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دراسة تأصيلية فقهية في ضوء  الزجر وتطبيقاته المعاصرة في العقوبات
 مقاصد الشريعة

 محمود محمد بهجت عبد الرحمن  

قسممالشريمم اإلسلشيةمم كلسل لارلممسلوش لشرإلرمم ال لياكإلممسلشر، لمما لشر، لمما لي،   اممسل
 كص لشرإل بلسل

ل drfatwabahgt@gmail.com:للالبريد اإللكتروني

ل:للالملخص

تإلدلشرإلق باتلشربدنلسلهم لققسم لشق مدلقنم شعلشرإلقمافلشر لسم للرمد لشرلم ول لشقمدل
ممممال صمممم  لكتإلممممدو ل لشهت،مممم ممممال ار ت تلشريمممم اإلسلشيةمممم كلسلق مممماهلشرإلق بمممماتلشهت،اكت

شتخترمممنلقنممم شعلهممماهلشرإلق بممماتل يسمممتلنممم علشرو ا،مممسلشتتلممماشتلشرإلق بممماتلكممم ل
ي ا،ممسلرىمم يلحرمم لعسممتلنمم علشرإلق بممسل لشكممال ت تممتلحر  ممالكمم ل  مما لرممد ل

ل لششر،وت،عل.رل وش

لسلهممم لشر يممم ل لشرإلمممهلقهمممالكقصمممدلكممم لكقايمممدلشرإلق بمممسل ممم لشريممم اإلسلشيةممم ك
 ارإلق بمممسلتلتمممتالزتل مممار ي ل للشتل تيقمممنلشر يممم لزتلكممم لىممم  لكممم رال ممم وعل
شروممان للشا يمم هلحمم لي ا تمميل لعتمم للممم رلحبمم  لر،مم ل  اممدلقرلللإلممه لشاممم  ل

 هاهلشرإلق بسلتا  لقى  .ل

شقمممدلقكممم ليلتإلمممار ل إلمممدالشر ق مممسلششريممملقسل ارومممان ل ممم لت ب مممنلشرإلق بمممسل ي ممم ل
ل.رإلاي  ل لشعاكلسلرر،وت،عل أك،ريلشر شي  ل شوحسلررو ا لششلتك رلهاهلشرإلق بس

ممالرروممان  ل كمم لقيممهل رمم للارمميل مم عليلةمم يانيلشتإلممار لشرإلق بمماتلرتكمم رل شوحت
ش شعمسلرر،وت،ممعلتلتقتصم لحرمم لعكمارل إل  مميل لشتلتخمتيل ،مممارلكإلمم  ل لشتل

لتت   ل  لق لشقتلعت للم رلشر اسل  لقكارلشط،أن  سل.
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شرلق لممممسل مممم لكومممما لت ل مممماللنالشرإلد ممممدلكمممم لشر،سممممتودشتشقممممدلف مممم ل مممم لحصمممم ل
 لشتإلدوتلشتيإلبتل   مال  ش لشرإلر،ما ل م لقم  لك امدلشكإلما ال لك،مالشرإلق بات

تستدح لشر ظ ل  لكقايدلشرإلق بسل شت ال لشكمالتي،رميلشرإلق بمسلكم ل  ما لحرم ل
شرلمم ولششر،وت،ممعل لشكممد ليمم علسلشرلقمميلشيةمم ك لر، شك ممسلهمماهلشر،سممتودشتل

وشرلكسلشر ص صلقشلشرث شقتلشرق علسل ل رالتي علشرإلق باتلكم للششر،ت   شت
قيممهلزلمم الشروممان ل يسممتلقممهليمما تلهمماهلشرإلق بمماتلعيمم تشلرروممان لكمم لقيممهل

لتق ا،يل لشعلافتالحر لشر،وت،علك لى  لشرإلب  لششرإلظسلك ل ر ل.ل

شقممدليمما تلهمماهلشرد شةممسلتبمم  لكاولممسلشر يمم لشعم،مميل لشكيمم شح تيل لشققسمماكيل
ق مما لششريمم ر   لك مميل ل ممالت إل ممالقلممارل إلممصلشرعممماالشر،إلايمم  لشك قممنلشرل

الكمم ل مماليمميليت شر،تإلرقممسل ارإلق بمماتلكمم لقيممهلتأيمم هلشرقهمملسلشت بلق ممالت بلقت
لقيهلشر ي  لررتك لفلشرلق  لشر، اةتل  لض  لكقايدلشري اإلسلشية كلس.ل

وعلش  لشر  السللقعماليلة يانيلشتإلار للشي هلشر ي لق ههلزعمماالعتم ل م ل
شرو ممماهلشاوإلر مممالحبممم  لرر،وت،مممعل أك،رممميل لشبممم  لشريمممنلةممم يانيلقرلشر المممسلكممم لل
 رممممم للإلمممممدلكممممم لقيمممممهلشر،،ا رمممممس للشهممممم لقحمممممد لشرعممممم ش للشتلليمممممد ل رممممم لزتل
 ممار ي   لت ل ممالشرإلق بممسل لشبارتيمم   لششتنتقمماالكمم لشروممان ل لشاإلممدلشر يمم لهمم ل

مممالر،قايمممدلشريممم اإلس شرإلاكمممسلشرتممم للقةممم، لشقر مممنل ممم لترممم لشرإلق بمممسلقلمممأت لعلافت
تيممما للحرمممم لشرممم لسلشر يمممم اسلكمممم لشيهمممدش  للششرتمممم لتقمممم لكبمممدقلشر،سمممماشش ل مممما ل

 لشكإلاق سلشرومان لحرم لي ا،تميل لشقرليانيلتإلار لق شولك لشرقصاصلشر ي ة 
 تإللل يلغ  هل لشقرل اشقلشررالششريس  للكثهلكالق شق الرههلشر،و  لحرلميل ل

الزتل  لعارسلك ش قسلشر،و  لحرلميل ارق  ل إلدالزحاو لشرإله لشر،ق  علقصاتي
له لشر شيحل.

 .كقايدلشري اإلسل"لل–شر وعلل–شرإلق باتلل–"لشر ي لللالكلمات المفتاحية:
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Restitution and its contemporary applications in 
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purposes of Sharia 
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Mahmoud Mohamed Bahgat Abdel Rahman 
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University, Minia, Egypt. 

Email: drfatwabahgt@gmail.com 

Abstract: 

tueadu aleuqubat albadaniat hi 'aqsi wa'ashada 'anwae 

aleiqab alnafsii ladaya alfard , waqad ahtm alshryet 

al'iislamiat bihadhih aleuqubat ahtmamana balghana 

bisuar mutaeadidat , watakhtalif 'anwae hadhih aleuqubat 

wfqana linawe aljarimat watatafawat aleuqubat min 

jarimat la'ukhraa eali hsb nawe aleuqubat , wama 

yataratab ealayha min athar ladayi alfard , walmujtamae. 

walaeala 'ahamu muqasad min maqasid aleuqubat fi 

alshryet al'iislamiat hu alzajr , faleuqubat la tatimu 'iilaa 

bialzajr , wala yatahaqaq alzajr 'illa min khilal mulim 

yuradie aljani wayuzjiruh ean jinayatih , hatiy yakun 

eibratan liman yurid 'an yufeal , wayukarir hadhih 

aleuqubat taratan 'akhri. 

waqad zahar fi easrina aledyd min almustajaddat alfaqhiat 

fi majal tanfidh aleuqubat , wataeadadat watasheabat fiha 

aba' aleulama' fi bayn muayid wamuearid , mimaa tastadei 

alnazar fi maqasid aleuqubat , wama tahmiluh aleuqubat 

min athar eali alfard walmujtamae , wamidiy salahiat 

alfaqih al'iislamii limuakabat hadhih almustajaddat 

walmutaghayirat dun masa alnusus 'aw althawabit 
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alqateiat , falam tashrie aleuqubat min ajl 'iilam aljani 

fahasb bal satatahamal hadhih aleuqubat zjrana liljani min 

ajl taqwimuh , whfazana eali almujtamae min khilal 

aleibrat waleizat min dhalik 

Key Words: alkalimat alaiftitahia " alzajr - aleuqubat - 

alrudue - muqasid alshrye. " 



 

 

 

365 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
اِلاًدا ِفيَهاا َوَ ِهاَ   خُ ﴿قال تعالي  َِ  َُ ُُُج َجَهانخ اًدا َفَجازَا َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًناا ُمَتَعمِّ

َْ ِفاي 93َوَلَعَنُه َوَأَعدخ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما ) َعَلْيهِ  ا َضاَرْبُت ََ ( َيا َأيَُّها الخِذيَن آَمُناوا ِِ
ااَت ُمْؤِمًنااا َتْبَتُ ااوَ   َْ ااَؤَم َل َخ َُ ال َسااِبيِل  خِ َفَتَبيخُنااوا َوََ َتُقوُلااوا ِلَمااْن َأْلَقاام َِِلااْيُك

ْنَيا َفِعْنَد  خِ  َْ َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ َْ ِمْن َقْبُل َفَمانخ  خُ َعَلاْيُك َُ َثِييَرةك َثَذِلَ  ُثْنُت  َمَ اِن
ِبيًرا ) َِ  ( 94َفَتَبيخُنوا ِِ خ  خَ َثاَ  ِبَما َتْعَمُلوَ  

 (93 – 9٢سورة النَاء : اآليتا  )
 : مقدمة

شري،ممدلرل فلشرإلممار،  ل لششرصمم  لششرسمم الحرمم لى مم لشرخرممنلقي،إلممم  للللللل
لشبإلدل.ل لشيي سلقي،إل  ل لشحر ل ريل ل دنالكي،دة

 لرد لشرل ولللشر لس لتإلدلشرإلق باتلشربدنلسله لققس لشق دلقن شعلشرإلقافلللللل
مال ار تمال صم  لكتإلممدو ل ل شقمدلشهت،متلشريم اإلسلشيةم كلسلق مماهلشرإلق بماتلشهت،اكت

 يسمممتلنممم علشرو ا،مممسلشتتلممماشتلشرإلق بممماتلكممم لشرإلق بممماتللهممماهلخترمممنلقنممم شعتشل
لرممد لشكممال ت تممتلحر  ممالكمم ل  مما  لحرمم لعسممتلنمم علشرإلق بممسللرىمم يل،ممسلي ا

لششر،وت،عل. لرل وش

نلشر لمممعلر،صمممارحلشرع ممماول ممم لشقمممدليممما تلشريممم اإلسلشيةممم كلسل ،مممالليقممملللللل
يلانسلرألح شالششر،وت،عللششآلى  ل لشقدلغرظتلشرإلد دلك لشرإلق باتل لشردنلا

رمماشلصممارحلشر مماسل لكالممسلع،كمم لقيممهلل لش رمم ل ،ممالليلممللر ممالو مم  الشونلمماهال
علافتمالحرم للمللشرهم ش شتلشرخ،مسلعلكانتلقة، لقهدشفلشري اإلسلشية كلس

 وإلرتلشروردلع،السلر،قصدلشرإل ال لش  علشرقصاصلعلظتالرردكا ل لشر لسل
لش  علشروردلعلظتالرألح شال لش  علشر يالع،السلرر ست.
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ش تمالقمهل مم حتلي للشريم اإلسلشيةم كلسلزرم ل م الهماهلشرإلق بماتللالتسمعرمشللللل
ت،ثهل ر ل  لزي حلشر لسلشر ي اسل لشتق ا، مالتك لقيهلقهدشفلةاكلسل ر ل

 ل  رظممممتلكممم لي ممممسلقىمممم  ل لشكمممم لقيمممهل شعممممسلشر يمممم اسل أي،إل ممممالكممم لي ممممسل
لش تكمممافقكمممارل لشا،ت مممعلشر ممماسلكممم لقكممم لشلشرإلق بممماتلعتممم للعمممليلشر ممماسل ممم ل

لشرو شئال.

 لسلشية كلسله لشر يم سل  لشري اإلشرإلهلقهالكقصدلك لكقايدلشرإلق بلللللل
شر يممم لزتلكممم لىممم  لكممم رال ممم وعلل تيقمممن ارإلق بمممسلتلتمممتالزتل مممار ي ل للشتل

شاممم  ل لعتمم للممم رلحبمم  لر،مم ل  اممدلقرلللإلممهحمم لي ا تمميل لشا يمم هللشروممان ل
ل.لشرإلق بسلتا  لقى  لهاهل

 ي م لشرإلق بمسلل ارومان ل م لت ب منلششريلقسلإلدالشر ق سقدلقك ليلتإلار ل شللللل
ل.ل أك،ريلشعاكلسلرر،وت،عل ششرإلاي  لررو ا للرلهاهلشرإلق بسلشر شي  ل شوحستك ل

ممالرروممان  ل كمم لقيممهل رمم للارمميل مم عليلةمم يانيلشتإلممار لشرإلق بمماتلرتكمم رل شوحت
ش شعمسلرر،وت،ممعلتلتقتصم لحرمم لعكمارل إل  مميل لشتلتخمتيل ،مممارلكإلمم  ل لشتل

لتت   ل  لق لشقتلعت للم رلشر اسل  لقكارلشط،أن  سل.

:ل"لزرليلقشيممتلشريممدشولحرمم لك تكبمم لشرومم شئالل- ع،مميليلل–قمم لشرممملالشا لقمم
شرتمم لتتقاضمماهالشر  مماعل لشرمملسلحر  ممالششععلو  مم ل لششريممدشولحق بمماتلر بممافل

ل.(1)شرو شئال  لشردنلالا،اليإلرتلحق بت ال  لشآلى  ل ار ا لز لرال ت ب ش"

                                                 

شرمد  لكي،مدلقم لققم لام لقم لل لققم لحبمدليل م،سِعؤم الموقعين عن رب العاالمينل-ل1
ا لتيق من:لطميلحبمدل1973ق  فلشر  ح  لتيق من:ل م شولحبمدلشر،م إلا لوش لشرو مه لق م شت ل

 (3/173كم(ل)2004شر ؤشفلةإلد
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شرإلمممهلقهممماللكقصمممدلكممم لكقايمممدلشريممم اإلسل ممم لتيممم اعلشرإلق بممماتل ت،ثمممهل ممم لللل
قرلشر يمم لل ممن شلنظ نممالزرمم لكقايممدلشرتيمم اعلشيةمم ك ل لش شحلشريمم اإلسلنمم  ل

شر يمم لاممارلضمم، لقهممالهمماهلشر،قايممدل للق ممار ي للسممتملالشر،وت،ممعل لشبممار ي ل
 شريدشو تي اع ك  شري اإلس  ،قصد":لحا   شق لقا ل  ي لشرو ا لششرإلاي  ل

شرومان  لشر ضما ل قكم  لتأو مت    مس شرو المات شق شش ششرقصماصلششرتإل ام 
ل.(1)شر،و  لحرليل لشعي لشر،قتد ل ارو ا "

قمممهلزرلشر ممم الكممم لشرإلق بممماتلشرتممم لتلت لق مممالشرممم لسلشر يممم اسلهممم للللللللل
ا.ل لشر ي لقلهت

زرلشر مم الكمم لشرتإل امم لشر يمم  لشةمم، تل"ل– ع،مميليلل–قمما لشر ارإلمم لللللللل
ل.ل(2)شر ششي لغ  لشر،قد  ا شتلشرتإل ل

شقممدلف مم ل مم لحصمم نالشرإلد ممدلكمم لشر،سممتودشتلشرلق لممسل مم لكومما لت ل ممالللللل
ك،مال لل  ش لشرإلر،ا ل  لق  لك ادلشكإلما الشتيإلبتل   الشرإلق باتل لشتإلدوت

تستدح لشر ظ ل  لكقايدلشرإلق بسل شت ال لشكمالتي،رميلشرإلق بمسلكم ل  ما لحرم ل
شرلمم ولششر،وت،ممعل لشكممد ليمم علسلشرلقمميلشيةمم ك لر، شك ممسلهمماهلشر،سممتودشتل

شرث شقتلشرق علسل ل رالتي علشرإلق باتلكم لقشلششر،ت   شتلوشرلكسلشر ص صل
رروممان لكمم لقيممهللقيممهلزلمم الشروممان ل يسممتلقممهليمما تلهمماهلشرإلق بمماتلعيمم تش

لتق ا،يل لشعلافتالحر لشر،وت،علك لى  لشرإلب  لششرإلظسلك ل ر ل.

                                                 

كي،مممممدلشر ممممماه لشر،إلممممم شفل ممممماق لحا ممممم   لوش لشر لمممممائسلرر يممممم للكقايمممممدلشريممممم اإلسل ل-ل1
 (.205)صلا2001همممممممل ل1421ششرت عاع لط:لشرثانلسل ل

 ل خمم لشرممد  لحث،ممارلشر ارإلمم  لشر،  إلممسلشرك  اممس لتبيااين الحقااارح كاارا ثنااز الاادقارحل-ل2
 (3/210)هم.ل1313ق تق ل
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:ل"ل مم حتلشرإلق بمماتل ع،ممسلكمم ليلتإلممار لل- ع،مميليلل–قمما لقمم لتل،لممسللللل
 ع مماوهل  مم ليمماو  لحمم ل ع،ممسلشرخرممنل لشر شو لشيعسممارلزرمم  ال لشر مماشل    مم ل

زرمممم  الششر ع،ممممسلارلشيعسممممقممممار لر،مممم للإلاقممممتلشر مممماسلحرمممم ل نمممم ب القرللقصممممدل
ل.(1)"ق ا

راشل قدليإلرتلهاشلشر ي لح  شنيل"لشر ي لشت بلقاتيلشر،إلاي  ل م لشرإلق بماتل"ل
ل.و شةسلتأي رلسل ق لسل  لض  لكقايدلشري اإلسل

 باب اِتيار: وأس موضوعأهمية ال

له اكلشرإلد دلك لشرة افلشرت لعل ت  لرركتا سل  لهاشلك ض علشقه، ال:

:ل   لشرإلق باتل  لشرلقيلشية ك لق مار ي لشر ار سلسلتكمانشللشر ي ل قه،لسلقشتت
لل. لشبار ي ل تيقنلشر،قصدلك لشرإلق بسلصارلشر،وت،عل

 بطلقممم  لشرمممرمممسل انلتممما:لشريايمممسلشر،اةمممسلزرممم لشركتا مممسل ممم لهممماشلشر، ضممم علشكياشل
ششرلق ممم ل لكممم لقيمممهلت يممملفلشريممممالشرلق ممم لشر، اةمممتلل لشروانمممتلشريممم ر 

ل لشكياشرممسلشرو،ممعلقمم  لشرلمم شعلششريمم  ل مم لشرإلق بمماتلرر،سممتودشتلشر،إلايمم  
ل.شرلق لس

لشر،تإلرقممممسل ارثتمممما:لشيمممم ولشركث مممم لكمممم لشآل ش لشر،إلايمممم  ل مممم لشر،سممممتودشتلشرلق لممممس
إل  مسلكمد لق ب مالكم ل شحلشرتيم اعلكشل لارإلق باتل لشرتم لتيتماإلزكإلمارلشر ظم  

ل.شية ك ل لششر،قايدلشرت ل  حتلك لقير الشرإلق باتل

                                                 
1
قع،دلق لحبدلشريرملالقم لتل،لمسلشري شنم لققم لشرع ماسل لوش لشر،إل  مسل لل لالفتاوي الكبري  - 

 (.5/225وت )ق  
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ا:لاث  لشر،ستودشتلشرلق لسل لت ل الششرتق لاتلشريد ثسلشرت لت،ا سلشآلرل   ل ش إلت
ششر،قايدلشرت ل  حتلل لشرإلق باتل لششرت لتيتاإلزر لشر ظ ل  لشر ص ص

للقالتل؟ت ش نلكعل شحلشرإلص لرير الشرعماال لشههلهاهلشر،ستودشتلت

ال:لقلارلق  لشر ي ل  لشر،ستودشتلشرلق لسل ش ر لل لشر،تإلرقسل ارإلق باتىاكست
ل.ك لى  لشرتك لفلشرلق  لشرصيلحلر ا

 أسئلة البحث:

 يحاول البحث اإلجابة عن عدد من األسئلة هي:

 ل ل ار ي  لشر، شو لكا لشرش : لق  يل؟شرس ش  شب  للششرل ق
لقن شحيلشققساكيل؟ل شكاله لرصرسل يلشر،ص رياتل شتلش

    لشري ر لك قن لكا لشرثان : لشر ي لششرلق ا ل لشرس ش  لك 
 ؟لشرإلق باتلل  ق  ل ر للشكد 

 ل ل إلدلشرس ش  لشينسار ليسا لقي ش  ل إلص لزحاو  لهه شرثار :
لل ل ات لرروسد لقى   لك   لشرإلق بس ل ر لل ت ا   لقا لشر ي  كع

 ل.كل  كيل تيقنلكع

  لههلزحاو لق علشرحها ل إلدلق إل ال ت ا  لشرس ش لشرثار:
لشر ي لقالتل؟كل  الكعل

 لشر لشرس ش  ل ش ع لل: لشرلق  لهه لشرتك لف ل   لوش  رر ي 
 ل؟لررإلق باتلقالت

 ل لقالشرس ش لشرخاكس: لشري اإلس ل ت ا  لكعلكقايد ههلشر ي 
 لقرلشر ي لكقصدلك لهاهلشر،قايد؟
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 أهداف البحث: 

شرت لتوإلهلشرلك  لكيهلشهت،االرد للشكس غاتيل ركهل ي لقهدش يل ل
ل ل  لقكاول،لس لحر،لس لكإلاروس لكإلاروت ا لقيه لك  ل  لهاشلشركث   لك  لشر دف قكا

لشر ي ل  تإلرنل يق  لك ،  ل:
ك لشر اعلسلشري رلسل   دفلشر ي لزر لتإل افللأما الشح األول:

لشر ي  لكص رح لل  لشتأي ري لك يلشبلار  لشرإلر،ا  لحر للشك قن لششر ق ف  
لشرقه لي شنب اق إلاو لاه لك  ل للللس لششرل شع لشري   لق   لشر بط لشكياشرس  

لشرت   شتل لك شك س ل   لشكقايدها لشية كلس لشري اإلس ل شح لكإل  س شكد 
ل.لرالقيدلك لت اش لهاهلشرقهلسلق ي لكستقهلقاشتيع  لششرتق لاتلشريد ثسل

لوأما الياني: لل لشرت بلملس ل ارد شةس ل  تإلرن لقلار ل  للق  شه  شر ي 
 لشوش لشبلارلك قنلشرإلر،ا لشقورت الع  لهاهلشرقهالالشرت بلملسللشرإلق باتل 

لل.لللشر ي ل  لشرتك لفلشرلق  لررإلق بات

هاشرلشرإلاك رليإلهلرد لشريا  لشركب ل  لشرسإل  لششركتا سل  لهاهل
ل لقهلس لشتأي ه ل  لقلار لقيه لك  لشرقهلس لى  لشر ي  لك  لشرإلر،ا  ح د
ل لكع لششرس س لشرق  ر  لنص ص ل   لحر لشتةتق ش  لشت فلل ا لشرقهلس ت يلف
لشر،ستودشتلشرلق لسلشر،تإلرقسل لقيلشرإلق باتل.

ي،علهاهلشرقهالال  ل ي لكستقهللساهال  لوأما الهدف اليالث : 
لشب،ال ل  لشرإلق بات لك  لشر،قصد لكع ل ت اةت ل ،ا لشتك للي لشرلق   لشريما ق ا 

ل ت ش نلكعلطبلإلسلشر ي .
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 منهجية البحث:

لشت لشر،  ج ل نت اع لقق ا لشرتير ر ة ف للةتق شئ  لى  للشر،قا ر ك 
زةتق ش لقق ش لقههلشرإلرالك لشري ر   ل لششرلق ا ل لشتير هلهاهلشرق ش ل ل

لشكقا نت ا ل  لشقورت الششر ص ص لشرلق ا  لشبلار أق ش  ل لاهلل  ل   لشر ي  ق  
لشر ق لشر شيحل  لاهلكسأرسل.لقهلسل لشل

 الدراسات الَابقة :     

ا قسلر ممماشلشر، ضممم عل ل تتإلرممممنلق ممماع ت  لقةاةمممم ت  لقكمممالشرد شةممماتلشرسممممللللللل
شر اعلمممسلشريممم رلسل لششر اعلمممسلشرلق لمممسلكممم ليانمممتل ىممم  لشكممم لىممم  لشر يممم ل

شر يممم لل"لششيطممم علرمممالقيمممدلكممم لقممماال اركتا مممسل ممم لهممماشلشر يممم لقممم لسلشرإل ممم شر
شقمدليما تلشرد شةماتلشرسما قسلحرم لشر يم لل"لشت بلقاتيلشر،إلاي  ل  لشرإلق بات

لشآلت :ل
 ل ةممممارسلكايسممممت  ل لل"الزجاااار فااااي الفتااااوي فااااي الشااااريعة اإلسااااؤمية":لقشتتل

 ارواكإلممسلشيةمم كلسل  مم  ل لرسمم   ل لزحممدشولشر ار ممسل/لكمم االكي،ممدل كهممارل ل
 ممدش ل كمم  لشر يمم لحمم لشر يمم لششرتيممد دل مم لشرلتمم  لر، شحمما لشرهمم ش  ل لشك ممعل
شر،مرممنلكمم لش تكممافلشر،إلصمملسل لشقممدلتيممد لشر اعمم ل مم لشرلصممهلشرش لحمم ل
شرلتمم  لقمم  لشرثاقممتلششر،ت  مم ل لششرلصممهلشرثممان لحمم لكل مم الشر يمم لقمماالشر اعمم ل

شتيمد ل لشوشش معلشر يم ل م لشرلتم  ل ل  حليمقتإل افلشر ي ل  لشرلتم  لششي
 لشرلت  لشض ش  يلشق  لشر شقمعلحرلميح لعمالشر ي ل  لل:للالفصل اليالث  ل

رت بلملممسلشرتمم لشكمم لىمم  ل رمم لشقتصمم تلهمماهلشرد شةممسلحرمم لشرلتمم  لششركثرممسلش
ل.شردح اسلعد تلك لى  لك صسلشي تا 
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 لزحمدشولل"العقوبات الحدية بين الزجار والجبار ودورهاا فاي حفان األمان" انلتا:ل
و.لى  امممسلكي،مممدلشر،رمممنل لقةمممتا  لشرلقممميل واكإلمممسلعائمممه لتيمممد تل هممم رت ال ممم ل

:حمممم لشر، يمممم لشرش :لحمممم لكل مممم الشرإلق بممممسلش مممم شط ال ل ممممالشر، يمممم لشرثممممان ل
ششرتإلممماعا  ل مممالتيمممد تلل لشت،   همممالحممم لشرقصممماصل لدشولشقن شح ممماتإل امممفلشريممم

 همم رت ال مم لشر، يمم لشرثارمم لحمم لكل مم الشرإلق بممسلشريدلممسلهممهلهمم لكمم لقب ممهل
كتلدشرالتق القد شةمسلشر يم لاد شةمسلكسمتقرسل قمدلقم لشر ي لقالك لقب هلشروب ل

ال  لشر، ي لشرثارم لحم شرإلق بمسلنلسم الهمهلتسمقطلشرإلقمافلشرىم ش لقال لح ضت
لل؟ت

قكالك لشر اعلسلشرت بلملسل قدليا تلشرد شةاتلشرلق لسل م ليانمتلشر،سمائهللللل
قشل لشرتممم لةمممأتإل الرريمممد  لح  مممال ممم له لمممسل يممم  لتا إلمممسلرر،و،مممعلشرلق ممم ل

قكممال لشر اعلممسلشرلق لممسلكمم ل إلممصلشرد شةمماتلشرتمم لتيممد تلحمم ل إلممصلشر،سممائهل
شيما تل لارد شةمسل رال ت اش لقعمدلهماهلشرو ئلمسل  لناعلسلشر  حسلشري رلسلك ل

لحر لشر ي لشآلت :للشرد شةاتل

: البحوث التي قدمت ِلي مجلس مجمع الفقه اإلسؤمي   لوش  لكم ت، هللأَو
 مممممع ارلل23ل-17شرسممممماوسلل ومممممد ل ممممم لشر،،ركمممممسلشرإل بلمممممسلشرسمممممإل ولسل لكممممم ل

لا.1990كا سلل20ل-14همممممل لشر، ش نل1410
تنفيذ العقوبات الجنارية في  أثر استخدام التقنيات الحديية في مجال"ل:ل انلتا

 لررممممدات  لةممممر ارلكمممم عشقل لشرةممممتا ل ارواكإلممممسل"للتحقيااااح الزجاااار والااااردع
شيةممم كلسلشيركت شنلمممسل لشر،ورمممسلشيركت شنلمممسلشريممماكرسلكتإلمممدو لشر،إل  مممسلر يممم ل

 لشقممدلتيممد ل مم لشر، يمم لل2018شر يمما لشرإلر،لممسلششرت ب اممسل لشرإلممدولشرثمماك ل
شح ممممم شرلشر يممممم ل لششر، يممممم لشرثمممممان ل لل لشرش لحممممم لشرتإل امممممفل ،صممممم ريات
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شن اق ممالل لكيمم شةلسلشةممتخدشالشرتق لمماتلشريد ثممسل مم لكومما لشرإلق بمماتلشرو ائلممس
ل  لشرلقيلشية ك ل لششرنظ،سلشرو ائلسلشرسإل ولسل.ل

ل لكورمسلع رلمسل"ِعادة العهو المقطوع في جناياة أو حاد أو قصاا "لا:لرثتل ا
 كميلشيةم كلسل لزحمدشولحبمدلشر هممافلشريم اإلسل لياكإلمسلشرقم  رلشركمم االشحرلكرلمس

 لتيد ل ه رتيلح لزحاو لشرإله لشر،ق  عل2017ك ص  ل لشر،وردلشرساوسل
ل.  لعدل

مم و.له رممسلقمم لحبممدلشرمم ع، ل لكورممسلل"حكااَ التخاادير حااال اسااتيفاء الحااد"ا:ل ش إلت
 مممم لشر، يمممم ل همممم رت ال لشرسمممم سلشر ش إلممممسلحيمممم ل لتيممممد تل55شرإلممممد ل لشرإلممممدول

ل:لكال تإلرمنل ارتخمد  ل م لشر متل لششر، يم لشرثمان لح للشرتخد  لشاه:لشرش 
عما للشرتخمد  حم لل:لح لشريدشولشاهلكال تإلرنلق ال ل اليما لشر، يم لشرثارم 

شةتللا لشريدلشاارلة ا  لح لشيت اولك ل ه رت الك لى  لحم الششةمتق ش ل
ل.ر ي هلشردترسل  لشر ص صلشرق  نلسل

ا  لل"ا فاي الفقاه اإلساؤميحكاَ األراراف بعاد قطعهاا حاد أو قصاصال:ل"ىاكست
زحممدشولعسمم لقع،ممدلطمميلشريمململ ل ةممارسلكايسممت  ل مرلممسلشريمم اإلسل لياكإلممسلقال

حمم لشرإلق بممسلشقن شح ممال لشر اعمم لال لتيممد ل   ممال1991و كممارل ل ارسمم وشرل ل
شقهممدش  ال ل ممالتيممد لحمم لشريممدشولششرقصمماصلشكممال تإلرممنل مميل مماليمما لشر، رممتل

مال م لى،مسلش قماتلشرى م ل إل م شرلعممالشرطم شفل إلمدلق إل مالعمدتل ايت شلقشلقصت
تلكم لق امتللعم لر ماهلشر،سمائهلشر،سمتود لك ل ةارتيل لشرك لرال تإل الشر ا

للشتل إل د.
 أما الفرق بين الدراسات الَابقة ودراستي فيتميل في اآلتي: 
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:لرممالتت مماش لشرد شةمماتلشرسمما قسلر مماهلشرإلق بمماتلكمم لناعلممسلشر يمم ل لرمماشلأوًَ لللل
شبلمممارلل لقبمممهلشريممممالحرممم لهممماهلشرقهمممالالشر،إلايممم  كمممارلكممم لشره،لمممسل ،ممممارل

كمم للشبلممارلشر،قصممدلشرمما ل مم حتللشرمم شيحل   ممال بممطلهمماهلشرقهممالال ار،قايممد
قير مالشرإلق بممسل لشهممهلهماشلشريمممال ت ش ممنلكمعلكقايممدلش شحلشرتيمم اعلشيةمم ك ل

لقالتل؟ل
:لغالممسلشر اعمم ل مم لتأيمم هلنظ اممسلشر يمم لع مم لقرلهمماهلشر ظ اممسلقممدلثانًياااللل

حر لشرم غاللد شةسلكستقرسلقاشت اقلشرك لرالتيلل  الشرلق ا ل  لاتب اتيد لح
  ل قيللشىايسل للششرلق ا  لشري ر   للزط قلشر،ص رحل  لاتتك لاث  ل

ل.لشريدشولششرو الات
:لز شلةر، الشقر ال و شعلهاهلشرقهمالالشر،إلايم  لانحماو لق معلشر مدل م لثالًيالللل

لهمممهلهممماهلل للريد ثمممسل مم لزقاكمممسلشريممدقشلشةممتخدشالشري ممم  لشل لعممدلقشلقصممماص
 كمهلل؟ت ا  لكعلطبلإلسلشر ي لشرا لقاكمتلكم لقيرميلشرإلق بماتلقالتلشرقهالالت

ك لاتتل  لشروانمتلشرلق م لقماالقماا لقم ش شتلشر،وماكعلشرلق لمسل لشبلمارله لمسل
بلممارلشيمم هل لشلك مما لشرإلر،مما ل لكممعلقرلشرقهمملسلتيتمماإلزرمم لو شةممسلكمم لناعلممسل

للشر ي ل  ل ر .لشرقهالال ار، اقياتلشرإلر،لسل لشبلارلق  لشر  ش لهاه لشردترسل
  لشروانتلشرت بلق لك، للشي ول إلصلشركتا اتل:لحر لشر غالك لرابًعا للللل

ممالشتكمماتنلةم ق ن لزتلقن مم لق  لقرلهمماشلشركمم لليتمماإلزرمم ل زكإلممارلشر ظمم لقلهت
لهمممماهلشرد شةممممسلكممممعلشرد شةمممماتلشرسمممما قسلكمممم لىمممم  ل ب  ممممال اروانممممتلشريمممم ر 

ال  ل قيلشرإلق باتشك ل.لياشرسلشضعلهاهلشرقهالال  ل ي لكستقهلرتك رلك يإلت

شىات،ممسلحرمم لل لشك يثمم  ل لليمما تلهمماهلشرد شةممسل مم لكقدكممس: ِطااة البحااث  
 شر ي لشآلت :
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والدراسااات  ، وأسااباب اِتيااارج، فيهااا أهميااة الموضااوع و  أمااا المقدمااةللللل
ل.للالَابقة

 أقَامه . و حكمه ، و المبحث األول: الزجر ماهيته ، 

ل:لتإل افلشر ي  لششررلاظل شتلشرصرسل ي.المطل  األول

لرر ي لشرتأي هلشري ح :لالمطل  الياني

ل.لشك قنلشري ر  رلك ي:لققساالشر ي للالمطل  اليالث

ل.ك قنلشرلق ا لك لشر ي ل:للالمطل  الرابع

 عقوباتبالزجر في الالمبحث الياني : التطبيقات المعاصرة المتعلقة 

ش.عمالزحاو لشر ي لشل:للاألول المطل  للشري ش لشر،ق  حسلعدت

ا.لعمالزحاو شر ي لشل:لالمطل  الياني لشري ش لشر،ق  حسلقصايت

ل للشربممممم جعبممممم فلشرت شكممممماوش ل لشللعممممممالشةمممممتخدشالشر يممممم لشل:للالمطلااااا  اليالاااااث
للشرإلق باتششر،خد لق  ا ل

لاكسلشريدل.لعمالشةتخدشالشري   لشريد ثسلررق عل  لزقشر ي لشل:لالمطل  الرابع

 الخاتمة وبها أهَ النتارج والتوصيات.
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 وأقَامه  ، وحكمه،  المبحث األول: الزجر ماهيته 

ل:لتإل افلشر ي  لششررلاظل شتلشرصرسل ي.المطل  األول

: الزجر في الل ة :      أوًَ

مم هللللللللل هممم له ممال لششر يممم للع ْيمم شتلل  ْ ُيممم هللهمم لكمم لشرلإلمممهلعيمم ل للقممما للع ي 
ْ عُل ل.(1)ششر  ُ لل للشر، 

م لشرسم علششركرمت لل:لاقما  لشل(ل2)لشر   له لقا لشر ياإل:لشر َّْيُ ل:للللللللل ي   َ
يلل-ق لل-لشع ي  ل ي: ل.(3)ن    

لشركرتلق  لقتر لشر،  رس:لشقار شل:لقا لة ب ايلشلللللللللل ل.ل(4)ه لِك ِ  لك ْ ي   

 لقلمممأت لل ممم لشرر مممسلشكمممدر تتلكتإلمممدو  ل ،إلمممان لاث ممم  لششر يممم للمممأت لللللللللل
ل.ل ،إل  لشرصليس

ل لق ليليسلت ي ها لل(5)﴾لَفِإنخَما ِهَي َزْجَرةك َواِحَدةك ﴿ش  لشرت  اهلشرإل ا للللللل
ل

                                                 
 لكي،ممدلقمم لققمم ل ممم لشرمم شع  لتيق ممن:لكي،مم ولىمماط  لكمت ممسلرب ممارللمختااار الصااحاال-ل1

 (3/231)للهممممم1415نا  شرل لق  شتل لطل:لشرشر ل ل

ا شرل ل لرق لك ص  لكي،دلق لقع،دلشرعه   لتيق منل:لحبدشرسم الهملتهذي  الل ةل-ل2
 (10/318الل)1994هممل ل1384وش لشرق كلسلشرإل بلسلرر  احسل ل

 لقق لشريس لحر لق لزة،اح هلقم لةم دهلشر، ةم ل لتيق منللالمحكَ والمحيط األعظَل-ل3
 (3/265)لل:لحبدشر ع، له دشش ل لط:لوش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتل لرب ار

.  لكي،ممدلقمم لكممم القمم لك ظمم  لشر  اقمم لشر،صمم   لوش ليمماو  لق مم شتلَااا  العااربل-ل4
(4/318) 

 (13) لسللسورة النازعاتل-ل5
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ل

لل(.1)لشت وح ا

شك مميلق رمميلل لششرت د ممد لشرت رمملللشريممد ل لشلشقممدللممأت لشر يمم ل  مم شول مميلللللللللل
َْ َقااْوُم ُنااواب َفَكااذخُبوا َعْبااَدَنا َوَقاااُلوا َمْجُنااو ك َواْزُدِجاارَ ﴿تإلممار ل:ل ل(2)﴾َكااذخَبْت َقااْبَلُه
ل.(3)ششريتال شعي شهل ارستل لق لشنت  شهلششعوي ل:

تأو ممتلكمم شوفلر،صمم رحلشرتإل امم ل ممارتإل ا لشاممأت لشر يمم ل مم لشرر ممسللللللللللل
لششر، علل شه لشر ي ل لشتلالا  لك لشرإل  ل    التلعدوشرلشريدلحرىلكإلصلسل

ل.ل(4)لششر شغتل لشق لشرك،ا ل ر لك،ال ا 

ش ر للشقعلشر َّْي ُلل قدق ل ِنن،ال  شول يلشر   لللاأ نيلع ي   للشريد  ش  للللللل
يرىليلحرليلل-قق لةإل دلشرخد  لقا ل:ل ا لشرإل  لح دلشر ب ل  لعد  ل

 قا ل:لشكال شكال؟لقار شل:لشر يهلتك رلريلشر، ق لت ضعلقلص تلل–شلةرال
هلتك رلريلشركسلقلص تلك  ال لشام هلقرلك  ا لشام هلقرلتي،هلك يل لششر ي

                                                 
 ليماق لقم لك ةمىلقم لحبمدلشرقماو لقم ليماق لققمم للأيَار التفاساير لكاؤم العلاي الكبيارل-ل1

ر،،ركمممسلشرإل بلمممسلشرسمممإل ولسل لط:لل مممم لشرو شئممم  ل لكمت مممسلشرإلرممم الششريمممما لشر،د  مممسلشر، ممم    لش
 (4/399ال)2003هم/1424شرخاكسس ل

 (13لسلة   لشر اعحاتل) ل-ل2

 لكي،دلقم لي ام لقم ل  امدلقم لاث م لقم لغارمتلشآلكرم  لجامع البيا  في تأويل القرآ ل-ل3
همم لل1420قق ليإلل لشر ب   لتيق من:لقع،مدلكي،مدل ماك  لك ةسمسلشر ةمارس لط:لشرشرمى ل

 (22/577)لا 2000

 لكي،دلحبدلشر ؤشفلشر، اش ل لوش لشرلك لشر،إلايم للالتوقيف علم مهمات التعاريفل-ل4
 (.1/168مل)هممم1410 لق  شتل لوكينل لط:لشرشرىل ل
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تي،هلك يلقا ل  لحرلمالقرلتلإلر شل شلاال نن،اله لشرقد ل لقا لشق لح رل
ل ِنن،ال  شول يلشر   لل.ل(1) يد تل يلشريس ل قا لويلركارلهاشلعي 

  ثانًيا: الزجر في اَصطؤا :       

قكإل الشر ظ ل  لكدر  لكص رحلشر ي لنودلقنيلشةتإل،هل  للقكالز شللللللل   
 لهاشلاششتىتصاصل ل قدليا لشةتإل، لاث   ل يستلطبلإلسلشر،وا لتإل الاتل

شهماشلهم لشريممائعللششريممدشول لششرإلق بماتلحاكمسل لشر،صم رحل م ل مافلشرقصماص
مال م لكوما لشرىم قلششر ارت ل ششرت بلمسل لشت ما تلشرم لسل  لشقدلشةتإل،هلقلهت

 للشريم اإلسلشر م ش لقتقم االشينسمارل لشريم عيل لشعيم هشري ع الع  لناوتل
للشري .لح شت غ  يل  لشرخ  ل لشت ل  هل

ل–نومممدلتإل امممفلشيكممماالشر  شرممم للششرسمممر كل لت ممما تلشرممم لسلل لممم ل مممافللللللل
ششرسممر كلشرتمم ل ل أنمميلك ممعلشينسممارلشر،مرممنلكمم لشر إلمما للرر يمم ل– ع،مميليل

شعث الحر للشك اوئ ال لشك علشرإلاكسل ر ل ل لتخارنل وشفلشري اإلسلشية كلس
ل.  (2)كما الشرى ق

لقتإل الاتلحد لق  ل ق ما لشر،ماشهتل إل  ميلقدلح فقكالح دلشرلق ا ل لللللللللل
 م  لقرلع م لشعس يل لياعتلزحانسلشر ارب  لقتإل افل د لحر لق حلشرك ال

                                                 
 لكسرالق لشريوماإلققم لشريسم  لشرقيم   لشر لسماق    لأِرجه مَلَ في صحيح مَلَل-ل1

ط:لشرشرمممممىل ل مممممن:لكي،مممممدل ممممم شولحبمممممدلشر ممممماق ل لوش لزعلممممما لشرتممممم ش لشرإل بممممم  لق ممممم شت لتيق
(ل ل قممممال)لللل5/35همممممممل لتيق ممممنل:لعسمممم   لكي،ممممدلكخرمممم ف ل ممممافلعمممممالشرإلمممم  ل)ل1386
 (.ل4098

 (.5/900 لقق لعاكدلشر  شر ل لوش لشريإلت)للِحياء علوم الدين  ظ :للل-ل2
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لت،هلقنيلق شولكمالرماللسمأ لةم شتتلالتل ر ن لشايشلقبليتلكالراللسأ لقك تلله لشر ي 
لل (1)ال م القبلحقبليتل

كمال ت تمتلقكالتإل افلحر،ا لشري  ل قدلنظ ششلزر لشر ي لك ل افلللللللللل
ل هاهلشر،لسد للشتواهل  ا ل رينلشر،وت،علك شكالل لشر،لسد لششرإلقافحرليلك ل

لشكد لت ب نلشرإلق بسلك لحدك ال.

لممم رلقت بلق ممالقكممالقرلشر ششيمم ليإلرممتلرممد علشر،لاةممدل  مم  لشرق ش مم للللللللللل
ممالحرمم لشرإلصمما لع مم للممم رل رمم لحقا تمم شرتمم لر ممالحرمم لشر،إلصمملسللشعيمم تش للاوشئ،ت

لتللمتلمم لعممدشولشر يمم لح ممدهلحرم  ال يسممتلقممهلقممدل تإلممدشهال تكمم رل لشلشقت   همال
الرر،لاةدلك لغ  لز الاتأو تلشرصبلارلشغ  هال لل.(2)حر لغ  هالو إلت

لحرم لك تبتميلشعص ح دهلدلشرس ال قدلشقتص لشر ي لبقكالشرإل لق لحلللللللل
ل.لل يستلشعدهاشحر لشر،إلصلسل لشرإلصا ل

شر ششيممممم ل مممممنرلكإلظ، مممممالتللومممممتلزتلحرمممممىل:"للل- ع،ممممميليلل–قممممما للللللللل
ل لالرر،لاةدلك لغ  لز ماشلريلح لشر،إلصلس لشقدلتوتلشر ششي لو إلتلحاصلعي تل
ل.(3)"شتلحدششر

                                                 
ل لققمم ل ممم لقمم لكي،ممدل مم الشرممدكلاط  لوش لشرلكمم  لق مم شتلِعانااة الطااالبين  ظمم :للل-ل1
 (ل4/359)

 ل  افلشرد  لقع،دلشرق ش  ل لتيق نلكي،دلعوم ل لوش لشر م فلشيةم ك  لالذِيرة لل-ل2
 (12/381)لط:لشرشر 

 لحمم لشرممد  لحبممدلشرإل امم لحبممدلشرسمم ال لو.ن امميللقواعااد األحكااام فااي ِصااؤا األناااملل-ل3
 (1/196رإلرال لشوكينلل)ع،اول لوحث،ارلي،إليل لوش لش
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قممدللشرلق مما ششرلق مما للوممدلقرل ل ر   ليممشكمم ل  ظمم ل مم لتإل اممفلشرلللللللللل
كممال  ممالل مم شريم،ممسللناعلممسلكمم شلل طبلإلممسلشر،صمم رحللرر يمم لكمم لناعلممسلنظمم شش
لششرو الاتل.لل كقايدلشر ص صلشر،تإلرقسل اريدشوش ش ل

لشكمممم شوهل للقتمممميعملشر يمممم لشب مممم شلتإلمممم ال الحرمممم ل قممممدلحمممم فلشري  لممممسللللللللل
شلحمم لالر مماشلشرلسمماول لشعيمم تل مم علهمماهلشريممدشولعسمم،تللح ممدهال اقتهممتلشريم،ممس

 نرلزى  لشرإلارالحم لزقاكمسلشر يم للش تكا يلر  قىلشرإلارالحرىلنظالشتةتقاكسل 
لل.(1)  و لزرىلشنخ شكيل لشقليلك لشرلساولكالتللخلى

شىرمم لشرممدنلالكمم ل لرر يمم لكمم لناعلممسلقنمميلشتةممتقاكسللنظمم شش اري  لممسلللللللللل
ل.لششر ،أن  سل  لشر،وت،إلات ل تيقنلشركارلل ، لى ريلل لشرلساو

شر ششيمم ل  ممال مم شرلقرلل ل إل  مم شلشر يمم ل أنمميلهمم لشرت د ممدلقكممالشر،اركلممسلللللللل
شقمممممدلتللمممممم رلشر، يممممم  ل  ،مممممال لو  لشر،لسمممممد لشر،ت قإلمممممسللكممممم لقيمممممهلكيممممم شحس
ششرب مائال لشامار لشر  ما لزن،مالقتمار الو  لرتل امنلشركر،مسلل ششر،وان  ل كارصبلار

لل.لل(2)كعلحدالشرتأ لا

                                                 

ر،إلمم شفل مماق لشر ،مماال لرك،مما لشرممد  لكي،ممدلقمم لحبممدلشر شعممدلشرس  شةمم لشفااتح القااديرلل-ل1
 لحبمدليلقم لكي،م ولاَِتيار لتعليل المختاار(ل للل4/112)للشري ل  لوش لشرلك  لق م شت

قمممم لكمممم وشولشر، يممممر لشري لمممم  لتيق ممممن:لحبممممدلشرر لممممفلكي،ممممدلحبممممدلشرمممم ع،  لوش لشركتممممتل
 لالعناية في كرا الهداية(ل ل4/83)لا.لل2005هم ل1426 ل3شرإلر،لس لق  شت لرب ار لط

هممم(ل لوش لشركتممتلشرإلر،لممس ل786 لكي،ممدلقمم لكي،ممدلقمم لكي،مم ولشر مماق ت ل)لت:لقك،ممهلشرممد 
(ل لتب ممممم  لشريقمممممائنل لشر ارإلممممم ل3/63)لهممممممل2003همممممم ل1424ق ممممم شت لرب مممممار لط:لشرشرممممم 

(3/164.) 

 لشرإل كمسلحرمىلشرصمإل د لشرإلمدش  لحاكية العدوي علم كرا ثفاية الطال  الرباانيلل-ل2
التاج واإلكليل (ل لل1/121) همم1412تيق ن:ل  ةنلكي،دلشر قاح  لوش لشرلك  لق  شت ل

== 
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لحمممدالةمممق ط ال ارت بمممسل- ممم لشر ششيممم ق لل–ا،مممالقرلشريمممهل   ممماللللللللللل
ل.ل(1)لح دها

شتلليصممهلل شر يمم لهمم لشرقصمماصكمم للسيم،ممشرل  مم ششلقر:للقكممالشري اقرممسلللللل
شر شلرممماللومممتلحرلممميلشيمممتلحرمممىلشآلكممم لرنممميل رمممسلتلل  رممم ل ممم لكإلتقمممدلشي اعمممس

ل.ل(2)لل،م لزلوافلشرقصاصلحرليل  يتلحرىلشر،تسبتل يلا،الر لقن ييلعلس

شقرلليمممد لرممميلكمممالل ح مممدهاللحرممم لشرو ا،مممسلر يممم لهممم لشرإلقمممافششكممم شولللللللل
 .ا اشقيلك لشررالت بسلنص عتل

شر يممم لشر شوحمممسلحممم لهممماهل مممأعمالةممم يانيلشيممم هل:ل"لللقممم  لقممم لشرمممملالللللللللل
شرو الممماتلغالمممسلشيعمممماا لش ممم ح الحرمممىلقك،مممهلشر يممم هلشر،تهممم، سلر،صمممريتيل
شرمممم وعلششر يمممم ..لرتمممم ش لشر  شئممممت لشت ق ممممعلشرط،مممماعلحمممم لشرتظممممارالششرإلممممدششر ل

ل.ل(3)شاقت علاهلزنسارل ،ال تاهلكاركيلشىارقي ل  لل ،عل  لشةت فلغ  هلعقي"
                                                                                                                         

== 

همم ل1398 لكي،دلق ل  ةنلق لققم لشرقاةمالشرإلبمد   لوش لشرلكم  لق م شت للمختصر ِليل
 (.ل12/36)ل ط:لشرثانلس

الالسلشر ارتلشر بمان لحرم ل ةمارسلشقم لققم لعامدلشرق  ششنم ل لشرإل كمسلحرم لقم لىرمنللل-ل1
شر،    لشر،ارك لشر،ص   لت:لقع،دلع،د لزكاال لشرس دلحر لشر ا ،  لكمت سلشرخانو  ل

 (.ل7/147)لا1987همممل ل1407ط:لشرشر لل

قم لشريسم  لقم لشرلم ش لشر  مدشو ل لشرقاضم لققم للإلرم لكي،مدللالعدة في أصول الفقهلل-ل2
هممممممممل(ل ل1400شري برممممم ل لتيق مممممن:لقع،مممممدلقممممم لحرممممم لشرسممممم  لشر، ممممما ا  لط:لشرشرممممم ل)تل

 (ل2/128ا)1980

ق لحبدليل م،سلشرمد  لكي،مدلقم لققم لام لقم ل لقِعؤم الموقعين عن رب العالمينلل-ل3
ال( لتيق ن:لطميل1973ق  فلشر  ح  لتيق ن:ل  شولحبدلشر، إلا لوش لشرو ه لق  شت ل)تل

 (.2/114)للكم2004حبدلشر ؤشفلةإلد
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ل ل ،مممماللي،رمممميلكمممم لشرمممم وعلشر يمممم لقممممدلح  مممم ش لقكممممالشرإلر،مممما لشر،إلايمممم ا للللللل
مالشريما له لشاار لا  لقى  ل لعت لتللإل وليي شكيلتششرإلقافلرر،و ال ل قلهت

ل.لششر ظالشر،إلاي  ل ل ار س سلررق شن  لشرإل بلس

 للشييم شالكم  لقىم  ل وعلشر،و النلسيلح لكإلماشو لله  ار ي لح دهالللللللل
يممم ش لش ق لحاق ممسلشل لز شل ق لشرإلق بممسلشحمما  لل مم لشر،وت،مممعلشاممار ل وعلغ مم ه

ل.(1)شرو ا
 ا: األلفاظ َات الصلة به :ثاليً 

ه اكلقرلاظلشكص رياتلكتقا بسلر،ص رحلشر ي ل ا هالشرلق ا ل  للللللل
لشك رلات الشه لشر وعل لششروب :ل كتب ال
 لتقم  لشرإلم فلتم شوعلشرقم اللله لشركنلح لشري  لل:لفي الل ةالردع و لللللللل

الل ال وعل إله ال إلهتلز شلق ل  مملشر يمهل مار حل شرلق لرُلل:للقا ل:لشك يلقلهت
لل.(2)ز شل وعل ي

ت قلمعلحق بمسلحرم لك تكمتلشرو ا،مسللهم ل:لاَصاطؤاالردع فاي أما للللللللل
ل.(3)كاق اتر، علشآلى ا لك لز ل

                                                 

 (.34)صلةنلشي فلت ب نلشريدشولشري ةلسل لشر  للل-ل1

 (.8/121رسارلشرإل فل)لل-ل2

كإلوممممالشرتإلب مممم لشتيمممم  ع ل مممم لشرإل بلممممسلشر،إلايمممم  ل لكي،ممممدلكي،ممممدلوشششول لوش للل-ل3
 (.ل99ال)ص2003  لشرقاه  ل لغ اتلرر  احسل لششر ي
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 الجبر :رابًعا : 

همم لىمم فلشركسمم ل لشق ممهل مم لكإل مم لشروبمم لقرلل:لالجباار فااي الل ااة         
يب لشرإلظالق لسيل:لقشلتصرحلحظ،يلك لاس ل لقلقا لل ت   لشر يهلك ل ق 

 مممم لامممم فلق لز شلشيتبمممم للز شلامممارلايبمممم ليل ل نتمممم:لق لز شللشنوبممم ل لشاقمممما ل
الشقدللأت لشروب ل ،إل  لشرك شولسل لاق هللإل  لةدلكل مالشكم لقكثرتمي لقلهت ل:قلهت
ل.(1)قيب ل  نتالحرىلشرك لق لز شلقك هلحرليع  ،اللقا ل

عقم قليلل:لهم لزىم فلكمال ماتلكم لكصمارحلاَصاطؤاالجبر في و لللللللل
شرش  لشرممممار للوبمممم لشرخ مممممأ لتلليمممممت طلشيمممم وهل لشلتإلممممار ل لشعقمممم قلشرع مممماول

ششر سمممممملارل لشحرمممممم لشر،وممممممان  ل لششر،و مممممم  ل لششر،إلرمممممم ال لششرمممممماا ل ل ششرإل،ممممممد
ل.(2)ششرصبلار

شروممم شق لتقمممعل ممم لشرنلمممسل لششركممم ش ل لششرع ممماوشتل لشك ممما عللك،مممالقرلللللللل
لل.ل(3)- ع،يليلل–شرحها لا،ال ا ل ر لشرإل لق لحبدلشرس ال

 :ق بين الزجر واأللفاظ َات الصلة به رابًعا : الفر

 لكممممممم لىممممممم  لحممممممم ال  ش لشرر ممممممم ا  ل لششريممممممم ر   ل لششرلق ممممممما ل مممممممللللللل
ل:لشقق شر ال تهحلشآلت ل تإل الات ا

                                                 
 (ل.1/119(ل لكختا لشرصياحل)4/113رسارلشرإل فلل)للل-ل1

(ل لشرلمممم شقل ل مممم افلشرممممد  لققمممم ل12/381(ل لشرمممماى   ل)1/196ق شحممممدلشرعممممماال)للل-ل2
سلشرع ممماسلقع،مممدلقممم لزو امممسلشر،صممم  لشر،مممارك ل للتيق مممنل:لح،ممم لعسممم لشرملممماال لك ةسممم

 (.1/213ا)ل2003هل ل1424شر ةارسل لط:لشرشر  ل

 (.1/213(ل لشرل شقل)ل12/381(ل لشراى   ل)1/196ق شحدلشرعماال)للل-ل3
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     : ه ممماكل ممم قلقممم  لشر يممم لششروبممم ل ل مممار ي للخترمممنلحممم لشروبممم ل ممم للأوًَ
ت،ممعلشيمملانسلشر،و لكدر رمميل لشت بلقمميل ل ممار ي ليإلممهلكمم لقيممهلو ممعلشر،لسممد ل

 ل ار ي لتلل بنلزتلحر لكسرالحاصلك لقيمهل وحميل لشعيم هللك لشر،لاةد
 لقكمممالشروبممم ليإلمممهلكممم لقيمممهللحممم لشر،إلصممملسل لشرلمممم رلحبممم  لرو،ممم علشر ممماس

شةتد شكلكال اتل ي علشروبم لكمعلشرصمبلارل لششر،ومان  لشامار لشرخ مألششرإل،مدل
ل.ل

رات الزواجرر وسميت التعزي شر ي  له  شرتإل ا أن الغرض من لثانًيا:      

ل ل مممار ي للقمممعل ممم لشريمممدشول– ع،ممميليلل–ا،مممالقممما لشر ارإلممم للغيرررر المةررر ر 
ششرو الممماتل لقكمممالشروبممم للقمممعل ممم لشرنلمممسل لشامممار ل ممم لشرحهممما لشر يممم اسل ل

ال.ل لششر، ا عل لشاار لشرع اوشتلقلهت

لخترلمارل ل  ،مالششروبم لل ق  لشر يم ل ا قلل ،سله اكل تهحل ر ك لى  لللل
لشكه، نتل لا. م ت

قكالز شلشنتقر الر،ص رحلشر وعل  ودلقرلهاشلشر،صم رحلهم لك شو تماللثالًيا:      
 ل مممار وعلهممم لت قلمممعلشرإلق بمممسلحرممم للشققممم فلر ممماشلشر،صممم رحلر،صممم رحلشر يممم 

لشر،و  لرتك رل شوحتالريلشرر،وت،علشهاشلكاللقتهليلكص رحلشر ي .ل
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 .  التأصيل الشرعي للزجرالمطل  الياني: 

ل لششرس سل لششيي،اعل:لشرك االشر ي ل اركتافكي شةلسل بتلللل
 :    : الكتابأوًَ

لل.(1)﴾َفالزخاِجَراِت َزْجًرا﴿:للقوله تعاليل-1

 وجه الدَلة : 

عششيمم لشرقمم  رلشرتمم للقمما لشر،لسمم ا لقرلشر،مم شول ممار ي له ممال مم لشآللممسلهمم للللل
ل.(2)بلحقاهلكاله لشت ي هلح لل للت  ىلشينسار

ششرتيممم اإلاتلشرتممم لل لششر صممم ص للشرقممم  رل ارإلد مممدلكممم لشرعممممااقمممدليممما لشللللل
ل.ت ي لشينسارلك لش تكافلشرك ائ 

َْ ِمَن اأْلَْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجرك  ﴿ق ريلتإلار لل-2 ل(3)﴾َوَلَقْد َجاَءُه

ليلق مالكم لحق باتميله مالكمال  لشآللسللشر، شول يقرلشر ي للوجه الدَلة : قعمه 
ل  لهاشلشرقم  رلكمالقلميلر مالك ويم  للإل م لكمال م وح ا لشا يم هالح،مال كالقي 

                                                 

 (.2ة   لشرصا اتل)شآللسللل-ل1

قع،دلق لحر لشر شع لشروصاصلقق ل م  لوش لزعلا لشرتم ش لشرإل بم  لأحكام القرآ ، لل-ل2
لتفَااااير الخاااااز  (ل للل1/1046ه لتيق ممممن:لكي،ممممدلشرصمممماوقلق،يمممماش ل)1405ق مممم شت ل

شر،س،ىلر افلشرتأشاهل  لكإلان لشرت  اهل لح  لشرد  لحر لق لكي،دلق لزقم شولالشر  مدشو ل
 ال(ل لل1979همل/ل1399ك ل لق  شت لرب ارل)شري   ل ارخاعرل لوش لشرل

 (ل.لل6/18)لل

 (.4) لسللسورة القمرلل-ل3
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لكمممم للشاإلممممدل رمممم  لكمممم لشرتكمممما تل  لمممماتلي لقلمممميللكمل،مممم رلشلهممممالحرلمممميل ممممه  ُكْلت إل 
ل(1)شر َّْي 

ل.ل(2)﴾َكؤخ َسْوَف َتْعَلُمو َ ﴿تإلار للق ريل-3

للق لشر،م شولق ماح مدلشر،لسم ا لقرلق ريلا لزن،ماللل مدلشر يم ل:لللوجه الدَلةللل
 ق رميل:للششرتأك مد لششر ح مدل تأك مدلرر يم ل لشقلميلشر  ماتتلِين ما لشرتكما   لعي شتل

شآللسلح لال ي فلشرت شى للقرل  لا،القا لشر،لس شرل ل الا لة فلتإلر، رل
 لمم لشآللممسلعيمم لششح ممدلل ِز مما  لزرممىلت شىمم ل ت ممسلهمماشلشر يمم ش مم ل رمم ل للقلهمماتل

ل.(3)ل  ل شتلشر قت
اِرقَ ﴿:للقوله تعالي -4 َخ اِرُق َوال َخ َبا َنَكاًَ َوال ََ ُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجزَاًء ِبَما َث

ل.ل(4)﴾ِمَن  خِ َو خُ َعِزيزك َحِكيَك 

 وجه الدَلة :    

 لششر شنلسلحرىلشر شن ل للشرسا قلحرىلشرسا قسيلة يانيلشتإلار لقدالللللللللل
ششر،مم ق لقعمم صلحرممىلشتةممت،تاعلل ل،مم ق لقعمم صلحرممىلشر،مما لكمم لشرلررلشر يممه

ررلشقإلمممتلشلل ك ممميل لشق إلمممتل دشرسممما قلر قممم علشرسممم قسلق مممال لشرممماللق مممعلشرممماا 
 م شتلشر سمهل لقشلررلشر يمم لتلليصمهل ميلرخلائمميلشرخلانمسل ميلررل م لق إلمميل

                                                 

 (ل22/572)تفَير الطبري لل-ل1

 .3ة   لشرتكا  لشآللسللل-ل2

 لررإل كممسلكي،ممدلقمم لشر مماه لشقمم لحا مم   لشرممدش لشرت نسمملسلرر يمم ل لالتحرياار والتنااويرل-ل3
 (.16/453ال)ل1984

 (.38ة   لشر،ائد ل) لسللل-ل4
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شلشن ي ل ق لريلكثمهل مدهل خم فلشرسا قلز نن الفاه  ل لقشلررل خ فلشر دل 
للل.ل(1)يلتل  قىلريل ا شر شن لز شلشن ي ل نن

شىيلشرسم قسللةا ق ا ل دليارليلشرك ش ل نلوافلق عل:"قا لشر،اع  للللل
ششر صمت لشرسم  رسلزقاكمسلشرب  مسل لرقرسلكالحمدشهال ار سم سلزر  ما لكم لشتنت مافل

لل.(2)"حرىلكالحديلشرس قسل خ   ا لش دولشرإلق بسل   الرلم رلققرغل  لشر ي 

ل.(3)﴾َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َراِرَفةك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ ل﴿لقوله تعاليل-5

شرإلق بممسلكمم لقب ممهلل:لقرليلةمم يانيلتإلممار ليإلممهلشريمم او لحرمم وجااه الدَلااة 
شحظمالك قمعلل رن الز شلامان شلامار لحظمالك قمعلعهم  هال م لشر يم شر ي ل ل

زى ا هالح،ال ماهدششلقلخمافلشر،ورم ولكم لعهم  هالشريم   لقلمم رل رم لققم يل
ل.(4)  لشتن يا 

                                                 

تلس  لشرإلم لقم لحبمدلشرسم ال شيكماالحم لشرمد  لحبمدلشرإل ام لقم لحبمدلشرسم الشرسمر، للل-ل1
هل(ل لوش لشقممم لعممم ال لق ممم شتل لط:لشرشرمممىل:لل660هممممل/لل578شردكيمممق لشريممما إل ل)تل

 (1/527ال)ل1996هم لل1416

 لكي،دلشركم  لقم لكي،مدلشر،ختما لقم لحبمدللأضواء البيا  في ِيهاا القرآ  بالقرآ ل-ل2
هممم(ل لوش لشرلكمم لرر  احمسلشلشر يمم لشلشرت عاممعل1393تم  ىل:لشرقماو لشروم مم لشريمم مل  ل)شر،

 (.لل1/391ال)ل1995ل-همل1415رب ارل لط:لل–ق  شتل

 (.2ة   لشر   )لشآللسلل-ل3

 (23/131)لتفَير الرازي ل-ل4
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ُئوا ِفيَها َوََ ُتَكلُِِّمو ِ ﴿َقاَل تعالي  -6 ََ ِْ  (. 1)﴾ا

ممممُل شْل"لقرلق رمممميل:لوجااااه الدَلااااة       ل لتإلممممدلار،ممممسلقرل ممممسل مممم لشرإلقممممافل"لشْىس 
مممالار،مممسلقرل مممسل ممم لشر يممم لششرتإلممما تل لشهممم  ل لتإل ممم :لشرسمممم تلكمممعلشرا رمممسلقلهت

الرركرت للششر  شر؛لرار للق ر ن الررك ف  .(2)شتإلدلشيلتالقبليت
 الَنة : 

عمدللإل،مهلل-يمرىليلحرلميلشةمرالل-لق  لقا ل ة  ليللقق له ا  ح لل-1
ل.(3)"  لشر الى  لرههلشر الك لقرلل،  ششل     لي اعا

شقليلت ب نلري اإلتيل لل لقرلزقاكسلشريدلقليلزف ا لرششك ليل:لوجه الدَلةل
رروان لحر لي ا تيل لشعي هل لشعي لشر،وت،علح لشروم شئال ل م لشقليلشرإلقافل

لقتصمم لزقاكممسلشريممدلحرمم لشروممان لقممهلرمميلكقايممدلتتإلرممنل ارع مماول لشبار،يمما ال ل
لششركارل  لشر،وت،عل.لل لشعلللشرك 

ل-ق لزقاكممسلشريممدلل–:ل"لقلمميلل مم لكإلمم الشةممتدتريلرممار لقمما لشريمم اان للللل
ل رمم لك،ممال  تلممعل مميلشر مماسلر،ممالقلمميلكمم لت ل مماللشرر لشرت غ ممتل مم لزقاكممسلشريممدشول

                                                 

 (.108) لسللؤمنو  سورة المل-ل1

 (ل9/389رندرس  لوش لشرلك ل لق  شتل)رلش لشرإل كسلقق لعلالتفَير البحر المحيطل-ل2

 لقع،مممدلقممم ل مممإل تلققممم لحبمممدلشرممم ع، لأِرجاااه النَااااري فاااي سااانن النَااااري الكبااار  ل-ل3
شر لا لةرل،ارلشرب دش   لة دلاس ش لعس ل لشر ا م :لوش لشركتمتللشر سائ  لتيق ن:لو.حبد

(ل لل8/75 ل مممممافلزقاكممممممسلشريممممممدشولل)ا.1991ه ل1411شرإلر،لمممممس لق مممممم شت لط:لشرشرممممممى ل
 (.2/402(ل لشقع،دل  لكس دهلل)ل4904) قا
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ل

لل.(1)شحدالشر ق سل ارإلصا لش وح الح لهت لع الشر،سر،  "ل لقعمااليلتإلارى

تللقنميلقما ل:"لل–يرىليلحرليلشلةمرالل-  للقرل ة  ليلح لقق له ال-2
ل   ن لشر شن لع  ل  ن لشه لك ك لشتللي فلشرخ، لعم  لليم فلشهم لكم ك 

شتل  ت مممتلن  مممسل   مممعلشر ممماسلزرلممميل   مممالل شتللسممم قلعممم  للسممم قلشهممم لكممم ك 
 ل.ل(2) "ق صا هالشه لك ك 

 وجه الدَلة : 

ئممهلششرت د ممدلشهمم لاقمم  لشرقال شر يمم قرلشر الممسلكمم لهمماشلشريممد  لزن،ممالهمم لللللل
لقلإلممدالشاسممرتلك ممير،مم لش ممت  ل ار ي رلممسلششر،مم ش  ل ممال إلممهلكممال  مما  ل ممل،تيل

شلشعيمم تل لرمميللشلشلر  ت مم لح،مماليمم علششحت مما تلشت ك مم تلل لشششر،مم ش  لتإلب مم تلل لشر ي رلممس
ممل لررسمماكإل   شقح،ممار الل كمم ل مملالقهممهلشركلمم لشر نمماالحرممىلقرلشر لممالق ممالشت ب  ت

ل(.3)ت ا     ارو،علق  يلشب  لشيل،ارلاارو،علق  لشر،

                                                 

 لكي،ممدلقمم لحرمم لقمم لنياال األورااار ماان أحاديااث ساايد األِيااار كاارا منتقاام األِبااارل-ل1
 (.7/159)للكي،دلشري اان  لشر ا  :لزوش  لشر  احسلشر،   اس

لشر خمما  لشروإللمم  لوش ل لكي،ممدلقمم لزةمم،اح هلققمم لحبممديالجااامع الصااحيح المختصاارل-ل2
ه ل1407شقممم لاث ممم  لتيق مممن:لو.لكصممم لىلو مممتلشر  ممما لشرل،اكمممسل لق ممم شت لط:لشرثارثمممس ل

 (.ل6390(ل ل قالشريد  ل)ل6/2387 ل افلكالليا ل  لشريدشولك لشر نال)ل.لال1987

ي بشرا جامع الترماذيل-ل3  لققم لشرإلم لكي،مدلحبمدلشرم ع، لقم لحبمدلشرم علالتحفة األحَو
 (.7/315)للوش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شت هم( 1353شر، ا ال   ل)شر،ت   :ل
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يمممرىليلل-لشر بممم حممم لةممم،  لقرلل- ضممم ليلح ممميلل–حممم لشريسممم لل-3للل
ل.(1)"يدعلحبدهليدح اهلشك ل لك لقتهلحبدهلقتر اهل"قا لل-حرليلشةرا

 حاتلك لشر يم لشا شهلنل ششر ح دللع،هلهاشلشريد  لحر لشر ي :ُللوجه الدَلةل
ل(.2)ك  لقى  للر  تدح شل  للقدك شلحرىل ر 

ل   ل اقتلح دلشرلق ا لششري ر   .لل:اإلجماع أما 

قار ش:لقرلشيي،اعلك إلقدلحرىلييسلتإلر مهلشرعمماال ارشيمافلشرظماه  لللللل
اصل ارقتمممهلشر، هممم  سلشر،يمممت،رسلحرمممىلشعت،ممما لشريممممالاتإلر مممهلشيممم فلشرقصممم

ل(.3)شرإل،دلشرإلدششرلريم،سلشر ي 

 لشهمماشلشيي،مماعلقممدل امم هلشرلق مما لتلةممل،ال مم لقهمملسلشرلمم قلقمم  لشريممدشولللللل
ل.لشعم لشيي،اعلقليلغ  لششعدلششركلا شتلههله لعششي لقالي شق ل ل

ررلشركلمممما شتلعششيمممم  ل ،  رمممممسلل:لشرمممم شالشر، بمممممعل:ل"للقمممما ليمممماعتللللللل
شريمدشو ل تتمدشىهلااريمدشو ل رمم لالم ل مارإلتن لررم ط لشرش  ل ممال ميلررثمان  ل ممال
شةتيقتلشر ق سلشرشرمى لرمال ر كميلقمدر ا لشقي قتميلشرثانلمسلح  ،ما لشرم لشةمتيقتل

                                                 

 لةممممرل،ارلقمممم لشر ممممإل لققمممم لوششولشرسوسممممتان لشرعو  لوش لشرلكمممم  لساااانن أبااااي داودل-ل1
 ل مممافلكممم لقتمممهلحبمممدهلقشلكثمممهل ممميلقلقممماولك ممميل)لتيق مممن:لكي،مممدلكي ممم لشرمممد  لحبمممدلشري، مممد

 (.4517(ل ل قالشريد  ل)لل4/297

 (.ل2/386)لتفَير سنن أبي داودل-ل2

 (.ل2/252)لله1401 ل1 لرآلكد  لوش لشرلك ل لطاإلحكام في أصول األحكامل-ل3
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ا لقي قتيل ق سلششعد   ررلكيمهللشرثانلسلشعدها لر كيلقدر ا لشر لشةتيقتالي،لإلت
لل.(.1)شرتدشىهلشي ولشرسبتلشرثان  لقبهلقوش لك يتلشرش 

 من الزجر  موقف األصوليينزجر و أقَام الالمطل  اليالث: 

ششرإلقمممافل ممم لشرمممدنلال ت،ثمممهل ممم لل لرإلممهلشريم،مممسلكممم لتيممم اعلشريمممدشوللللللللللل
مالهم لشر يم  لششرىم ش لشرإلهلشر،قصدلك لشرإلقافلشرمدن   للشر ي ل  ررللقلهت

ل لششركممممممم ش ل لشيممممممملانسلشرنلمممممممسل لشروممممممم ش حلللشر يممممممم لهممممممم لشرسمممممممب هلريلمممممممل
لششرعك سل.لل حر لك لشرإلص  لششر،وت،إلاتل لشقدل بتلشر شقعل ر 

شرمممم لسل لشيمممملانسللشةممممتقاكسل ار،قصممممدلشرةمممم، لكمممم لشر يمممم ل ت،ثممممهل مممم للللل
لقشلعشيممم ل ل شوعلر مممال لررلشرإلق بمممسلزرلرمممالتومممد لشىرممم هلكممم لشرلسممماولشر،وت،مممع

ششنتيما لل للزرم ل سماولشر،وت،معل س  و ل ر لعت،تالشيان  ال للر  ي لياعب ا
للا طلررو ا،سل. لشحدالشي ولضششر  شئهل لشرلت ل

ي لتممممم ظالشر شي ممممماتل لشتأىمممممالق مممممار ي لتتيقمممممنلكصمممممارحلشر ممممماسل لشبمممممار للللل
 لشرممالتلمم الشرإلق بمماتل مم لشريمم اإلسلشيةمم كلسلر نتقمماال ممارنلسل لقشلشريقمم قل

شرتيل لح دلت ل الشرإلقافل لشرن،اليإلرتلشرإلق باتلك لقيهلي حلشر،وت،عل ل
شريمم اإلسلشيةمم كلسليمما تلشكمم لقيممهلز مملا لنمما لقهممهلشر،و مم لحرلمميل لقممهلزرل

 ايعسممممارل مممم لشرإلق بمممماتل لشنمممماوتل ار،سمممماشش لششر،إلاكرممممسل ار،ثممممهل لشاممممار لقرل
للإلاقتلشروان ل ،ثهلكالي  ل و ا تي.

                                                 

 لك صم  لقم ل م نسلقم لزو امسلشرب م ت  لشر ا م لالروض المربع كارا زاد المَاتقنعل-ل1
ه لشر امماا لشط إلممسلكمت ممسلشر ارممتلشرومماكإل  ل1390كمت ممسلشر امماالشريد ثممسلةمم سلشر يمم ل

 (.ل5/377)للكمسلشر،م كس
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  ظم ششللح ميشاتيمد  رل  ظم شرلزرم لشر يم لع  ،الشحر،ا لشري  للللللللللل
مال لشلل يق قل فلشرع ماولقرلهاشلشر،قصدلكتإلرنحر لقةاسللزرلي لحشر،صمارقلهت

ك لقيمهلتيم اعلشرعمماال لشقلاةم الحر لشرع اوللششر،لاةدلشر،ت ت سلش ش لهاشلل 
  شلدتيممللر،ممال ارلق مما لشهمماشلحرمم لنممملصلشرلق مما لش ب  ممال أيمم ر الش  شح مما ل

تت،ثممهلنظمم ت الرر يمم لهممهلشرإلق بممسلوشىرممسل مم لن مماقلشر يمم لقالتللحمم لشر يمم 
للشك ل التي اعلشرعماالشن  قالك لهاشل

لمم رلحرم لشرإلصما للشر شلنظ نالزر لتقسلالشرإلر،ا لرر ي لنم  لقنميلللللللللللل
مالرر،لاةمدل مالو إلت وشئ،تال لعي تشلر الحر لشر،إلصلسل لشقمدلتكم رلحرم لغ م هالقلهت

  لشغ  هال. (1)شي ع ال للك لغ  لز الاتأو تلشرصبلار

ل لشرممم وعتت،ثمممهل ممم لعممم القرلشر المممسلكممم لزقاكمممسلشرإلق بممماتلل  ممم  لشقممم لللللللل
لششر ي ل.ل

لل.(2):ل"للزرلحرسلشريدشولشر ي لششر وع" قا لشقدلقق لقار لق لع الللللللل

شكيممم شح تيلل، مممعلشيقمممدشالحرمممىلشرلإلمممه لل ا،مممالقرلشرإلرمممال يممم ةلسلشر يممم لللللل
لل.(3)لشر،إلصلسلشحدالشرإل ولزر لشرو ا،سلتا  لقى  ل

رقصمماصلششل  اإلاتلشرخايممسل اريممدشو ار الممسلشرسمماكلسلكمم لتيمم اعلشرتيممللللللل
ررلشرإلق بماتلتإلمدلعششيم لحم لش تكاق ما للكم لقيمهلقرل  قم لل يم تت،ثهل  لشر

                                                 
 (.لل1/213 لشرق ش  ل)لالفروق (ل ل1/263)للقواعد األحكامل-ل1

 لتق لع ال تيق منل:لقع،مدلكي،مدل ماك  للوش لشر ماقل للاإلحكام في أصول األحكامل-ل2
 (8/1141)لللق  شت

 لحبممدليلكي،مم ولقمم لكمم وشول لشر، يممر لشري لمم  لتيق ممن:لاَِتيااار لتعلياال المختااارل-ل3
 (4/79كي، ولقق لوقلقسل لوش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتل لرب ارل)
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شرإلممارالحرمم لشتةممتقاكس لررل مم لعارممسلزىمم  لشرإلممارالحمم لزقاكممسلشر ششيمم ل مم و ل
ل.(1) ر للزرىلشنخ شكي لشقليلك لشر،لسد لكالتللخلىل

لنودلقرلشر ي لن حارل:للشقن شحيشر شلنظ نالزر لققساالشر ي لللللللل

لز مالحرمىلقشلكلسمد لك  سمسلتل :لشيي ش لحرىل نمتلعاضم األولالنوع  للل
لشاسقطل اند اح ا.ل ل احر الشه لكالقصدل يلو علشر،لسد لشر، ي و 

قشلحمم ل لشلحمم لكثممهل نممتلكمماالك صمم ال:لكمماللقممعلعشيمم تلالنااوع اليااانيشلللللل
ل.(2)شتللسقطلزتل اتةتللا لل لكثهلكلسد لكاضلسلك ص كس

  ممم لتللقتصممم ل ممم لشريمممدشوللك اث ممم  ل ممم لشرلقممميلشيةممم قنممم شعللشرر يممم لللللل
ل.للششرو الاتل يستلقهلا،القا لشرإل لق لحبدلشرس ال تيإلتلرن شعلكتإلدو 

قما لشرإلمم لقم لحبممدلشرسم ال:ل"لششر ششيمم لتقمعل مم لشرع ماوشتلشغ  هممالشهمم للللللل
لل.(3)"قن شعلاث   

شر يم لكمالل  ،م مار ي لقن شحميلكتإلمدو لشض شفل رم لاث م لح مدلشرإلر،ما للللللل
ممالرمميل مم ل رمم ل شر شيمم  لحمم للااركلمما شتهمم ل شيممعللحرمم لك تكب ممالعيمم تشلرمميلش وحت

ل.(4)ل لششر  ا  ل لششتحتكافز ساولشريجل لششرص ا

                                                 
 لكي،مممدلقكممم  لشريممم   ل ممماق لألبصااااررد المحتاااار علاااي الااادر المختاااار كااارا تناااوير ال-ل1

حاقمممد  ل لتيق مممن:لشريممململحممماو لقع،مممدلحبمممدلشر، يممم و لشريممململحرممم لكي،مممدلكإلممم ال لوش ل
 (.4/164شركتتلشرإلر،لسل لق  شتلل)

 (.1/263)للقواعد األحكامل-ل2

 المرجع الَابحل-ل3

 (.1/263)للقواعد األحكامل-ل4
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الكالتللإل ولحر لشرلاحهللللللل قشلشريخيلقهللإل ولحر لشرئ،سل لشك يلقلهت
شت بلقميلل لشيمتلحرم  الشةمتللاؤهلسل ر لششر لشرياكالز شل بتتلشريوجلشري ةل

ل.ششر نال للششر،يا بسل للششرس قس لكيدلشري فل

الكاللخ  لقليلللللل ششرإلل لح يلششرإلل لل لكست قليلق  لشرقصاصللشه اكلقلهت
ل رقصاصل  لشر ل س  لقهلسلشللم رلق ههل  ل ر لكثهلكال ق لشريا إل ل

ل.ششرحها  لشايدلشرقافل

ال   لرلستل إل تل ار ششي لتإلدلعلللللل لرر، يم  لقمهللسمت    الدشولكقد  لقلهت
ل للز شلشيت،معلقلمميلعمنليلكممعلعمنلشر مماس رمم لشل لشت لشركم ل مم ل رم لكماالشليش

شقكمالعمنليل مارشر لل للزةقاطلهاهلشريق قلل  لقعدللست لع أكالعنلشر اسل
 م ل نرلاارلشريرحلشةتللا هالشيمتل  ل ر ل ل  ل ر لشر ظ لزر لشريرحل

ل.(1)   الشرد  ل لشررلاارلشريرحلو قهالشيت ر لشيةتللا 

ل.لر اللشت كل تللشعي تش ل ار ي لتللوتلزتلحر لشرإلصا ل وحتالز رلللللل

ممالكم لقيممهلو معلشر،لسممد لشركم لكمم لغ م لحممدششرلقشلللللل شقمدللممأت لشر يم لقلهت
 لقشلتأو ممتلشرصممبلارل مم فلشر ب ممال ممافل مم لعممدلشري لمم لز شق ممالا،ممال امم لشرع

الر ال ل.(2)شةتص عت

:ل"لششر ششي لكي شحسلرد  لشر،لاةدل لشتلليت طلقل، لشيتلللقا لشرق ش  لللل
ا" ل.(3)  لعقيلشرواق لقرللم رل  ،ت

                                                 
 (.لل1/263ق شحدلشرعماال)لل-ل1

 (.1/179ق شحدلشرعماال)ل-ل2

 (3/301شرل شقل للشرق ش  ل)ل-ل3
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ممممالررإللقكممممالشر،مممماش و للللل ق بممممسلكمممم لقيممممهلك ار ممممسل  مممم  لقرلشر يمممم ليإلممممهل شوحت
شريمم  شتلشكمم لقيممهلحممدالكخا ممسلشر ح ممدل مم لشآلىمم  ل  مم  لقرلشرقصممدلكمم لق ل

لسلزن،اله لشر ي .للحق بسل  ة

ششريدشولشرإلق باتلعششيم لشضمإل اليلتإلمارىلررم وعلل"لل- ع،يليلل–لقا لللل
شتم كلكمالقكم ل مي لر،مال م لشر  معلكم لك ار مسلشريم  شتلل ح لش تكافلكالعظ 

 وإلهليلتإلارىلك لعششي لشريدشولكالل لشح دلشآلى  ل إلايهلشررا لشر،ر لسلح 
  وعل شلشرو ارس لعا شلك لقرالشرإلق بس لىللسلنكا لشرلهليس لرلم رلكالعظ ل

م ا ل تكم رلشر،صمريسلقحمالك لكيا كيلك،  حما لشكمالقكم ل ميلكم ل  شضميلكتب حت
لل.(1)ششرتكرلفلقتا"

ل.شقدلنظ لشرو ا  لزر لقهلسلشر ي لك لناعلسلشرت بسلعا لشةتللا لشريدللللل

يمممتلي اممم  لشريمممدل ممم لعممممالشر، ق مممعلحممم لشرممم ول ننممميلك ل"لقممما لشروممم ا  ل:لللل
شرم لةمقطلشريمدل نف ما لشرت بمسلل لش تكب الششر  الك لشريدلشر ي لح لقكثار ا

ممم ششرلسمممنلشرن،مممالل لال مممار وتةمممتو قلشرلسمممقسلحرمممىلشرحممم شال رمممالنممم لرريمممدلش ت اطت
ش ت اطمميل ممار ي لشرمما لشضممإليلشريمما عل كأنممالح ل ممالشرت بممسلحرممىلي،رممسلششعممد ل

،رسلك ق إلسلح  ال ن شليم تلك  نسل ارتإلر هل رال ر الح نلق  هالحرىلعمالي

                                                 
ي لوش لشرلك  لق  شت لشط إلسلوش لشركتمتل لررإل كسلقق لشريس لشر،اش والحاوي الكبيرل-ل1

شرإلر،لممس لق مم شت لرب ممار لتيق ممن:لشريمململحرممىلكي،ممدلكإلمم ا لحمماو لقع،ممدلحبممدلشر، يمم و ل
 .لا1999همل ل1419
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كسمممأرسلقبممم  ل ممم او لشرقا مممسلتئيمممسلكمممعلشةت،سممماك ال مممارينلشر،بممم  ل ممم لكأىمممال
ل.(1)لشري  "

مالررصلرر،صريسل  لشرقصاشر  شر لقرلشريايسلقهل   للللل للهم لشر يم لقلهت
همم لكممد لحرممسلشيمم فلشرقصمماصلشرقتممهلركمم لحرممسلامم رلشرقتممهلحرممسلررقصمماصل

ششريايمسللشر يم لنلسميششريايسلزرىلشر ي له لشرإلرسلوشرل لشريايسلزرىلشر ي ل
 كمار لشريايمسلزرمىلحصم،سلشرمدكا لهم لل ةا قسلشعص  لشر يم لهم لشر،تمأى ل

ل.(2)شر احثسلرري علحرىليإلهلشرقتهلةب الررقصاص"

مممماللل زقاكممممسلشريممممدشوللقرل- ع،مممميليلل-  مممم  للشقكممممدلحرمممم ل رمممم لشريمممماطب لقلهت
زرمممىلل رممم لشررلقوي لر،صمممريسلشر يممم لحممم لشرلسممماوللسكيممم شحتإلمممدلششرقصممماصل

ل.(3)لشره شقلشردكا لشه ل  لنلسيلكلسد ل للزت فلشر ل س

ممالحرمم لشيمم ولشرإلرممسلششر تلوممسلشرتمم ل  شحمم للللل  ار،قصممدلكمم لزقاكممسلشريممدشولقائ،ت
ريممال نرلكقص ولشريا عل اريماله لشر يم ل مار ي لحرمسلرريمما لششك  الشر،  ل

ه لشرق علقلم رلشر ي لحرمسلشرق مع.لشهم لق لشر يم لكسمبتلحم لشرق معلشرما ل
ل.ه لشريما لقلم رلشريمالةب اتلريلشام رلشريمالةبتلحرتي

                                                 
و شةممسلشتيق ممن:ليمم حلقمم لكي،ممدلقمم لح اهممسل للوش للالبرهااا  فااي أصااول الفقااه ،ل-ل1

 (ل1/215رب ارل)لل-شركتتلشرإلر،لسلق  شتل

 (ل1/330)ل لشر  شر للالمَتصفيل-ل2

رياطب  لتيق من:لققم لحب مد لكيم   ل لزق شولالق لك ةىلق لكي،دلشررخ، لشالموافقاتل-ل3
(لق شحدل1/167)لا.ل1997هم ل1417شق لعس ل  لةر،ار لوش لشق لحلار لط:لشرشر ل ل

 (6/1شرعماال)
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قمما لشريمم اان :ل"ل أكممالكممال تلمماشتلشر ظمم لقلمميلانريمماقلشر ممد ل ممارنلسللللللل
ل  لشتةتللا ل يمالشرقصاصلك لع  لزرلق علشرط شفل ت قعلك  مالشرسم شلس

ش ر لتل تيقمنل م لشرم لسلزتلقرلهماشللإلا ضميلكمال ام هلشريما إل لل   ليلعشي 
 ضممم ليلح ممميلكممم لقرلشر ممم الكممم لشرقصممماصلشر يممم لششرطممم شفلكإلصممم كسل
حصمم،سلشر لمم سل قهمملسلشر،صممريسلقلمميلت  ار ممالك  رتمميلنإلممالرممالل مم ولشريمما إل ل
 ضمم ليلح مميلهمماهلشر،صممريسلقل،ممالز شلق ممعلقعممده،الكمم ليانممتلششآلىمم لكمم ل

هاهلشر،صريسل اقتسلح دللنتلك لع  لرال  لشةتلتاحلشر،صارحلشقتدش لش قييا
ل.(1)شت ت شكل  لشر لس"

 المطل  الرابع : موقف الفقهاء من الزجر

قها من عقاب دنياوي حوما يل اِتلفوا في الزجر في العقوبةأما الفقهاء فقد 
 علي قولين :وأِروي 

 للشروممممم شئاش تكمممممافللدشريمممممدشولعششيممممم لح ممممملرق:ل همممممتلشري  لمممممسلالقاااااول األول
شبارتار لتقدلك لشرت بسلك لشرانتلعت لتل  ا لشينسارلشرإلقافلل لششر،إلاي 

ل.(2)شرى ش ل

 ارع ممممافل مممم ششلقرلشريممممدشولك شنممممعلقبممممهلشرلإلممممهلعششيمممم ل إلممممدهلق لشرإلرممممالللللل
شرلقاحمميل إلممدهلل، ممعلكمم لشرإلمم ولزرلمميل  مم لل له يمم ح ت الل، ممعلشيقممدشالحرممىلشرلإلمم

                                                 
(ل لل1/337هممل(ل ل)ل1250كي،دلق لحر لق لكي،مدلشريم اان لل)تِركاد الفحول، ل-ل1

 (1/547)لال1993ط إلسلوش لشرلك  لط:لشرشرى

ب همارلشرمد  لققم لشريسم  لحرم لقم لققم ل مم لرر، غ  ان لرلالهداية كرا بداية المبتديل-ل2
 ل1هم( لتيق ن:لكي،دلكي،دلتاك  لشعا للحا   لعا ل لوش لشرس ا لشرقماه   لط593)ت

 (4/164(ل ل ولشر،ختا ل)4/270)ا.ل2000هم ل1420
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كممم لعقممم قليلتإلمممارىلرن مممال ممم حتلر،صمممريسلتإلممم ولزرمممىلاا مممسلشر ممماسل كمممارل
شيملانسلوش لشيةم الحم ل لعم، الشرير لشتن يا لح،ال تهم  ل ميلشرع ماول

لل.(1)لشرلساو

شهم لقرلهماشلعمدللإلتبم لل-ق ل م لشر يم لل–قا لشرس ىس :ل"ل  ل رم لللللللل
همماشلشركمم الررلشريممدشوللشتممأ    لقلميلشيعصممارلقلممم رلعقممالرلتإلممارىلامار يال

الررإلبدل  م ل م لشريمهليمائ لالرلتإلارىل أكالكاللم رلعقتلعششي لكي شحسلعقتل
 ،مممالقشيمممتلكممم لشرإلق بممماتلعقمممالررإلبمممدلشيمممتل اةمممالشرقصممماصلشرممما ل  بممم لحممم ل

شكمالقشيمتل اةمالشريمدل  م لعممنليل لشر،سماشش لرلمم رلز ما  لزرمىلكإل مىلشروبمم ل
ل.(2)شر ي "لتإلارىلش  لهاشلشتةالز ا  لزرىلكإل ى

قرلشرإلق بمممسليإلرمممتلكممم لقيمممهلل(3) همممتلي، ممم  لشرإلر،ممما :لالقاااول الياااانيللللل
مممالشعيممم تشلرممميلررو ا،مممس لشر يممم ل ممم لشرمممدنلا ل ،ممم لققممملالحرلممميلشريمممدلامممارل رممم ل شوحت

لل.شاسقطلح لشينسارلشرإلقافلشرى ش ل

 لششر لممم سلل لشهمممهلشريمممدشولعششيممم لحممم لزتممم فلشرإلقممم  لقممما لشرإلمممدش :ل"للللل
قصممماصلعلمممللشر لممم سلششرنسمممافل ل لممم لشرل لششرحممم شالششركممم ش ل لششرولمممار

ش م لشرق ممعلررسمم قسلعلممللشركمم ش لش مم لشريممدلرر نممالعلممللشرنسممافل لش مم لشريممدل
                                                 

لتالبحر الرارح كرا ثنز الدقارح، زين الدين ابن نجيَ الحنفي، دار المعرفة، بيارو لل-ل1
 لا،ا لشرد  لكي،دلقم لحبمدلكرا فتح القدير علم الهداية كرا بداية المبتدي(ل ل5/3)ل

 (5/212)هم( لوش لشرلك  لق  شت لرب ارل681شر شعدلشرس  شة  لتل)

 (.ل6/119)شر، س طل ل ،سلشرئ،سلشرس ىس ل لوش لشر،إل  سل لق  شتل-ل2

.(ل لشرال لكي،مدل452ل-ل1/451(ل لشرب همارل)لل3/99شنظم :لشيعمماال لشآلكمد ل)لل-ل3
ر،يرمممم ل( لش5/3)لتيلممممسلشريب ممممت(ل ل7/95قمممم لزو اممممسلشريمممما إل ل لوش لشرلكمممم ل لق مممم شتل)

(11/124.) 
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رريمم فلعلممللشرإلقمم  ل لش مم لشريممدلررقممافلعلممللشرحمم شال لش مم لشرقتممهلررمم و ل
شقكممممال لعلمممللشرمممد  ل لشق مممهل:لزرلشريمممدشوليممم شق لق لالممما شتلشهممم لشرصممميلحل

ل.(ل1)حرىلا ن العششي لشرتإلاعا ل رال اا ششل   الهاشلشرخ فلشرإلريل تلن

:ل"شهاشلق ا لحرىلقرلشريمدشولعششيم ل لششرصميلحلقن مال م لشر،اش و قا للللللل
 م لشآلىم  لز شلشةمت   تل م لشرمدنلالش م لشركمما  لشر،سمراليم شق لرسمق طلحق بت مال

ل.ل(2)عششي ل"
 األدلة 

ل:لأدلة القول األول

اِلااًدا ِفيَهااا ﴿:لقولااه تعااالي -1للل َِ  َُ ُُُج َجَهاانخ ااًدا َفَجاازَا َوَمااْن َيْقُتااْل ُمْؤِمًنااا ُمَتَعمِّ
ل.(3)﴾َذاًبا َعِظيًماَوَ ِهَ   خُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدخ َلُه عَ 

  وجه الدَلة:

شل وم شؤهلي م ال       ل م لت بمسلك ،الاارلو يسلزل،ارلشر،سرال ،م لقتمهلكتإل،مدت
 .ريلشتلالا  لحرلي

 للحرمىلشيم فلشركلما  لحرمىلشرقاتمهلى مأوترمسلششضميسللوشرسلله ال اآللسلللللل
لت ت متلشركلما  ل م لشرقتمهلقرلحقرمس لزرمىل ت ماولردترمسلشآللمسلار، عللك ل مال مشل

ك لقيهلشر السلكم ل رم لشهم لتيق منلشع،المسلزن،الاارلر ي لشرقاتهلح لشرقتهل

                                                 
 لشرإل كمسلحرمىلشرصمإل د لشرإلمدش  لحاكية العادوي علام كارا ثفاياة الطالا  الرباانيل-ل1

 (.ل6/478)ل .هم1412تيق ن:ل  ةنلكي،دلشر قاح  لوش لشرلك  لق  شت ل

 (.5/3)لتيلسلشريب تل-ل2

 (.93ة   لشر سا ل)ل لسلل-ل3
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شركلا  لحرىلشرقاتهلح،دشتلل ار يلششضحلشردترسلحر لشي ف؛لشر لسلشينسانلسل
ك ل افلقشرى؛لررلكقته لشر ي ل م لعقميلقحظمالتيققماتلك ميل م لعارمسلشرقتمهل

ل(1)لى أ

ااَعْوَ  ِفااي ل﴿:لق رمميلتإلممار ل-2   َْ ِِنخَمااا َجاازَاُء الخااِذيَن ُيَحاااِرُبوَ   خَ َوَرُسااوَلُه َوَي
اَؤفب َأْو  ِِ َْ ِماْن  َْ َوَأْرُجُلُها اًدا َأْ  ُيَقتخُلوا َأْو ُيَصالخُبوا َأْو ُتَقطخاَع َأْياِديِه ََ اأْلَْرِض َف

َرِة َعَذابك َعِظيَك ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض  ِِ َْ ِفي اآل ْنَيا َوَلُه ْزيك ِفي الدُّ ِِ  َْ ِلَ  َلُه لل.(2)﴾ََ

تلقرلشرإلق بمسل م لشرمدنلالللشرظماه ل م لشرم يلشرق  نم ل ريملُلقرللوجه الدَلة :
قرللمم رلشرخم  للشايت،مهل ل خ فلةائ لشريدشوش ر للتك رلالا  لرر،يا ب  

للل.(3)  لشردنلالر، لح قتل لش  لشآلى  لر، لراللإلاقتلشر ي 

قتممىلل-يممرىليلحرلمميلشةممرال-:لحمم لققممىلقكلممسلشر،خ شكممىلقرلشر بمم لالَاانة 
يرىليلحرليلل-الشرال  يدلكإليلكتاعل قا ل ة  ليلقريلقدلشحت فلشحت ش تل

ال أك لقشل   تلل لقرىل ل أحاولحرليلك ت  ل:لل"للقا لكالزىار لة قتلل-لشةرا
قةمت ل ليلشقتم فلل:ل قما ل" يل ق معلشيمى ل ميل قما ل:"لشةمت ل ليلشتمتلزرلمي

ل.(4)"لشرر التتلحرليل":للزرليل قا 

                                                 

 .452ل-ل1/451(ل لشرب هارلل3/99ماال لشآلكد ل)لشيعل-ل1

 (133ة   لشر،ائد ل) لسلل-ل2

 (2/242شر ي لشر،د دل)ل-ل3

 (.لل4382(ل ل قال)لل4/234قى ييلقق لوششول ل افل  لشرترق  ل  لشريدل)للل-ل4
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شل اركرلممسلكممعل سمماولرممىلقرلشريممدلرمملسلك  مم تل:لشهمماشلك مميل ممد لحلوجااه الدَلااة
شرن،ممالهمم لك  مم لرإلمم  ل رمم لشرممانتل مم لحقممافلحرلمميل انلممالكمم لي ممسلل شر  اممس

ل.(1)شر ف

 ارسمم سلرقمم  لرصمميسلكممال هبمم شلزرلمميلشةممتد لقيمميافلهمماشلشأدلااة القااول الياااني: 
  اآلت :

ل-قما ل:للقما ل:ل ةم  ليلل- ضىليلح ميلل-ح لحرىلق لققىلطارتلل-1
ال ل إل قمتل ميل ل ما لقحمد ل لقيمافل م لشرمدنلال ن تمكمل-يرىليلحرلميلشةمرال

قرل ث م لحق بتميلحرمىلحبمدهل لشكم لق نمتل ن مال ل سمت هليل ما لقكم الكم للك 
ل.(2)قدلحلالح يل"لقرللإل ول  ل   

أرللمم  ل م لشآلىم  لكمعلحماشفلشرمدنلالق رميل سمت هل:لحق بتميلق ل ملوجه الدَلة
شر ماشلش ولامهلقكتم لل  م لشرسم لق نمتيلحرليلرك،ا لشر ق سلششر ع،سل  ماشلكم ل

                                                 

قق لح، ل  ةمنلقم لحبمدليلقم لحبمدلشربم لشر ،م  ل لوش لشركتمتلاَستذثار ،   شيعل:ل-ل1
بلاو   سابل الَاؤم كارا(ل ل5/170)للا2000همممم لل1421شرإلر،لس لق  شت ط:لشرشرىل ل
)للله1415 1 لت:لىر هلكأك رل لوش لشر،إل  مسل ق م شت لطالمرام من جمع أدلة األحكام 

 لحرمممىلقممم لةمممر ارلكي،مممدلشرقممما   لمرقااااة المفااااتيح كااارا مشاااكاة المصاااابيح(ل لل6/54
 (.ل11/246)لهل1422تيق ن:لي،ا لح تان  لوش لشركتتلشرإلر،لس لق  شت ل

 لقع،دلق لشريسم  لقم لحرم لقم لك ةمىلققم لسنن البيهقي الكبر  قى ييلشرب  ق ل  لل-ل2
ه ل1414 م لشرب  ق  لتيق ن:لكي،دلحبدلشرقاو لح ال لكمت سلوش لشر اع لكمسلشر،م كمس ل

 (.ل18048(ل ل قالشريد  ل)لل8/328 افلشريدشولالا شتل)لا.ل1994
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شر،وممماه شرلق رممميلقمممدلحلمممالح ممميلق ل ممم لشرمممدنلال ارسمممت ل مممنرلزف ممما للزتكإلممما ىل
لل.(1)لشرو ا،سلقليلن علك لشرإلقاف

يممرىليلل-شهمم لق رمميلل- ضمم ليلح مميلل-عممد  لة مماو لقمم لشرصمماكتلل-2
ل.(2) إل قتل يل  لشردنلالك ل إلهل  لالك ل ر لل-حرليلشلةرال

قمممما لشر مممم ش :ل"لش مممم لهمممماشلشريممممد  لور ممممهلحرممممىلةممممق طلز ممممالشر،إلايمممم لللللللل
ل.ل(3)"شرك ائ ل ارت بسل لشه ل ني،اعلشر،سر،  

ل سلك لشررالنظ  لشررالشريايهلهاهلشر،صائتلليصهلق الرر لقهلزرلللللل
شقممدللقمما ل مم لوىمم  لهمماهلشرإلق بمماتلل  نقاكممسلشريممدلش ب،ممالعشولحرممىل رمم لاث مم شل

شرقد اسل  لرلللعد  لة او لنظ ل لرنيلقاقمهلكم لح قمتل م لشرمدنلالةمت ليل
لل.ل(4)حرليل لشهاهلشر،صائتلتلت ا  لشرست ل لويلقحرا

يمرىليلل-ح لة ماو لقم لشرصماكتل ضم ليلح ميلقما لا مالح مدلشر بم لل-3
شتلل لإل ن لحرمممىلقرلتلتيممم ا شل ممما ل ممم لالشتلت نممم ش قممما لقت ممماللل-حرلممميلشةمممرا

شقكثم لرلمللةم لارلقم قلشآللمسل ،م لش مىلكم كال مأي هل لشق قل لمسلشر سما لل لتس ق ش

                                                 

يسم لشرمدهر   لشر ا م :لقمدل، ل لشرسم  ط  لحبمدشر    ل خم لشركرا سنن ابن ماجاةل-ل1
 لحبممدلشرمم ؤشفللفاايا القاادير كاارا الجااامع الصاا ير(ل لل1/187).كتممتلىانممسل لا شتيمم 

 (.6/56)لهم.1356 لل1شر، اش ل لشر،مت سلشرتوا اسلشركب يل كص  لط

 (.ل18048(ل ل قال)لل8/328قى ييلشرب  ق ل ل افلشريدشولالا شتل)لل-ل2

 (لل6/117)ل  حلشر  ش لل-ل3

رمىلقم لعوم لشرإلسمق ن  لتيق من:لشريململحبمدل لشيكاالشريا للقع،مدلقم لحفتح الباري ل-ل4
شرإل ا لشق ل اع لتيق ن:لكي،دل  شولحبمدلشر ماق  لوش لشركتمتلشرإلر،لمس لق م شت لط:لشرشرم  ل

 (.7/123(ل لن هلشرشطا ل)1/75)ا.ل1989هم ل1410
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حرمىليلشكمم لقيممافلكمم ل رم ل مم لال إل قممتل  مم لالما  لرمميلشكمم لقيممافلك  ممال
لل.(1)  لالك ل ر ل ست هليل   لزرىليلزرل ا لحا يلشررل ا لغل لري

:لقكممالق رممميل مم لشريممد  ل  مم لالمما  لرممميل  لمميلور ممهلحرمم لقنممميلتللوجااه الدَلااة
للإلاقتلحرليل  لشآلى  .

:ل"لشقحرالقرلهماشلشريمد  لحماالكخصم صلشك ضمعلشرتخصمليلقال النووي لل
فل  لالك ل رم لزرمىل ىم هلشر،م شول ميلكمالق ريليرىليلحرليلشلةرالشك لقيا

ة يلشري كلشرتل اري كلتلل ل لريلشتك رلحق بتيلالا  لريلش  لهاشلشريد  ل
ل.(2)"  شئدلك  التي االهاهلشر،اا  شت

 ،،ممالةممبنلشكمم لىمم  لحمم الققمم ش لشرلق مما لن عممللشآلتمم لقرلشرخمم فلقممائالل
ثهل م لهمهلقرلشرإلق بماتلك شنمعلقبمهلشرلإلمهلعششيم لح دلشرلق ا لع  لشر ي ل ت،

ل إلدهلقالتل؟ل

 ارإلق باتل ارلإلهلك شنعلقبمهلشرلإلمهلعششيم ل إلمدهل ل ارإلق بماتليإلرمتلكم لقيمهل
ت    لشر لسلشينسانلسل  لشردنلال لششرإلرمال يم ةلسل رم لليومالشرم لسلشر يم اسل

هممحلحمم لشيقممدشالحرمم لشرو ا،ممسلنلسمم ال لشكمم لىمم  لحمم القورممسلشرلمم اق  ل ت
ممما لررلشرإلق بمممسللإلممم ول  ييمممارلشرقممم  لشرثمممان لقرلشرإلق بممماتلعششيممم لشيممم شق لكإلت

ل ال تيقنلشرك لششرس ال.بنلإل الحر لشر،وت،عل 
 

                                                 

(ل ل قممال)لل1/23يلشر خمما  ل مم ليمميلييل ل ممافلكمم لشرممد  لشرلمم ش لكمم لشرلممت ل)قى يممل-ل1
 (ل18

 (.11/232  حلشر  ش ل)ل-ل2
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 المبحث الياني: التطبيقات المعاصرة المتعلقة بالزجر في العقوبات

 األجزاء المقطوعة حًداحكَ ِعادة الزجر و المطل  األول : 

 لممماتلشريد ثمممسلششرت ممم  شتلشرإلر،لمممسل ممم لكوممما لكمممعلت ممم  لشر مممتلش ممم لفمممهلشرتق
شر تلف  تلشرإلد دلك لشرتق لاتلشرت لتق الق  شحمسلشرإلهم لشر،ق م عل إلمدلقتم هل
زرمم ليسممالشينسممارلكمم  لقىمم   لقشلشرملمماالق  شحممسلشرإلهمم ل اروسممدلكمم  لقىمم  ل ل
ش رمم ل إلمممدلزقاكمممسلشرإلق بممماتل لقشلق  ممما لعممم شو لشرسممم  لشغ  همممالشركممم لكمممالنيممم ل

زحاو لشري ش لشر،ق  حسلرروسال م لعما لشةمتللا لشريمدل  مهل صدولو شةتيله ل
هاشل ت ا  لكعلطبلإلسلشر ي لششر،قصدلشر،ت تتلك لهاهلشرإلق بماتل لششر،قايمدل

 العقوبات أم َ ؟ شرت ل  حتلك لقير ا

لشىترنلشرلق ا ل  لعمالهاهلشر،سأرسلحر لق ر  ل:لللللل
رمم لشرقمم  ل إلممداليمم شعلشرإلر،مما لشر،إلايمم ا لزلي، مم  :ل هممتلالقااول األول     

 لشك،م للزرم لشروسمالكم  لقىم  للزحاو لشرإله لشر،ق م عل م لشريمدلقشلشرقصماص
قمما لقممار لشريمململىر ممهلشر،مملسل لششرممدات  لحرمم لشرسممار سل لششرممدات  لكي،ممدل
كختمما لشريمم مل  ل لششريمململحبممدليلقمم لةممرل،ارلقمم لك لممعل لشب مماشلقمما له لممسل

ل.(1)ك ا لشرإلر،ا ل ار،،مرسلشرإل بلسلشرسإل ولسل

                                                 

 لكي،مممدلكختممما للأحكاااام الجراحاااة الطبياااة واآلثاااار المترتباااة عليهااااشنظمم ل ممم ل رمم ل:لل-ل1
هل لكمت سلوش لشرصيا سل لوشرسلشيكا شتلشرإل بلسلشر،تيد ل1415شري مل  ل لط:لشرثانلسل ل

ل-3/2164/ل6(ل لكورممسلكو،ممعلشرلقمميلشيةمم ك لشرتا إلممسلرر،و،ممعلشرلق مم ل وممد ل)414)ص
ا إلسلششرإليممممم اسلر  لمممممسلا ممممما لشرإلر،ممممما ل ار،،مرمممممسلشرإل بلمممممسل(ل لشرمممممدش  لشرسمممممل2243ل-2207

حكااااَ نقاااال  ه( 17/6/1406(ل لقتممما امل قممممال136شرسمممإل ولسل ل ار امممماال لشرقممم ش ل قممممال)
== 
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 مم لشرإلهمم لشر،ق مم عل هممتلقيمميافلهمماشلشرقمم  ل ومم شعلزحمماو ل:للالقااول الياااني
ششريممدل ل قممار شلل لشرقصماصل ل يمم طل ضممالشر،و مم ل لشقممدل  قم شلقمم  لشرقصمماص

 و شعلزحاو لشرإله لشر،ق  عل  لشريدلشركم ل يم شطل:لز شل بمتلشريمدل مايق ش ل
شل بتتممممال اريمممم او ل لايممممنلكمممم لعقمممم قليل لااري ش ممممسل ل  لشقرللممممم رلشريممممدلعممممدت

نتل لشقرللإل ولشري  لشر،س شقلزرم لششرس قسل لشقرللإل لشرسا قلت بتيلك لشرا
ل.(1)ك لقنصا لهاشلشرق  لشرةتا لشردات  لشو سلشر ع ر شاإلدللقهري

 ثانًيا: أقوال الفقهاء وأدلتهَ

 بالجواز وأدلتهَ : أقوال الفريح األول: القارل

شر، معل م ل رم لقنميلزهمدش لررإلق بمسلشريم،مسلكم للحرهلشريلملحق مهلشرإلق رم للللل
رنيلقليل:ل"لتأ لالرر ب تلشرا للق الق اهلشرإل،رلسل لش ر لر،ال  لزحاوت الكم ل
زهدش لر،إل  لشرإلق بسل لششريم،سلششر السلشرت لقصدهالشريا علز لقرل  لزحاوت ال

لست  لكعلغ  هل ل إلدلزحاوت القلهإلنلكإل  لشر ي للتست تشلحر لشروان لع  
ل.(2)  لشر،وت،علشية ك ل ل ت تل لشريم،س"

شق دلشريلملحبدليلك لعلنيلا الشرإلق رم ل مأرلشر المسلكم لشريمدلعيم لللللللل
ل–قهممدشفلشرق ممعلشرسمما قل لش وعلشر،وت،ممعلحمم لهمماهلشرومم شئال قمما ل:ل"لكمم لقهممال

ه لزف ما لهماشلشرسما قلقم  لشر،مألل لشت ملصميل ،ظ م ل  بم لحم لل–ويلقحرال
                                                                                                                         

== 

 لوحق ممممهلقمممم لقع،ممممدلشرإلق رمممم ل لكمت ممممسلشرصمممميا سليممممد للاألعهاااااء فااااي الفقااااه اإلسااااؤمي
 (.16هل)ص1412 

 لشرةممتا لشرممدات  /لشو ممسلشر ع رمم ل لكورممسللزراعااة عهااو استؤصاال فااي حاادشنظمم :لل-ل1
 (.3/2218/إ6شر،و،علشرلق  ل ود ل ل)

 (.16)صلحكَ نقل األعهاء في الفقه اإلسؤميل-ل2
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  لزقاكسلل– الق  ل ه رتيلشر السلك ل ر لقرلل-ىستيلشا ل لشر،وت،علك يل ل
شريدلكإل  لشر ي ل لق ل وعلشآلى ا لح لشيقدشالحر لشرسم قسل لقشلقرللإل م ل

شل لشقليلكإل  لشيي ا  لق  لزي ا لك تكتلشرسم قسلحرم لحمدال  لشر ال ساوت
ل.(1)شرإل و لزر  ا"

ه لممسلا مما لشرإلر،مما ل ار،،مرممسللشرتمم لشةممت دتلحر  ممال،بمم  شتشرشيمما ل مم لللللللل
شرإل بلسلشرسمإل ولسل مار، عللكمالنصميل:ل"لتللوم علزحماو لشر مدلشر،ق  حمسل م لعمدل

ل.(2)عب ا لررلشر،قص ولك لشرق علشر ي لششر وعلتلشيل ال قط"زر ليا

:لشةممممتد لقيمممميافلهمممماشلشرقمممم  ل اركتممممافل لششرسمممم سل للأدلااااة هااااذا القااااول    
لششر،إلق  ل:ل

اْجِلاُدوا ُثالخ َواِحادب ِمْنُهَماا ِماَراَة الزخاِنَيُة َوالزخاِني فَ ﴿:للقال تعالي:لأما الكتابلللل
اِر  ِِ َْ ُتْؤِمُناوَ  ِباا خِ َواْلَياْوِم اآْل َْ ِبِهَما َرْأَفةك ِفي ِديِن  خِ ِِْ  ُثْناُت ْذُك ُِ َجْلَدةب َوََ َتْأ

لل.(3)﴾َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َراِرَفةك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

 َ  لة : وجه الد

 مممم لزقاكممممسلشريممممدلقرلليهمممم هلي،احممممسلكمممم للقرليلةمممم يانيلشتإلممممار لقكمممم للللل
ممال شر،سممر،  ل لش رمم لكمم لقيممهللتيق ممنلشر،قصممدلكمم لزقاكممسلشريممدل لش رمم لقلهت

 ل من شلرمالليم دهلشر، ك م رلل سلاررليا لك ل تساههلقليل نرلشيىلا ل  اإلسلرر

                                                 

 (.2240ل-2239 لصل3/ل7)مجلة المجمع الفقهي بجدة :للراجع في َل ل-ل1

 (.36:له لسلا ا لشرإلر،ا ل ار،،مرسلشرإل بلسلشرسإل ولسل)صراجع قرارل-ل2

 (.2ة   لشر   ل) لسلل-ل3
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لإلمدالق م  الكم للقم الل قدل تسا ر رلحم لحمدالزقاكتميل من شلتبم  لر مالزه،ارميل م 
ل (.ل1)قت    لشر، ك لك لتإل  هلشريدشو

شكممم ل تأكمممهل ممم لشر،قصمممدلكممم لهممماشلشرممم يلشرق  نممم للومممدلقرليلةممم يانيلللللل
ركم ا لقعمده،الشهم لقرلشر،قصم ولشر يم لششر ح مدلشتإلار لش تتييلق ماشلشر،يم دل

لل(.2)رت بس ا تتيتل ار و سلاس   لش

 ،ممم لحممم فلشر مممدفلكممم ل رممم لقو كلعم،مممسليلتإلمممارىل ممم لتيممم اعلهممماشلللللللل
 يسممتلقممهلتلقممدلقرلتيممم دششللشتللقتصمم لح مممدلهمماش لشرصمما ال لشرإلقممافلشر شيمم

شر ممم شولشر،وت،مممعلكممم لشقتممم شفلكثمممهلهممماشل لحرمممىلهممماهلشرإلق بمممسلرتكممم رلعيممم شتلرممميل
لل(.3)شر، ك لشري لعل ل تيصهلشرإلظسلششرإلب  لك ل ر 

ورمتلششر ي لك يلل قاكسلشريدك،القرلشر ص صلشرق علسلشرت لن رتل  لزلللللل
 رملسلشر،م شولكم ل رم للحر لحدالشرتخ لفلقليلشحدالشريملاحسل م لحمدالت بلقمي

شر،وت،ممممعل اروممممارلشللششر ع،ممممس لشرلهممممليسلرروممممان لزن،ممممال رمممم لكمممم لقيممممهلشرت بممممسل
 ارت رللل  لزقاكسلشريدللإلدلك  جلك لك اهجليلتإلار ل  لشرخه علرعماكيل

لل. يلشني لرلك  لقرلشر،إلتد ل  ا لحقا

                                                 

 (.10/6)لالتحرير والتنوير :ل  ل ر ل:لاننل-ل1

 لققم لشريسم لحرم لقم لكي،مدلقم لعب متلشر،ماش و لالنكات والعياو    ل رم ل:للانظر:ل-ل2
شر صمم  ل لوش لشركتممتلشرإلر،لممسل لق مم شتل لرب ممارلل لتيق ممنل:لشرسمم دلقمم لحبممدلشر،قصمم ولقمم ل

 (.4/70حبدلشر علال)

 ( 1/292:لتلس  ل لاتلشرعماال)لانظر في َل ل-ل3
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قا لشق لشرإل ب ل:ل"ل  للو علقرللي،هلقعدشتل ق سلحرىلعشرل أرلُلْسقطلللللل
شريدلقشللخلَّليلح يل لشر،الاانتلشريلاحسلتي  لوشرلت ل الشريدلاانتل

ل.(1)كي كس"ل
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيهُ ﴿ق ريلتإلار للل َخ اِرُق َوال َخ اَبا َنَكااًَ ِماَن َوال ََ َما َجزَاًء ِبَما َث

ل(.2)﴾ خِ َو خُ َعِزيزك َحِكيَك 

 وجه الدَلة : 

لقرلللللل ممت  ممِ قسل ل  ي  لشرق ْ ممعليمم ش  لحرممىلِ إْلممهلشرسَّ و لشرمم يلشرق  نمم لحرمم لقرَّ
مممِ قسلي المممسل ل ممم طل لا،مممالقرلشرسَّ ممم  ش لرإُل،ممم الشريَّ مممال لل إُلمماَّلشرو  ششرق مممعلُحُق بمممسلقلهت

ْيمنل ِق متلشر     بطلشرإُلُق بمسل ارو المسل م لشرم يللإلمدلك اةمتل لش ام لشرُيكمالح 
لِحرَّممسلرممار لشرُيكمما لشر ْيممن  لحرممىلقرَّ شبارتممار لتللومم علزحمماو ل(ل3)شرُ،  اةممتل ممد ى

لشري ش لشر،ق  حسلرروسدلك  لقى  .

ل:ل"لشرسما ُقلتلت بمسلرميل ل من شلُقِ مع لعصمرِتلشرت بمُسل لششرصميلُحل:ل قما لُكواِهمد 
ًَ مِّاَن  خِ ﴿قرلشرق ع لي ش  لحرىلشرِو الِسلرق ريلتإلارىل:ل َبا َنَكاا ََ ل﴾لَجَزآًء ِبَما َث

لِكمم  ل ممىلششرإلمم ُالحرممىلت ِاممِيل مم لل مم لُقممدَّ شرتَّْ ب ممِسل  إْلممُدل لشت ب تُمميلشر ممدُالحرممىلكممالكه 
ليل لك ْ لتافلك ل إلدلفر،يلشقْيرحل ل منرَّ لحرىلقرَّ شر،ستقبِهل لشهاهلشآللُسلتُد ى

ل.ل(4)تإلارىللقبُهلت ب ت يُل

                                                 

 (.1/307)ل:لتلس  ل لاتلشرعمااشنظ ل-ل1

 (.38ة   لشر،ائد ل) لسلل-ل2

 لحبممدلشر  مم لشر  ل،مم لشردكيممق لشر، ممدشن  لتيق ممن:لكي،مم وللاللباااب فااي كاارا الكتااابل-ل3
 (.7/319)لق  شتقك  لشر  شش  لوش لشركتافلشرإل ب  ل

 (.7/333شرر افل)ل-ل4
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ل ار يلشرق  ن ل د لحر لقرلشر السلك ل ر لشرق عله لشر يللللل  ل ا لح ا  
َفَمن َتاَب ﴿عملال أك ل ارق عل ر لغل لش عالر،القك ل ارق عل القا لتإلارىل
ِحيَك  ش  لهاشللل(1)﴾ِمن َبْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفِإ خ  خَ َيُتوُب َعَلْيِه ِِ خ  خَ َ ُفورك رخ

ل حسلك  لقى  .ور هلقنيلتللو علزحاو لشري ش لشر،ق 
 الَنة : 

:لللللل ل–:ل"لقرلشر بممم لل- ضممم ليلح ممميلل–عمممد  ل همممارسلقممم  لحب مممدلللأوًَ
قتمم ل سممما قل ق إلممتل ممدهل ل مممالقكمم لق مممال إلرقممتل ممم لل–يممر ليلحرلمميلشةمممرال

ل(.2)ح قي"
 وجه الدَلة : 

 مم لشريممد  لور ممهلحرممىلكيمم شةلسلتإلر ممنل ممدلشرسمما قل مم لح قمميلررل مم للللللل
 امممدلحرلممميل مممنرلشرسممما قل  ظممم لزر  مممالكق  حمممسلكإلرقمممسل  رممم لكممم لشر يممم لكمممالتل

كمم لشرخسما  ل ،لا قمسل رمم للللل  تماا لشرسمبتلرممار لشكماليم يلزرلمميل رم لشركم ل
شاار لشر   لليصهلريل ،ياهد لشر دلحرىلتر لشرصم   لكم ل ل لشر  لسلشرإله

لل(3)شين يا لكالت ق عل يلشةاشةيلشر و لس

شقع،مدلقنميللسم لتإلر منل لشر، ق  لحم لشريما إل ل  للشق لشر ،االلشا  للللللللل
 رم لك رمنلراكماالقرللشقر ل دهل  لح قيلرنيلحرلميلشرصم  لششرسم القكم ل ميل

                                                 

 (.11/182تلس  لشر شع ل)ل-ل1

(ل.ل4/19)لل ل لك ةسسلق ط س لشرقاه  أِرجه أحمد في مَند اإلمام أحمد بن حنبلل-ل2
 .ش  لزة اوهلشريواإلق لق طا لشه لضعلفل ششهلشرخ،سسلزتلقع،د

 (.ل7/181شنظ ل  ل ر ل:لن هلشرشطا ل)لل-ل3
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ل(1)شرممال ثبممتلح مميلحرلمميلشرصمم  لششرسمم ال مم لاممهلكمم لق إلممسلرلممم رلةمم س ل  هل
ةمم لرمميلقتإلر ممنل ممدهل مم لح قمميل ممنرلل–يممر ليلحرلمميلشةممرالل– ممن شلاممارلشر بمم ل

ل  ل ر لوترسلششضيسلرإلدالزحاو لشرو  لشر،ق  ع.
يمرىليلل-قرل ةم  ليللل- ضم ليلح ميلل– ام  لعمد  لققم له:لثانًيا للل

قتىل سا قلقدلة قل ،رسل قار شل:للال ة  ليلزرلهاشلقدللل-حرليلش ريلشةرال
كالقىاريلة قل قا لل-يرىليلحرليلش ريلشةرالل-ة قل ل قا ل:ل ة  ليلل

 ميلل شئتم نشرسا قلقرىللال ةم  ليل قما ل:لش هبم شل ميل ماق إل هل مالشعسم، هل مال
ل(.2)تتلزرىليلقا لقدلتبتلزرىليل قا لتافليلحرل ل:ل ق عل أت ل يل قا 

ق للممم رلكيممهلسممالششيممتل:لقرلق رمميل ممالشعسمم، هلفمماه هلقرلشريوجااه الدَلااة 
ششر، شول يلشرك ل ار ا لق للم يلكيهلشرق علر  ق علشرمدالشرق علر  ق عل اردا ل

ل(.3)ررلك ا الشردالت سدل يلرنيل ب،القةت ةهلشردال     لزرىلشرترن
:لحمم لحائيمممسل ضمم ليلح  مماللقرلق ايممالقه، مممال ممأرلشر،خ شكلممسلشرتممم لثالًيااا

:ل؟ل قمار شل-ليمرىليلحرلميلشلةمرال-ار شل:لك للمرمال   مال ةم  ليلة قتل ق
ل-ةراليرىليلحرليلشلل-شك للوت ئلحرليلزتلقةاكسلق لعادلعتل ة  ليل

                                                 

 (.ل5/394شنظ :ل تحلشرقد  ل)ل-ل1

ل تق مممممعل مممممدهلشنظممممم :لقى يممممميلشرب  قممممم ل ممممم لشرسممممم  لشركبممممم  ل مممممال-ل2 فلشرسممممما قللسممممم قلقشتت
(ل لعد  لقق له ا  لقى ييلك ي تلقلهالشرياكال لششرب  قم لل17031(ل ل قال)6/271)

وششول  لشر، شةهلك لعمد  لكي،مدلقم لحبمدلشرم ع، لل لشييييلشق لشرق ارل لشقى ييلقق 
قمم ل  بممارلقممدشرل امم لققمم له امم  ل لشقمما لشر سممائ ل:لشريومماإلقمم لق طممأ لضممعلفلتلليممتجل
 يد ثيلقا لشر، ما  ل:لشهماشلشرما لقارميلشر سمائ لقارميلغ م لششعمدلكم لشرئ،مسلللن مهلشرشطما ل

(7/181.) 

 (.7/181ن هلشرشطا ل)ل-ل3
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 كر،مميلقةمماكسل قمما ل:لقتيمملعل مم لعممدلكمم لعممدشوليل؟ل ممالقمماال اىت ممتل قمما ل:ل
 ام هلشر شلةم قلزن،القهر لشرا  لكم لقمبركالقن مالامان شلز شلةم قل م  الشريم افلت

   الشرهعلفل:لققاك شلحرليلشريدلشقلاليل:لرم لقرل اط،مسلق متلكي،مدلةم قتل
لل(.1)رق إلتل دها

يمرىليلحرلميلشلل-زن،الض فلشر،ثهل لاط،سلرن القحم لقهرميلوجه الدَلة : 
لحمم لكقممل-ةممرال شهمم لشيمم فلزقاكممسلشريممدلل دَّ للل ممدلشرق ممعل ممأك لكيقممنلزى مما  

 مأ شولشر، ار مسل م لز  ماتلزقاكمسلشريمدلحرمىلامهلكمرمنل لحرىلشر إل دلششرق امتل ل
لل.(2)شت كلشر،يا ا ل  ل ر 

ةلاقلهاشلشريد  لزرىلز  ا لشريلاحسل  لشريدشولششرت رلللر، للاد لشلللللللل
 (.3) شالتإل  ر ا

 :  صوليةالقواعد األ

لل(.4)قرلشتقتصا ل  لكقاالشربلارللل دلشريص لللللل

 مقاصد الشريعة : 

يممممممدلششرتإل اممممم شتليممممما لرتيق مممممنلكقال للقرلتيممممم اعليلتإلمممممار لرريمممممدشوللللللل
ل.لشري اإلسلشعلظتالر،صارحلشرع او

                                                 

 (.4505(ل ل قال)5/114قى ييلكسرال ل افلق علشرسا قلشري افلشغ  هل ل)لل-ل1

ي بشرا جامع الترماذيل-ل2  لققم لشرإلم لكي،مدلحبمدلشرم ع، لقم لحبمدلشرم علالتحفة األحَو
 (ل4/581)شرإلر،لسل لق  شت.للوش لشركتت هم( 1353شر، ا ال   ل)شر،ت   :ل

 لراكاالقق لةرل،ارلع،دلق لكي،مدلشرخ ماق ل لتيق من:لكي،مدللمعالَ الَننل شيعل:ل-ل3
 (.ل2/354)لا1932همممل ل1351 شغتل لط:لشرشر  ل

 (ل.ل8/440شر، ش قاتل للررياطب )لل-ل4
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مممممالرر ممممماسلللللل حممممم لش تكمممممافلشعيممممم تشلر مممممال لقرل ممممم لشريمممممدشولششرتإل اممممم شتل وحت
ل.للل(.1)شرو شئا

مممالرألكممم لشرإلممماالللللل شبإلثتمممالرر ،أن  مممسل ممم لل لقرل ممم لشريمممدشولششرتإل اممم شتلعلظت
ل.للل(.2)ششةتق ش تشلرشضاعلشريلا ل لشر ل س

لقرلشر،قص ولك لشرق علشر ي لششر وعلتلشيل ال قطل.لللللللل

يم ش هلكقاقمهلكماللشري اإلسلشية كلسلت دفلك لشرإلق باتلقرل  ا لشرومان للللل
ل.(.3)شقت  يلك لي ا،س

 المعقول: 

قمممار ش:لكممم لقهمممالقهمممدشفلشرق مممعلويلقحرمممالهممم لزف ممما لهممماشلشرسممما قلقممم  لشر،مممألل
ل.لل(4)شت صلصيل ،ظ  ل  ب لح لىستيلشا ل لشر،وت،علك ي

ررسممتا لحرمم لهمماهلشرو ا،ممسلشنلمم لرريم،ممسللزةممدش قممار شل:ل مم لزحمماو ل ممدلشرسمما قل
ل.(5)عدهالزقاكسشرتي اعلسلك ل

 لر لياعب ال إل،رلسلي شعلسلتللو عقار شل:ل  لزحاو لشر دلشر،ق  حسل  لعدلز
لشعيمم لشرسمما قلقشلكمم ل مم شهلرن ممالت لمم لشريم،ممسلكمم لزقاكممسلشريممدشولشهمم لشر كمما ل

ل

                                                 

 (.لل37ق ش له لسلا ا لشرإلر،ا ل)لصل-ل1

 شر، يعلشرساقن.ل-ل2

 شر، يعلشرساقن.ل-ل3

 (.22272/لص6/3كورسلشر،و،عل)ل-ل4

 (.22272 لص6/3كورسلشر،و،عل)ل-ل5
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لل.(1)ك لشر اسلحر لتر لشريارس

قممار ش:لقرلشرقصمماصل مم عليقاكممسلشرإلممد لشرنصممافلشر،و مم لحرلمميلشيمم رلعممنل
 ل ننممممميلتللوممممم علزحممممماو لحهممممم لتةمممممتق ش شريلممممما لرر،وت،مممممعلشتممممم    لشركممممم لشش

للل.(2)شةت يه
 أقوال القول الياني وأدلتهَ :

 هتلشردات  لشو سلشر ع رم لزرم ليم شعلشرقم  ل نحماو لشرإلهم لشر،ق م عل إلمدلللل
مممل لزقاكمممسلشريمممد سلاإل ليمممالكمممعلك ممماوئلشرشحرمممهل مممأرلكب  شتممميل ممم ل رممم للإلمممدلكت ش قت

لشقهدش  الشرساكلسل.لل لشكقايدهالشرإلاكسل لشية كلس

قمما لشر ع رمم :ل"لقكممالزحمماو لشرإلهمم لشر،ستأيممهل مم لعممدل لانحمماو لشر ممدلقشللللل
ل ار لقك ليائ ل اري شطلشرتارلسل:لشر يهل إلدلق إل ،ال  لشرس قسل لششري ش سل

:لشرت بسل.ل لقشتت

ل انلتا:لقرللم رلشريدلك لعق قليلتإلار .ل

لقرلتك رلشيحاو لعارسلقر رسلقشلناو  ل.لل ارثتا:

ل.ل(3)شقرللق الشرسا قل نحاو لشر،ا لشر،س شقلزر لياع ي"

                                                 

نقمهلشرحهما لقمم  لشر متلششرممد  ل لكصم ل لكي،مدلشرمماهب ل لوش لشريمد  لشرقمماه  ل لل-ل1
لهممممل1414ط:لشرشر ل ل

 (.40-39)لصل

 (.2301 لصلل3 لإ6ق ش لشر،و،علشرلق  ل ود ل)علل-ل2

رممم ل لكورمممسلكو،مممعلشرلقممميلشيةممم ك لع حمممسلحهممم لشةت يمممهل ممم لعمممدل لشو مممسلشر ع لل-ل3
 (.2218/صل3/إ6ع)
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 واستدل أصحاب هذا القول لصحة ما َهبوا ِليه باآلتي:      

ل(.1)ل لسلحر لشر،ساكيس:لقرلعق قليلكبأوًَ 

:لقمار شل وم شعلزحماو لشرإلهم لشر،ق م عل م لعمدلز شلق معلحم لط امنلشرخ مألثانًيا
لل.(2)  لشريمالقشلشرت ل ال

:لتلةممر ارلرريمماكالحرمم لشر،يممدشول إلممدلت ل ممالشريممدل ل ممن شل مماو لشر،يممدشولاثالًياا
 تممدىهل مم ل ممأنيل نحمماو لحهمم هلشر،بتمم  ل إل،ممهلي شعمم ل مم لليممنلرريمماكالقرل

ل.ل(3)....ل تك رلزحاو لشرإله لشر بلإل لقشر لشقع يل ارسم تلح  القشلت ا ا

ششر،قايممدلكمم لزقاكممسلشريممدلكت،ثرممسل مم لل ل:لرقممدلتيققممتلي،لممعلشرهممدشفلرابًعااا
شامممهل رممم لتيقمممنل نقاكمممسلشريمممدلل شرممم وعلششر يممم ل لششيةممم ال لشامممار لشرتيممم   

ل.ل(4)شري ح ل

اااِ ًَ قشلغ  هممالكصممريسلضمم ش اسلرصمماعب ال لشتل ل:لتل مم لقرلزحمماو لشر ممدلام
قشل لتتصمممماوالهمممماهلشر،صممممريسلكممممعلشر صمممم صلشريمممم ةلسلشآلكمممم  لقت ب ممممنلشريممممدل

                                                 
رممم ل لكورمممسلكو،مممعلشرلقممميلشيةممم ك لع حمممسلحهممم لشةت يمممهل ممم لعمممدل لشو مممسلشر ع لل-ل1
 (.2218/صل3/إ6ع)

 (ل21/كرينل قال6/3ق ش لشر،و،علشرلق  ل ود ل)لللل-ل2

ةممم ك لرممم ل لكورمممسلكو،مممعلشرلقممميلشيع حمممسلحهممم لشةت يمممهل ممم لعمممدل لشو مممسلشر ع لل-ل3
 2215/صل3/إ6ع)

رممم ل لكورمممسلكو،مممعلشرلقممميلشيةممم ك لع حمممسلحهممم لشةت يمممهل ممم لعمممدل لشو مممسلشر ع لل-ل4
 (2278/صل3/إ6ع)
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شرقصمماصل لز لقرلشرمم يلقممدلقح،ممهلش مم ولك مميل لشهمم لةمماكتلح،ممالش ش هلت ل ممال
ل.ل(1)كقتهاهلشر شضحل

شلحبمم لقشلتيا ممهلحرمم لقعممماالشريمم اإلسل لرمملسل مم لزحمماو لق لحهمم لق ممعلعممدتل
ررلشرإلب لششرتيا هل  لتإل  هلت ب نلشري اإلسل لشقكالشر واةسلقل،م لت    ل

لل.(2)شر دلشر،ق  حسل ار،ا لقبهلت ا ب ال

  نمناقشة أدلة الفريقيثالًيا: 

ك لى  لح القق ش لشرل اق  لنومدلقرلشرخم فلقمائال م لهماهلشرقهملسللللللل
لحر لقك ا ل:ل

شت رمممملللل ل:ل  ممممالشرمممم يلشرق  نمممم لشر،ت،ثممممهل مممم لزقاكممممسلشريممممداألماااار األول     
شرإلق بممسلششر يمم لشر ا مم لحمم لزقاكممسلشريممدلكمم لي ممسل لش  ممالشر صمم صلشر ب اممسل

ممالحرمم لقهممملسلشر يمم  رممللل ممم لشرإلق بممسل لشحمممدالششرت ل شرتمم ليمما تلرت امممدلقلهت
ششر إل مدلح مدلقيمميافلل لشحمدالشرتل قمسلقم  لشرق اممتل شر،يا ما ل م لزقاكمسلشريممدشو

لشرق  لشرش لشرقائر  ل إلدالي شعلزحاو لشرإله لشر،ق  عل إلدلزقاكسلشريدل.ل
:لشه ل تإلرمنل ارقمائر  ل مارو شعلع م لنسمتل رم لشرقم  لزرم للاألمر الياني     

شر، اقيمممماتلشرتمممم لوش تل مممم لشرورسممممسلشرختاكلممممسللشرممممدات  لشو ممممسلشر ع رمممم لشبإلممممد
رر،و،ممعلشرلق مم ل وممد ل ل  مم  لقيمميافلهمماشلشرقمم  لقرلعقمم قليلكب لممسلحرمم ل
شر،ساكيسل لشقرلشر،قصدلشرةاة لك لزقاكسلشريدله لشر ي لشقدلعد ل نقاكسل

لشريدلششرتي   ل ارإلق بسل   ششل نحاو لشر دلك لقب هلشر،صريسل.ل
                                                 

 شر، يعلشرساقن.لل-ل1

رممم ل لكورمممسلكو،مممعلشرلقممميلشيةممم ك لع حمممسلحهممم لشةت يمممهل ممم لعمممدل لشو مممسلشر ع لل-ل2
 (.2278/صل3/إ6ع)
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لشرلممم اق  لتلتخرممم لكممم لشر، اقيمممسلع ممم لشةمممت اوشلششريمممنل ممم ل رممم لقرلقورمممسلاممم 
شبإلصلهاهلشرورسلتيتاإلزرم لل للشرل اق  لزر لشرورسلشرقائ،سلحر لشتةتيسار

لزكإلارلرر ظ لحر لشر ي لشآلت :ل
َوََ  ﴿:ل ممممار يلشرق  نمممم لشهمممم لق رمممميلتإلممممار لشةممممتد لقيمممميافلشرقمممم  لشرش لللل

َْ ِبِهَما َرْأَفةك ِفي ِديِن  خِ  ْذُك ُِ لل.ل(1)ل﴾َتْأ

ششر ح ممدل لشقرلل شر يمم لكمم لشرمم يلشرق  نمم لهمم شو ل رمم لحرمم لقرلشر،مم شولللللل
لششر ح دل  لشآللسل.لل يلة يانيلشتإلار لقدلقك ل ار ي 

 أق  لقرليلة يانيلشتإلار لقك ل  لشر يلشرق  ن ل ارت رللل  لزقاكسلللللللل
ششرت شىمم ل   ممالل لشحممدالشررمم  ل مم لشرإلق بممسلنلسمم اشريممدلق ل مم لشربتمم لششرق ممعل ل

شتل تإلرمنل رم ل نحماو لشقرلشر السلك لشر يلشرق  نم لهم لت ب منلشرإلق بمسل شت مال
للشر دل إلدلق إل الك  لقى  .

شاد لحر ل رم لكمالقارميلشربلهماش ل م لكإلم الةم وهلربلمارلقةم ش لللللللللللل
ق لكم ل إلمدللل-،ميلشر يلشرق  نم ل قما ل:"ل ،م لتمافلكم لشرسم شقللكم ل إلمدلفر

شقيرحلقك هل ارتقص لح لشرت إلاتل لششرإلم الحرمىلقرلتللإلم ولزر  مالللل-ة قتيل
لقبممهلت بتمميللل-ق لقرليلةمم يانيلل– ممنرليل تمم فلحرلمميلزرليلغلمم  ل عمملال

ل.ل(2)"  للإلا يل  لشآلى  

اشلقكبمم لور ممهلحرمم ليمم شعلزحمماو لشرومم  لشر،ق مم علعمما لشرت بممسلا،ممالش مم لهممللللل
ارق عل  للسقطلق الح دلشركث ا ل عحالقييافلشرق  لشرثان  للقكالكال تإلرنل

                                                 
 (.2ة   لشر   ل)ل لسللل-ل1

 (.لل2/324 لشربلهاش لل لوش لشرلك ل لق  شتل)للتفَير البيهاوي لل-2
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شهم ل لشهاشللإلدله لشر م الكم لشرم يلشرق  نم ل لررلقليلعنلشر،س شقلك يل
ل.ل شحدالشر ق سلششريلقسل اروانلت رلللشرإلق بسل شت الق ي ب ال  ل شت ا

ممممالللللل ل لشرقاكممممسلشريممممد لشاممممد لحرمممم لت رمممملللشرإلق بممممسل لشك،ممممال  اممممدل رمممم لقلهت
ل–ير ليلحرليلشةرالل–ششرتي   ل اروان له لق  لشر ب لل ششر ي ل ششرت ك ه

يممر ليلحرلمميلل–رمم لقنممال اط،ممسلق ممتلكي،ممدلةمم قتلرق إلممتل ممدهال ل قممدل امم ل
ق ممعل ممدهالرن ممال مم لشريممد  لقرلشرإلرممسل مم لق ممعل ممدلشر،خ شكلممسلزن،ممالل–شةممرال

 ل ممد لقمم  لل(1)ةمم قتلشرممال مماا ل مم لشريممد  لةمم قت القممهل ا هممال ،ممالح  ممتل ممي
شهمماشلقممدلعممد للقكمماالشر مماسشر بمم لقرلشر الممسلكمم لشرق ممعلهمم لشر يمم لششرتيمم   ل

ل.ششقعل ارلإله

ل–ير ليلحرليلشةرالل–  ل هارسلق لحب دلح للشر ب لدعلك لناعلسلقكالل
  مماشلشريممد  لل مم لح قمميل  ممدهلل إلرقممتلل–يممر ليلحرلمميلشةممرالل–ع مم للقمما ل

شرملسلكم لله لك لقب هلشرسم سل لزن،احر لقرلشرتإلر نل  لشرإل نلل  د رلو لرشل
ت ض القنيلك لقب هلشرس سل قدلقو ل رم لشر المسلششر،قصمدلقب هلشر شيتل لشر لش 
قكالكال تإلرنل نحاو لشرو  لشر،ق  عل إلمدلزقاكمسلشريمدل  ماشللك لشريدلشه لشر ي 

ل.للإلدليائ 

اث م لقمدلضمإلنلن شلنظ نالزر لقق ش لشر،يمد   ل قكالك لشر اعلسلشرى يل للللل
لشقار شل هإلليل.لك لشر،يد   لة دلهاشلشريد  ل

                                                 
ققمم لح،مم ل  ةممنلقمم لحبممدليلقمم لحبممدلشربمم لشر ،مم  ل لوش لشركتممتلاَسااتذثار ، شنظم :لل-ل1

 (.7/570)ال 2000هممل لل1421شرإلر،لس لق  شت لط:لشرشرىل ل
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ل.(1)شه لضعلف"ل لرص إلان :ل"ل  لزة اوهلشريواإلق لق طا قا لشلللل

شقما لشرت كمما ل:لهمماشلعممد  لعسمم لغ اممتلتلنإل  مميلزتلكمم لعممد  لح،مم لللللل
ل.ل(2)ق لحر 

شعشولشقممم لشرق مممارلي ارمممسلل لشقممما لشر ارإلممم ل:ل"للشهممم لكإلرممم  ل اريوممماإلللللللل
ل.لعا لشق لكي  ا 

  .(3)قا ل:لشرال اا هلشر خا  لشتلشق لقق لعاتال"للللل

يممر ليلل–شهمم لق رمميلل– ضمم ليلح مميلل–قكممالعممد  لققمم له امم  لللللللللل
مالحرم لشيم فل"لش هبم شل ميل ماق إل هل مالشعسم، هل"لل–حرليلشةرال  ل قمدلو لقلهت

 لششر،م شول ق رميلشعسم، شلق لقنميل م شول ميلشركمل ششرق معلل لشريسال  لزقاكمسلشريمد
لشهاشل  ادلحر لحدالزحاو لشرو  لشر،ق  عل  لشريد.ل

 أنمميللهمماشلشريممد  لعمممالحرلمميل إلممصلحر،مما لشريممد  ل قممدللقمم  لشرمم إلصلقرلل
التمممما  لتمممما  للك ةمممم تل  لركمممم لكمممم لىمممم  لشر يمممم لششر ظمممم ل تهممممحلقرل لشيمممميليت

لي،   لشر،يد   لقدليييالهاشلشريد  ل.ل

                                                 

 لكي،ممدلقمم لحرمم لقمم لنياال األورااار ماان أحاديااث ساايد األِيااار كاارا منتقاام األِبااارل-ل1
 (.7/181)كي،دلشري اان  لشر ا  :لزوش  لشر  احسلشر،   اسل

 لشقمم لشر،رقمم للباادر المنياار فااي تخااريج األحاديااث واآلثااار الواقعااة فااي الشاارا الكبياارال-ل2
همم(ل ل804ة شإلشرد  لقق لعليلح،م لقم لحرم لقم لقع،مدلشريما إل لشر،صم  ل)شر،تم  ىل:ل

تيق ممن:لكصمم لىلققمم لشرومملطل لشحبممديلقمم لةممرل،ارلشااةمم لقمم لا،مما ل لوش لشر ومم  لرر يمم ل
 (.8/756ال)2004-هم1425:لشرشرىل لششرت عاعل لشر ااال لشرسإل ولسل لط

 لحبديلق ل  ةنلقق لكي،دلشري ل لشر ارإلم  لتيق من:لنص  الراية ألحاديث الهدايةل-ل3
 (.ل3/376)هم.ل1357  ةنلشرب     لوش لشريد   لكص  لكي،دل
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شر، شةمم هل"لحمم لشرثمم   ل مميللقمما لشر ارإلمم :ل"لاممار ل ششهلققمم لوششول مم ل"للللللل
ششرثممم   ل ممميلل لكصممم ليل"لقىب نمممالشقممم ليممم اجللش ششهلحبمممدلشرممم عشقل ممم ل"لك ةممم تل
ل.(1)"شرقاةالق لة ال  ل"لغ اتلشريد  ش ششهلقق لحب دل للك ة تل

ل.(2)قا لشرياكال:ل"هاشلعد  لييلحلشية اولحرىل  طلكسرال"شللللل

ل.ل(3)شقا لشردش ق   ل:لراللس دهلششعدلك  ال  قلشق ل  بارلزرىلقعدللل

مممالشربممم ش للللللل شر ششئمممدل:ل"ل ششهلكو،مممعلشقممما لشر  ث،ممم ل ممم ل لقمممهليممميييلقلهت
شبملمسل يارميل يما للش قميلشقم لع مار ل شرب ش لح ل لخيلقع،دلق لق مارلشرق  م 

لل.(4)شرصيلح"

قمممهلزرلشرمممدش ق   للقممما لحممم لعولمممسلحممم لحرممم لقنممميلق مممعلق مممد  الكممم لللللللل
شررممىلق ممد  الاأن ممالق مم  لشري،مم ل لنظمم لزرمم  الشر،لصممهلشعسمم، القمما ل:ل كممأن لق

لل.(5)شنت ى

كمم لقهممالقهممدشفلشرق ممعلهمم لزف مما لهمماشلشرسمما قلقمم  لشر،ممألللقكممالقمم ر القرلللل
مال شت صلصيل ،ظ  ل  ب لح لىستيلشا ل لشر،وت،علك يل   لقم  لكم وشولنصت

                                                 

 (.3/377)لالمرجع الَابحل-ل1

 (.8/674)لالبدر المنيرل-ل2

 (.8/674)لالمرجع الَابحل-ل3

 لشريمما للنمم  لشرممد  لحرمم لقمم لققمم ل ممم لشر  ث،مم  ل)ت:لمااع الزوارااد ومنبااع الفواراادمجل-ل4
همم/ل1412هم( لقتي ا لشريا ظ  لشرور ر  :لشرإل شقم لششقم لعوم  لوش لشرلكم  لق م شت ل807

 (.6/301)ال1992

 (.3/377)لنص  الرايةل-ل5
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 ا للقبهلشرت بسلح للل-لير ليلحرليلشةرال–شح  تال لشكخارنلرق  لشر ب ل
ل.لة اوهل لشا،ي لح لشرس لاتل

يممرىليلل-ع م ليما لحمم لقع،مدلقرلشكمم ق لةم قتلحرمىلح ممدل ةم  ليلللللل
لممال ةمم  ليلزرلهمماهلشر،مم ق لل:ل ومما لق ممالشرمما  لةمم قت ال قممار شل-حرلمميلشلةممرال

ليممرىليل-ةمم قت القمما ل:للق ك ممال مم ي لنلممد  اللإل مم لقهر ممال قمما ل ةمم  ليل
شق إلمم شل ممدهال لل قممار شل:للنيمم لنلممد  ال خ،سمم،ائسلو  مما لقمما ل:لل-حرلمميلشلةممرال

شق إل شل دهالقا ل:لل ق إلتل مدهالشرل، مىل قارمتلشر،م ق ل:للهمهلرم لكم لت بمسللمال
ل ة  لي؟ل

قمما ل:لنإلممالقنممتلشر مم الكمم لى  لتمم لا مم الشرممدت لقكمم ل لل ممأن  ليلحمم لشلللل
لكِلل﴿:ليهل  لة   لشر،ائد  ْ لت اف  ر ْلمِيل  ،  ََّ ل  تُم ُفلح  ل ل  مِنرَّ ْ ل  إْلِدلُفْرِ،ِيلش ق ْيمر ح 
ل  ِعلا ل ََّ لغ ُل    ل ل.(1)﴾ِزرَّ

هاشلقكم لكتإلرمنلقم  لشرإلبمدل اريد  لو لحر لقرلشرت بسلشي حلشروان للللللل
ل تمم فلحرمم ش بمميل  َ لتإلممارىل أكمم ل مما لل ممنرل  َ كممالشرق ممعلهمماشلكممالق  مميلشبمم  ل

  شيمتل ل م للصمحلشرقم  لحرم لشرومان ل ارخسمسل إلمدلزقاكمسلشريمدل من شلامارليل
ة يانيلشتإلار لقدلقبهلت بمسلشر،م ق لل ل م للصمحلشر لم  لششر ظم  لزرلميل ا م،ل شعل

ل  لشر،وت،عل.ل

شرثممممان ل قممممدلشةممممتد لشر ع رمممم لق يمممم فلزحمممماو لشرومممم  للقورممممسلشرمممم ق قكمممماللللللللل
شرك م لق  لقرل م لام القةمتا نالشرمدات  لشر ع رم للشر،ق  علعارسلشةتللا لشريد

 م لقم  للشر ع ر لقةتا نال ، لى  لشر ي لشتهحلر لقرل لششىت فلت اقص
ل:للهاهلشر،سأرسلق تر

                                                 
 (39سورة الماردة )آية ل-ل1
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 مم ل يثمميلع شحممسلحهمم ل مم لكورممسلشر،و،ممعلشرلق مم لع مم لل:للشرقمم  لشرش لللل
قممم  للشريمممدل لشقمممدلشةمممتللا اليحممماو لشرإلهممم لشر،ق ممم عل إلمممدلشضمممعل ممم شطتال   تممم

ل ى للإلا ال رم لشرقم  ل م لاتا ميلشر،ماتعلشرلقميلشيةم ك لشقورتميل  ه رتيلق تت
   لراللصم حللششر،قصدلك لزقاكسلشريدل ل  لق ريلشرثان لق  لشرإلرسق  لع  ل

شركم لشر ماف ل م ل لق قليل  لشرلقيلشية ك ل م لقهملسلزحماو لشروم  لشر،ق م عل
ل.للششرثان ل ليلشرش ششةتدتريل ريللشرلا قلق  ل قلل لكقصدلنص يي

قشلغالمماتلشرإلق بمسل م ل مم اإلسل لل،م  مال مم لضم  لكمالتقممدالقلمارلقهمدشفلقما ل:ل
ليلتإلارىل نلواعلقل،ال ر :

شركثارمميل لشر يمم لششرمم وع:لزرل مم لت ب ممنلشرإلق بممسلشريمم ةلسلعيمم شتلرر،ممت الل:لأوًَ 
ك لشيقدشالحرىلشرو ا،سلك  لقى ي لش ر للسماهالزرمىلعمدلاب م ل م لزضمإلافل

قشلشريمدشولشريم ةلسلا،مالل لشتقر هلنس سلشرو ا،س؛لررلشريم،مسلكم لشرإلق بماتل 
تبممم  لهممم لعيممم لشر ممماس لش وح مممالحممم لشقتممم شفلشروممم شئالشر، ي مممسلر ممما لشيممملانسل
شر،وت،ممممعلحمممم لك،ا ةممممسلقرمممم شرلشرلسمممماو لششرممممتخريلكمممم لفمممماه  لشييمممم شال قممممد ل

لشيكمار.
بمسلقلهماتلهم لزيم حلشيي حلششرت ا تلششرتقم اا:لزرلكم لقهمدشفلشرإلق ل:لثانًيا

شر ل س لشت ا تلشري شس لشرق اعلشر،ت ال خ لي لشع،السلشرو،احسلكم لط مائعل
ل.لشر ل سلشري ا   لشرلسلتأو تلشر،و ال قصدلشتنتقاالقشلشرتيل لك ي
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شريمدشولعششيم لشضمإل اليلتإلمارىلررم وعلحم ل"قا لشر،اش و لح لشريمدشو:للللل
ل.ل(1)"لش تكافلكالعظ  لشت كلكالقك 

مال–شقا لح لشرتإلماعا لللللل شحم لشريمدشولل لشرإلق بماتلشر،ل ضمسلرريماكال-قلهت
ل(2)شعي  للخترنل يستلشىت فلشرانتلل لص حقلهات:لزن التأو تلششةت

شبار،ما لل لكيا بسلشرو ا،سل  ل شت ا:لشرو ا،سل  لششقإل مالضم  ل مار لسل:ثالًيا
قشلنمما لتقتهمم لشريصمم ل مم لقضمم نلن مماقلل لشبارو،احممس ل  مم لشبمما ل تمماك ل

ز مماحت ا لعتممىلتل تومم قلشر مماسلحرممىلك،ممم لرريممدلكمم ل  ا هممالشرلاعيممس لشحممدال
رمماشلاممارل إلر ممالل لشااةممت، ئ شقشلش تكاق ممالل ل  مماشقتياك مما لشاستسمم ر شلقكمم لشقت ش

ل.لشرإلقافلحر  القك شتلتعكات لتةتلصار الك لي  اتلشر،وت،ع
ك مممعلحممماو لشرىمممال ارثمممأ  لشرطلممما لنممما لشروممملللرمممديلشر،إلتمممديلحرلممميلقشلل:رابًعاااا

قشلشرىال ارثأ لشرت لاانتلةائد ل  لشرواهرلس لششرت لققا بي:لزرلحاو لشتنتقاال
ه لك لط ائعلشر ل س لحاو لقبليسلت ةعلك ل قإلسلشنتيما لشرو ا،مس لشت م  ل
غ مم لشر،ومم الغار ممات.لرمماشلاممارلكمم لعم،ممسلشيةمم الشر، مماو  لزرممىلت ب ممنلشرإلق بممسل

لر ما لشري قمدلحرىلشر،و ك   لك إلاتلكم لشرتم  طل م لترم لشرإلماو لشراكل،مس لشرطلما ت
ل.(3)ششرولللشر،ه  كسل  لنلسلشر،إلتديلحرليلقشلققا بي"

                                                 
ياااات الدينياااة ، األحل-ل1 ققممم لشريسممم  لحرممم لقممم لعب مممتلشر،ممماش و  لكاااام الَااالطانية والَو

ال لكمت مسلوش لقم لقت  مسل1989همممل ل13409تيق ن:لقع،دلك ا كلشر  دشو  لط:لشرشر ل ل
 (ل213)صل لشرك ات

يات الدينية ل-ل2  (.223)صاألحكام الَلطانية والَو

 (.7/258 لشو سلشر ع ر ل لوش لشرلك ل لوكينل)للالفقه اإلسؤمي وأدلتهل-ل3
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 والرأي الراجح : أثر الزجر في المَألةرابًعا: 

شك اقيسلر ق  الك لى  ل لك لح الرق ش لشرلق ا لك،الةبنلح ضيللللللل
 لرمماشللشقورممت النصمم صلشرقمم  رلششرسمم سل لشققمم ش لشرلق مما لششتةممتق ش ل مم ل شر ظمم 

مم القلممارلق مم لشر يمم ل مم لزحمماو لشرومم  لشر،ق مم علعمما لشةممتللا لشريممدلكمم لكممارلر شكت
ل.لشر ق لشرلق  لشرصائتل  لشر،سأرسلقيهلشر،ساه،سل  لق ا لشت يلح

ش شحلشري اإلسلنم  لقرلشر يم ل ل ن شلنظ نالزر لكقايدلشرتي اعلشية ك للللل
 لشبمار ي ل  يم للق مار ي للسمتملالشر،وت،معل لل، لقهالكقايدلشرإلق بمسكارلض

ل.للششرإلاي  ل لشرو ا 

 تي اع ك  شري اإلس :"ل ،قصدل- ع،يليلل–لشق لحا   لق  لشيكاالللللللل
قكم  ل:لتأو متلشرومان ل ل    مس شرو المات شق شش  ششرقصاصلششرتإل ام  شريدشو

ل(.1)رو ا "شر ضا لشر،و  لحرليل لشعي لشر،قتد ل ا

قمما لشر،مماش و ل:ل"لشرومم شئالكيظمم  شتل مم ةلس لعيمم ليلتإلممارىلح  ممالشلللللللل
هليلشرسلاةسلشرد  لس لشر مالقشلتإل ا  لشر الح دلشرت ،سلعا لشةتب ش لتقتل ل يد

لل.لل(2)ح دل ب ت الشييت العا لشةتللا لت ي يلشرعماالشري ةلس"

شكممالتي،رمميلكمم لكقايممدل مم  لقرليلةمم يانيلل للششر مماف ل مم لشرإلق بمماتلللللل
قتهليلشتإلار لنظالاهلي السلحر لكال  اةب الك لقن شعلشرإلقافل لشعستلكالت

ل لشر، لإلمممسلرر،وت،مممعل لا،ممماليإلمممهلهممماهلشرإلق بممماتلالممما  لريمممياق ال ممم لشرمممدنلا

                                                 
 لكي،مدلشر ماه لشر،إلم شفل ماق لحا م   لوش لشر لمائسلرر يم للمقاصد الشريعةشنظ :لل-ل1

 (.205)صللا2001همممممممل ل1421ششرت عاعل لط:لشرثانلسل ل

 (.211 لرر،اش و ل)صلاألحكام الَلطانيةل-ل2
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ششآلىمممم  ل لرمممماشل مممما لةمممم يانيلشتإلممممار لقعمممممالشيمممم هلشر يمممم لشر شوحممممسلحرمممم لهمممماهل
لشرو الاتلغالسلشرعماا.لل

:ل"ل كممممارلكمممم ل إلممممصلعم،تمممميلةمممم يانيلل- ع،مممميليلل–قمممما لقمممم لشرممممملاللللللل
لممماتلشر شقإلمممسلقممم  لشر ممماسل إلهممم الحرمممىلش ع،تممميلقرل ممم علشرإلق بممماتل ممم لشرو ا

ل لششرقممافل لششرومم شح ل إلممصل مم لشر لمم سلششرقممدشرلشرحمم شالششركمم ش لاارقتممهل
لششرس قسل أعمالة يانيلشي هلشر يم لشر شوحمسلحم لهماهلشرو الماتلغالمسلشيعمماا

كمممعلحمممداللششر يممم ل ش ممم ح الحرمممىلقك،مممهلشر يممم هلشر،تهممم، سلر،صمممريسلشرممم وعل 
شتلل  لك لشر وعل راللي عل م لشركمافلق معلشررسمارشر،واشع لر،اللستيقيلشروان

لل.(1)" لشتل  لشرس قسلزحدشالشر لسشتل  لشر نالشرخصا ل شرقته

ل–شك ل  ظم لر صم صلشرسم سللومدلقرلشرعاو م لشرتم ليما تلحم لشر بم للللل
شحمدالل ل م لت بلقميلششر يم ل لتمدح لزرم لزقاكمسلشريمدلل-ير ليلحرليلشةمرال

ل–قبممم  لشريممملاحسل ممم لزقاكمممسلشريمممدلررلكممم لللإلمممهل رممم لزن،ممماللخمممارنلقكممم ليل
ا لدلقمم ل قممل-يممر ليلحرلمميلشةممرالل–شاخممارنلقكمم لنبلمميلل–ةمم يانيلشتإلممار ل

َْ ﴿تإلممار لل َْ ِفْتَنااةك َأْو ُيِصاايَبُه َفْلَيْحااَذِر الخااِذيَن ُيَخاااِلُفوَ  َعااْن َأْماارِِج َأْ  ُتِصاايَبُه
لل.(2)﴾َعَذابك َأِليَك 

                                                 

 (.2/125)لِعؤم الموقعينل-ل1

 (.63ة   لشرل قارل) لسلل-ل2
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ح يلة،إلتللل- ض ليلح  ،الل-قدليا ل  لعد  لحبدليلق لح، شلللللل
كمم لعارممتل مملاحتيلوشرلعممدلكمم لل":لقمم  ل-يممرىليلحرلمميلشةممرال- ةمم  ليل

ل.(1)"لح لشيهل قدلضاوليل ىلقك هعدلي

توم علقلميللتلق  لقرل ر لشرق علل–ير ليلحرليلشةرالل–قهلزرلشر ب للللل
شلريمد  لشهم ل ،ثا مسلت   م لررومان لشةمل للشريلاحس قم لشر، كمد لقرللكي،مدت اوت

تمتل:لشقما لل لل مالقكم ل ميل يسماق معل يم تلل-يرىليلحرليلشلةرالل-شر ب ل
ل-يرىليلحرليلشلةمرالل-زرىليل قا لقت فلزرىليلح لشليهل قا لشر ب ل

زرلشرسا قلز شلق إلتل دهلشقإلتل  لشر ا ل نرلحماولت إل مالشررلتمافلشةتيم هال
 .(2) شةت يإل اقا لحبدليللق  ل

شكممم ل  ظممم ل ممم لكمممدشناتلشرلق ممما للومممدلقرلشرلق ممما لشهت،ممم شل ارإلق بمممسلكممم للللللل
لسلزقاكسلشريدلوشرلقرل ب   شلشر،قصدلششريم،سلشتواهل ر ل لحر لشر غالكم لناع

كمم لقكثمم لق ممعل مم لق ممعل مم ل بممعلو  مما لشل–يممر ليلحرلمميلشةممرالل–قرلشر بمم ل
ل  لشرس قسل.لل ر لكساشاتالق  لي الشرقر هلششركث  

ل– قما لل  لعمد  لشعسم، هل ماق إل هللرك لشرس ىس لقدلر،حلريم،سل ر للللل
قليلور هلحر لقرلشرق علرر ي لتلرات فلرنميلقكم ل اريسمال:ل"لل- ع،يليل

 إلمدلشرق معلشهم لوشش لشريمم حل تيم عل ميلحم لشيتمم فل لشقلميلور مهلحرمم لقرل
                                                 

كي،دلقم لحبمدليل أِرجه الحاكَ في المَتدرك علم الصحيحين )مَتدرك الحاكَ(،ل-ل1
ا لل1990همممم 1411 ل1ققمم لحبممدليللشريممماكالشر لسمماق    لوش لشركتممتلشرإلر،لمممس لق مم شت لط

 (.2222(ل ل قال)لل2/32تيق ن:لكص لىلحبدلشرقاو لح ال)

 لققم ل مم لحبمدلشرم عشقلقم له،ماالقم لنما علشري، م  لأِرجه عبد الارازق فاي المصان ل-ل2
همممممم( لتيق مممممن:لعب مممممتلشرممممم ع، لشرحظ،ممممم  لشر،متمممممتل211شرل،مممممان لشرصممممم إلان ل)شر،تممممم  ى:ل

 (لل7/390)للشية ك  لق  شت
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شرت   ممم لتلليصمممهل اريمممدلز شلامممارلكصممم تشلحرممم ل رممم ل لشرنممميلىممم  لشنكممما ل ل
لل(.1)شرن،الشرت    لششرتكل  ل يل  لعنلشرتائت"

 ن شلاارليلة يانيلشتإلار لا،النيلحر ل ر لشرس ىس ليإلهلشرإلق بسلللللل
لرروممان ل لشقكمم لةمم يانيلشنبلمميل  اريسممال إلممدلل–يممر ليلحرلمميلشةممرالل–نكمماتت

ل لشرق علك ل افلقنيلوشش لعت لتلل، تلشريخيل لشقرل  ل ر لزقاكمسلرريمد
شلر ص ل صلشرقم  رلشركم اال لششر ي لقليل أ  لقرلشر ي لششقعل  لشر،سأرسلشةت اوت

شلرق ريل لشعس، هل اق إل هل.لل–ير ليلحرليلشةرالل–ششةت اوت

شرمممالليمممت  لح ممميلشرسممم قسل ممم لل للقكمممالز شلتبممم  ل ممم لشرومممان ليممميسلت بتممميللللل
نلس لل  لشقتلضإلنل لشرك لشقعل  لهاهلشرو ا،سلة  تيشعس لل لشر،وت،ع

شلرر،قايمممدللوممم علزحممماو لشر مممدل إلمممدلق إل مممالشةمممت لي مممأ  لقنممم لشضمممإلنلزل،مممان ل اوت
شلر ظ  لشر،وت،علزرم لهماشلشريمخيل لشري ةلس ش رم ل خم فلشرومان لل لششةت اوت

 لشهمماشللش بممتلةمم قتيلقكثمم لكمم لكمم  ل مم لشر،وت،ممعل لشرمما لش ممت  لح مميلشرسمم قسل
مممالتل ت ممما  لكمممعلطبلإلمممسلشر يممم لشرممم ش ول ممم لشر،قصمممدلشرةاةممم لكممم لزقاكمممسل قلهت

ل.لشرإلق بس

ِكمملا لل﴿:ل مما لةمم يانيلشتإلممار لقمما للللللل لع  ِ امم   ََُّلح  ِلو  ََّ ل لِكمم   لنكمماتتلل﴾ن ك مماتت
كمم ليلق لحقا ممالر ،ممال لشحبمم  لر   ه،ممال ل ار كمما لهمم لشرهمما طلشرمما للوإلممهل

شهماشلعماو ل ارلإلمهل نقاكمسلشريمدلششر يم ل م لل للشر ماسلقرلل،ت إلم شلحم لشرسم قس
شر شقإلمسلك،مالقرلهماهللشكم لرمالليمت    للبارس قس  لشريارت  لك لش ت  لت بلقيل

طائلسلك لشر،وت،عل  لشربرمد لشرتم لتقمااللش  او ل تتالزتلك لى  لعه  تل

                                                 
 (.9/142شر، س طل)ل-ل1
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ط رممسلعلاتمميل لقمم  لتيمم   ل اروممان لششحتقممدلقرل رمم للإلممدل ،ثا ممسلل    ممالشرإلق بممس
لكوت،إليل لشب  لقهريل لشب  لحائرتيلشقدلعد ل ارلإلهل.ل

اعل مممم لقلمممارلشريم،ممممسلكممم لتيمممم للشقمممم لتل،لمممسنممميلا،ممماللإلمممم علهممماشلشرقمممم  لللللل
ل.لشرإلق بس

:"ل مم حتلشرإلق بمماتل ع،ممسلكمم ليلتإلممار ل ع مماوهل  مم ل ع،مميليلل– قمما لللللل
شر مماشل    مم لر،مم للإلاقممتلل لشر شو لشيعسممارلزرمم  ال يمماو  لحمم ل ع،ممسلشرخرممن

لشر اسلحرىل ن ب القرللقصدلقار ل

شرمممدهلشا،ممماللقصمممدلل لششر ع،مممسلر مممالا،ممماللقصمممدلشر شرمممدلتأو مممتل لشيعسمممارلزرممم  ا
لل(.1)شلكقب رسلح دلشرو،   "شت بسلشرقاتهلرر لسلح،دتلل روسلشر، اصلشر ب تلكإلا

عسارلرروان لششر ع،مسلق مال ل ن شلاارلشريم،سلك لتي اعلشرإلق بسلز شو لشيلللل
شلكقب رمسلح مدلي، م  لشرلق ما ل مارق  ل نحماو لشر شلاانتلت بسلشرقاتهلرر لسلح،دتل

ر،م لحم فل يسم لشرسم ا  ل للشت ل ماهلل إلدلشةمتللا لشريمدرروسالشرو  لشر،ق  عل
ل لشقيمرحلهم لقشرم لشيم حلشرم لسللشرت بمسح كماتلشف  ل  لهاشلشريخيل

تل مإلائ ليلشقششكم هل نقاكمسلشريمدلشعيم هلقكماال لع  لقنميلشريمدلقمدلققملالشحظ،م
ل.لويلقحراللشرو،لع

                                                 
ل-قع،دلق لحبدلشريرلالق لتل،لسلشري شن لقق لشرع اسل لوش لشر،إل  سلل لالفتاوي الكبري ل-ل1

لق  شت
 (.5/521همممل لتيق نل:لعس   لكي،دلكخر فل)1386ط:لشرشرىل ل
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الزجر وحكَ ِعادة األجزاء المقطوعة لجََ اإلنَا  المطل  الياني: 
 قصاًصا

تيمد تل مم لشر، رممتلشرسمماقنلحمم لزحماو لشرإلهمم ل إلممدلق إلمميل مم لشريممدل لللللللل
دلق إلميل م لقكالشر،سأرسلشرت ل صدولشريد  لح  الشآلرلشه لزحماو لشرإلهم ل إلم

لشرقصاصل.ل

: آراء الفقهاء  أوًَ

شىترمممنلشرلق ممما ل ممم لعممممالزحممماو لشرإلهممم ل إلمممدلق إلممميل ممم لقصممماصلحرممم لللللل
لشر ي لشآلت :ل

:ل هتلقييافلهاشلشرق  لزر لي شعلزحاو لشرإله ل م لعارمسلالقول األول    
شر،و،معللقمار لشققم هللشقما  لشرك ل ت قنل ر لحر ل ضالشروان ل لشرقصاصل

شرمممدات  لشو مممسللشنلممم ولقمممار شلل ممم لك اقيممماتيلشيرسمممتيلشرختاكلمممس للشرلق ممم ل ومممد 
شريململحبمدلتلمنلكإلميلش لشللشريلملكي،مدلحرم لشرتسمخ   ل   ل ر للشر ع ر ل لش
ل.ل(1)يلشر ا ارل

                                                 

، (ل2272)لصلل3 إلل6 لعفااااي َلاااا  مجلااااة مجمااااع الفقااااه اإلسااااؤمي شنظمممم :لل-ل1
حبدلشروم شولعوماع  لط:ل لكي،دللالمَارل الطبية المَتجدة في ضوء الشريعة اإلسؤمية

لهممل لكورسلشريم،سل لق ا انلالل1422شرشر ل ل
 (.ل2/192)ل
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:ل همممتلقيممميافلهممماشلشرقممم  لزرممم لع كمممسلزحممماو لشرإلهممم ل إلمممدلالقاااول اليااااني   
ممال لشررلمميل هممتلاث مم لكمم لشرإلر،مما لشر،إلايمم ا ل شبمميلقمما له لممسل لق إلمميلقصايت

ل.ل(1)لك ا لشرإلر،ا ل ار،،مرسلشرإل بلسلشرسإل ولس

 ثانًيا: أقوال الفقهاء وأدلتهَ  

 أقوال الفريح األول: القارل بالجواز وأدلتهَ :

يا ل  لنيلشرق ش ل:ل"لزرلكورسلكو،معلشرلقميلشيةم ك لشر، إلقمدل م لللللللل
 مع ارلل23-17وش  لك ت، هلشرساوسل ود ل  لشر،،ركسلشرإل بلسلشرسإل ولسلكم ل

ط حيلحرىلشر ي  لزا( ل إلدل1990 عش ل)كا س20-14همل لشر، ش نل1410
قشل لشر ش و لزرمىلشر،و،معل خصم صلك ضم علع شحمسلحهم لشةت يمهل م لعمدل

قصاصل لششةت،احيلرر، اقياتلشرت لوش تلع رميل لشب، شحما لكقايمدلشريم اإلسل
ششر كمما ل لشر قمما لرر،مم شولكمم لشرإلق بممسل للششرمم وعل لكمم لت ب ممنلشريممدل مم لشر يمم ل

 لشنظم شتلزرمىلقرلزحماو لشرإلهم للقدششالق  همالررإلبم  لششرإلظمسلشق معلوشقم لشرو ا،مس
شر،ق مممم علتت رممممتلشرل  اممممسل مممم لحمممم فلشر ممممتلشريممممد  ل ل مممم للممممم رل رمممم لزتل

شرحممممدشولطبمممم لىمممماصل  بمممم لحمممم لشرت مممماشرل مممم ليدلممممسلزقاكممممسلشريممممدللف قت شطمممم ل
لش احر تيل لق  لكال ر ل:ل

 ،ممممالقرلشرقصمممماصلقممممدل مممم عليقاكممممسلشرإلممممد  لشرنصممممافلشر،و مممم لحرلممممسل لللللل
لشي رلعنلشريلا ل

                                                 

مجلة مجماع الفقاه (ل ل414:ل  ل ر لقعماالشرو شعسلشر بلسل لرريم مل  ل)صشنظ ل-ل1
(ل لشرمممدش  لل2243ل-2207ل-3/2164/ل6)اإلساااؤمي التابعاااة للمجماااع الفقهاااي بجااادة 

شرسمما إلسلششرإليمم اسلر  لممسلا مما لشرإلر،مما ل ار،،مرممسلشرإل بلممسلشرسممإل ولسل ل ار امماال لشرقمم ش ل قممال
 ه(.17/6/1406(ل لقتا امل قال136)
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ل

،ممعل لشتمم    لشركمم لششتةممتق ش ل ل ننمميلتللومم علزحمماو لحهمم لشةت يممهلرر،وت
لت ل اشتلررقصاصل لزتل  لشرياتتلشرتارلسل:

قرللممأ رلشر،و مم لحرلمميل إلممدلت ل ممالشرقصمماصل نحمماو لشرإلهمم لشر،ق مم علكمم لل-قل
لشروان ل.

لقرللم رلشر،و  لحرليلقدلت،م لك لزحاو لحه هلشر،ق  علك يل.ل-فل

شرإلهمم لشرمما لشةت يممهل مم لعممدلقشلقصمماصل سممبتلى ممألل ارثمماتل:للومم علزحمماو 
ل.ل(1)  لشريمالقشل  لشرت ل الويلقحرا"

 لار سم سلررقصماص:ل"لقكمال ل قما لشريململحبمدليلشر ا مارلشق دل ر لشققم هلللللل
 لر،و مم لحرلمميلكمم لزحمماو لشر ممدل     مم لقرلللمم قلقمم  لكممالز شلاممارلشروممان لك ممعلش

قشل م ى  ل م لل،مم ل لرالل، إليل ل ن شلاارلقدلك إلميلكم لزحماو ل مدهل أةمر فلقشل
رروممان لكمم لزحمماو ل ممدهل لكإلاكرممسل ار،ثممه لقكممالز شلرممالل، إلمميل ممأرلقمما لرمميل:لهمماهل
 دكل ل نرل لتل أحدهال لشاارل  لشضمعل مت،م لكم لزحاوت ما لركم لشر،و م ل

ز لق إلمممتل مممدهلكممم لزحاوت مممالكممم  لر، مممعلشرومممان ل لحرلممميلققممم ل ل ممم لق  لشي مممال
ل.ل(2)"قى  ل

                                                 
 (.ل2301/ص6/3شنظ :لق ش شتلشت يلاتلكو،علشرلقيلشية ك ل)ل-ل1

 (ل.ل2272 لصل3/لل6شنظ :ل  ل ر لكورسلكو،علشرلقيلشية ك ل لعل-ل2
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شةممممتد لقيمممميافلهمممماشلشرقمممم  لرمممم ق  ال ارسمممم سل لششرق شحممممدلأدلااااة القااااول األول: 
 :شرلق لس

 :  الَنة : أوًَ

  ميلحرمىلشي تميلةمق تلحل- ضم ليلح ميلل–عد  لقتماو لقم لشر إل،مارلللللل
ل ل كانممتلقعسمم لحمم  لل-لةممرايممرىليلحرلمميلشلل-عممدل  وهممال ةمم  ليل مم القُل

 .(1) شقعدها

 وجه الدَلة : 

ك ميل لل-يرىليلحرليلشةرال-ر لقرلون ل ة  ليلحو لهاهلشريد  لللللل
ى م لور مهلحرم لزحماو لش  علعدقتيلعتىلشضمإل الك ضمإل ال لشوحما لشر بم لرميل

لل علزر لكمانيلك  لقى  . شرو  لشر،ق
 القواعد الفقهية :    

شلهمماهلشرقاحممد ل  ب مم لحر  ممال لل(2)شرقاحممد لشرلق لممسلتقمم  ل:لل"لشرهمم  ل مم ش "للل
كث مم لكمم لققمم شفلشرلقمميلشرقصمماصل لششريممدشول لششركلمما شتل لشضمم،ارلشر،ترممنل ل

شاله مماكلوششحمم لحر،لممسلشبلممسلكتمم    ل نحمماو لشرإلهمم ل إلممدلزقاكممسلشرإلق بممسلشكممالو
شتيق نلكقصدلشر ي لك ل ر ل لشر شلاارلشينسارل ته  لاث  تشل  لشر،وت،معل

مال مار قيل لل لقدلحهم ه ل للشنظم  لشر،وت،معلرانسمارلةمتك رلنظم  لتيمإل هلوشئ،ت
 ليسمدهلكم  لزرمششر يل اره  ل م ش ل م لهماهلشريارمسل نحماو لشرإلهم لشر،ق م عل

ل.قى  ل

                                                 

 (.للل7/369قى ييلشق لقق ل   سل)لل-ل1

 (لل1/154)لاألكباج والنظاررشنظ :لل-ل2
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 أقوال الفريح الياني وأدلته : 

ل للقممما لشريممململكي،مممدلشر،ختممما لشريممم مل  ل:ل"لششرممما ل تممم يحل ممم لنظممم  للللللل
قشل لششرإلرممالح ممدليلهمم لشرقمم  ل إلممداليمم شعلزحمماو لشرإلهمم لشرمما لققمم  ل مم لعممدل

لل.(1)قصاص"
 : أدلة القول الياني

َْ ِفيَهاا َأ خ الانخْفَس ِباالنخْفِس َواْلَعاْيَن ِبااْلَعْيِن ل﴿قا لتإلار :لللللللل َوَثَتْبَناا َعَلاْيِه
َق  انِِّ َواْلُجاُروَا ِقَصاا ك َفَماْن َتَصادخ َِّ انخ ِبال َِّ َواأْلَْنَ  ِباأْلَْنِ  َواأْلََُُ  ِباأْلَُُِ  َوال

َْ َيحْ  اَرةك َلُه َوَمْن َل َُ الظخاِلُمو َ ِبِه َفُهَو َثفخ َْ ِبَما َأْنَزَل  خُ َفُأوَلِئَ  ُه ل.(2)﴾ُك

 وجه الدَلة :   

 مأك ليل للالكم لامارقتمهلكم لقتمهلاائ تملشآللمسقرلشر، شول ارقصاصل  لللللللل
 ضمم للل-ةمم يانيل ارإلممد لششر،سمماشش  لش رمم ل ممأرللقتممهلكمم لقتممه لشقممدلقتممهلح،مم 

ة إلسلق يهل ص إلا لشقا :لرم لت،ماتلحرلميلقهمهليم إلا لرقترمت ال ميلل-يلح يل
ل.ل(3)ي،لإلا

 ار يلشرق  ن لششضحلشردترسلق ي فلشر،،ا رسل  لشرقصماصلرماشل م للصمحللللل
لزحاو لشرإله لشر،ق  علرروسدلك  لقى  .

                                                 

 (ل.ل422ل-421شنظ :لقعماالشرو شعسلشر بلسل)لصل-ل1

 (ل.ل45ة   لشر،ائد ل) لسلل-ل2

 (.ل251/ل2شنظ :لتلس  لشرق طب ل)ل-ل3
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َْ َفَعااِقُبوا ل﴿قا لتإلمار لللل َْ َلُهاَو َوِإْ  َعاَقْبُت َْ ِباِه َوَلاِئْن َصاَبْرُت ِبِمْياِل َماا ُعاوِقْبُت
اِبِرينَ  ْيرك ِللصخ ل.(1)﴾َِ

 وجه الدَلة : 

قرلشرإلق بسلزرلرالل،م لشةتللاؤهالك لغ  لعااو لةقطلشرقصاص لششيبتللللل
علممف لشردلمس لشريممهلهمماشلقي،ممعلشرإلر،مما لحرممىلقرلكمالل،ممم لشةممتللاؤهلكمم لغ مم ل

َواْلَعاااْيَن ﴿ارقصممماصلشر،ممماا  ل ممم لشآللمممس ل ممم لق رممميلتإلمممارى:لاشتلعاممماو  لقلممميل
نِِّ  َِّ نخ ِبال َِّ شامارو شحلشرتم لتكم رل،  ﴾ِباْلَعْيِن َواأْلَْنَ  ِباأْلَْنِ  َواأْلََُُ  ِباأْلَُُِ  َوال

ل.(2)ل  لكلصه لاق علشر د لششر يهلك لكلصر  ،ا

ششروممم شفلقرلل ل،مممدر  لهممماهلشآللمممس   ممماهلشآللممماتلت ممماقصلل"قممما لشرممم شع :للللللل
شي المممسل لقسممم،  لقعمممده،القرللمممم رلشرإللممم لةمممب اتلرتسمممم  لشرلت مممسللشرإللممم لحرمممى

ششرثممان لقرللصمم  لشرإللمم لةممب اتلر، اممدليمم ش  لل لش ي حمميلحمم لي ا تمميل لشروممان 
ششآللممماتل ممم لشرإللممم لكي، رمممسلحرمممىلشرقسمممالل لشغهممم ي لشرقممم  لهلظممميلل لشرومممان 
ل.(3)شع  لال  ش لشرت اقصل لشهاهلشآللسلكي، رسلحرىلشرقسالشرثان ل لشرش ل

                                                 

 (ل.ل45ة   لشر،ائد ل) لسلل-ل1

 لكي،دلشركم  لقم لكي،مدلشر،ختما لقم لحبمدللرآ أضواء البيا  في ِيهاا القرآ  بالقل-ل2
هم(ل لشر ا  ل:لوش لشرلك لرر  احمسلشلشر يم لشل1393شرقاو لشروم  لشري مل  ل)شر،ت  ىل:ل

 (.للل1/391ا)ل1995ل-همل1415رب ارل لط:لل–شرت عاعلق  شتل

 خمم لشرممد  لكي،ممدلقمم لح،مم لشرت،ل،مم لشرمم شع لشريمما إل ل لوش لشركتممتللمفاااتيح ال ياا  ،ل-ل3
 (.لل27/125ال لط:لشرشرىل)لل2000ل-همل1421ل-ق  شتلل-شرإلر،لسل
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ااْهِر اْلَحااَراِم َواْلُحُرَماااُت ِقَصااا ك َفَمااِن ﴿ق رمميلتإلممار للللللل ااْهُر اْلَحااَراُم ِبالشخ الشخ
َْ َفاْعتَ  َْ َواتخُقوا  خَ َواْعَلُموا َأ خ  خَ اْعَتَد  َعَلْيُك ُدوا َعَلْيِه ِبِمْيِل َما اْعَتَد  َعَلْيُك

ل.(1)﴾َمَع اْلُمتخِقينَ 

 وجه الدَلة : 

ششرقصممماصل لقلومممتل ل ار،،ا رمممسل مممىلشرإلق بمممسلليلةممم يانيلشتإلمممار ل مممأك للللل
ثهله لشر،أك  ل يل ل  اشلشر،ر  الشر،هم شفلشحت ا هال يستلشيكمارل لششرك

 ل منرلرمالل،مم لامهلهل ميقدلشحتديلحرليل ل ار شيتلقرلللإلهل ار،إلتديلا،ال إلم
ششركثمممهل لشةمممقطلكمممالحوممم لح ممميلشرإلبمممدلكممم لل لشر شيمممتلامممارلكمممالهممم لشرقممم ف

شضممم بسل هممم بسل مممىلل للشر،سممماشش لكممم لامممهلشيممميل لشتل امممتل مممأرلر ،مممسلقر ،مممس
 ممال لقشل ،ثر ممال لققمم فلزرممىلشر،،ا رممسلشر،ممأك  لق ممالر ،مميلقلشرتمم رممسلوكير ممال ار

ل.ل(2)عسالش  حالك لتإل ا هل    لي سلشحتدشئيلشقد هلشيلتي

مالكم للللل ش  لهاشلقكب لور هلشقق  لز ما  ل إلمدالزحماو لشروم  لشر،ق م علقصاتيت
تيق نلشر ي لشر شقعل لششرإلد لشير  لشرا لتل متالزتل ار،،ا رمسل م لشرقتمهلقيهل

لعت لليلللشر،وت،عل لشر  وعلشروان ل لشايل لهلللشر،و  لحرليل.

  مناقشة األدلةثالًيا: 

قمم  لشرلمم اق  ل مم لعمممالزحمماو لشرومم  للشر ا مم ك،ممالةممبنل تهممحلرمم لقرلشرخمم فل
القائالحر لق لك ا ل:لشر،ق  علروسالشينسارلقصاتيت

                                                 

 (.ل194ة   لشر ق  ل) لسلل-ل1

 (.2212ر ي ل:لوش لشرلك لشرإل ب ل) لشيكااللكي،دلقق لعه  ل لوش لشلزهرة التفاسيرل-ل2
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شرش :ل  الشر يلشرق  ن لشر،تإلرنل ار،،ا رسل  لشرقصاصل قدلقق ليلة يانيل
 يم فلشر،،ا رمسل ارومان للإلاقمتل ،ثمهلكمالي م ل ميل لقشتإلار ل مار يلشرق إلم ل

ال و حلشرمل.ل لزرلاارلح  تال إل  ل لشررلاارلي عت

كممالششرثممان :لقممائالحرمم لشرل ممالششتةممت  اطلكمم لش ش لعممد  لشر إل،ممارلهممهللي،ممهل
شنقممم  ل نيممماع ل رممم لل لحرممم لشر يممم فل–يمممر ليلحرلممميلشةمممرالل– إلرممميلشر بممم ل

شلر،ال إلريلشر ب ل لير ليلحرليلشةرالقالتل.لل–زةت اوت

قتماو ل م للقكالك لناعلمسلكمالشةمتد ل ميلقيميافلشرقم  لشرش ل م لعمد  لللللل
شةتيمم اوهال ،ممالزتلقرللل-يممر ليلحرلمميلشةممرالل–شكممال إلرمميلشر بمم للغمم  لقممد 

لتللسرال  لنظ  لرإلد لقك  لك  ال:للل-ير ليلحرليلشةرالل–إلريلشر ب ل 
:لللللللل قرلشريد  ل  لزة اولشر ب شنم ل لش م لزةم اوهللققم للإلرمىللي مىللأوًَ

شضمإلليلاث م لكم لحر،ما لل لضمعلفل لشهماشلشريمد  ق لحبدلشري، دلشري،مان ل
لل.(1)ا،ال ا لشر  ث، لشريد  
 م  يل م لكصم ليلوشرلحر،ما للققم لشنل ولقتخم اجلهماشلشريمد  لشقم لثانًيا:     

 لشبارتممار ل مم للصممحلل شريممد  ل رممال مم ش لهمماشلحمم لقيمميافلشرسمم  لشر،يمم   ل
ل.للشتعتواإل يل  لك ضعلشيةتدت 

شنظمممم  لل لقكمممالقمممم ر ال نعشرممممسلشرهممم  ل مممم لعمممما لشيممم ولشرتق لمممماتلشريد ثممممسلللللل
 رم لكم لشر،بم  شتلشرتم للشغ  ل لشر،وت،علرروان لةتك رلنظ  لتيإل هل ار قي

ال  ل لشةت دلزر  القييافلهاشلشرق   ل:لرإلد لقك  لقي،ر القل،ال ر ك وشولقلهت
                                                 

 لشريمما للنمم  لشرممد  لحرمم لقمم لققمم ل ممم لشر  ث،مم  ل)ت:لمجمااع الزوارااد ومنبااع الفواراادل-ل1
هممل ل1412هم( لقتي ا لشريا ظ  لشرور ر  :لشرإل شق لششق لعو  لوش لشرلك  لق م شت ل807

 (.8/254)لا1992
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 ممم لشرقصممماصللخترمممنلحممم لشريمممدل اريمممدشولكتإلرقمممسل يمممنليلحممم لشيمممهلقرلللل
لشتلشرإلل ل   الررلعنلىاريلرلة يانيلشتإلار ل.لللصحلزةقاط ا

شاومم عللشرإللمم لح مميل شاومم عل للقكممالشرقصمماصل  مم لعممنلررلمم وللومم علقىمماهلللل
ممممالششريمممممالقلمممميل  شقممممدللممممم رلكقصممممدلكمممم ل  اممممدلقىمممماللتممممدىهلشريمممماكالقلمممميلقلهت

 مم لهمماشلشريممخيلط رممسلعلاتمميل إلهمم هللا يقرل مم  لحاق ممسلكممالقيمملشرقصمماص
شلحسشر،ق  ل ريلشرلعمليلشر  مدقل م لةم النلسم ل كم ل أىماللعت للم رل ر لق وت

لشهاشلتل تيقنل نحاو لشرإله لشر،ق  علعقيلششتنتقاالك لشروان لشكال إلري

مم﴿لتإلممار ل:لل مم لكإلمم التلسمم  هلرق رمميلقما لشر كخيمم  للللل ر ُكممْالِ مم لشْرِقص  اِصلش 
ل ا  لل الُقشِر لشْر ْر  افِل :ل"شركاللالكإليم لشر،سمر،  ل م لتيم اعلشرقصماصلعلما ل﴾ع 

 نرلشرقاتهلز شل.....حظل،سل  لشردنلال لتن يا لشرقاتهلز شلحر القنيلُلقتيلك يل
لك يل  لشردنلالرال  ىْال يل  لشآلى  ل ل.ل(1)"شقُتيَّ

:ل"لشقا لشرق طب ل  لك ضعلشتةتيم اول م لشر،،ا رمسل م لشرقصماصلللللللللل
 ،مم لفر،مم ل خممالعقمم لك مميل قممد لكظر،تمم  لشكمم ل ممت، ل مم ولحرلمميلكثممهلق رممي ل

قشلق ا مي ل ل ل خالح ضي لتلتتإلمديلزرمىلقق اميلشتلزرمىلشق ميلشك لقىالح ض

                                                 
شريسمم  لشيو اسمم لشريمما ر ل لقع،ممدلقمم لكي،ممدلقمم لشر، ممد لقمم لحو  ممسللالبحاار المدياادل-ل1

همل)لل1423الملل2002شرلاة لقق لشرع اسل لوش لشركتتلشرإلر،لسل للق  شتل لط:لشرثانلسل ل
1/223.) 
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شرلسلر لقرلتكافلحرليلشررلاافلحرل  ل نرلشر،إلصلسلتلتقاقهل ار،إلصلس ل
للل.(1) ر لقا لر لكث :للالاا   لياعلر لقرلتق  لري:لقنتلشركا  "ل

ق ارتار لقق لحر،ا لشرتلس  لشي، م  لشرإلر،ما لق يم فلشر،،ا رمسلشهماشلتل تيقمنل
الزر ل لشروسالك  لقى  .لز شلقر ال ارق  ل نحاو لشرو  لشر،ق  علقصايت

شرم يلشرق  نم ل إل،م اللقييافلشرق  لشرثمان  يللشةتد لر شلنظ نالزر لكالشللللل
َْ ل﴿ مم لق رمميلتإلممار ل:للشهمم لشر،،ا رممسل مم لشرقصمماصلششر يمم لقلممي َوَثَتْبَنااا َعَلااْيِه

ل.لل(2)﴾ِفيَها َأ خ النخْفَس ِبالنخْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأْلَْنَ  ِباأْلَْن ِ 

قرلح،مم الشرم يلشرق  نم لامارل مم ل م علكم لقبر مالرمماشلل م ولحرم ل رم  قمدللللللل
ال. ل ار شيتله الشرق  ل نحاو لشرو  لشر،ق  علزر لشروسالقصايت

شقنثمىل لشررلاانمتلهماهلشش و لل ل أرلهماشلحماال م لامهل ام ل:ل   ولحرليلللللل
قشلعمد  ليميلحلل للالز شلش ول م لشرقم  ر  لشرت  ش ل نرل  علك لقبر التعالر 

عتمىلنسمخيل لشقمدلشعمتجلكارم ل م لقرللل-ليمرىليلحرلميلشةمرال-ح لشر ب ل
ااي ﴿شرفللسممتأك لشق تمميل مم لزنكاع ممال ق رمميلتإلممارىل مم لةمم   لشرقصمميل َقاااَل ِِنِِّ

 مماا لشةممتل،ا شل لشور ر ممالكمم لل لشرمما(3)ل﴾ُأِريااُد َأْ  ُأْنِكَحااَ  ِِْحااَد  اْبَنَتاايخ َهاااَتْينِ 

                                                 
نصا  ل للقق لحبدليلكي،دلق لقع،دلق لقق ل م لق ل  حلشرلالجامع ألحكام القرآ ل-ل1

شرخ  يمم لل مم،سلشرممد  لشرق طبمم ل لت:لهيمماالةمم،  لشر خمما   لشر ا مم :لوش لحممارالشركتممت ل
 (.ل2/360لهل1423شر ااا لشر،،ركسلشرإل بلسلشرسإل ولس لط:ل

 (ل.ل45 لشر،ائد ل) لسلة  لل-ل2

 (ل27ة   لشرقصيل) لسلل-ل3
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ي سلشرملاسلقرلاهل خص  ليم يلق   ،مالشرقصماصل م لشرنلمسل ننميللوم  ل
ل.(1)ق   ،ال  لشرط شفلااري ا ل

َْ َفاْعَتاُدوا َعَلْياِه ﴿قكالق ريلتإلمار للللل  َواْلُحُرَماُت ِقَصاا ك َفَماِن اْعَتاَد  َعَلاْيُك
قممل،م لقرل  مماقيل ممأرلشر،مم شول اآللممسل مم لكإلمم الل(2)﴾ِبِمْيااِل َمااا اْعَتااَد  َعَلااْيُكَْ 

رلاشقى إلك  الشر،سودلشري شال  لعارمسلىايمسلامل للتإل،لالشركم سلشتةتدت 
شهمم لشرعك ممسلشريمم شالقح ممىلل شرسمماكعل ي مم ل تسمما  لح،ممالل،ا ممهلشر قمماعلشريمم شا
شقرلهممماشلشرقتمممهلرمممد علغائرمممسل لشر ممم  لشريممم الشرتممم ل ت قمممعلعظممم لشرقتممما ل   مممال

 .(3) شقرلهاشلشر،ي،هلقىال يلشرو،    للشر،ي ا  

َْ َفاْعَتااُدوا َعَلْيااِه ِبِمْيااِل َمااا ﴿شامم ولحرمم ل رمم ل ممأرلق رمميلللللل َمااِن اْعَتااَد  َعَلااْيُك
شتلحر لعكم لل للحاال  لشرقصاصلتل ت قنلحر ل   لإلدلل﴾اْعَتَد  َعَلْيُكَْ 

ل  لتلس  هل.للك،ال ا لشرخاعرل

ل لشآللمممممسلهممممم ل ممممملقرلشر،ممممم شول ارقصممممماصله مممممالل- ع،ممممميليلل–ع ممممم لقممممم  لللل
شرلاحمهلنلسميللقرلللإلمهل ارلاحمهلكثمهلكمال إلمهل لششر، شولقمار شر،ساشش لششر،،ا رسل

 ممم لشرمم يلشرق  نمم لقرلقمم  لشريمممنلةمم يانيلحمم لعممما ل لششر،إل ممىلل مم لي ا،تممي
 م لشر م  للشقضاح شلهماهلشري كمات للقن الر،الك إل االح لشرإل،  لشر،ي ا  ل

                                                 
شنظ :شر، تقمممممىلكممممم لشرسممممم  لشر،سممممم د ل لحبمممممدليلقممممم لحرممممم لقممممم لشروممممما شولققممممم لكي،مممممدلل-ل1

 لل1988ل–ل1408شر لسممممماق   ل لك ةسمممممسلشركتممممممافلشرثقاقلمممممسل للق ممممم شتل لط:لشرشرممممممىل ل
 (.4/230تيق نل:لحبديلح، لشر ا شو ل)

 (.ل194ة   لشر ق  ل) لسلل-ل2

 (.10/86ششرت  ا ل)شنظ :لشرتي ا لل-ل3
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قه ت، هالحرمىل غ، مال م لل ل قدلش قتالعتىلك لهو تيلل  لة سلةتلشري ا
ل.(1)ة سلة ع

ال ارقتما ل م لشريم  لشريم شالشق هل:لهاشل  لشرقتا ل لشكإل اهل:ل نرلقدؤشاللللل 
ق لل احتدششلحرليلق ل ارقتا لل" ، لشحتديلحرلمالل" اقتر هالقليل ننيلقصاصل

ل.(2) قاتر هلل ،ثهلكالشحتديلحرلما

قا لشر كخي  ل:ل"ق لشاهلع كمسللوم  ل   مالشرقصماصلكم لهتم لع كمسلللللل
تكمم شلع كممسل مم  االق لع كممسلاانممتلشقممتيلك مميل ممارلت تمم لرمميلع كممسل يمم  له

لل.(3) ا إلر شلق الني ل ر لشتلت ار شل"

سمم ا لششرلق مما لهمم لشر،،ا رممسل مم للصممحلشرقمم  ل نحمماو ل ار شضممحلكمم لامم الشر،ل
مممالشكتثممماتلر،قصمممدلشر يممم لشر شقمممعل ممم لشرإلق بمممسل ل شروممم  لشر،ق ممم علرروسمممدلقصايت

لشتيملقالرإل، الشر يلشرق  ن ل.

  ييلشردترسلك لى  لهاهلشر ص صلت ادلحر لشي فلشر،،ا رسلششر،،ا رسلتل
لتتيقنلزتل نحاو لشرو  لشر،ق  ع.

                                                 
شنظ :لتلس  لشرخاعرلشر،س،ىلر افلشرتأشاهل  لكإلان لشرت  اهل لح  لشرمد  لحرم لقم لل-ل1

همممملل1399كي،مممدلقممم لزقممم شولالشر  مممدشو لشريممم   ل ارخممماعرل لوش لشرلكممم ل لق ممم شتل لرب مممارل 
 (.1/170ال)ل1979/

 شر، يعلشرساقن.ل-ل2

ركيممافلحمم لعقممائنلشرت  اممهلشح مم رلشرقاشاممهل مم لشيمم هلشرتأشاممهل لققمم لشرقاةممالشلشنظمم :ل-ل3
كي،مم ولقمم لح،مم لشر كخيمم  لشرخمم ش عك ل لوش لزعلمما لشرتمم ش لشرإل بمم ل لق مم شتل لتيق ممنل:ل

 (.1/263حبدلشر عشقلشر، د ل)ل
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 ثر الزجر في المَألة والرأي الراجح :أرابًعا :   

شك اقيمممت ال ممم لل  اةمممتق ش لكمممالةمممبنلشكممم لىممم  لحممم القورمممسلشرلق ممما لللللللل
ممالقلممارلق مم لشر يمم ل مم لترمم ل ممالاممارلر شكت قهمملسلزحمماو لشرإلهمم لشر،ق مم علقصايت

 مم لت يلمميلشريمممالشرلق مم لشر، اةممتلللكقايممدلشريمم اإلسشر ظمم ل مم للش لشرقهمملسل
ل.للشةس احت ا هالكيهلشرد للرر،سأرس

ل ممن شلنظ نممالزرمم لكقايممدلشرتيمم اعلشيةمم ك ل لش شحلشريمم اإلسلنمم  لقرلللللللل
لشرإلق بسل.للهاهلشر،قايدلشاارله لشر دفلشتواهلشر ي لاارلض، 

مل لل ر تلشرقصاصلرلسمدلشرإلماراللللللللل ل لالشقتمدش شقهرم لشر ماسل إلهم ال إلهت
ممم ل ل ارو المممسلالر،لسمممد لشرتوممم  لحرمممىلشرمممدكا ششةمممتللا ل كمممأرل ممم لشرقصممماصلو إلت

ل.شباتةتللا 

تم وعللق ههلزعمماالعتم ل ا لة يانيلشتإلار لقدلقعمالشي هلشر ي لللللللللل
 لشبم  لشريمنلةم يانيللشت ي هالعي تشلتوإلهله ت لحب  لرر،وت،عل أك،ريشرو اهل

للشه لقحد لشرع ش ل  ل ر ل ار ي لششقعلتلكيارسل لقرل ر للإلدلك لشر،،ا رس
رتي   لششتنتقاالكم لشرومان ل لش م لتيق منلشر شعمسلشر لسملسلقت ل الشرإلق بسل لشبا

ل مما  لل ممالُقشِرمم لل﴿قمما لتإلممار :لرر،و مم لحرلمميلشحائرتمميل قممدل مماِصلع  ر ُكممْالِ مم لشْرِقص  ش 
رَُّكْالت تَُّق ر ل لل.ل.﴾شْر ْر  اِفلر إل 

لك شتتلشرو الاتل لشكقصدلشرإلق باتل.لل– ع،يليلل–شقدلق  لشق لشرملالللللل

 لقم لشرمملال:ل"ل ر،ممالتلاشتمتلك شتمتلشرو الماتلرمماللمم لقمدلكم لتلمماشتلقماللللللل
ك شتتلشرإلق باتلشاارلك لشر،إلر القرلشر اسلر لشارم شلزرمىلحقم ر ال م لكإل  مسل
مممالششيممملتالشقمممد تشل  رممم لشت ت مممتلامممهلحق بمممسلحرمممىلكمممال  اةمممب الكممم لشرو المممسلي ست
رمممماهبتلق ممممالشآل ش لاممممهلكمممماهتلشتيمممممإلبتلق ممممالشر مممم قلاممممهلكيممممإلتلشرإلظمممممال
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ل للت فلشش تدلشرخ تل كلاهالق عالشر شع،  لشقعممالشريماك،  لك نمسل رم شتى
ما ش تمتل لشقمد تشلل لشقعش لح  الارلتميلشتم رىل يم،تميلشحر،ميلش ع،تميلتقمد  هلن حت
ل  (.1)حرىلاهلي السلكال  اةب الك لشرإلق بسلشار نلق الك لشر كا "

مماقشاإلممدلشر يمم لهمم لقةمم، لشلللللل ر،قايممدل ر ممنل مم لترمم لشرإلق بممسلقلممأت لعلافت
ششرت لتق لكبدقلل لشري اإلسلشرإلاكسلشرت لتيا للحر لشر لسلشر ي اسلك لشيهدش 

ششرت رللل  لشرإلق بسلشات،ثهل  لش ت طلز رلشر،و  لحرلميل م لعارمسل لشر،ساشش ل
لل.زحاو لشرإله لشر،ق  عل

شر لممممم سل يممممم علل:ل"لقمممممدل ا نمممممالقرلعلممممملل- ع،ممممميليلل–قممممما لشرممممم شع لللللللل
شك،مالنإلرمالق إلمالقنميلكم لهماشلشر مافل لشرقصاصلك ل افلشر، اةتلشره ش  ل

 م علشرقصمماصل مم لشر،ثقممهل ننمالا،ممالنإلرممالقنمميلرم تل مم علشرقصمماصل مم لشرو،رممسل
شرويلل لششر، إلل كار لنإلرالقنيلر لتم كل م لشر،ثقمهلر قمعلشر م إل لر قعلشر  إ

مالشرك لزرىلقرلاهلك لق شولقتهلزنسارل ننيللإلد  لحم لشر،يمدولزرمىلشر،ثقمهلو إلت
ررقصاصلح لنلسيلز لرلسل  لشر،ثقهلعااو لك نسلرلستل  لشر،يمدولقمهلامارل

تلل-ق لشريممماطب لل– ع،ممميليلل-شر،ثقمممهلقةممم هلكممم لشر،يمممدولشح مممدلهممماشلقممما ل
لومممم عل ممممم لاممممهل ممممم علت شحمممممىلقلمممميلكصمممممارحلشرخرمممممنلحممممدالشيممممم فلشرقصممممماصل

ل(.2) ار،ثقه"

شلح لشرتي امفللللل ق ار ي لليلللشرد  لك لى  لعلللشرق علاتلعلظتال إل دت
شلح لشره ش ل.ل ل إل دت

                                                 

 (.لل2/126زح الشر، قإل  ل)لل-ل1

كي،مممدلقممم لح،ممم لشرممم شع  لوش لشركتمممتلشرإلر،لمممس ل لشيكممماال خممم لشرمممد  لقممم للالمحصاااولل-ل2
 (ل.5/224)للا.1988هم ل1408ق  شت لط:لشرشرى ل
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 يمم علشرقصمماصلكمم لقيممهلع،الممسلشرممدكا ل لكمم لقيممهلحممدالشرل ضمم ل مم لللللل
ل ل لقرلشريممم اإلسلشيةممم كلسليممما تلريلمممللشرحممم شا لشب ممماشللظ ممملشر،وت،إلمممات

 لششريلماظلحرم له امسلضا لشر،و م لحرلميل لششرنساف ل ،قصدلشرقصاصله لز
لشر،وت،ع.

ل(.1)قا لشرياطب ل:ل"لششرو الاتلت يعلزر لعلللشرو،لعلك ليانتلشرإلدال"لللل

شرقصمماصلزتل مم لل،ممالةممبنلق  لحممداليمم شعلزحمماو لشرإلهمم لشر،ق مم عل مم كشللللل
عارممسلششعممد ل ضممالشر،و مم لششرلا ممتلق  لقرلشر،و مم لتللسمم،حلقممار لىايممسل
  لشرقصاصل لرنيللم رل  لعارسلي  اعلشرطلما لشر ما لشرتم لتيملطل مار لسل
مالزتل شر ي اسلتلةل،الشقدليا لشر يلشرق  ن لششضحل  ل ر ل ار،،ا رسلقصايت

ل  لعارسلشرإلل لك لشر،و  لحرليل.لل

شر شقعل  لت ب نلشرإلق بسلك للشات ش نلكعللشر ق ل ت،ا  لكعلشر ي لشهاشللللل
ي سلشكعلشر،قايدلشرةاةلسلشرت ليا تلق الشري اإلسلشيةم كلسلعلافتمالحرم ل

ل.للك لي سلقى  للشر،وت،ع

قا لق لشرملال:ل"لشك لشر،إلر القرلحق بسلشرو ا لششر،لسد  لتلتتالزتل ،م رالللل
شح مدلل لشحظسلر، ل  ادلقرلللإلهلكثهلكال إلريل  وح ال لشاوإلهلشروان لنكاتتل

ك يل يستلي ا،تيل  لشركب ل لششرص  ل لششرقرمسل لل   هاشل  قدلك لز ساول
ل(.2)لششركث  ل"

                                                 

 (.2/266شر، ش قاتل)ل-ل1

 (.لل2/103زح الشر، قإل  ل)ل-ل2
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 ما لةمم يانيلتإلممار لق شولكمم لشرقصماصلشر يمم ل لشكإلاق ممسلشروممان لحرمم لللللللل
كثمهلكمالق شق مالرهمهللاشقلشررمالششريسم  لي ا،تيل لشقرل تإللل يلغ  هل لشقرل 

ل.لشر،و  لحرلي

 مممم لعارممممسلك ش قممممسللزت ممممارق  ل إلممممدالزحمممماو لشرإلهمممم لشر،ق مممم علقصاتيمممماللللللل
للشر،و  لحرليله لشر شيحلويلقحرال.

 ا لة يانيل  علشرقصاصلعي شلرر ل سلح لشرإلدششرلشاارلك لشر،،مم لللللل
شركممم لكمممال ممم حيلل للحرلممميل ار،ممما شر،و ممم للرظ كممميقرل  يمممتلشردلمممسلشةمممتد شكال

شقعلممملل للق ممملىلروممملللشر،و ممم لحرلممميلاإلمممدل رممم لشلل للشقيمممرحلررع ممماو لقك،مممهل
شرتل ،م لامارل م لنلسميلكم لشآلىم لكم لقترميلقشل للششرط شفللشر ي اسلرر ل س

ق علط  يلقتريلقشلق علط  يلشقح ىلو تيلششريم،سلششر ع،سلششر،صمريسلتمأقىل
ل.(1) ر 
ِقامة  أثناءالمخدر و  حبوب الترامادول حكَ استخدامالمطل  اليالث:   

 العقوبات

لإلدلك لشر،سائهلشر،ستود لشآلرل  لشرإلق باتله لت اش لحقا لشرت شكاوش لللللل
ق  ا لزقاكسلعدلشروردل  لشر نا لقشلشةتإل،اريلق  ما لشرقصماصل لع م للقم الهماشل

قمم القت يمم هلشي مما شتلشر اتوممسلحمم لشر،سممم لقت رلممفلشرق مم شتلشرإلصممبلسلشرتمم لت
ق لشآلتال اروسالزر لشر،مل لشاإلدلهاشلشرإلقا ل ،ثا سلحاع لر، شكم لشيعسماسل

ح قممسل لشكمماللقالتلق  مما لزقاكممسلشريممدل مماررال  ممهللومم علشةممتخدشالهمماشلشرإلقمما ل
لل؟لشر ي لق اهلشرقهلس

                                                 
 (1/382شر، يعلشرساقنل)ل-ل1
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دالت مم  لرممال تيممد لشرلق مما لحمم لهمماهلشر اعرممسلرإلمملشرقممدشكى ار سمم سلررلق مما للللل
ششآلتتلشريد ثممسلشقتلممال لقكممالشرلق مما لشر،إلايمم ا ل قممدلتيممد لشرإلد ممدل لشر ممتل

لشق ت لاث  لك لشرلق ا لشر،إلاي ا ل  لهاهلشر اعرسل.ل للك لشرإلر،ا 

لشن بممنل شقرلنتصمم  ل لشقبممهلقلممارلشريمممالشرلق مم ل مم لهمماهلشر اعرممسلتقممدللللللل
رممم لشرتك لمممفلشرلق ممم لكمم لقيمممهلشر يممم  لزلالكممم لناعلمممسلشرإلق بمممات لتمممشرقهمملسل ق

رممميلقشلشر،خمممد لحاكمممسل ممم لشرإلق بممماتلل  ل اةمممتخدشالشرت شكممماوش لشر، اةمممتلرريمممما
 ل نكالقرللستخدكيلشينسارلق  ا لزقاكسلعدلشروردلرر شنم ل لل  شعل ق لسلكتإلدو 

 لوشرلشرم لس  لشرو المسلشركالقرللستخدكيلشينسارلق  ا لت ل العدلك لشريدشول
ال.لشركالقرللستإل،ريلشينسارلقص لايت

شرم يال:لشهم لشةمتخدشالشرت شكماوش لشهم لشريمائعلق  ما للالفارع األولعان أما  للل
 رم لقت ةمعل م لشريمد  لحم لهماهلشرقهملسلش رم لر يم ولشرمم يل لعمدلشر نمالل م 

لرألكم لشآلر م ل لشرإلمدالشيم ولكخمارنلكم ل ال  ل ر ل للششكتثماتت شرق  ن لششضيت
شالشرت شكممماوش لقشلشربممم جلقشلشةمممتخدلع ممم للوممم لل للشر،إلايممم ا لررقممم  ل اةمممتإل،اري

ش  لألدلة اآلتية :  شر،خد لق  ا ل يالشر شن لشةت اوت
الزخاِنَيااُة َوالزخاِنااي َفاْجِلااُدوا ُثاالخ َواِحاادب ِمْنُهَمااا ِماَرااَة َجْلااَدةب َوََ ل﴿:لقولااه تعااالي 

َْ ِبِهَما َرْأَفةك ِفي ِديِن  خِ  ْذُك ُِ ل(.ل1)﴾َتْأ

ششر ع،مسل م لشرم ياللعتم لتلتمدح ن ال لقرليلعما لكم لشر ق مسل لدَلاة :وجه ا
ششةمممتخدشالشربممم جلششر،خمممد لق  ممما لزقاكمممسلشرممم يالحرممم لشر ع،مممسلزرمممىلزةمممقاطلشريمممدل

ل شر شن للخارنلشر،قصدلش ش لشر يلشرق  ن ل قدلغرللشرق  رلشرك االهاهلشرإلق بس

                                                 

 (.2ة   لشر   ل) لسلل1
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ل مممماهال لرن ممممالكمممم لشي ك ممممالشنمممماو ل إلممممدالشريمممملقسل لششر ع،ممممسل لششر ق ممممسل مممم لت 
 إلدلتإلد لحر لع كاتليلح لشيهل.لشرك ائ ل لشرن التُل

حرمممىل ممد لضممم فلشر شنمم ل لشقنممميلق ممدلكممم لضممم فلقكمممدليللةمم يانيلشقممدلللللل
شررلض فلشريما فلل لششرقا فلردترسلشآللسلحرىل د لشره فلقليل للشريا ف

ُفلشر شنمم ل ارو اممدلششر إلمما ل لشضمم للل-يممرىليلحرلمميلشةممرال-كممارلكمم لشر بمم ل
شهممماشل  يمممتلقرللمممم رلضممم فلشر شنممم لق مممدلكممم لضممم فلل لزن،ممماللمممم رل ارسممم ط

 .(1)شريا ف

شقلميلقنميلل- ضم ليلح ميلل–ق لشرخ افلل–عد  لح، ل:للمن الَنة انلتا:ل
يممرىليلل-ا لح،مم لقمم لشرخ ممافلشهمم ليممارسلحرممىلك بمم ل ةمم  ليلقمما ل:لقمم

شقنمم  ل ل مارينلل-يمرىليلحرلميلشةمرا-شلزرليلقمدل إلم لكي،ممدتلل-حرلميلشةمرا
 ل كممممارلك،ممممالقنمممم  لحرلمممميل لممممسلشرمممم يالق قناهممممالششح  اهممممالشركمممم االحرلمممميلشركتممممافل

رلش ي، ممال إلممدهل أىيممىلزل-يممرىليلحرلمميلشةممرال-شحقر اهممال مم يال ةمم  ليل
كمالنومدلشرم يال مىلاتمافليلقلهمر شلقتم كلل:للق  لقائهلطا ل ار اسلعكارلقر

شررلشرمم يال ممىلاتممافليلعممنلحرممىلكمم لعنممىلز شلقعصمم لل ل  اهممسلقن ر ممالي
ل.(2)قشلشتحت شفل لقشلاارلشريبهل لششر سا لز شلقاكتلشرب  سل لك لشر يا 

:لقرليلة يانيلشتإلار لقدل  علشر يالرلمم رلعيم تشلرر شنم ل للوجه الدَلة    
لشتل تيقنلشر ي لزتل ايل ال  لشرإلق بسلششرإلاشفلحر لهاشلشرلإلهل.ل

                                                 

 لكي،ممدلحرمم لشرصمماق ن  لكمت ممسلشر  شرمم  للروارااع البيااا  فااي تفَااير آيااات األحكاااملل-ل1
 (.لل1/305)_هل1400 3وكين لط

 (.4513 قال)ل(ل 5/116قى ييلكسرال ل افلل يالشرث تل  لشر نال ل)لل-ل2
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ق  ل  لهاهلشر،سمأرسلقرلشر يم لكتيقمنل م لشرقهملسلشهم لحمدالالرأي الراجح : 
ل مميلحرمم ل إلرمميل ل ار شيممتلحممدالشر ق ممسلشر ق ممسلششر ع،ممسل ممار شن ل لحقا تممالشت  كممل ت

ششر ع،سل يلعت ل  يم لحرم ل إلرميلشامم رلحظمسلشحبم  لرر،وت،معل أك،رميل لشقمدل
ل– ضمممم شرليلحرمممم  الل–ششرصمممميا سلل–يممممر ليلحرلمممميلشةممممرالل– يممممالشر بمممم ل

شركث  ل راللقبر شل لاحسلقعدل لشرالتأىاهالشر ع،سلششريملقسلحرم لقعمدلررلهماشل
شعتمم ل  يمم لشر،وت،ممعلشامممنلحمم لهمماهلل– يانيلشتإلممار لةممل–عممنلىمماريلرل

شرك ممائ لشرتمم لتمم و ل ممار،وت،علزرمم لشر مم كل لشتمم   لشرلقمم  للششركلمم  للششرعلمما ل
 لشبارتمممار ل ممم للصمممحلشةمممتخدشالشرت شكممماوش لششر،خمممد ل ممم لهممماهلشريممماتتل ممما ل

شلزر لح، الشر يلشرق  ن .ل لشةت اوت
قطع عهو مادول والمخدرات في التراحبوب أما الفرع الياني: وهو استخدام 

 : من األعهاء 

: آراء الفقهاء  أوًَ

همممماهلشر،سممممأرسلشرتمممم ل صممممدولشريممممد  لح  ممممالكيممممهلىمممم فلقمممم  لشرإلر،مممما لللللل
 : شىترنلشرإلر،ا ل  لعمالهاهلشر،سأرسلحر لق ر  شر،إلاي ا ل ل قدل

:لز اعمممسلتخمممد  لشرإلهممم لشر،ممم شولق إلممميل لشقممما لقمممار له لمممسلا ممما لالقاااول األول
كم لل لشه لق  لشريلملكي،دلق لحثل،م  ل(1)ار،،ركسلشرإل بلسلشرسإل ولسشرإلر،ا ل 

ل.ل(2)لحر،ا لشر،،ركسلشرإل بلسلشرسإل ولس

                                                 

 هممم27/10/1419(ل لقتا امل191شرق ش ل قال)ل-لل1

 (77شري حلشر،،تعلحر لعشولشر،ستق عل لق لحثل،  ل)لصلل-ل2
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لملكي،مممدلشبمميلقممما لشريممل ل:لع كمممسلتخممد  لشرإلهممم لشر،مم شولق إلممميالقااول اليااااني
ل(2)ل لششردات  لحبدلشرلتاحلقق لشرإل    ل(1)كختا لشري مل  

 أقوال الفقهاء وأدلتهَ

بالَانة  َهبوا ِليهاستدل أصحاب القول األول لصحة ما أدلة القول األول: 
 والمعقول:

 الَنة : 
يرىليلحرلميلل-ح ل دشولق لقشسلقا ل:ل  تارلعلظت ،الح ل ة  ليلللل

قمما ل:"للزرليلاتممتلشيعسممارلحرممىلاممهل مم  ل ممن شلقترممتال أعسمم  شلل-شلةممرال
ل.(3)شرقترسلشر شل  يتال أعس  شلشرا حلشرليدلقعداال ل تيل ر  حل قليتيل

شتل  امدل لزعسمارلشرقترمسلقرلتلل، مهلو لهماشلشريمد  لحرم ل:للوجه الدَلاة   
ل.(4)  لشره فل أرل بدقل اره فل  لغ  لشر،قاتهلك لغ  لعايسلشني ل ر 

لالمعقول:
قرلتخد  لشرإله لشر، شولق إليلليقنلكصارحلك شو لرريا عل لز ل ميلل-1لللللل

ل.(5)  ك لحدالشرترنلششرتواشعلشرت لتيصهل  لشر ارتل سبتلع اسلشر،يدشو
                                                 

 (.15/363 لرري مل  ل)لكرا زاد المَتقنعلل-ل1

 (ل289حق بسلشرسا قل  لشرلقيلشية ك لحبدلشرلتاحلقق لشرإل    ل)صل-لل2

(ل ل قمالل3/1548ركم ل نعسمارلشرما حلششرقتمهل ل) افلشلأِرجه مَلَ في صحيحه ،ل-ل3
(1955.) 

رلتاحلققم ل لشرإل كسلن  لشرد  لق لحبدلشر او لشرس د  لتيق ن:لحبدلشحاكية الَنديل-ل4
 (.6/199)هم.للل1406غد  لكمت سلشر، ب حاتلشية كلس لعرت ل

لقم ليمارحلشريمد ث ل لوش لشر،سمرال ل لحبدليلالتداوي في استيفاء العقوبات البدينةل-ل5
 (ل.ل25هممم)ص1419شرسإل ولسل لط:لشرشر ل ل



 

 

448 

قرلشريم،ممسلكمم لشرق ممعل مم لشرسمم قسلهمم لز انممسلشرإلهمم لشرمما ليإلرمميلشرسمما قلل-2
ل.شر ي لششر شوعل

ل هبممم شلزرلممميلشةمممتد لقيممميافلشرقممم  لشرثمممان لرصممميسلكمممالللأدلاااة القاااول اليااااني:
ل اركتافل لششر،إلق  :ل

اَبا ﴿ريلتإلار :لق للالكتاب :ل ََ ااِرَقُة َفااْقَطُعوا َأْياِدَيُهَما َجازَاًء ِبَماا َث َخ اِرُق َوال َخ ال
ل(1)ل﴾لَنَكاًَ ِمَن  خِ َو خُ َعِزيزك َحِكيَك 

َمان َقَتاَل َنْفَاًا ِبَ ْياِر ﴿شييلشردترسل:لقنيلر،ال ا لتإلظلالقك لشرقتهلع  لقما ل
ادب ِفم  َنْفسب َأوْ  ََ َفَكَأنخَما َقَتَل النخاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنخَما َأْحَياا  األرضَف

لل(3) ا ل إلدلهاشلشرو الاتلشرت لتبلحلشرقتهلششيل ال(2)﴾لالنخاَس َجِميعاً 

الشريمدلقمدشرلشررمالرو لهماشلزرم لشةمت احل:لقرلشررالكقص و لشرم لق قملالمعقول
شرممدكا ل لششرت مماشرل مم لشريممدشول لشاثمم  لشرومم شئال لشتلةممل،ال إلممدلشرتقممدالشر بمم ل

ل(4)ششرت   لشر،ري ظل  لزحاو لشرإله لشر،ق  ع

  ثالًيا: مناقشة األدلة

رمم يلكمم لىمم  لحمم القورممسلشرلق مما ل تهممحلقرلةممبتلشرخمم فلهمم ل  ممالشللل
شرق  ن لشكاللي،ريلك لشي هلوترسلل  لعمدلشر نمالل لششرسم قسلشر،ت،ثمهل م لق رميل

ََِّل﴿تإلار ل  لة   لشر   ل:ل لت ْأُىْاُكْالِقِ ، ال  ْق  س لِ  لِو ِ ل  لشق ريلتإلار ل:لل﴾ش ت 
ِكمملا لل﴿ لع  ِ ام   ََُّلح  ِلو  ََّ ل لِكمم    لهممهللي،مهل رمم لحرمم لشر يم ل مم لت ل مماللل﴾ن ك ماتت

                                                 

 (.للل2ة   للشر   )ل لسل-ل1

 (.ل32ة   لشر،ائد ) لسلل-ل2

 (ل11/176تلس  لشر شع ل)ل-ل3

 (.ل595ن شع لشرس قسل)صل-ل4
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رإلق بسلقالت؟لششردر هلشرثان لشر،ت،ثهل  لعد  ل مدشولقم لقشسل"لزرليلاتمتلش
شيعسارلحرىلاهل   ل ن شلقترتال أعس  شلشرقترسل"لههل ر للي،هلحر لشر ق سل

لششر ع،سل  لزقاكسلشريدلششرقصاصلقالت؟

قيمميافلل قممدلشةممتد للقيمميافلشرقمم  لشرش ل ،مم لىمم  لشر ظمم ل مم لقورممسللللل
"لليممد  ل ممدشولقمم لقشسلقرليلاتممتلشيعسممارلحرمم لاممهل مم  :ل"للهمماشلشرقمم  

شركممم لز شلقكإل مممالشر ظممم ل ممم لشيممم هلشردترمممسلش  ش ل ممم شحلشريمممد  لقيمممدلقرل ممم شحل
لشريد  لقدلشةتث  شلشرإلق باتلك لهاشلشريد  ل.

ممال  ْق  ممس ل﴿ل:لا لكمم ل رمم لقممدر هلق رمميلتإلممار ث اريممدشولكسممت لللللل لت ْأُىممْاُكْالِقِ ،  ش ت 
ََِّل ا،مالقرلشريمد  لكم لشر ق مسلشر،  م لح  مالللإلمدل ارتخد  لرر،ق م عل﴾ِ  لِو ِ ل

لل.قليللإلدلكخصيل ،ال ا 

:لل ممأرلشريممد  للي،ممهلحرممىلح، كمميل مم لاممهل مم  لكمم للعاان َلاا  وأجياا لللل
شرتاالمممسل لششرقصمممماصل لششريمممدشول لشغ  هممممال لشرلو ممم ل مممم ل رممم ل لشتللقصممممدل

ل.ل(1)شرتإلا ت

شاإلدلشر،   لح يله لشر،سقطلرريدل شتيلقشلر،قص وهل لقكالشرتخمد  ل ننميلللللل
لل(2)تللسقطلشرق علشتللسقطلشر،قص ولك يلشه لشرتي   

ق رميلتإلممار ل مار يلشرق  نمم ل م ليافلشرقم  لشرثممان ل قمدلشةمتدر شلقيمقكمالللللللل
ِكمملا لل﴿ لع  ِ امم   ََُّلح  ِلو  ََّ ل لِكمم   لشرق ْ ممعلل﴾ن ك مماتت لحرممىلقرَّ    مماقيل:ل ممأرلهمماشل ممد ى

لقرلل إُلاَّلشرو   ش لرإُل، الشريَّ طل. ِ قسل ل  ي ت  لي ش  لحرىلِ إْلهلشرسَّ
                                                 

اضم لةلماال لشرإل كمسلشرقاضم لققم لشرلهمهلزك،ا لشر،إلرال  حلييلحلكسمرال للررقل-ل1
 (ل8/208)لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتلهملل لل544ةلاالشرليصب ل

 (.ل595ن شع لشرس قسل)صل-ل2
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مممِ قسلي المممسل لششرق مممعلحُلللللل ُق بمممسل ل ممم بطلشرإُلُق بمممسل ارو المممسلك اةمممتل لشقرلشرسَّ
لِحرَّممممسلرممممار ل لشر ْيممممن  لحرممممىلقرَّ ْيممممنلشرُ،  اةممممتل ممممد ى ِق ممممتلشر   ش امممم لشرُيكممممالح 

ل.لل(1)شرُيكا

 رممم لرممم لامممارلشششقمممعلل مممارق علعتممم لشللعايمممهلإلمممدل ارلإلمممهللشهممماشلشر،إل ممم للللل
ل. ارتخد  

قملالشريمدلقمدشرلشررمالرو لهماشلزرمم ل مأرلشررمالكقصم و لشرمم لق لل:لقكمالقم ر الللل
 ق مع  ،وم و عايمه ششر يم  شرم وع قر شر ارمت  مأرل  ماقي شةمت احلشرمدكا ل ل

  لزرمىل زضا س قلاكي كستقبه     قدها ششر،إلانا لك  ك لإلتي  شتل ات شرإله 
  ر  كه   وحي را ك  شيد زرل شقكالشر اس ق   شرتي    ك  شر،يدشو  رقاه كا

ل(2)شرغرت شرحا حرى تب ى زن،ا  ارعماا

 : والترجيح أثر الزجر في المَألة رابًعا:  

شرش لشرقائهل و شعلقييافلشر ق للك،الةبنل تهحلشرخ فلقائالق  لللللللل
شرثان لشرقائهل إلدالشةمتإل،ا لقييافلشر ق لشةتإل،ا لشرتخد  ل  لعارسلشرق علشل
شيمم هلشردترممسلشر،سممت   سلكمم لىمم  لشرمم يلشر،خممد لعمم  ل  ممالشرمم يلشرق  نمم لشل

لششر،قايدلشر،ت ت سلك لش ش ل  الهاهلشر،قايدل.للشر،تإلرنل نقاكسلشريدللشرق  ن 

 ارا لقا ل نت فلشرإلهم لوشرلشررمالقما ل ن اعمسلشرتخمد  ل لششرما لقما للللللل
ل أرلشر،قص ولك ل ر له له لشر ي لششيل القا ل ار، عل.ل

                                                 

 (ل7/319شرر افل)ل-ل1

 (.ل595ن شع لشرس قسل)صل-ل2
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  مم لششقممعلتلكيارممسل مم ل رمم لةمم ش لل يمم ل مم لشر،سممأرسقكممالحمم لق مم لشرللللللللل
لكارل ارتخد  لك لحدكيل.ل

عشيممم تشللشر يممم للمممأت ت،ثمممهلا،مممالقممما لشرإلممم لقممم لحبمممدلشرسممم القرلشاإلمممدل رممم لكلللل
عا ظتالرو،لعلشرك ش لع  لقا :ل"لك لقكثرسلشر إلا لشر،يت،رسلحرىلشر،صمارحل

 قلز سمماولر مما لششر،لاةممدلكممعل ييممارلكصمماري الحرممىلكلاةممدها لق ممعل ممدلشرسمما
رك يلعشيم لعما للرو،لمعلشركم ش  ل قمدكتلكصمريسلعلمللشركم ش لحرمىلكلسمد ل

ل.(1)ق عل دلشرسا ق"

شتيق نلر،قصدلعلللشر،ا لل لل ار ي له ال تإلرنلق ي لشرسا قلك لي سللللل
لششرس قسل.لل شع،السلشر،وت،علك لي شئالشرس  ل ك لي سلقى  ل

  م وع شرما  شريمد د شرإلقماف شر م رل  لمتح ششر كما :ل"لل لحا م  شقمقما للللل
 كم  كيمتن شهم  كثر ما  ش تكماف حم  غ م ه شام وع ررو المس شرإلم و شر،إلاقتلح 

ل.(2)لشكت ع" نكهلز ش

:لشللللل  َ لشرك ش ل نلوافلشرق معلحرمىل"لقا لشرقاض لةلاال ع،يل  َ يارل
إلهل ر ل  لغ  لشرسم قس لاماتىت س لششتنت ماف لششر صمت لشرسا ق لشراللو

ترل ر لقر هل ار س سلزرىلشرس قس لشرنيلل،م لشةت ياعلهاشلشر  عل اتةتدحا ل
زرممىلشت لشركمم  لشتسمم هلزقاكممسلشرب  ممسلحرلممي ل خمم فلشرسمم قس ل ننمميلت ممد لزقاكممسل

ل.(3) لح  اشرب  سلحر  ا ل إلظالقك ها لشش تدتلحق بت ا لرلم رلققرغل  لشر ي

                                                 

 (ل1/128ق شحدلشرعماال)ل-ل1

 (.ل1/546شرتي ا لششرت  ا ل)لل-ل2

شر،  اإل  حلييلحلكسرالق لشريواإل لقق لعا االلي ىلق ل م فلقم لكم  لشر م ش لل-ل3
 (ل11/180همممملل)ل1392 لوش لزعلا لشرت ش لشرإل ب  لق  شتل لط:لشرثانلسل ل
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شرقمممدلققممم ليلةممم يانيلشتإلمممار لكممم لشرإلق بممماتلكمممالليلمممللرر،وت،مممعلالانممميل للللل
 ل رم تلشر يم لر ماو لشر ماسلركمهلقكمم شر ال كانمتلشرإلق بماتل شوحمسلعشيم  لهم ت ل

ل ار اطهل ل ي عليلة يانيلشرق علرلم رلعشي تشلرار ل.ل

شرقاكمممسلشريمممدل لش رممم لحممم لط امممنلز انمممسلل لل مممار ي لكتيقمممنل نقاكمممسلشرق مممعلللل
مممما لشرإلهمممم ل ل لشق إلمممميلشرمممما ليإلرمممميلشرسمممما قلشةمممم رسلركممممهلقكمممم ش لشر مممماسلفر،ت

شتيق نلشر،قصمدلكم ل رم لق يم لشرومان لشحدششنتال ارق علكتيقنل نعشرسلشرإله ل
لك لشنتيا لشرلساولششر  شئهل.لشعي لشرإلاي  ل  لشر،وت،علكخا سل

 ممممأ  لشرقمممم  لقكممممالكممممال تإلرممممنل اةممممتإل،ا لشربمممم جلششر،خممممد ل مممم لزقاكممممسلشرق ممممعلللل
ل:للق  ا لزقاكسلشريدلرإلد لقك  ل اةتخدشالشرب جلششر،خد 

شلزر لتإلظلالشر يلشرق  ن ل  لق ريأوًَ  شتلتأىااالق ،ال ق مسل م لو م لل:لشةت اوت
ششرق معلشتإلظملالقكم ليلةم يانيلليل لشقرلحدالشر ق مسلقمدلتيققمتل نقاكمسلشريمد

ل.لشتإلار 
:لقكم ليلةم يانيلشتإلمار ل ايعسمارل م لامهل م  ل م لشريمد  لشريم افلثانًيا

 اةمممتخدشالشربممم جلشكممم لقب مممهلشيعسمممارلهممم لشيعسمممارل ممم لزقاكمممسلشريمممدلرر،مممت ال
شكقصمم ول  لشباةممتخدشال تتلتكمم رلةمم رسل مم لت ل ممالشريدل ششر،خممد لشر، ضممإل

شيعسارلك لت ل الشرإلق بسلقرلتتال أة هلشآلتتلشرتم لتم احلشر،قتم  لشايصمهل
لق الشرتيل لك لشروان .

ممالر،قصممدلشر يمم لشر شقممعلحرمم لشروممان لكمم لزقاكممسلشريممدل لل:لالًيااثا  إلممدل رمم لتيملقت
 للصمماعتلشروممان لط رممسلح،مم هلششكتثمماتتلرمميل ممار ي لقممدلشقممعل مماررالشر لسمم لشرمما

شعلاتممميلقكممماالقشتوهل لشقكممماالكوت،إلممميل لشقكممماالق ممم شولقردتممميل لشق  لقرل ممم ل رممم ل
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 لشبممار لةمملم رلشاإلممدلعيمم تشلرمميلقحظممالزلمم الرروممان لشق ممدلكمم لقرممالزقاكممسلشريممدل
ل.للحب  لشحظسل  لشر،وت،عل

هزة الحديية للقطع في ِقامة المطل  الرابع: الزجر وحكَ استخدام األج
 .لحدا

كممعلت مم  لشريلمما لف مم تلشرإلد ممدلكمم لشر ةممائهلششيركت شنلمماتلششرتق لمماتللللللل
شريد ثمممسل لشف ممم تلشرإلد مممدلكممم لشآلتتلشرتممم لتسمممتخدال ممم لزقاكمممسلشريمممدشولوشرل

شقيممم حل ايكممممارلل ششرسمممم  لشغ  همممالل للشآلتتلشربدشئلمممسلشر،إل ش مممسلاارسممملف
 لش رمم للاارك ةمم لشرعهمماقلشرمم لسلل لشةممتخدشالهمماهلشري مم  ل مم لزقاكممسلشريممدشو

شرك  ب  لشقعلانتمالشرقتمهل ار يماص لشكم لشر ةمائهل م ل إلمصلشربرمدشرلشرش بلمسل
شرخ ممنل ار مماع لششريق ممسلشر،، تممسلقشلكاتسمم، ل يق ممسلشر ع،ممس لش ب،مماللظ مم ل مم ل
شر،ستقبهلشةائهلقى يلقة علشقة هلك لهاهلشرتق لماتلشاتيقمنلق مالشر،قصم و ل

لشةتخدشك الكي ال  حا.ل  روألزر  ال  لع  ي لكارال ت تتلحرىل

ش مم لهمماشلشرصممدولشر شلنظ نممالزرمم لشرتك لممفلشرلق مم لر مماهلشآلتتلششر ةممائهلللللل
لقمم  لشريمململ ممرت تل:"لرمماللإلمم الشرقمم  رلشركمم اال لشتلشرسمم سلشرصمميليسلزرممىل
تيد دل رسلشرقته لشت اال رسلشرقتهلررإل ف لليمدوهالشاميمنلحم لكإل اهما؛لش رم ل

تخترمممنل ممماىت فلشرعكمممسلششركم مممس لشقرلريم،ممسلةممماكلس لهممم لقرلطممم قلشرقتممهل
شتقتكا ل دىر الا،ال دىهلامهل م  لكم ل مل رلشينسمار لشامم رلشرت ل مال ممهل
 ريلتيقمنلشيعسمارلحرمىلهماشلشر يمي لششريلما لار،مالتقمدكتل م لشتقتكما  لشيمدل
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   الك لشةائهلشيعسمارل م لشرقترمس لكمالتل  يمدلكم لقبمه ل  رم القرل ت معلامهل
ل.ل(1)عسارلتيملقتالرألك ل يل  لاهلكالل،م كاليدلك لشةائهلشي

: آراء الفقهاء وأدلتهَ  أوًَ

 لحرم لقكالز شلنظ نالزر ل  ش لشرلق ا ل  ل ر ل قدلشىترنلشرلق ما ل م ل رمللللل
لق ر  ل:

قرلشرإلق بممسلت لممال ارسمملفلر،مم للل(3)شري اقرممسشلل(2):ل هممتلشري  لممسالقااول األوللل
 .شاأ الك لشةتخدالغ  لشرسلفل لكانتلحق بتيلشرقته لشاإل  ل

قرلشرإلق بمسلت لمالل(6)ل لشبم لعم ال(5)شريا علسشلل(4) هتلشر،اركلسل:القول الياني  
ل.  لي ا تيللتخدك الشروان ق لسلشآلرسلشرت لشة

                                                 
ممال363(لشيةمم الحق ممد لش مم اإلس لرألكمماالشركبمم لكي،مم ول ممرت ت ل)لص(1 (ل لششنظمم :لقلهت

 (.7/5687شرلقيلشية ك لشقورتيل لشر ع ر ل ل)

 (.26/125(لشر، س طل لررس ىس ل)(2

(لشر،يمم  ل مم لشرلقمميلحرممىلكمماهتلشيكمماالقع،ممدلقمم لع بممه لحبممدلشرسمم القمم لحبممدليلقمم ل(3
همممم( ل652شرخهممم لقممم لكي،مممد لشقممم لتل،لمممسلشري شنممم  لققممم لشرب امممات لكومممدلشرمممد  ل)ت:ل

 (2/132هملالل)1404:لشرثانلسلشر ااا لطل-كمت سلشر،إلا ف

 (227(لشرق شن  لشرلق لسل لتق لي  ل)لص(4

همممم( لل676ققممم لعا امممالكيممم لشرمممد  للي مممىلقممم ل ممم فلقممم لكممم  ل)تلروضاااة الطاااالبين(ل(5
 ل2تيق ممممن:لحمممماو لحبممممدلشر، يمممم ولشحرمممم لكإلمممم ا.لوش لشركتممممتلشرإلر،لممممس لق مممم شت لط

 (.9/229)الل2000هم ل1421

 لققممم لكي،مممدلحرممم لقممم لقع،مممدلقممم لةمممإل دلشقممم لعممم الشرندرسممم لشرق طبممم لللمحلاااي(لش(6
 (.10/259هم لوش لشرلك .ل)456شرظاه  ل لت:ل
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شريممململكي،مممدلققممم لشللرو مممسلشرلتممم  ل مممارعه لشريممم افل لل همممتلالقاااول اليالاااث :
 لششريمممململ ممممرت تل لشهيمممماال  لشريمممململحممممدالش ممممت شطلشرسمممملفل مممم لت ل ممممالعهمممم  

ل.لل(1)شرإلق بسلشاصحلزقاكسلشرإلق باتل أ ل رسلك لشآلتتلشريد ثس

 األدلة

 استدل أصحاب القول األول بالَنة : أدلة القول األول:

:للل ُةممقشتت ل   مماِرلْقممِ ل  ِيمم  ر لق رَّ ممْ لشر ىإْل،  ََِّلح  ل :للل-يممر ليلحرلمميلشةممرال-    ق مما  
ْلِف" لِزتَّلِ ارسَّ و  ل.لل(2)"تلق   

:لقرلشتقتصماصلتللمم رلزتل ارسملفل لق لتللومتلشرقصماصللوجه الدَلة
ل.ل(ل3)ز شلاارلقت لزتل ارسلفلق لشر،يدشول

لشقدلضإلليلحر،ا لشريد  ل.للضعلفلهاشلشريد  ل:لقرونوقش

                                                 
يةمم الحق ممد لش مم اإلس ل لشل503ا لصل1937-هممم1356(لكورممسلشرعهمم  لحممدول يممتل(1

ششرإلق بسل  لشرلقيلشيةم ك ل لشريململ (ل لشرو ا،س363رألكاالشركب لكي، ول رت تل)لص
 (.220ص ( ار الفكر العربي كي،دلقق لعه  ل ل

 لكي،ممدلقمم ل  اممدلققمم لحبممديلشرق شا مم  لوش لساانن اباان ماجااه(لقى يمميلشقمم لكايمميل مم ل(2
(ل ل قمممممالشريمممممد  لل677/ل3)شرلكممممم  لق ممممم شت لتيق مممممن:لكي،مممممدل ممممم شولحبمممممدلشر ممممماق ل ل

(ل قمما ل:للهمماشلل63/ل8ل)الكباار  ساانن البيهقااي  (ل للشضممإلليلشرب  قمم ل مم ل"2667)
شريمممممد ُ لرمممممال ثبمممممتلرممممميلزةممممم اولشضمممممإلليلشرر مممممان ل ممممم لةرسمممممرسلشرعاو ممممم لشرهمممممعللسل

 (9/115ششر، ض حس )

 (ل.5/173)لأدلة األحكام سبل الَؤم كرا بلو  المرام من جمع (ل(3
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ل-قمما لشقمم لحممد لط قمميلار ممالضممعللسلششعتومم شل ممار   لحمم لشر،ثرممسلشبق رمميللللل
شقي متل أنميلكخصميل ،مالل"ز شلقترتال أعسم  شلشرقترمسلل"ل–يرىليلحرليلشةرا

 (1) ا 

اِر رللعد   انلتا:للل ِللق ما  لقنميللل- ض ليلح يلل–لُحْم  س لْقِ لك  ََّ ُةم ُ ل ل   :لق ما  
ْلِفل"لل-ير ليلحرليلشةرال- للل.(2):ل"لُحُق ب ُسله ِاِهلشُركَِّسلِ ارسَّ

شيمميلشردترممسل:لو لهمماشلشريممد  لحرمم لقرلشرإلق بممسلت لممال ارسمملفلشرمملسل ممأ لللل
لشة رسلقى  .

لششرس سل:ل للشةتد لقييافلهاشلشرق  ل اركتافل:أدلة القول الياني

اِقُب شلِ ِ،ْثِهلك الُح ِقْبُتْالِ يِل﴿:للالكتاب ل اق ْبُتْال  إل   لل.(3)ل﴾ش ِرْرلح 

رَُّكْالت تَُّق ر لل﴿لشق ريلتإلار للل ل ا  لل الُقشِر لشْر ْر  اِفلر إل  اِصلع  ر ُكْالِ  لشْرِقص  لل.(4)﴾ش 

لرتلهاهلشآللاتلحر لشر،،ا رسل  لت ل الشرإلق بسل.:لولوجه الدَلةلل

لللالَاانة:لل ممْ لق ن ممسر قرل   ولممال ال قسليا اممسلقمم  ل:لل- ضمم ليلح مميلل–ح 
عو ا ل ق هلر الك ل إلهل  لهاشل؟لق  رلقشل  رلعتىلة، لشر  م و ل مأت ل

                                                 

 المرجع الَابح.(ل(1

( لشيميييلشريململشرر مان ل م ليميلحل157/ل2(لقى ييلشر  دشو ل م لتما امل  مدشول )(2
كي،ممدلنايمم لشرممد   لقمم لشريمماإلنمم حلقمم لشرومماكعلشرصمم   لشعااوشتممي لققمم لحبممدلشرمم ع، ل

هممممممم( لشر،متمممممتلشيةمممممم ك لقمممممم قال1420نومممممات لقمممممم ل وا لشر مممممق و  لشرر ممممممان ل)ت:ل
 2/743 إ4017

 (.126(لة   لشر يهلشآللسل)(3

 (.179ة   لشر ق  ل) لسلل((4
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 رممال ممم  ل مميلعتممىلققمم ل مميل مم ال قةممميللل-يممرىليلحرلمميلشةممرال- مميلشر بمم ل
لل(ل1)" اريوا  ل

قرلشر ةمم  لقكمم ل ممأرللقممتيلكمم لشر  مم و لقمم لسلشآلرممسل:للوجااه الدَلااةلللللل
ل.لشرت لقتهلق الشروا اسل

 ممم لشرقترممسلهمم لقرللقترممميللشيعسمماريمميلحلشغالممسلقمما لقمم لعمم ال:ل"لشهممماشللللل
لل.(2)ششري كاتلقصاص"لششينصاف ،ثهلكالقتهله لشهاشله لح  لشرإلد ل

 شةتد لقييافلشرق  لشرثار ل ار،إلق  : أدلة القول اليالث: 

ن،الشىتا لشرسلفلرنيلاارلقة هلط اقسلررقصماصلزقرلشريا علشية ك للللل
ز شلقترممتال أعسمم  شلشرقترممسل"لشرعسممارللل-يممر ليلحرلمميلشةممرالل-ر بمم شرقمم  لش ل

شرقترممسلتومم  ل أةمم ر الشكممالل، ممعلشرتإلمما تلقب ممهلشر  مما  لاممأرلاممارله مماكلط اممنل
قةمممم هلكمممم لشرقتممممهل ارسمممملفلاارك  بمممما لشني همممما ل ننمممميللممممم رلقشرممممىلكمممم لشرقتممممهل

ل(لل3)ا ارسلف لششر ْك لرلسلتإلبدلالعت للم رلشرقتهل    لشرسلفلكي كتل

 في المَألة :والترجيح أثر الزجر ثالًيا: 

ك،الةبنل تهحلقرلشري اإلسلشية كلسلرالتل ال رسلششعد لت يتلق مالزعهماقل
شيعسمممارل ممم لشرممم شحلقشلزقاكمممسلشريمممدل لقمممهلنممماوتلشريممم اإلسلشيةممم كلسلق يممم فل

للشرقصاصل لش  لشريدشولش  لاهل   .

                                                 

ل(1 ِسلق مْ    مالُ مْاك ُ لِ م لشر مخاصلش شرُخُصم ك  (لقى ييلشر خا  ل لِات افلشرُخُصم ك اتل ل  ماُفلك 
 (.2413( ل قال)ل3/121شرُ،ْسِرِالش شر  ُ  ِول ل)

 (ل10/375(لشر،ير ل)ل(2

  (.220ص(ششرإلق بسل  لشرلقيلشية ك ل (لشرو ا،س3(
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لششرخ فلشر ا تلق  لشرلق ا ل  لهاهلشر،سأرسلكتإلرنل أك ا ل:ل

شل شرك لشرش ل:لى فلشرع افلششرو،   لع  ل رسلشرقتهلشه لشرسلفلشةت اوت
"لزرليلاتمممتلشيعسمممارلحرمممىلامممهلل–يمممر ليلحرلممميلشةمممرالل–ريمممد  لشر بممم ل

ل   ل ن شلقترتال أعس  شلشرقترس"ل.ل

 قار شل أرلزعسارلشرقترسلشر ش ول م لشريمد  للششرك لشرثان :لكتإلرنل ار،إلاي ا 
تومم  ل أةمم ر الشكممالل، ممعلشرتإلمما تلقب ممهلشر  مما  لاممأرلاممارله مماكلط اممنلقةمم هل

لك لشرقتهل ارسلفلاارك  با لشني هال.ل

شبارتممار لرممالترمم الشريمم اإلسلشيةمم كلسل اةممتخدشال رممسلششعممد ل لقممهلقكمم تل ممار  نل
لششيعسارل لششر ع،سل اروان ل.ل

 فلشةتخدشالشآلتتلشريد ثسل  لزقاكسلشريدشولششرقصاصل لع م لراشلق  لق ي
قرل ر ل ت،ا  لكعلكقصدلشر ي ل  لشرإلق بسل شت الشرك ل  طلقرلتكم رلهماهل
شآلتتلششر ةممائهلق ممالعيمم تشلرروممان لش ع،ممسل مم ل شتلشر قممتل ممأرلتلتإلا مميل مم ل
شقمممتلشرإلق بمممسل لقشلتلتسمممبتلرممميلقر،مممال ىممم ل ممم لك ضمممعلغ ممم لشر، ضمممعلشرممما ل

ل لك يلشريدل.لةلستل

قمما لشر مم ش ل مم لكإلمم الشةممتدتريل مم لعممد  لشيعسممارلكممالنصمميل:ل"لقرلهمماشل
حمماال مم لاممهلقتممهلكمم لشرمما ائح لششرقتممهلقصايمما لش مم لل-ق لشريممد  لل-شرمم ي

ل(لل1)شريدشولاار "

شقدلق دل رم لشرقم  لقم ش لرو مسلشرلتم  ل مارعه لشريم افلع م لقيماعتلشةمتخدشال
تلشريد ثمممسل ممم لشةمممتخدشالشرإلق بممماتل لشقرلشرسممملفلع  ،مممال ممم عل ممم لت ل مممالشآلت

                                                 

  (.ل1243-1242(لشر،  اإل)ص(1
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شرإلق بسلاارل ر لك ل افلقنيلقلس لشقة هل  لشةتخدشالشرإلق بماتل لششريم اإلسل
لشية كلسلتلتقنلعائ لق   الشب  لشر،ستودشتلشرلق لسل.ل

تلكممانعل مم حالكمم لشةممتللا لشرقصمماصل ار،قصممرسلل:"يمما ل مم لنمميلشرلتمم  لللل
شرك  بممممائ لشغ  ه،ممممالك،ممممالللهمممم لزرممممىلشر،مممم تل سمممم  رسلشرةمممم شع لشتللششرك ةمممم 

 تخرممممنلشر،مممم تلح مممميلحمممماو  لشتل ت تممممتلحرلمممميلت،ث ممممهل ارقاتممممه لشتلكهمممماحلسل
ل(لل1)"تإلا  ي

                                                 

 503ا لصل1937-هم1356(لكورسلشرعه  لحدول يتل(1



 

 

460 

 النتارج والتوصيات 

لك لى  لكالتقدالقلانيل قدلت يرتلزر لحد لنتائجلك لقق عها:

قرلكص رحلشر ي ل شلح قسل ،صم رحلشرم وعلل لق لقنميلك شو تمالر،صم رحلل-
 ممار وعلهمم لت قلممعلشرإلق بممسلحرمم ل للشرمم وعلح ممدلشرلق مما  لشح ممدلحر،مما لشريمم  

للشر،و  لرتك رل شوحتالريل للشرر،وت،علشهاشلكاللقتهليلكص رحلشر ي .

 لله مماكل مم قلقمم  لشر يمم لششروبمم ل ل ممار ي للخترممنلحمم لشروبمم ل مم لكدر رمميل-
لشت بلقي.

رر ي لشةتإل،اتتلحد د لح دلشرإلر،ا لتللقتص لحر لشرو اهل يستل ل قدلل-ل
يا لشةتإل،ا لهاشلشر،ص رحل  ل افلشرقصاصل لششريدشول لششرإلق باتلحاكمسلل

لشقدلشةتإل،هلقلهال  لكوا لشرى ق لششرت بلسل لشت ا تلشر لسل.للللللللل

لقتهممليل مم شعلشر،صمم رحل للشىترممنلشرلق مما ل مم لتإلمما ال الرر يمم ل يسممتلكممالل-
 اري  لممسلنظمم ششلرر يمم لكمم لناعلممسلقنمميلشتةممتقاكسل لشىرمم لشرممدنلالكمم لشرلسمماول ل
ششر،اركلممممسلعممممدوششلتإلمممم ال الحرمممم لقنمممميلت د ممممدلرروممممان لل لقكممممالشري اقرممممسل  ظمممم ششل

لرر،ص رحلحر لقنيله لشرإلقافلحر لشرو ا،س.

ا تل لمماتل بممتلكيمم شةلسلشر يمم ل اركتممافل لششرسمم سل لششيي،مماعلل لشقممدليممل-
يمر ليلحرلميلشةمرالل–شريدشول لششرقصماصل لششرعاو م لشر ب امسلحم لشر بم ل

 ت ضحلقرلشر،قصدلشرة، لك لهاهلشرإلق باتلزن،ال ت،ثهل  لشر ي .ل–

لإلدلشر دفلشرة، لك لت ب منللشرإلق بماتل م لشرلقميلشيةم ك لهم لشر يم لل-ل
ريمم اإلتيل لشقلمميلع م ل مم لت ب منلشرإلق بمماتل لزف مما لرششكم ليلشقلمميلت ب منل

شرإلقافلررومان لحرم لي ا تميل لشعيم هل لشعيم لشر،وت،معلحم لشروم شئال ل مار ي ل
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 لكقايدلتتإلرنل ارع اول لشبار،يما اتلللقتص لزقاكسلشريدلحر لشروان لقهلريل
لشعلللشرك لششركارل  لشر،وت،عل.ل

شر يمم  للتي،ممهلحرمم للقعاو مم لشر بمم لزن،ماللشيمم هلشردترمسل مم لشر المسلكمم زرلل-ل
لشر يممم لك  مممالهممم شر،قصمممدلشرةممم، لارعاو ممم لشرتممم لتيمممت،هلحرممم لشرإلق بممماتل 

شرإلقممممافل ممم لشرممممدنلال ت،ثمممهل للررلشر يمممم لهمممم لششرممم وعلكمممم لشرإلق بمممماتلششر ح مممدل
شرسممب هلريلمملللشرومم ش حل للشيمملانسلشرنلممسل لششركمم ش ل لششر،وت،إلمماتل لشقممدل

ل بتلشر شقعل ر لحر لك لشرإلص   لششرعك سل.ل

 مممار ي لتممم ظالقكصمممارحلشر ممماسل لل ل ت،ثمممهل ممم لتيق مممنشر المممسلكممم لشر يممملل-لل
لرمممالتلممم الشرإلق بممماتل ممم لشريممم اإلسلشيةممم كلسلل-.شر شي ممماتل لشتأىمممالشريقممم قل

 لششرياقمممد  لحرممم لهممماهلشتنتقممماال مممارنلسلا،مممالعحمممالشركث ممم شلل رر يممم ل ار ممماسل
 لقمهليإلمهلشر يم لكم لقيمهلعلمللقشلشرتيل لح دلت ل الشرإلقافلشري اإلسلشر  ش ل

 لارل لشط،أن  سلشر اسل لشر لا لغر هلشرهإللا ل  لشر،وت،عل.شرك لششرك

 له لشر وعل لششر ي ل.للقن الق  لشرلق ا لشر السلك لزقاكسلشرإلق باتل-ل

شر السلشرساكلسلك لتي اعلشرتي اإلاتلشرخايسل اريدشو لششرقصاصلتإلدلل-لللل
لتت،ثهل  لشرإلق بسلنلس الررلشرإلق باتلتإلدلعششي لح لش تكاق ال.ل

شرو ا،ممسللكممالهمم ل شيممعللحرمم لك تكممتك مميلرر يمم لقنمم شعلكتإلممدو ل ممار ي للل-لل
مالرميل م ل رم لااركلما شتلشر شيم  لل لكماللقمعلعشيم تشلحم لكثمهل نمتل عي تشلرميلش وحت
كممممماالك صممممم ال لقشلحممممم لكثمممممهلكلسمممممد لكاضممممملسلك صممممم كسل لشتللسمممممقطلزتل

ل اتةتللا ل لشك يلكاللإل ولحر لشرئ،سلششر لشرياكال.

الك لقيهلو علشر،لسد لشرك لك لغ  لحدششرلقشلق القدللأت لشر .   - ي لقلهت
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الررإلق بسلك لقيهلك ار سلشري  شتلشك لقيمهلحمدالكخا مسلل- شر ي ليإلهل شوحت
لشر ح دل  لشآلى  ل    لقرلشرقصدلك لق لحق بسل  حسلزن،اله لشر ي 

 هممممتلشري  لممممسلقرلشريممممدشولعششيمممم لح ممممدلش تكممممافلشرومممم شئال لششر،إلايمممم ل لل-
 لتقدلكم لشرت بمسلكم لشرمانتلعتم لتل  ما لشينسمارلشرإلقمافلشرىم ش للشبارتار 
شرو، م  لقرلشرإلق بمسليإلرمتلكم لقيمهلشر يم ل م لشرمدنلا ل ،م لققملالحرلميلشا  ل

لل.شاسقطلح لشينسارلشرإلقافلشرى ش لشريدلاارل ر ل شوحتالشعي تشلريلررو ا،سل

 لان لششر ع،سلق ا شو لشيعسارلررو ن شلاارلشريم،سلك لتي اعلشرإلق بسلزلللل-
شلكقب رمسلح مدلي، م  لشرلق ما ل مارق  ل نحماو ل شر شلاانتلت بسلشرقاتهلرر لسلح،دت
شرو  لشر،ق  علرروسال إلدلشةمتللا لشريمدلشت ل ماهللر،م لحم فل يسم لشرسم ا  ل ل

 لبسلشي حلشر لسلله لقشرم ل لشقيمرحشف  ل  لهاشلشريخيلح كاتلشرت ل
لشقششكمم هل نقاكممسلشريممدلشعيمم هلقكمماالع مم لقنمميلشريممدلقممدلققمملالشحظ،ممتل ممإلائ لي

لشرو،لعلل.ل

شيمم هلشر يمم لق هممهلزعممماالعتمم لتمم وعلشرو مماهللقعممماليلةمم يانيلشتإلممار للل-ل
شت يمم هالعيمم تشلتوإلممهلهمم ت لحبمم  لرر،وت،ممعل أك،رمميل لشبمم  لشريممنلةمم يانيلقرل

لشتلليمممد ل رممم لزتل مممار ي   ل رممم للإلمممدلكممم لشر،،ا رمممس للشهممم لقحمممد لشرعممم ش ل
بسل لشبارتي   لششتنتقاالك لشروان ل لشاإلدلشر ي له لقة، لشقر منلت ل الشرإلق ل

اإلسلشرإلاكسلشرت لتيا للحر لشر لسل  لتر لشرإلق بسلقلأت لعلافتالر،قايدلشري ل
شر يمم اسلكمم لشيهممدش  للششرتمم لتقمم لكبممدقلشر،سمماشش ل مما لةمم يانيلتإلممار لق شولكمم ل

 ميلغ م هل لشقرللشرقصاصلشر يم ل لشكإلاق مسلشرومان لحرم لي ا،تميل لشقرل متإلل
 اشقلشررمالششريسم  للكثمهلكمالق شق مالرهمهلشر،و م لحرلميل ل مارق  ل إلمدالزحماو ل

لشرإله لشر،ق  علقصاتيالزتل  لعارسلك ش قسلشر،و  لحرليله لشر شيحل.
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كممممال تإلرممممنل اةمممتإل،ا لشربمممم جلششر،خممممد ل مممم لزقاكمممسلشرق ممممعل ممممأ  لشرقمممم  لقكمممالل-ل
كالح لق م لشر يم ل م لشر،سمأرسل  م ل اةتخدشالشرب جلششر،خد لق  ا لزقاكسلشريدلق

شلزرم ل ر لة ش لاارل ارتخد  لك لحدكيل لش  ل ر لششقعلتلكيارسل  ل شةمت اوت
 لشقرلحمدالل"شتلتأىمااالق ،مال ق مسل م لو م لي"تإلظلالشر يلشرق  ن ل  لق ريل

شر ق سلقدلتيققتل نقاكسلشريدلششرق علشتإلظلالقك ليلة يانيلشتإلار للإلمدل رم ل
قصدلشر ي لشر شقعلحر لشروان لك لزقاكسلشريمدل لششكتثماتتلرميل مار ي لتيملقتالر،

لقدلشقعل اررالشر لس لشرا للصاعتلشروان لط رسلح، هلشعلاتيلقكاالقشتوه.ل

قشلزقاكمسلل ل رسلششعد لت يتلق الزعهماقلشرم شحشري اإلسلشية كلسلرالتل الل-
قصمماصل لش مم لشريممدل لقممهلنمماوتلشريمم اإلسلشيةمم كلسلق يمم فلشيعسممارل مم لشر

شريممدشولتلكممانعل مم حالكمم لشةممتللا لشرقصمماصل ار،قصممرسلششرك ةمم لشرك  بممائ ل
شغ  ه،الك،اللله لزرىلشر، تل س  رسلشرة شع لشتل تخرنلشر، تلح يلحاو  ل

 لشاممأت ل رممم لكمم ل مممافللشتل ت تممتلحرلمميلت،ث مممهل ارقاتممه لشتلكهممماحلسلتإلا  ممي
لشر ي ل.
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 ثبت  بالمصادر والمراجع

 لتقمم لعمم ال تيق ممنل:لقع،ممدلكي،ممدل مماك  لللأصااول األحكاااماإلحكااام فااي ل-
لللوش لشر اقل لق  شت

 لكي،مدلكختما لشريم مل  ل للأحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليهال-
هل لكمت سلوش لشرصيا سل لوشرسلشيكا شتلشرإل بلسلشر،تيد ل1415ط:لشرثانلسل ل

ل-،و،مممعلشرلق ممم ل ومممد ل(ل لكورمممسلكو،مممعلشرلقممميلشيةممم ك لشرتا إلمممسلرر414)ص
ياااااات الدينياااااة ،  ققممممم لشريسممممم  لحرممممم لقممممم لعب مممممتلاألحكاااااام الَااااالطانية والَو

هممممممممل ل13409شر،مممممماش و  لتيق ممممممن:لقع،ممممممدلك مممممما كلشر  ممممممدشو  لط:لشرشرمممممم ل ل
 (213)صلال لكمت سلوش لق لقت  سل لشرك ات1989

قع،دلق لحر لشر شع لشروصاصلقق ل م  لوش لزعلا لشرت ش لأحكام القرآ ،  -
لق،ياش .لله لتيق ن:لكي،دلشرصاوق1405ب  لق  شت لشرإل ل
 له1401 ل1 لرآلكد  لوش لشرلك ل لطاإلحكام في أصول األحكام -

  لقق لعاكدلشر  شر ل لوش لشريإلتلِحياء علوم الدينل-

 لحبدليلق لكي، ولق لك وشولشر، ير لشري لم  لاَِتيار لتعليل المختارل-
  لوش لشركتتلشرإلر،لمس لق م شت لرب مار لتيق ن:لحبدلشرر لفلكي،دلحبدلشر ع،

 لا.لل2005هم ل1426 ل3ط

 لقق ل م لحبدليلق لكي،مدلقم لققم ل م  سللالمصن  في األحاديث واآلثار -
ِركاااد 1409شركمم   ل لشر ا مم ل:لكمت ممسلشر  ممدل شر امماال لشر  إلممسلشرشرممىل ل

( لل1/337همممم ل)ل1250كي،مممدلقممم لحرممم لقممم لكي،مممدلشريممم اان للتالفحاااول، 
 ا.ل1993ش لشرلك  لشر  إلسلشرشرىط إلسلو
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ققممم لح،ممم ل  ةمممنلقممم لحبمممدليلقممم لحبمممدلشربممم لشر ،ممم  ل لوش لاَساااتذثار ،  - 
للا2000 لل1421شركتتلشرإلر،لس لق  شت شر  إلسلشرشرىل ل

لشية الحق د لش  اإلس لرألكاالشركب لكي، ول رت ت لل-

ي،مدلشر،ختما لقض ش لشربلارل  لزلهاحلشرق  رل ارق  رل لكي،دلشرك  لقم لكل-
هممممم(ل لشر ا مممم ل:لوش ل1393قمممم لحبممممدلشرقمممماو لشروم مممم لشريمممم مل  ل)شر،تمممم  ىل:ل

 ا.لل-همل1415رب ارل لشر  إلسل:لل–شرلك لرر  احسلشلشر ي لشلشرت عاعلق  شتل

ل لقق ل م لق لكي،دل  الشردكلاط  لوش لشرلك  لق  شت.لِعانة الطالبين -

ل ،سلشرد  لكي،دلق لقق ل لقق لحبدليِعؤم الموقعين عن رب العالمين -
كمممم لقممممم لق مممم فلشر  حممممم  لتيق ممممن:ل ممممم شولحبممممدلشر،ممممم إلا لوش لشرو ممممه لق ممممم شت ل

 كم(.ل2004ا لتيق ن:لطيلحبدلشر ؤشفلةإلد1973

زك،مما لشر،إلرممال مم حليمميلحلكسممرال للررقاضمم لةلمماال لشرإل كممسلشرقاضمم لل-
لهمل لوش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتل لل544قق لشرلههلةلاالشرليصب ل

 ليماق لقم لك ةمىلقم لحبمدلشرقماو لقم للالتفاسير لكاؤم العلاي الكبيارأيَر ل-
يممماق لققممم ل مممم لشرو شئممم  ل لكمت مممسلشرإلرممم الششريمممما لشر،د  مممسلشر، ممم    لشر،،ركمممسل

 ا2003هم/1424شرإل بلسلشرسإل ولسل لط:للشرخاكسس ل
البحاار الراراااح كاارا ثناااز الاادقارح، زيااان الاادين ابااان نجاايَ الحنفاااي، دار  -

كااارا فاااتح القااادير علااام الهداياااة كااارا بداياااة (ل ل5/3)للالمعرفاااة، بياااروت
هممم( لوش ل681 لا،مما لشرممد  لكي،ممدلقمم لحبممدلشر شعممدلشرس  شةمم  لتل)المبتاادي

 شرلك  لق  شت لرب ار.
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شر يم لشر،د مدل لقع،مدلقم لكي،مدلقم لشر، مد لقم لحو  مسلشريسم  لشيو اسمم لل-
شرثانلمسللشريا ر لشرلاة لقق لشرع ماسل لوش لشركتمتلشرإلر،لمسل للق م شتل لشر  إلمس

 همل1423الملل2002 ل

شربممد لشر،  مم ل مم لتخمم اجلشرعاو مم لششر مما لشر شقإلممسل مم لشريمم حلشركب مم  لشقمم لل-
شر،رقمم لةمم شإلشرممد  لققمم لعلمميلح،مم لقمم لحرمم لقمم لقع،ممدلشريمما إل لشر،صمم  ل

همممم(ل لتيق مممن:لكصممم لىلققممم لشروممملطلشلحبمممديلقممم لةمممرل،ارل804)شر،تممم  ىل:ل
شرسمممإل ولسل لط:ل-شر اممماال-رت عامممعلشااةممم لقممم لا،ممما ل لوش لشر وممم  لرر يممم لشش

 ال2004-هم1425شتشرىل ل
و شةمسلشتيق من:ليم حلقم لكي،مدلقم لح اهمسللالبرها  في أصول الفقه ،ل-

 رب ارل- للوش لشركتتلشرإلر،لسلق  شتل
 لكي،دلقم ل  ةمنلقم لققم لشرقاةمالشرإلبمد   لالتاج واإلكليل لمختصر ِليل -

 .لهم لشر  إلسلشرثانلس1398وش لشرلك  لق  شت ل

تا امل  دشول لشر، رمنل:لقع،مدلقم لحرم لققم ل مم لشرخ  متلشر  مدشو ل لوش لل-
لق  شتل-شركتتلشرإلر،لسل

 ل خمم لشرممد  لحث،ممارلشر ارإلمم  لشر،  إلممسلتبيااين الحقااارح كاارا ثنااز الاادقارح -
 هم.1313شرك  اس لق تق ل

 لشرمدش لشرت نسملسلشقم لحا م   لررإل كمسلكي،مدلقم لشر ماه لالتحرير والتناويرل-
 ا1984 ل لرر ي
ي بشاارا جااامع الترمااذي -  لققمم لشرإلمم لكي،ممدلحبممدلشرمم ع، لقمم لتحفااة األحااَو

 وش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتل هم( 1353حبدلشر علالشر، ا ال   ل)شر،ت   :ل
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تيلممسلشريب ممتلحرممىل مم حلشرخ  ممتل)لشر و  كمم لحرممىلشرخ  ممتل(ل لةممرل،ارل -
ل-ق م شت لرب مارلق لكي،دلق لح، لشر و  كم لشريما إل لوش لشركتمتلشرإلر،لمسل ل

لا لط:لشرشر ل1996-همل1417

 لحبدليلق ليارحلشريمد ث ل لوش للالتداوي في استيفاء العقوبات البدينةل-
 هممم1419شر،سرال لشرسإل ولسل لط:لشرشر ل ل

ل لشرإل كسلقق لعلارلشرندرس  لوش لشرلك ل لق  شتلتفَير البحر المحيطل-

  لكإلان لشرت  اهل لح  لشرمد  لحرم لتلس  لشرخاعرلشر،س،ىلر افلشرتأشاهلل-
ق لكي،دلق لزق شولالشر  دشو لشري   ل ارخاعرل لوش لشرلك ل للق  شتل لرب ارل

 الل1979همل/ل1399 ل

تلس  لشرإل لق لحبدلشرسم ال شيكماالحم لشرمد  لحبمدلشرإل ام لقم لحبمدلشرسم الل-
هل(ل لوش لشقمممممم لعمممممم ال لل660همممممممل/لل578شرسممممممر، لشردكيممممممق لشريمممممما إل ل)تل

 ا1996هم لل1416شتل لط:لشرشرىل:لق  ل
 لرقممممم لك صممممم  لكي،مممممدلقممممم لقع،مممممدلشرعهممممم   لتيق مممممنل:للتهاااااذي  الل اااااةل-

 الل.1994هممل ل1384حبدشرس الها شرل لوش لشرق كلسلشرإل بلسلرر  احسل ل

 لكي،مممدلحبمممدلشرممم ؤشفلشر، ممماش ل لوش للالتوقياااف علااام مهماااات التعااااريفل-
 همممم1410ىل لشرلك لشر،إلاي ل لق  شتل لوكينل لط:لشرشر

 لكي،ممدلقمم لي امم لقمم ل  اممدلقمم لاث مم لقمم لجااامع البيااا  فااي تأوياال القاارآ  -
غارممممتلشآلكرمممم  لققمممم ليإللمممم لشر بمممم   لتيق ممممن:لقع،ممممدلكي،ممممدل مممماك  لك ةسممممسل

لا.ل2000هم لل1420شر ةارس لط:لشرشرى ل
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 لكي،مممدلقممم لزةممم،اح هلققممم لحبمممديلشر خممما  لالجاااامع الصاااحيح المختصااار -
تيق ممن:لو.لكصمم لىلو ممتلشر  مما لشرل،اكممسل لق مم شت لشروإللم  لوش لشقمم لاث مم  ل

 .ال1987ه ل1407شر  إلسلشرثارثس ل

 للقق لحبدليلكي،دلق لقع،دلق لقق ل م لق ل  حللالجامع ألحكام القرآ  -
شرنصممما  لشرخ  يممم لل ممم،سلشرممممد  لشرق طبممم ل لت:لهيممماالةممم،  لشر خمممما   ل

 هل1423إل ولس لط:لشر ا  :لوش لحارالشركتت لشر ااا لشر،،ركسلشرإل بلسلشرس
 لشرإل كسلن  لشرد  لق لحبدلشر او لشرسم د  لتيق من:لحبمدلحاكية الَندي -

لهم1406شرلتاحلقق لغد  لكمت سلشر، ب حاتلشية كلس لعرت ل

 لشرإل كمسلحرمىلشرصمإل د لحاكية العدوي علم كرا ثفاية الطال  الربااني -
ل .هم1412شرإلدش  لتيق ن:ل  ةنلكي،دلشر قاح  لوش لشرلك  لق  شت ل

 لكي،مدلقكم  لشريم   لرد المحتار علي الدر المختار كارا تناوير األبصاار -
 ماق لحاقممد  ل لتيق من:لشريمململحمماو لقع،مدلحبممدلشر، يمم و لشريململحرمم لكي،ممدل

 كإل ال لوش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتلل

 لررإل كممسلققمم لشريسمم لشر،مماش وي لوش لشرلكمم  لق مم شت لشط إلممسلالحاااوي الكبياار
،لس لق  شت لرب ار لتيق ن:لشريلملحرىلكي،دلكإل ا لحاو لوش لشركتتلشرإلر

 لا1999هم ل1419قع،دلحبدلشر، ي و ل

 عمالنقهلشرحها ل  لشرلقيلشية ك ل لوحق هلشرإلق ر ل.ل-
 ل مم افلشرممد  لقع،ممدلشرق ش مم ل لتيق ممنلكي،ممدلعومم ل لوش لشر مم فلالااذِيرة ل-

 شية ك  لشر  إلسلشرشر .ل
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ر ل ةارسلشق لققم لعامدلشرق  ششنم ل لشرإل كمسلحرم لالالسلشر ارتلشر بان لحل-لل
قممم لىرمممنلشر، ممم   لشر،مممارك لشر،صممم   لت:لقع،مممدلع،مممد لزكممماال لشرسممم دلحرممم ل

 ا1987همممل ل1407شر ا ،  لكمت سلشرخانو  لط:لشرشر لل
 لكي،ممدلحرمم لشرصمماق ن  لكمت ممسللروارااع البيااا  فااي تفَااير آيااات األحكااام -

 هل1400 3شر  شر  لوكين لط
 لك صمممم  لقمممم ل مممم نسلقمممم لزو اممممسللمربااااع كاااارا زاد المَااااتقنعالااااروض ا -

ه لشر اممماا.ل1390شرب ممم ت  لشر ا ممم لكمت مممسلشر اممماالشريد ثمممسلةممم سلشر يممم لل
 شط إلسلكمت سلشر ارتلشرواكإل  لكمسلشر،م كس

ل676قق لعا االكي لشرمد  للي مىلقم ل م فلقم لكم  ل)تلروضة الطالبين -
ركتمممتلشرإلر،لمممس لهمممم( لتيق مممن:لحممماو لحبمممدلشر، يممم ولشحرممم لكإلممم ا.لوش لش

 ال ل2000هم ل1421 ل2ق  شت لط

ع شحممسلحهمم لشةت يممهل مم لعممدل لشرةممتا لشرممدات  /لشو ممسلشر ع رمم ل لكورممسلل-
 شر،و،علشرلق  ل ود ل

عه  لشرتلاة  ل لشيكااللكي،دلقق لعه  ل لوش لشر يم ل:لوش لشرلكم لشرإل بم ل لل-
 ق  شت.

ت:لىر هلكأك رل لل سبل الَؤم كرا بلو  المرام من جمع أدلة األحكام  -
ل(لع.ل6/54)للله1415 1وش لشر،إل  سل ق  شت لط

 لحرمىلقم لةمر ارلكي،مدلشرقما   لمرقاة المفاتيح كرا مشاكاة المصاابيحلل-
 هم.ل1422تيق ن:لي،ا لح تان  لوش لشركتتلشرإلر،لس لق  شت ل

 لت:لىر هلكأك رل لسبل الَؤم كرا بلو  المرام من جمع أدلة األحكام  -
لهل1415 1 ق  شت لطلوش لشر،إل  س
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 لكي،دلق ل  ادلقق لحبمديلشرق شا م  لوش لشرلكم  لق م شت لسنن ابن ماجه -
لتيق ن:لكي،دل  شولحبدلشر اق .ل

 لةمممرل،ارلقمم لشر مممإل لققمم لوششولشرسوسمممتان لشرعو  لوش لساانن أباااي داود -
 شرلك  لتيق ن:لكي،دلكي  لشرد  لحبدلشري، د.ل

ريسمم  لقمم لحرمم لقمم لك ةممىلققمم ل ممم ل لقع،ممدلقمم لشساانن البيهقااي الكباار   -
شرب  قمم  لتيق ممن:لكي،ممدلحبممدلشرقمماو لح ممال لكمت ممسلوش لشر مماع لكمممسلشر،م كممس ل

 ا1994ه ل1414
 لقع،دلق ل إل تلقق لحبدلشرم ع، لشر سمائ  لتيق من:لسنن النَاري الكبر   -

و.حبمممدلشر لممما لةمممرل،ارلشرب مممدش   لةممم دلاسممم ش لعسممم ل لشر ا ممم :لوش لشركتمممتل
لا1991ه ل1411شر  إلسلشرشرى لشرإلر،لس لق  شت ل

 لشرسممم  ط  لحبمممدشر    ل خممم لشريسممم لشرمممدهر   لكااارا سااانن ابااان ماجاااة -
لشر ا  :لقدل، لاتتلىانسل لا شتي 

يمميلحلشرومماكعلشرصمم   لشعااوشتممي لققمم لحبممدلشرمم ع، لكي،ممدلنايمم لشرممد   لل-ل
هممم( ل1420قم لشريماإلنمم حلقم لنوممات لقم ل وا لشر ممق و  لشرر مان ل)ت:ل

 ك ل.شر،متتلشية 

 لكسممرالقمم لشريومماإلققمم لشريسمم  لشرقيمم   لشر لسمماق    لوش لصااحيح مَاالَ -
شر  إلممممسلزعلمممما لشرتمممم ش لشرإل بمممم  لق مممم شت لتيق ممممن:لكي،ممممدل مممم شولحبممممدلشر مممماق ل ل

 همممل لتيق نل:لعس   لكي،دلكخر ف.1386شرشرىل ل
 لشرقاضم لققم للإلرم لكي،مدلقم لشريسم  لقم لشرلم ش للالعدة في أصاول الفقاهل-

ي برمم ل لتيق ممن:لقع،مدلقمم لحرمم لشرسم  لشر، مما ا  لط:لشرشرمم ل)تلشر  مدشو لشر
 ا1980همممل(ل ل1400
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وش لشرلكم للششرإلق بسل  لشرلقيلشية ك ل لشريلملكي،دلقق لعه  ل ل شرو ا،سل-
 حق بسلشرسا قل  لشرلقيلشية ك لحبدلشرلتاحلقق لشرإل    لل- شرإل ب 

كي،مممدلقممم لكي،ممم ول لقك،مممهلشرمممد  لكي،مممدلقممم لالعناياااة فاااي كااارا الهداياااة -
همممممم(ل لوش لشركتمممممتلشرإلر،لمممممس لق ممممم شت لرب مممممار لشر  إلمممممسل786شر ممممماق ت  ل)لت:ل

لهم.ل2003هم ل1424شرشر 

قع،دلق لحبدلشريرلالق لتل،لسلشري شن لققم لشرع ماسل لوش للشرلتاش لشركب  ل ل-
لق  شتل-شر،إل  سل

 لشيكماالشريما للقع،مدلقم لحرمىلقم لعوم لشرإلسمق ن  لتيق من:لفتح الباري  - 
ريممململحبمممدلشرإل اممم لشقممم ل ممماع لتيق مممن:لكي،مممدل ممم شولحبمممدلشر ممماق  لوش لشركتمممتلش

لا.1989هم ل1410شرإلر،لس لق  شت لط:لشرشر  ل

 لرك،مما لشرممد  لكي،ممدلقمم لحبممدلشر شعممدلشرس  شةمم لشر،إلمم شفل مماق لفااتح القاادير
 لحبمدليلقم لاَِتيار لتعليل المختار - للشر ،االشري ل  لوش لشرلك  لق  شت

شولشر، يممممر لشري لمممم  لتيق ممممن:لحبممممدلشرر لممممفلكي،ممممدلحبممممدلكي،مممم ولقمممم لكمممم و
للا.لل2005هم ل1426 ل3شر ع،  لوش لشركتتلشرإلر،لس لق  شت لرب ار لط

 وكينل-ة  اَّال-شرلقيلشية ك لشقورتيل لشو سلشر ع ر ل لوش لشرلك لل-
 لحبمممدلشرممم ؤشفلشر، ممماش ل لشر،مت مممسللفااايا القااادير كااارا الجاااامع الصااا ير -

 لهم.1356 لل1ص  لطشرتوا اسلشركب يل ك

 ق ش شتلشت يلاتلكو،علشرلقيلشية ك لل-

 لحمم لشرممد  لحبممدلشرإل امم لحبممدلشرسمم ال للقواعااد األحكااام فااي ِصااؤا األنااامل-
 و.ن ايلع،اول لوحث،ارلي،إليل لوش لشرإلرال لشوكينلل
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لشرق شن  لشرلق لسل لتق لي  لشركرب ل وش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتل.ل-

رت  اهلشح  رلشرقاشاهل  لشي هلشرتأشامهل لققم لشرقاةمالركيافلح لعقائنلششل-
ق م شتلل–كي، ولق لح، لشر كخي  لشرخ ش عك ل لوش لزعلما لشرتم ش لشرإل بم ل

  لتيق نل:لحبدلشر عشقلشر، د ل
 لحبمدلشر  م لشر  ل،م لشردكيمق لشر، مدشن  لتيق من:لاللباب فاي كارا الكتااب -

 شتكي، وللقك  لشر  شش  لوش لشركتافلشرإل ب  لق  ل

 لكي،دلق لكمم القم لك ظم  لشر  اقم لشر،صم   لشر ا م :لوش للَا  العرب -
 .ياو  لق  شت

 لشر، س طل ل ،سلشرئ،سلشرس ىس ل لوش لشر،إل  سل لق  شتل-
كورسلكو،علشرلقيلشية ك لشرتا إلمسلرر،و،معلشرلق م ل ومد ل لشرمدش  لشرسما إلسلل-

 ولسل ل ار ااال.ششرإلي اسلر  لسلا ا لشرإلر،ا ل ار،،مرسلشرإل بلسلشرسإل ل

 لشريممما للنممم  لشرمممد  لحرممم لقممم لققممم ل مممم لمجماااع الزواراااد ومنباااع الفواراااد -
همممم( لقتي اممم لشريممما ظ  لشرور رممم  :لشرإل شقممم لششقممم لعوممم  ل807شر  ث،ممم  ل)ت:ل

لا1992هم/ل1412شر ا  :لوش لشرلك  لق  شت ل

شر،ي  ل  لشرلقيلحرىلكاهتلشيكاالقع،دلقم لع بمه لحبمدلشرسم القم لحبمدل -
شرخه لقم لكي،مد لشقم لتل،لمسلشري شنم  لققم لشرب امات لكومدلشرمد  لليلق 
-هممممل1404شر اممماا لشر  إلمممسلشرثانلمممسلل-همممم( لكمت مممسلشر،إلممما ف652)ت:ل

ل.كمل1984

 لشيكممماال خممم لشرمممد  لقممم لكي،مممدلقممم لح،ممم لشرممم شع  لوش لشركتمممتللالمحصاااول -
 ا.ل1988هم ل1408شرإلر،لس لق  شت لط:لشرشرى ل
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ققممم لشريسممم لحرممم لقممم لزةممم،اح هلقممم لةممم دهل للالمحكاااَ والمحااايط األعظاااَل-
شر، ةمم ل لتيق ممنل:لحبممدشر ع، له ممدشش ل لط:لوش لشركتممتلشرإلر،لممسل لق مم شتل ل

 رب ارلل

 لققممم لكي،مممدلحرممم لقممم لقع،مممدلقممم لةمممإل دلقممم لعممم الشرندرسممم لللمحلااايشل-
 هم لوش لشرلك .ل456شرق طب لشرظاه  ل لت:ل

ولىممماط  ل لكي،مممدلقمم لققممم ل مممم لشرمم شع  لتيق مممن:لكي،ممم للمختاااار الصاااحاا -
 همل1415 1كمت سلرب ارلنا  شرل لق  شتل لط

كي،دلق لحبدليلقق لحبمدلالمَتدرك علم الصحيحين )مَتدرك الحاكَ(،  -
 ل1يللشريمممممممممممممممممماكالشر لسمممممممممممممممممماق    لوش لشركتممممممممممممممممممتلشرإلر،لممممممممممممممممممس لق مممممممممممممممممم شت لط

 شر،ستصل  لشر  شر .لا للتيق ن:لكص لىلحبدلشرقاو لح ا1990هم 1411
قع،مدلقم لع بمهلققم لحبمدليلشريم  ان  لك ةسمسلل مَند اإلمام أحمد بن حنبل

لق ط س لشرقاه  .
 لققمممم ل ممممم لحبممممدلشرمممم عشقلقمممم له،مممماالقمممم لنمممما علشري، مممم  لشرل،ممممان لالمصاااان  -

همممم( لتيق مممن:لعب مممتلشرممم ع، لشرحظ،ممم  لشر،متمممتل211شرصممم إلان ل)شر،تممم  ى:ل
 شية ك  لق  شتل

وشششول لكإلوممالشرتإلب مم لشتيمم  ع ل مم لشرإل بلممسلشر،إلايمم  ل لكي،ممدلكي،ممدلل-
لال2003وش لغ اتلرر  احسلششر ي  لشرقاه  ل ل

كلاتلحلشر  تل ل خ لشرد  لكي،دلق لح،م لشرت،ل،م لشرم شع لشريما إل ل لوش لل-
ال لشر  إلمممسل:لل2000ل-هممممل1421ل-ق ممم شتلل-شر يممم ل:لوش لشركتمممتلشرإلر،لمممسل

 شرشرىل
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 لوش لشر لمائسلرر يم لإلا م  اق كقايدلشري اإلسل لكي،دلشر اه لشر،إلم شفل ل-
 ا2001همممممممل ل1421ششرت عاعل لط:لشرثانلسل ل

شر، تقمممىلكممم لشرسممم  لشر،سممم د ل لحبمممدليلقممم لحرممم لقممم لشروممما شولققممم لكي،مممدلل-
ل–ل1408شر لسممماق   ل لك ةسمممسلشركتمممافلشرثقاقلمممسل للق ممم شتل لط:لشرشرمممىل ل

  لتيق نل:لحبديلح، لشر ا شو ل1988

ريمماطب  لتيق ممن:لققمم ل لزقمم شولالقمم لك ةممىلقمم لكي،ممدلشررخ،مم لشالموافقااات -
همممممم ل1417 ل1حب مممممد لكيممممم   لشقممممم لعسممممم ل  لةمممممر،ار لوش لشقممممم لحلمممممار لط

 ا.1997

 لحبمممديلقممم ل  ةمممنلققممم لكي،مممدلشري لممم لنصااا  الراياااة ألحادياااث الهداياااة -
 هم1357شر ارإل  لتيق ن:لكي،دل  ةنلشرب     لوش لشريد   لكص  ل

ريممممد  لشرحهمممما لقمممم  لشر ممممتلششرممممد  ل لكصمممم ل لكي،ممممدلشرمممماهب ل لوش لشل-
 همممم1414شرقاه  ل لط:لشرشر ل ل

 لق لكي،دلق لعب تلشر،اش و لشر صم  ل لقق لشريس لحر لالنكت والعيو  ل-
وش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتل لرب مارلل لتيق منل:لشرسم دلقم لحبمدلشر،قصم ولقم ل

 حبدلشر علا
 لكي،ممدلقمم لنياال األورااار ماان أحاديااث ساايد األِيااار كاارا منتقاام األِبااار -

 دلشري اان  لشر ا  :لزوش  لشر  احسلشر،   اسحر لق لكي،

رر، غ  ان لرب هارلشرد  لقق لشريس  لحر لقم للالهداية كرا بداية المبتدي -
هم( لتيق ن:لكي،دلكي،دلتاك  لشعا للحا م  لعما ل لوش ل593قق ل م ل)ت

لا2000هم ل1420 ل1شرس ا لشرقاه   لط
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لقمم ليممارحلشريممد ث ل لوش ل لحبممدليلالتااداوي فااي اسااتيفاء العقوبااات البدينااة
 هممم1419شر،سرال لشرسإل ولسل لط:لشرشر ل ل

 لشرإل كممسلنمم  لشرممد  لقمم لحبممدلشر مماو لشرسمم د  لتيق ممن:لحبممدلحاكااية الَااندي
لهم1406شرلتاحلقق لغد  لكمت سلشر، ب حاتلشية كلس لعرت ل

 لوحق مهلقم لقع،مدلشرإلق رم ل لكمت مسللحكَ نقل األعهااء فاي الفقاه اإلساؤمي
له1412ا سليد ل شرصي

 لكي،دلقك  لشري   ل اق لرد المحتار علي الدر المختار كرا تنوير األبصار
حاقممممد  ل لتيق ممممن:لشريمممململحمممماو لقع،ممممدلحبممممدلشر، يمممم و لشريمممململحرمممم لكي،ممممدل

 كإل ال لوش لشركتتلشرإلر،لسل لق  شتلل

همم( ل676شرد  للي ىلق ل  فلق لكم  ل)تلقق لعا االكي لروضة الطالبين
 ل2دلشر، ي ولشحر لكإل ا.لوش لشركتتلشرإلر،لس لق  شت لطتيق ن:لحاو لحب

 الل2000هم ل1421
 ا 1937-هم1356كورسلشرعه  لحدول يتل

شر،ي  ل  لشرلقيلحرىلكاهتلشيكاالقع،دلق لع به لحبدلشرسم القم لحبمدليل
قمم لشرخهمم لقمم لكي،ممد لشقمم لتل،لممسلشري شنمم  لققمم لشرب اممات لكوممدلشرممد  ل)ت:ل

 هملالل1404شر ااا لط:لشرثانلسلل-هم( لكمت سلشر،إلا ف652
 لكي،مدلحبمدلشروم شوللالمَارل الطبية المَتجدة في ضوء الشريعة اإلسؤمية

لهممل لكورسلشريم،سل لق ا انلالل.ل1422عواع  لط:لشرشر ل ل
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