجغ المبم ل.

تي س ً عهى ال ل اب  إن املريض فدأفر  أبن ي ده  ت ئمد اب  دإن مل يسدوطع  ق عدهللاً      -5
 ددإن مل يسددوطع  نهددى جتبددغاب ع مبددذا احلددهللاب  يحددهلل عهددى حسدد  ط توددغاب بدد   تدد  فددن  ب  عىل  

   4كفر    عظم فن  فر احلهللعالعول  ألن ال ل   
عيتددد ت   دددذا ا سدددوهلل ل أبيدددغ تيددد   فدددع الوددد  ق  ألن ال دددل  هلددد  عتددد  حمدددهللال ع  جيدددرز 
أتخري   عتغاب ع ف  احلهللعال عإن ك ي     عهى الور  إ   ن عتوه  ليس ضيق ً كرت  ال ل اب 

                                                            

   امل هلل  الس بق.1ك

 .133  سر   آل عمراناب اآلية: 2ك

 .12/191  ايظر: احملهى 3ك

 .4/280عمري    ح  ية 4ك



 

(27) 

 ب إن الوأخري تهلل ثب  بهلللي .
زعالددغاب   ختهددر فددن ثددل   حرال:إفدد   ن عإت فددة عقربددة اجلهددهلل عهددى املددريض الددذ  يرجددى -

يق م النقربة عهيغ كم  يق م عهى األصح ءاب  ع يقد م عهيدغ ب در   خموودة كمد  يقد م عهدى املدريض 
الذ    يرجى زعال فرضغاب  ع ي خر عتغ النقربة حىت يرب . ع  جيرز  ن يق م عهيغ النقربة كمد  

فسددوحقاب عيف إت فوهدد  ب ددر   خمووددة   يقدد م عهددى األصددح ء  ألن ولدد  يدد ال  إىل يهوددغ ع ددر غددري
كمدد  يقدد م عهددى املددريض الددذ    يرجددى زعال فرضددغ إت فددة نت ددة هلدد اب  ددل يبقددى إ   ن يدد خر 

   1كعقربوغ حىت يرب اب  وسور  فتغ بنهلل الربء عهى عجغ المبم لاب عفن غري إيلف
عولد  ملد   ابسفدع احلدب القرل األعل الق ئ   لوأخري -عهللا  عهم -عالذ  يلجحالرتجيح: 

 أييت:
 تر   اللة  صح ب  ذا القرلاب عسلفوه  فن املت تشة. .1
هللعال حلدع ييلي ألنو عهللم حبسغ  يغف  يف حبس املريض حىت يرب  فن حوظ حهللعال هللااب  .2

 هللا  حوم ل  رعبغ.
عفددددددد  ع ال عهدددددددى  اللدددددددة  صدددددددح ب القدددددددرل ال  لدددددددثاب فدددددددن فت تشدددددددة  ضدددددددنو  ال لوهددددددد .  .3

                                                            

 .12/330  ايظر: املعق 1ك



 

(28) 

 

 برؤه: يرجى الذي يضللمراملسألة الثالثة: عقوبة القطع 
 :هى ترلكععتهلل اخوهف النهم ء يف عقربة تطع الس  ق ملرض اجل ين فرجر الزعال 

يددد خر القطدددع عدددن املدددريض الدددذ  يرجدددى بدددروس ع  يقطدددع حدددىت يدددرب اب عإليدددغ القـــول األول: 
 . 3كعاحلت بهة  2كعامل لمبية  1كو ب  احلتوية

هللعال يف زىن  ع  ددرب  ع سددرتة عجدد ء يف املبسددرط:" عإوا عجدد  عهددى املددريض حددهلل فددن احلدد
 . 4كحبس حىت يرب "

عتدد ل ابددن  دد  :" عيدد خر الق دد ص  يمدد  العن الددتوس لهحددر املوددرال عالددربال املوددرط عفددرض 
 . 5كاجل ين"

عج ء يف ح  ية الهللسرت :"كعحيوم   ن أيخر الق  ص      يم  العن التوس لربء اجلد ين 
 . 6كعلر أتخر الربء ستة"

 . 7كع  يقطع فريض يف فرضغ   لتل أييت عهى يوسغ"عت ل ابن تهللافة املقهللس :" 
عتدد ل يف  ددرح فتوهددى ا  االاأ:" كعيدد خر تطددع  يف سددرتة عدر دد  كخددرف يهددف  حمددهللعال 

                                                            

 .100اب /مصدر سابقاب السرخس   1ك

اب عقــد اجلــواهر الثمينــة يف مــذهب عــامل املدينــة ه .616ابددن  دد  اب جددلل الددهللين عبددهلل هللا بددن  ددم كأ اب 1/1392املنريددة ايظددر:   2ك
ح  ددددية الهللسددددرت   اب3/1106م اب 2003 ددددد  1423اب 1حتقيددددق: ال/ محيددددهلل بددددن حممددددهلل حْلمددددر. كبددددريعأاب الا  العددددرب ا سددددلف اب ط

4/260 . 

 .3/339اب  رح فتوهى ا  االاأ9/122ايظر: املعق  3ك

 .100اب /مصدر سابقاب السرخس   4ك

 .3/1106 مصدر سابق،  ابن    اباب 5ك

 .4/260 الهللسرت  ح  ية  6ك

 .9/122املعق  7ك
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 . 1كبقطنغ مل  فر  ن الق هلل زجرس   إ لكغ"
 
 

ي خر القطع عن املريض الذ  يرجدى بدروس حلدق هللا يند ىل خبدلف الق د ص  القول الثاين:
 . 2كعإليغ و ب  الش  نيةأليغ حق آالف اب 

عجددد ء يف  سدددىن املط لددد :" ك عيددد خر عجدددر  حدددهللعال هللا كقطدددع السدددرتة ملدددرض يرجدددى زعالدددغ 
ع ددهلل  حددر عبددرال  إىل الددربء عاعوددهللال الددزفن لددتل يههدد  احملددهللعال  عألن حقرتددغ يندد ىل فبتيددة عهددى 
املسددددد  هة خبدددددلف حقدددددرق اآلالفيدددددك كق ددددد ص عحدددددهلل تدددددذف  دددددل يددددد خر  ألةددددد  فبتيدددددة عهدددددى 

 . 3ك يقة"املل
عتدد ل يف فعددق احملودد ج:" كع  جهددهلل يف  فددرض  ع كحددر عبددرال فوددرطك    :  ددهلليهلليناب بدد  
ي خر إىل الربء عاعوهللال الرتد  خشدية اهلدل اب عكدذا القطدع يف السدرتةاب خبدلف الق د ص عحدهلل 

 . 4كالقذف"

 األدلة:
 ىتيقطددع حدد يددرى  صددح ب القددرل األعل أتخددري القطددع عددن املددريض الددذ  يرجددى بددروس ع 

 رل.يرب اب بل يوريق بك حق هللا عحق اآلالفيكاب عاسوهلللرا بهلللي  فن املنق
ىل  مل إلنقربدددة  ن عقربدددة القطدددع لدددر  تيمددد  عهدددى املدددريض يف  دددذس احل لدددة  يلددد ف  مل ا -

 رب .ياملرضاب ع ذا تهلل ي ال  إىل  ل  اجل يناب ع لكغ غري فسوحقاب  و خر حىت 

                                                            

 .3/339   رح فتوهى ا  االاأ1ك

 .5/459 ج اب فعق احملو4/133ايظر:  سىن املط ل    2ك
 .4/133   سىن املط ل  3ك

 .5/459  فعق احملو ج 4ك



 

(30) 

روس حلدق يرجدى بد خري القطدع عدن املدريض الدذ عاسوهللل  صح ب القدرل ال د ين القد ئهك بودأ
 هللا ين ىل خبلف الق  ص أليغ حق آالف اب بهلللي  فن املنقرل:

ع ددر  ن حقددرق هللا يندد ىل فبتيددة عهددى املسدد حمة خبددلف حقددرق اآلالفيددك كق دد ص عحددهلل -
  1ك تذف  ل ي خر  ألة  فبتية عهى املل يقة.

فددن    ع  ضددغفدد  إتدد  كدد ن بسددب  فددعيددرت   ددذا ا سددوهلل ل أبن أتخددر اسددويو ء حددق اآلال
هللم لددتوس فقدداحومدد ل  ن يدد ال   ددذا ا سددويو ء إىل تودد  يوددس فسددهمة فن ددرفةاب عحوددظ  ددذس ا

 عهى فراع   حق اآلالف  الذ    يسقط  لوأخري.

 الرتجيح: 
 يه : القرل بوأخري القطع حلق هللا عحق اآلالف  مل  -عهللا  عهم–عيرجح  

 إفمب ن ا ج بة عهيغ.للنف اللي   صح ب القرل ال  ين ع  .1
 لقر  اللي   صح ب القرل األعل عسلفوغ فن املت تشة. .2

                                                            

 .4/133   سىن املط ل  1ك



 

(31) 

 

 :املسألة الرابعة: حكم ضمان اإلمام إذا أقام احلد على املريض
 اخوهف النهم ء يف املسألة عهى ترلك:

  يلددددمن ا فدددد م إوا  تدددد م احلددددهلل عهددددى املددددريض عفدددد أ احملددددهللعالاب عبددددغ تدددد ل  القــــول األول:
  2ك اب عحمبى ابن املتذ  ا   ع  يغ. 1كذ   عتهلل مالش  نية ع ر امل

 سددىن املط لدد :"ك هر  تيمدد   حددهللعال هللا يندد ىل فددع فدد  وكددر  مدد أ احملددهللعال ك ددل ضددم ن  
 . 3كعهى املقيم هل اب عإن ع ى بل  الوأخري  أليغ يهف براج   تيم عهيغ"

س   ى بددرو رجددعتدد ل يف  ددوح الر دد ب:"  ن ا فدد م لددر جهددهلل يف حددر عبددرال فوددرطك عفددرض ي
 ضم ن عهيغاب ".  

أ اجملهددرال طك  مدد عجدد ء يف فعددق احملودد ج :"كعإوا جهددهلل ا فدد م يف فددرض  ع حددر عبددرال  فوددر 
يد : لدر .  دإن تسراية ك ل ضم ن عهى التص  يف األم ألن الوهف ح   فن عاجد   تديم عهيدغ
 ذل ؟ .خوتغ يف حر  ع برال فورط ضمن كم  يص عهيغ يف املخو راب  هل ك ن  ت  ك

  جي  أبن اجلههلل ثب   لتصاب عاخلو ن   جوه ال  أ بغ الونزير ". 
 بدرال   ع يلدر ع حدر  ععت ل يف ة يدة احملود ج :"كعإوا  كجهدهلل ا فد م   ع نئبدغ كيف فدرض  

 س ". خهق   حيوم  السي ط ك ل ضم ن عهى التص  حل رل الوهف فن عاج   تمت 

  4كهى فريض  م أاب ع ر عجدغ عتدهلل الشد  نيةيلمن ا ف م إوا  ت م احلهلل ع القول الثاين:
                                                            

اب 7/435اب ة يدة احملود ج 9/119اب حتودة احملود ج 5/459اب فعدق احملود ج  281-4/280كتدز الدراغبكاب4/133 سدىن املط لد  : ايظر  1ك
 .17/213اب كو ية التبيغ 2/191 وح الر  ب 

 .4/459جفعق احملو  ايظر:   2ك
اب 7/435اب ة يدة احملود ج 9/119اب حتودة احملود ج 5/459اب فعدق احملود ج  281-4/280كتدز الدراغبكاب4/133 سدىن املط لد  : ايظر  3ك

 .17/213اب كو ية التبيغ 2/191 وح الر  ب 
 .17/213كو ية التبيغ   ايظر:  4ك
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 . 1كع ر ترل عتهلل احلت بهة
سددوحب باب بي  ا سددعتدد ل يف كو يددة التبيددغ :" تدد ل ا فدد م: إن تهتدد :   يلددمناب كدد ن عهددى 

 عإن تهت : يلمناب  رجه ن:
  حهللمه :  ن الوأخري عاج اب عإت  ضمت س  لونهلليغ بل  الراج .

 نزير"شرط سلفة الن تبة  كم  يف الوعال  ين:  يغ جيرز الون ي اب علمبن ب
عج ء يف  رح فتوهى األ االاأ:"كعفن ف أ  جبههلل كيف ينزير  ع  ف أ يف كحدهلل بقطدع  ع 
جهددهلل عمل يهزفددغ أتخددريس     احلددهلل كف   ددر ك ددهلل   أليددغ فدد أ فددن  ندد  فددأوعن  يددغ  ددرع  عألن 

م أتخدري احلدهلل أبن ك يد  ا ف م نئ  عن هللا ين ىل ع سرلغ  مب ن الوهف فتسر  إىل هللا  دإن لدز 
 . 2كح فل  ع ك ن فريل  ععج  عهيغ القطع عاسور  س إون  وهف احملهللعال ضمتغ لنهللعايغ"

 األدلة:
 مدد أ  املددريض اسددوهللل  صددح ب القددرل األعل القدد ئهك بنددهللم اللددم ن إوا  تدديم احلددهلل عهددى

 بهلللي  فن املنقرل:
 يندد ىل ع سددرلغ  مبدد ن  يددغ فدد أ فددن  ندد  فددأوعن  يددغ  ددرع  عألن ا فدد م نئدد  عددن هللا -

 . 3كالوهف فتسر  إىل هللا
عيدرت  ا سددوهلل ل  يدغ فدد  لدر خددق ا فد م  تهددف يف املدرض  مدد أ ضدمناب  هددل كد ن  تدد   

 .  4ككذل ؟
ع جيدد  عهددى املت تشددة   جيدد  أبن اجلهددهلل ثبدد   صددل عتددهلل ا  لددتص اب عاخلودد ن   جوهدد ال 

                                                            

  .3/339ايظر:  رح فتوهى ا  االاأ   1ك
 .3/339 رح فتوهى ا  االاأ   2ك
اب كو يددة 2/191اب  ددوح الر دد ب 7/435اب ة يددة احملودد ج 9/119اب حتوددة احملودد ج 5/459اب فعددق احملودد ج 4/133 سددىن املط لدد  : ايظددر  3ك

 .17/213التبيغ 
 .2/191اب  وح الر  ب 9/119اب حتوة احملو ج 5/459فعق احملو ج : ايظر  4ك
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 . 1ك مب ن فشرعط  بسلفة الن تبة ك لونزير
 صح ب القرل ال  ين الق ئهك  للم ن بهلللي  فن املنقرل:عاسوهللل   -

  2ك أبيغ إوا  ت م ا ف م احلهلل عهى املريض ع ه   يلمن لنهللعايغ عهيغ.

  3ك ا سوهلل ل أبن  ذا الونهلل  ح ص  فن يهف فرج   ل ضم ن.ونوقش 

 الرتجيح:
لد  ملد  عو م ناب جحد ن القدرل األعل الق ئد  بندهللم اللد -عهللا  عهم ع حمبدم -الذ  يظهر

 أييت:
 لقر  اللي   صح ب القرل األعل ععج  وغ.-
 .إفمب ن ا ج بة عن اللي   صح ب القرل ال  يناب عع عال املت تشة عهيغ-

                                                            

اب كو يددة 2/191اب  ددوح الر دد ب 7/435اب ة يددة احملودد ج 9/119احملودد ج اب حتوددة 5/459اب فعددق احملودد ج 4/133 سددىن املط لدد  : ايظددر  1ك
 .17/213التبيغ 

  .3/339اب  رح فتوهى ا  االاأ 17/213ايظر: كو ية التبيغ  2ك
 .2/191اب  وح الر  ب 7/435اب ة ية احملو ج 9/119اب حتوة احملو ج 5/459اب فعق احملو ج 4/133 سىن املط ل  : ايظر  3ك
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 املطلب الثاني
 ض الذي ال يرجى برؤه على العقوبةأثر املر 

 
 ع يغ ثلثة فس ئ :

 : عقربة اجلههلل لهمريض الذ    يرجى بروس.املسألة األوىل
 : حمبم برء املريض عهى التهللع .ألة الثانيةاملس

 : عقربة القطع لهمريض الذ    يرجى بروس.املسألة الثالثة
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 :برؤه يرجى ال الذي للمريض اجللد عقوبة: األوىل املسألة
 رال:اخوهف     النهم يف أتخري عقربة اجلههلل ملرض   يرجى زعالغ عهى  ت

    يرجدى بدروس عيلدرب حبسد  فد  يوحمهدغ  ع   ي خر جهدهلل املدريض الدذالقول األول: 
 .  3كعاحلت بهة  2كعالش  نية 1ك لن مب ل عإىل  ذا و ب  احلتوية

ج ء يف يبيك احلق ئق: "عإن ك ن الدزاين ضدنيف اخلهقدة حبيدث   يرجدى بدروس  خيدف عهيدغ 
 .  4كاهلل  إوا ضرب جيههلل جههللا خويو  فقهللا  ف  يوحمهغ"

علددددر كدددد ن املددددرض   يرجددددى زعالددددغ ك لسدددد   ع كدددد ن خددددهللجل ً عتددد ل يف  ددددرح  ددددوح القددددهللير:" 
 .  5كضنيف اخلهقة  نتهللن ععتهلل الش  ن  يلرب بن مب ل  يغ ف ئة مشراخ  يلرب بغ ال نة"

عتدد ل يف ا خويدد   لونهيدد  املخوددد  :" لددر كدد ن فدددن عهيددغ احلددهلل ضدددنيف اخلهقددة  دد ف عهيدددغ 
 . 6كاهلل  لر ضرب  هلليهللا يلرب فقهللا  ف  يوحمهغ فن اللرب"

عتدددد ل صدددد ح  البت يددددة: "عإن كدددد ن فددددرض   يرجددددى زعالددددغ ك لسدددد  عخمددددهللعج اخلهقددددةاب    
ضددنيف اخلهقددة   حيومدد  السددي طاب  نتددهللن عالشدد  ن  ع محددهلل يلددرب بن مبدد ل  يددغ ف ئددة مشددراخاب 

 . 7ك يلرب ال نة عاحهلل   ع يلرب ف ئة سرط اومنة ضربة عاحهلل "
يدة  ع كد ن يلدرا كجهدهلل  ع  يد خر إو   عت ل يف فعق احملو ج:"ك إن مل يدرج بدروس  فتدغ لزف 

                                                            

 . 4/88اب ا خوي   لونهي  املخو  5/245 ابمصدر سابقاب ابن اهلم م احلتو اب 175-174/ احلق ئق ايظر: يبيك  1ك

 .11/158اب الشرح المببري5/458ايظر: فعق احملو ج   2ك
 .26/194الشرح المببري لهمقهللس   .9/67ايظر: املعق   3ك
 .175-174/ احلق ئق يبيك  4ك

 .5/245 ابمصدر سابقابن اهلم م احلتو اب  5ك

 .4/88ا خوي   لونهي  املخو    6ك
 .6/292البت ية  رح اهلهللاية  7ك
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غ يدددة يتوظدددراب لمبدددن ك  بسدددرط  لدددتل يههددد  كبددد  بن مبددد ل  ع دددر الدددذ  يمبدددرن  يدددغ الدددبهح  تزلدددة 
 . 1كالنتقرال فن المبرم كعهيغ ف ئة غ ن  ع   الشم  ير يلرب بغ فر  إوا ك ن حرا"
كددد ن خمدددهللج    عتددد ل الرا نددد : "عإن كددد ن املدددرض اددد    يرجدددى زعالدددغ  ك لسددد اب عالزف يدددة  ع

ضنيف اخلهقدة اب   حيومد  السدي طاب  دل يد خر احلدهلل  إو   غ يدة يتوظدراب ع  يلدرب  لسدي ط  
 . 2كلتل يهه اب علمبن يلرب بن مب ل عهيغ ف ئة مشراخاب ع ر الع ن وع الورعع اخلويوة"

تدد ل يف املعددق: " ددإن خيددف ضددر  عهيددغاب ضددرب ضددربة عاحددهلل  بلددعث  يددغ ف ئددة مشددراخ  ع 
 . 3كعرال صعري"

تدد ل يف الشددرح المببددري:" املددريض الددذ    يرجددى بددروساب  هددذا يقدد م عهيددغ احلددهلل يف احلدد ل ع  
 . 4كي خراب بسرط ي فن فنغ الوهفاب القلي  ال عري عمشراخ التخ "

تدد ل ابددن جددزم: " مددن ضددنف جددهللا جهددهلل بشددمراخ  يددغ ف ئددة ع مبددرل جهددهلل  عاحددهلل اب  ع  يددغ 
ضنوغ بطرف ثرب: عهى حس  ط تة ك   عجيههلل يف اخلمر عإن ا وهلل -مث يرن ع مب   كذل  

 . 5ك حهلل ع  فزيهلل"
يدد خر اجلهددهلل عيلددرب املددريض ف ئددة سددرط فوورتدد  عهددى األايم ع ددذا فددذ    القــول الثــاين:

 . 6كامل لمبية

 . 7كت ل الرا ن : "ععن ف ل :  يغ يلرب  لسي ط ]فورتة[ عهى األايم"

                                                            

 .5/458فعق احملو ج   1ك
 .11/158الشرح المببري  2ك
  .9/67املعق   3ك
 .26/194الشرح المببري لهمقهللس    4ك
 .12/91احملهى  آلهت    5ك
. بدريعأاب الا  شـر  خمتصـر خليـل منح اجلليـل . ه 1299اب ابن عهيو اب حممهلل بن  محهلل بن حممهلل كأ 2/213ايظر الوراكغ الهللعاين   6ك

 .6/292اهلهللاية   رح اب البت ية11/158الشرح المببري اب 9/73ماب 1989ه   1409اب الومبر
 .11/158الشرح المببري   7ك
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 . 1كهغ عإن مل يمبن  خر""عت ل ف ل : يلرب املريض ف ئة سرط فوورت اب حبيث ف  حيوم
   درق بدك  ن يمبدرن فدهلليو اب  ع  ن يمبدرن املدرض خويود اب عيلدرب احلدهلل القول الثالـث: 

 .  2ك"يف احل لك ت ل بغ بنض احلت بهة
تددرل الهخمدد  فددن امل لمبيددة  يددغ إوا عجدد  احلددهلل عهددى ضددنيف اجلسددم  دد ف  القــول الرابــع:

  3ك .عهيغ املرأ سقط عتغ احلهلل عين ت  عيس ن

 ة:األدل
روس ع يدغ يرجدى بد اسوهللل  صح ب القرل األعل الق ئهك بنهللم أتخري جهدهلل املدريض الدذ   

 يلرب حبس  ف  يوحمهغ  ع  لن مب ل بهلللي  فن الستة عاملنقرل.
: "  ن  جدل خمدهللج   ئد  عهدى افدر  اب عكد ن عالهلللي  احلهلليث الذ   ع  عن الت   -1

قدد لرا: اي  سددرل هللا  ددذا لددر جهددهلل فدد أ. تدد ل أبن جيهددهلل ف ئددة.    بددث هبدد اب  ددأفر  سددرل هللا 
" 4ك: " خذعا ع مب   عهيغ ف ئة مشراخاب   ضربرس بغ . 

 عجغ ا سوهلل ل:
يقدد م عهددى الوددر   ن جهددهلل املددريض الددذ    يرجددى بددروس   يدد خر ع  أيخددذ فددن تددرل التدد  

 عيلرب حبس  ف  يوحمهغ  ع  لن مب ل.
هللال  ألن عددرال  صددحوغ تددهلل يسددون   عتددهلل عتيدد   ن الوددأخري إىل الددربء لدديس لددغ عتدد  حمدد-2

يبطدد عتدهلل   ينددرالاب  هدذا الوددأخري ينودرب ينطدديًل لهحدهللعال ع  جيددرز  أليدغ خددلف  فدر هللا يندد ىل 
ددن  يف إت فددة احلددهللعال  هددم يبددق إ  الون يدد اب عي كددهلل ولدد  تددرل هللا يندد ىل:} َعَسدد  ُِّعراْ إِّىَل َفْعوِّددَر   فوِّ

                                                            

 .6/292اهلهللاية   رح البت ية  1ك

 .1/477 الر  ال إلىسبي    ايظر: ا    ال2ك
 .9/73اب مصدر سابقاب ابن عهيو   3ك
 مسـند الشـافعي"  عاس الش  ن اب عالبيهق  عن     ف فة بن سده  بدن حتيدف فرسدلاب ك ...يث: "  ن  جل خمهللج   ئ  عهى افر   حهلل  4ك

   .8/230 احلهللاب ي ي  فرض فن   خهقوغ يف اللرير  ب احلهللعالاب لهبيهق اب كو ب الكرب  السنن اب258 تم 
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   1ك عبوِّمُبْم َعَجتعة ... {
   2ك ي    ن ين   جههللس عهى حس  عضنغ الذ  كهوغ هللا ين ىل  ن ي رب لغ

  يم  اطهن  عهيغ. –عمل  جهلل ألصح ب بقية األترال ف  يومسمبرن بغ -

 الرتجيح:
قدرل  سدو ت ء ال الدهلللي   لتظر يف  ذس األتدرال عاألاللدة يوبدك لتد   ن  دذس األتدرال عريدة فدن

 األعل.
وه  فدددن ل عسدددلفالقدددرل األعلاب لقدددر   اللدددة  دددذا القدددر  -عهدددمعهللا   -عهلدددذا   لدددذ  يدددلجح

 املت تشةاب حيث اسوهلللرا  لستة ال  بوة. 

                                                            

 .133  سر   آل عمراناب اآلية: 1ك
 .12/191  ايظر: احملهى 2ك
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 : حكم برء املريض على الندور:الثانية سألةامل
 حمبم برء املريض الذ    يرجى بروس عهى التهللع  عاخوهورا عهى ترلك:  1كوكر الش  نية
اب هلل بندهلل الدربءينيدهلل احلد بروس عهدى التدهللع اب  دلإوا برء املريض الذ    يرجى  القول األول:
 ع ر ترل الش  نية.

ت ل اجلريق: " هر ايوق الربء فن ول  املدرض عهدى التدهللع اب ]  لدذ [ تطدع بدغ األصدح ب 
 ن ف  فلى ك فاب ع  ينيهلل احلهلل بنهلل الربء عا سوقللاب عتدهلل وكدرن يدرالالا يف  ن املنلدرب إوا 

عح  عتغاب  ه  يسقط  درض ا سدلم عتدغ  م  ؟ علديس  بر  عهى التهللع  بنهللف  اسوأجر  جريااب
احلددهلل كددذل    ددإن فبتدد س عهددى ا يددهلل  ع  لشددبهةاب عاملقدد م فتددغ كدد ف فنوددهلل بددغاب   يوعددري فرجدد  

  . 2كا عوهللاال بغ"
عج ء يف  سىن املط ل : " كعإن بر   فن   يرجدى بدروس بندهلل ضدربغ بن مبد ل عددرس ك جدز س  

رئ لبتدد ء احلددهللعال عهددى الددهلل ءاب عتي سددغ  يددغ لددر بددرئ يف  ثتدد ء خبددلف املنلددرب إوا حدد  عتددغ ب بدد
ول  كم  حهلل األصح ء عاعودهلل  د  فلدىاب ع در يظدري فد  لدر تدهلل  يف  ثتد ء ال دل  عهدى القيد م 

 . 3كك هر ضرب هب  فن يرجى  بروس ك ربئ مل جيزس  بت ء عهى  يغ جي  أتخري اجلههلل إىل الربء"
يرجى بروس عهى التهللع اب ينيهلل احلدهلل عيقد م عهيدغ حدهلل  إوا برء املريض الذ    القول الثاين:

  4ك األصح ءاب ع ر عجغ عتهلل الش  نية.
 

                                                            

اب حتوددددة احملودددد ج 459-5/458اب فعددددق احملودددد ج 11/159المببددددري  ابالشددددرح4/134اب  سددددىن املط لدددد  17/194ايظددددر: ة يددددة املطهدددد    1ك
 .2/191اب  وح الر  ب 7/435اب ة ية احملو ج 9/118

 .17/194ة ية املطه    2ك

 .4/134 املط ل   سىن  3ك

 .11/159المببري  الشرحايظر:   4ك
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 األدلة:
اسددوهللل  صددح ب القددرل األعل بددهلللي  فددن املنقددرل ع ددر فدد  لددر تددهلل  يف  ثتدد ء ال ددل  عهددى 

 . 1كالقي م  ل ينيهلل ف  فلى فن صليغ
ف  اسددوأجر  جددريااب عحدد  ن املنلددرب إوا بددر  عهددى التددهللع  بنددهللعيددرت   ددذا ا سددوهلل ل أب

 . 2كعج  عهيغ إع اليغاب  هل ك ن  ت  كذل ؟عتغاب 
 هللع َحدددد هللع عجيدددد ب عددددن املت تشددددة أبن احلددددهللعال فبتيددددة عهددددى الددددهلل ءاب  ددددإن بددددرئ تبدددد  ولدددد  ُحدددد 

 . 3ك   فلى األصح ءاب  ع يف األثت ء كم  حهلل األصح ءاب عاعوهللو 

 الرتجيح:
 القرل األعل لرج  وغ. -عهللا  عهم-عيلجح 

                                                            

 .7/435اب 459-5/458اب  سىن املط ل اب فعق احملو ج 17/194املطه  ايظر: ة ية   1ك
 امل  ال  الس بقة.ايظر:   2ك
 امل  ال  الس بقة  3ك
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 برؤه: يرجى ال الذي للمريض: عقوبة القطع ثالثةال لةاملسأ
 عاخللف يف  ذس املسألة عهى  ترال:

 . 1كيقطع يف املرض الذ    يرجى زعالغ ع ر املذ   عتهلل الش  نيةالقول األول: 
 يرجدى زعال  لد اب عفدن "ي خر القطع  لسرتة إىل الدربء  ي عت ل الرا ن  يف الشرح المببري:

    يقطع؟ حمبى ص ح  "البي ن"  يغ عجهك:فرضغاب إوا سرقاب 

 . 2كاملذ   فتهم اب ع ر املذكر  يف "الوهذي "اب  يغ يقطعاب عإ اب  ويغ إمه ل"

 . 3كي خر القطع عن املريض الذ    يرجى بروس ع ر ترل عتهلل الش  نيةالقول الثاين: 
حبهددى ع   "ع  يقطددع السدد  ق ع  يقدد م حددهلل العن القودد  عهددى افددر   تدد ل ا فدد م الشدد  ن :
 . 4كفريض اليف ع  بك املرض"

"إوا عجددد  لدددغ الق ددد ص يف حدددراب  ع بدددرال  دددهلليهلليناب  ع  جلددد ين فدددرض  عتددد ل ابدددن الر ندددة:
خمطرااب  يغ   يسدوريف ]فتدغ[ يف  دذس األحدرال  خشدية فدن إو د ب الدتوس  كمد  تهتد  بدذل  يف 

يف  شدد  ن  احلددهلل هلددذا املنددىناب عتددهلل صددرح بددذل  صدد ح   ددع اجلرافددعاب حمب يددة عددن يددص ال
 . 5كاألم"

ترل الهخمد  فدن امل لمبيدة  يدغ إوا عجد  احلدهلل عهدى ضدنيف اجلسدم  د ف  القول الثالث:

                                                            

 .11/159ايظر: الشرح المببري   1ك

 .11/159  الشرح المببري 2ك

 .15/493اب كو ية التبيغ 6/163األم ايظر:   3ك

 .6/163  األم 4ك

 .15/493  كو ية التبيغ 5ك
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  . 1كعهيغ املرأ سقط عتغ احلهلل عين ت  عيس ن

 األدلة:
 ل:اسوهلللرا  صح ب القرل األعل الق ئهك بقطع املريض بهلللي  فن املنقر 

ال  صددحوغ تددهلل يسددون   عتددهلل يبطددد  ن أتخددري تطددع املددريض إىل بددروس   جيددرزاب ألن عددر  -
عتدددهلل   يندددرال اب  هدددذا الودددأخري ينودددرب ينطددديًل لهحدددهللعال   أليدددغ خدددلف  فدددر هللا ينددد ىل يف إت فدددة 

دددن  عبوِّمُبدددْم  احلدددهللعال  هدددم يبدددق إ  الون يددد اب عي كدددهلل ولددد  تدددرل هللا ينددد ىل: }َعَسددد  ُِّعراْ إِّىَل َفْعوِّدددَر   فوِّ
 . 2كَعَجتعة ...{
 نقرل: الق ئهك بوأخري القطع بهلللي  فن املعاسوهللل  صح ب القرل ال  ين -
بدة إىل  مل مل النقر ع ر  ن عقربة القطع لر  تيم  عهى املريض يف  ذس احل لدة  يلد ف   -

 رب .ياملرضاب ع ذا تهلل ي ال  إىل  ل  اجل يناب ع لكغ غري فسوحقاب  و خر حىت 
س لدددغ لدددربء لدددياعيدددرت   دددذا ا سدددوهلل ل أبن الودددأخري يددد ال  إىل ينطيددد  احلدددهللاب عولددد  ألن 

 عت  فنك يتوظر إليغاب  ل يبقى إ   ن يق م النقربة.

 الرتجيح:
غ فدددن ل عسدددلفوالقدددرل األعلاب لقدددر  الليددد   دددذا القدددر  -عهللا  عهدددم-   لدددذ  يدددلجح عهلدددذا

 املت تشةاب عضنف اللي  القرل ال  يناب عع عال املت تشة عهيغ. 
 

                                                            

 .9/73اب مصدر سابقاب هيو ابن ع  1ك
 .133  سر   آل عمراناب اآلية: 2ك
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 ةــمــاخلات
 

 عصدحبغاب آلدغ ععهدى حممدهلل يبيتد  عهدى عالسدلم عال دل  ال د حل أاب يدوم بتنموغ الذ  حن احلمهلل
 .الهللين يرم إىل  ثرس عاتووى ستوغ ايبع عفن

  عالشددمبر حلمددهلل  جدد  عددزع حن  يرجددغ  ن إ  البحددث  ددذا خودد م بنددهلل يسددنق  ددل بنددهللاب  فدد 
 البحدددثاب ذا ددد إمتددد م عهدددى يل عإع يودددغ ير يقدددغ عهدددى سدددهط يغ ععظددديم عجهدددغ جلدددلل يتبعددد  كمددد 
 .عيرض س حيبغ مل  عالور يق  لهغ فن املزيهلل عج  عزع ع سألغ
 :البحث خلل فن إليه  يرصه  اليت التو ئ  فن  هة إىل  خو      ري  ن  ت  حيسن إيغ ب

 الدرجم عقربدة هللاعد  يمد  املدرضاب بسدب  القود  عقربدة أتخدري عدهللم عهدى األ بندة األئمدة ايوق .1
 .  ترا  ال  ب  الزن يف

   تدرا اب ل  بد ا الدزن يف عولد  املدرضاب بسدب  الدرجم قربدةع أتخدري يف النهدم     اخوهف .2
 . الوأخري بنهللم القرل عالراجح

 .احلبس فع ريالوأخ عالراجح فرضغاب زعال يرجى الذ  املريض جههلل عهى الوقه ء اخوهف .3
 .القطع أتخري جحعالرا بروساب يرجى فرض ً  املريض الس  ق تطع عقربة يف النهم ء اخوهف .4
 .اللم ن بنهللم لقرلا عالراجح املريضاب عهى احلهلل  ت م إوا ا ف م ضم ن مبمح يف النهم ء اخوهف .5
 يددد خر    يدددغ حعالدددراج زعالدددغاب يرجدددى   ملدددرض اجلهدددهلل عقربدددة أتخدددري يف النهدددم   ددد  اخوهدددف .6

 . لن مب ل  ع يوحمهغ ف  حبس  عيلرب
 هللينيدد   بددرئ واإ  يددغ عالددراجح التددهللع اب عهددى املددريض بددرء حمبددم يف الشدد  نية  قهدد ء اخوهددف .7

 .برئغ بنهلل احلهلل
  .القطع عالراجح بروساب يرجى   ملرض   القطع عقربة يف الوقه ء اخوهف .8
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 فهرس اآليات القرآنية
 رقم الصفحة رقمها ــــةــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــ

 سورة البقرة

ُ يَدْوًس  إِّ ع -  . {َه  هلََ ْسنَ عُ  }َ  ُيمَبهوُِّف اّللو

 ورة آل عمرانس

 .{َجتعة ... عَ مُبْم بوِّ  ع  } َعَس  ُِّعراْ إِّىَل َفْعوَِّر   فوِّن-

 سورة األنبياء

 .َك{َن َلمِّ هْ لِّو  }َعَف   َْ َسْهَت َ  إِّ ع َ مْحَةً -
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 حاديث النبويةفهرس األ
 رقم الصفحة طرف احلديث

 اضربرس حهللس
  ئ  عهى افر   ن  جل خمهللج  

  تب  عهى الت    ن عمر 
 َفن مل يشمبر الت   مل يشمبر هللا

 اي  يه  الت    تيمرا عهى   ت ئمبم احلهلل
 

24 
37 
25 
2 
22 
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 فهرس املؤلفني
  

  د . 606أ كابن األثري اجلز  اب اهلل الهللين  بر السن الاأاب املب    بن حممهلل  -1
 ه .241 كأ  محهلل بن حممهلل بن حتب  الشيب ين  محهلل بن حتب اب -2
  د 370األز ر اب حممهلل بن  محهلل اهلرع اب  بر فت ر  كأ  -3
 ه  .179أ إف م الا  اهل ر اب ف ل  بن  يس األصبح اب  بر عبهلل هللا املهللين ك -4
  د . 972 فري  ال  ساب حممهلل  فك بن حممرال البخ   اب احلتو  كاملور :  -5
  د .855 : ور املبهلل  الهللين النيق اب  بر حممهلل حممرال بن  محهلل بن فرسى احلتو  ك -6
  د .683البههللح اب عبهلل هللا بن حممرال بن فرالعال اب كاملور :  -7
ه  البهريتاب فت ر  بن يريس بن صلح الهللين ابن حسن بن إال يس احلتب -8

  د .1051كأ
 ه .458أ البيهق اب  بر بمبر  محهلل بن احلسك بن عه  البيهق  ك -9

  د .728 ور :املراين كابن ييميةاب يق  الهللين  بر النب    محهلل بن عبهلل احلهيم احل -10
  د 816اجلرج يناب عه  بن حممهلل بن عه  الزين الشريف كاملور :  -11
  د .1204اجلم اب سهيم ن بن عمر بن فت ر  الن يه  األز ر اب كأ  -12
  د 597ابن اجلرز اب   ل الهللين    الورج عبهلل الرمحن كأ  -13
  د 393اجلر ر اب  بر ي ر إمس عي  بن مح ال الو  ا  كأ  -14
 ه .478عبهلل امله  بن عبهلل هللا بن يرسف ك أ  اجلريقاب -15
 ه.825ابن ح ر النسقليناب  محهلل بن عه  بن ح ر أ  -16
  .ه 974  كأابن ح راب  ه ب الهلليناب  بر النب  :  محهلل بن حممهلل بن عه  اهليوم -17
  د .456أ ك ر  ابن حزماب  بر حممهلل عه  بن  محهلل بن سنيهلل األيهلللس  القرط  الظ  -18
  د 977هلليناب حممهلل بن  محهلل الش  ن  كأ اخلطي  الشربيقاب مشس ال -19
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 ه . 1230الهللسرت اب مشس الهللين الشير حممهلل عر ة كأ  -20
 الراء -21

  د . 623كأ  الرا ن اب عبهلل المبرمي بن حممهلل بن عبهلل المبرمياب  بر الق سم القزعيق -22
   كاملودر :القدرط ابن   هلل احلويهللاب  بر الرليهلل حممهلل بن  محهلل بن حممهلل بن  محدهلل بدن   دهلل -23

  د .595
وددددر : ناب كاملالر ندددةاب  محدددهلل بددددن حممدددهلل بدددن عهدددد  األي ددد   اب  بدددر النبدددد  اب  دددم الدددهللي ابدددن -24

  د .710
 ه .1004الروفه اب مشس الهللين حممهلل بن    النب    محهلل بن محز  كأ  -25
  د .926 يمب  كأزكراي األي    اب زكراي بن حممهلل بن  محهللاب زين الهللين  بر حيىي الست -26

  د .483ور : السرخس  اب حممهلل بن  محهلل بن    سه  كامل -27

  د .1188أ السو  يقاب مشس الهلليناب  بر النرن حممهلل بن  محهلل بن س مل احلتبه  ك -28
 ه .616ابن    اب جلل الهللين عبهلل هللا بن  م كأ  -29
 ه .204الش  ن اب حممهلل بن إال يس  بر عبهلل هللا كأ  -30
 ه . 476الشرياز اب  بر إسح ق إبرا يم بن عه  بن يرسف كأ  -31
 ه .211بر بمبر عبهلل الرزاق بن مه م ال تن يناب كأ عبهلل الرزاق ال تن يناب   -32
 ه  . 1374عبهلل الق ال  عرال اب عبهلل الق ال  عرال  كأ  -33
 عمب زاب  مبر   محهلل عمب ز ك حث فن صر .  -34
  د .428 ور : بر عه  اهل مش  اب حممهلل بن  محهلل بن    فرسى الشريفابالبعهللاال  كامل -35
 ه . 1299ابن عهيو اب حممهلل بن  محهلل بن حممهلل كأ  -36
 .957 ه ب الهللين  محهلل الربلس اب أعمري اب  -37
 د . 395أ ابن     اب  محهلل بن      بن زكرايء القزعيق الراز اب  بر احلسك ك -38
  د .817الوريعزآ ال اب اهلل الهلليناب  حممهلل ن ينقرب كأ  -39
ودددر : كامل  الق ضددد  عبدددهلل الر ددد ب اب  بدددر حممدددهللاب عبدددهلل الر ددد ب بدددن عهددد  بدددن ي دددر ال نهددد  -40

  د .422
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  د .620س  كأملقهللاب  بر حممهلل عبهلل هللا بن  محهلل بن حممهلل اابن تهللافةاب فر ق الهللين -41
 ه.1069القهير اب  ه ب الهللين  محهلل بن  محهلل بن سلفةابأ -42
  د .1078المبهيبريل اب عبهلل الرمحن بن حممهلل بن سهيم ن كاملور   -43
 ه .275ابن ف جغاب حممهلل بن يزيهلل  بر عبهللهللا القزعيقكأ  -44
 ه . 450البعهللاال  كأ  امل ع ال اب  بر احلسن عه  بن حممهلل بن حبي  -45
 .ه  885املرالاع اب علء الهللين  بر احلسن عه  بن سهيم ن بن  محهلل كأ  -46
  د .264املزين : بر إبرا يماب إمس عي  بن حيىي بن إمس عي اب كاملور :  -47
 ه .682املقهللس اب مشس الهللين  بر الورج عبهلل الرمحن بن حممهلل كأ  -48
 . ه 261   التيس بر  اب كأفسهماب  بر احلسك فسهم بن احل  ج بن فسهم القشري  -49
  د .1031املت ع اب حممهلل عبهلل الروعف احلهللاال  ب الق  ر  كأ  -50
  .ه711ابن فتظر  األ ريق اب  بر الول    ل الهلليناب حممهلل بن فمبرم كأ  -51
  د .1005ابن  يماب سراج الهللين عمر بن إبرا يم احلتو  كأ  -52
 ه .1126التوراع اب  محهلل بن غ   كأ  -53
 ه .676ىي بن  رفاب كأ الترع اب حمي  الهلليناب حي -54
  د .861أ كابن اهلم م احلتو اب كم ل الهللين حممهلل بن عبهلل الراحهلل السيراس   -55
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 قائمة املراجع واملصادر
 
   د 606 أاملب    بن حممهلل ك اباهلل الهللين  بر السن الاأاب ابن األثري اجلز  . 

هلل مددددرال حممددددحم عحتقيددددق: طدددد  ر  محددددهلل الددددزاعى اب النهايــــة يف  ريــــب احلــــديث واألثــــر -1
 .[ن ش] م1979 - د 1399بريعأاب  -املمبوبة النهمية اب الطت ح 

 ه .241 محهلل بن حممهلل بن حتب  الشيب ين كأ   محهلل بن حتب اب 

 اب ف سسدددةاب حتقيدددق امرعدددة فدددن البددد ح ك   دددراف الشدددير  دددني  األ يددد عطاملســـند -2
 م.2001ه   1421اب 1الرس لةاب ط

  د 370 أحممهلل بن  محهلل اهلرع اب  بر فت ر  ك اباألز ر . 

 -لندددر  االا  إحيددد ء الدددلا   اببدددريعأ. حممدددهلل عدددرض فرعددد  اب حتقيدددق:هتـــذيب اللغـــة -3
 .[ن ش] . م2001الطبنة األعىلاب 

  ه 179كأ  بر عبهلل هللا املهللين اب ف ل  بن  يس األصبح اب إف م الا  اهل ر .) 

 كالا  الومبراب العن   ير .املدونة الكرب   -4
 د  972املور : احلتو  ك ابحممهلل  فك بن حممرال البخ    اب فري  ال  س.  

 .[ن ش] .بريعأ –الا  الومبر . تيسري التحرير -5
 د . 855ر : بهلل  الهللين النيق اب  بر حممهلل حممرال بن  محهلل بن فرسى احلتوى كاملو  

ـــــة -6 ـــــة شـــــر  اهلداي عىلاب بندددددة: األبدددددريعأاب لبتددددد ناب الط -اب الا  المبوددددد  النهميدددددة البناي
 .م.] ن ش[2000 - د 1420

  د 683بن فرالعال اب كاملور : عبهلل هللا بن حممرال البههللح اب  . 
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 -لنهميدة اا  المبود  الالقد  ر  كعصدر ا   -فطبندة احلهد  . لتعليل امل تـار االختيار -7
 .] ن ش[م 1937 - د  1356اب بريعأاب عغري   

 د 1051أك  فت ر  بن يريس بن صلح الهللين احلتبه ابالبهريى  . 

اب  المبود عد مل .راداتدقا ق أويل النهى لشر  املنتهـى املعـروف بشـر  منتهـى اإل -8
 .[ن ش] .م1993 - د 1414الطبنة األعىلاب 

 ه . 458كأ   بر بمبر  محهلل بن احلسك بن عه  البيهق  البيهق اب  

هلتدهللاب اب يف ا الآيدهلل  حبالائدر  املند  ف الا  الومبدراب ف در   عدن طبندة . الكـرب  السنن -9
 . د 1344اب 1ط

 د 728ور : حلراين كامليق  الهللين  بر النب    محهلل بن عبهلل احلهيم ا اببن ييميةا  . 

هلل ملهدد   هددامددع ا. ق: عبددهلل الددرمحن بددن حممددهلل بددن ت سددميددقاب حتجممــو  الفتــاو  -10
اب راليةلطب عدددددددددة امل دددددددددحف الشدددددددددريفاب املهلليتدددددددددة التبريدددددددددةاب املمهمبدددددددددة النربيدددددددددة السدددددددددن

 .م1995 د/1416
 د 816عه  بن حممهلل بن عه  الزين الشريف كاملور :  اباجلرج ين .  

- ددد 1403 الطبنددة األعىل. لبتدد ن–ميددة بددريعأ الا  المبودد  النهاب التعريفــات -11
 .[ن ش] .م1983

  د1204 أسهيم ن بن عمر بن فت ر  الن يه  األز ر اب ك اباجلم ) . 

. جلمــلفتوحــات الوهــاب بتو ــيح شــر  مــنهج الطــالب املعــروف حباشــية ا -12
 .[ن ش] .العن   يراب الا  الومبر

 د . 597كأ  بن عه  الورج عبهلل الرمحن ر  ل الهللين  باب بن اجلرز ا  
حتقيددق : حممددهلل عبددهلل المبددرمي  اب نزهــة األعــني النــوارر يف علــم الوجــوا والنرــا ر -13
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 - ددد 1404 -الطبنددة األعىل . لبتدد ن / بددريعأ -ف سسددة الرسدد لة . كدد ظم الراضدد 
 .[ ن ش]  .م 1984

  د393 أ بر ي ر إمس عي  بن مح ال الو  ا  ك اباجلر ر ) . 

  الا. عطدد    محددهلل عبددهلل العوددر حتقيددق: اب الصــحا  ج  اللغــة واــحا  العربيــة -14
 .[شن ] .م 1987 -  د 1407الطبنة الرابنة اب بريعأ –النهم لهمليك 

  ه . 478اجلريقاب عبهلل امله  بن عبهلل هللا بن يرسف ك أ 

عزا      كتطددراباب حتقيددق ال/ عبددهلل النظدديم الددهللي ايــة املطلــب يف درايــة املــذهب -15
 م .2003ه   1430اب 2األعت ف عالش عن ا سلفيةاب ط

  ه. 825ابن ح ر النسقليناب  محهلل بن عه  بن ح ر أ 

بيدد  الددهلللي اب اجل حتقيددق مسددري الددز ري اب فمبوبددة اباألحكــام أدلــة مــن املــرام بلــو  -16
 م.1997ه  1417اب 1ال ت عيةاب ط

 ه 974 كأ  ه ب الهلليناب  بر النب  :  محهلل بن حممهلل بن عه  اهليوم اب بن ح را .  

 - دد  1357اب  درالو   يدة المبدربى  املمبوبدة . حتفة ا تـا  يف شـر  املنهـا  -17
ندددة عبدددهللعن بدددريعأاب بدددهللعن طب -كب صدددر ا  الا  إحيددد ء الدددلا  الندددر  اب م 1983
 .[ن ش] .  ير 

 د 456 أك  بر حممهلل عه  بن  محهلل بن سنيهلل األيهلللس  القرط  الظ  ر  اببن حزما . 
 .[ن ش] .  ير اب العنبريعأ –الا  الومبر . ا لى نداثر -18

 د 977 أمشس الهلليناب حممهلل بن  محهلل الش  ن  ك اباخلطي  الشربيق  . 

الطبنددة:  ابلنهميددةاالا  المبودد  . مغــي ا تــا  عىل معرفــة معــاين ألفــاا املنهــا  -19
 .[ن ش] .م1994 - د 1415األعىلاب 
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  ه 1230الهللسرت اب مشس الهللين الشير حممهلل عر ة كأ .  

ربيدةاب نمبود  ال. كالا  إحيد ء الحاشية الدسـوقي علـى الشـر  الكبـري للـدردير -20
 العن   ير طبع .

  د 623أ ك عبهلل المبرمي بن حممهلل بن عبهلل المبرمياب  بر الق سم القزعيق ابالرا ن . 
مددهلل عهدد  حم :حتقيددق، لعزيــز شــر  الــوجيز، املعــروف أياــاً نالشــر  الكبــري -21

الطبندددة . لبتددد ن –الا  المبوددد  النهميدددةاب بدددريعأ . عددد الل  محدددهلل عبدددهلل املرجدددرالع عدددرض 
 .[ن ش]. م 1997 - د  1417األعىلاب 

 كاملودر :  القدرط   بدر الرليدهلل حممدهلل بدن  محدهلل بدن حممدهلل بدن  محدهلل بدن   دهللاب بن   هلل احلويهللا
 .  د 595
 2004 - دد 1425اب القد  ر  –الا  احلدهلليث . و اية املقتصد اتتهدبداية  -22

 .] ن ش[.م
 ر : ناب كاملودددد محددددهلل بددددن حممددددهلل بددددن عهدددد  األي دددد   اب  بددددر النبدددد  اب  ددددم الددددهللياب ابددددن الر نددددة

 . د 710
لمبود  االا  . هرماهلل  حممهلل سدرع   سدحتقيق: ، كفاية النبيه يف شر  التنبيه -23

 .[ن ش] م.2009الطبنة األعىلاب اب النهمية
  ه . 1004الروفه اب مشس الهللين حممهلل بن    النب    محهلل بن محز  كأ 

ه 1386 اب بنددة ف ددطوى احلهددك ف ددراب فط ايــة ا تــا  عىل شــر  املنهــا .  -24
 .م 1967  

   د 926 أيمب  كزين الهللين  بر حيىي الست اب  اب زكراي بن حممهلل بن  محهللزكراي األي . 
 بع .طكالق  ر اب الا  المبو ب ا سلف اب العن   ير أس  املطالب.  -25
اب الا  الومبددددددر لهطب عددددددة عالتشدددددددر. الوهــــــاب بشـــــــر  مــــــنهج الطـــــــالب فــــــتح -26
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 .[ن ش]. م1994 د/1414
  اب خر الهللين ع م ن بن عه  احلتو اب  الزيهن  

ــــــني احلقــــــا ق -27 ــــــدقا ق تب ــــــز ال  اب ر القدددددد   -الا  المبودددددد  ا سددددددلف ، شــــــر  كن
 .] ن ش[ د. 1313

   د 483حممهلل بن  محهلل بن    سه  كاملور : اب السرخس .  
 . .]ن ش [م1993 - د 1414اب بريعأ –الا  املنر ة ، املبسو  -28

 د  1188 أمشس الهلليناب  بر النرن حممهلل بن  محهلل بن س مل احلتبه  ك ابالسو  يق . 

 لطبنددةااب ف ددر –ف سسددة ترطبددة . يف شــر  منرومــة ادداب  ــذاء األلبــاب -29
 .[ن ش] .م1993 د /  1414ال  يية اب 

  ه .616ابن    اب جلل الهللين عبهلل هللا بن  م كأ  

مدددهلل حميدددهلل بدددن اب حتقيدددق: ال/ محعقـــد اجلـــواهر الثمينـــة يف مـــذهب عـــامل املدينـــة -30
 م .2003 د  1423اب 1حْلمر. كبريعأاب الا  العرب ا سلف اب ط

 ه .204كأ حممهلل بن إال يس  بر عبهلل هللا  اب الش  ن  

 .بريعأ –الا  المبو  النهمية  .الشافعي مسند -31
 .]ن ش[.م1990 د/1410اب بريعأ –الا  املنر ة  .األم -32

  ه . 476الشرياز اب  بر إسح ق إبرا يم بن عه  بن يرسف كأ 

 م .1967ه 1386اب كف راب فطبنة ف طوى احله اب املهذ ب -33
  ه .211اب كأ بمبر عبهلل الرزاق بن مه م ال تن ين  برعبهلل الرزاق ال تن يناب 

 -ف  املمبوددد  ا سدددل اببدددريعأ. حبيددد  الدددرمحن األعظمددد  حتقيدددق:، صـــنفامل -34
 .ه1403الطبنة ال  يية اب 
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  ه 1374كأ  عبهلل الق ال  عرال اب عبهلل الق ال  عرال .   

النددر اب  المب يدد  الا . التشــريع اجلنــا ي اإلســالمي مقــاراً نلقــانون الو ــعي -35
 .[ن ش]   ير طبع.اب العن بريعأ

  .عمب زاب  مبر   محهلل عمب ز 

يدة الشدرينة فة لمبه.  س لة فقهللفلسفة العقوبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون -36
 م .1971ك عالق يرن " ج فنة األز ر" لتي  ال جة الهللكور اس

   د 428ور : حممهلل بن  محهلل بن    فرسى الشريفابالبعهللاال  كاملاب  بر عه  اهل مش .  
اب  سددددن اللكدددد: ال. عبددددهلل هللا بددددن عبددددهلل احملحتقيددددق، ســــبيل الرشــــادعىل  اإلرشــــاد -37

 . .] ن ش[.م1998 - د 1419األعىلاب اب الطبنة ف سسة الرس لة
  ه 1299ابن عهيو اب حممهلل بن  محهلل بن حممهلل كأ .  

ه   1409. بددددددريعأاب الا  الومبددددددراب شــــــر  خمتصــــــر خليــــــل مــــــنح اجلليــــــل -38
 م.1989

 957عمري اب  ه ب الهللين  محهلل الربلس اب أ . 
 اب1ط لبتددددددد ناب بدددددددريعأاب النهميدددددددة المبوددددددد  الا  ابوعمـــــــرية القليـــــــو  يتاحاشـــــــ -39

 م.1997 -ه1417
 د395 أ محهلل بن      بن زكرايء القزعيق الراز اب  بر احلسك ك اببن     ا  .  

. مبدددددرالا  الو. عبدددددهلل السدددددلم حممدددددهلل  ددددد  عن حتقيدددددق:، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة -40
 [ن شم.]1979 - د 1399

  د . 817بن ينقرب كأ الوريعزآ ال اب اهلل الهلليناب  حممهلل  

 3اب حتقيددددق فمبودددد  حتقيددددق الددددلا  يف ف سسددددة الرسدددد لة. طالقــــاموحمل ا ــــي  -41
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 م .1993 د   1413كبريعأاب 
  كاملودددر   عبدددهلل الر ددد ب بدددن عهددد  بدددن ي دددر ال نهددد  اب بدددر حممدددهللالق ضددد  عبدددهلل الر ددد ب اب : 

  . د 422
ي  محددحقيددق: اب الو«اإلمــام مالــك بــن أنــس»علــى مــذهب عــامل املدينــة  املعونــة -42

 ] ن ش[ .فمبة املمبرفة -املمبوبة الو   يةاب ف طوى  محهلل الب ز . عبهلل احلقو 
 د . 620س  كأ ابن تهللافةاب فر ق الهلليناب  بر حممهلل عبهلل هللا بن  محهلل بن حممهلل املقهلل  

ح حممددهلل هلل الوودد  اب حتقيددق : ال/ عبددهلل هللا بددن عبددهلل احملسددن اللكدد  ع ال/ عبدداملغــي -43
 م .1997 د   1417اب 3ط احلهر. كالسنراليةاب الا  ع مل المبو اب الرايضاب

 ه1069سلفةابأ بن  محهلل بن  محهلل الهللين  ه ب القهير اب . 
 اب1ط لبتددددددد ناب بدددددددريعأاب النهميدددددددة المبوددددددد  الا  ابوعمـــــــرية القليـــــــو  حاشـــــــيتا -44

 م.1997 -ه1417
  د1078 كاملور عبهلل الرمحن بن حممهلل بن سهيم ن اب المبهيبريل .   

 الا  . دددر ان املتخهيددد  عمدددر : حتقيدددق. األ ـــر يف شـــر  ملتقـــى األحبـــر جممـــع -45
 .] ن ش[م1998 - د 1419بريعأاب لبت ناب  -المبو  النهمية

  . امل ع ال اب  بر احلسن عه  بن حممهلل بن حبي  البعهللاال 

اب 1اب طالنددر  اب بددريعأاب الا  المبودد باألحكــام الســلطانية والــوالايت الدينيــة -46
 م.1990 د   1410

 ه . 275كأ حممهلل بن يزيهلل  بر عبهللهللا القزعيقاب ابن ف جغ 
لمبود  إحيد ء ا الا القد  ر اب . حتقيدق : حممدهلل  د اال عبدهلل البد ت  ابابن ماجه ننس -47

 النربيةاب العن   ير.
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  .املرالاع اب علء الهللين  بر احلسن عه  بن سهيم ن بن  محهلل 

 بدددن عبدددهلل اب حتقيدددق : ال/ عبدددهلل هللااإلنصـــاف يف معرفـــة الـــراجح مـــن اخلـــالف -48
ا   دد الاب ع لددهللعر  ألعتدد ف عااحملسددن اللكدد . كالسددنرالية: عزا   الشدد عن ا سددلفية عا

 م .1998 د   1419
  اب د 264إمس عي  بن حيىي بن إمس عي اب كاملور : : بر إبرا يماب املزين  

 .]ن ش [ .م1990 د/1410اببريعأ –الا  املنر ة . املزين خمتصر -49
 ه . 261كأ اب  بر احلسك فسهم بن احل  ج بن فسهم القشري  التيس بر   ابفسهم 

ء الددلا  الا  إحيدد  اببددريعأ. حممددهلل  دد اال عبددهلل البدد ت  :حتقيددق  : مســلم اــحيح -50
 م.1955ه  1375اب 1اب طالنر 

  .املقهللس اب مشس الهللين  بر الورج عبهلل الرمحن بن حممهلل 

ا   ز ع كالسدنرالية:  اب حتقيق : ال/ عبهلل هللا بن عبهلل احملسن اللكد .الشر  الكبري -51
 .م 1998 د   1419الش عن ا سلفية عاألعت ف عالهللعر  عا    الاب 

  د 1031 أحممهلل عبهلل الروعف احلهللاال  ب الق  ر  ك اباملت ع  . 

األعىلاب  الطبندددة. القددد  ر -عددد مل المبوددد  . التوقيـــف علـــى مهمـــات التعـــاريف -52
 .[ن ش]. م1990- د1410

  .ابن فتظر  األ ريق اب  بر الول    ل الهلليناب حممهلل بن فمبرم 

 م.1990 د   1410اب 1اب الا  ص ال اب بريعأاب طلسان العرب -53
 د 1005سراج الهللين عمر بن إبرا يم احلتو  كأ  ابمبن  يا  . 

الا  عأاب بدددري .  محدددهلل عدددزع عت يدددةحتقيدددق: ، الفـــا ق شـــر  كنـــز الـــدقا ق النهـــر -54
 .م2002 - د 1422الطبنة األعىلاب  .المبو  النهمية
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  ه . 1126التوراع اب  محهلل بن غ   كأ 

ه   1415 لومبدراب. الا  االفواكه الدواين على رسالة ابن أ  زيد القـريواين -55
 م. ]ن ش[.1995

  ه . 676الترع اب حمي  الهلليناب حيىي بن  رفاب كأ 

ف اب و  ا سدلكالفشقاب بريعأاب عمو ناب املمب رو ة الطالبني وعمدة املفتني. -56
 م .1991 د   1412اب 3ط

  د861ابن اهلم م احلتو اب كم ل الهللين حممهلل بن عبهلل الراحهلل السيراس  كأ  .  
ه   1389اب 1هددددد اب طكف دددددراب فطبندددددة ف دددددطوى احلشـــــر  فـــــتح القـــــدير -57

 م .1970
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