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 داءــإه
، صحتبـ  ل ـى تـص  ت * إلى التي سـرت  صبـتت  صتعتـ  أـل أ  ـي  

  اطأة لتد هللا الع ب ةالصالداأل صاء الرادئة لي طصال حياتي الع أية 
طـت  بـاب را قتـ  أل ن* إلى تصح صالدي الطاهتة التي  اض  إلى باتئ

 ...               ءاالع م إتتد
ال ــت م حــاع العتأــي سأتــص لســ د  الــ ي  لتــد دمآ* إلــى جص ــي ال ــت م 

صقـ  أعــي دا عــاج صأ ــ عاج لــي ل ــى لتابــة هــ ا البحــ  ل ــى الــت م أــل 
 ظتصف لث تة لاد  أل تق  دصل ت صغ الغاية ...    

ـــى أاـــي الغـــالي الأحـــاأي الت ـــ د الـــ ي قـــام أقـــام الصالـــ د  أحســـل * إل
 ص اهد أل أ  نا...  ،تتأ تنا

اصتي ... صأاصاتي  أيعاج هم ص * إلى أتنائي...   ...هم الن باءؤ صأتناا 
 . يال حفظرا هللااأل أيةأت سصد الس د   * إلى الاالة الصالدة ل صية طه

ت، صأليــاهم ال رــد، صأتهقرـــم * إلــى لــ  البــاحث ل الــ  ل أضـــناهم الســر
 .صأنصات الحقيقة ،التعب بحثاج لل آ ا  الأعت ة

لـــى الع أـــاء الـــ  ل يأ ـــدصل أـــل ســـبقرم صيحتـــصل أـــل لحـــ  ترـــم،  ،* صا 
اـص،، صيحتـصل أـل  ص ادأصل أأتنا الأس أة الاالدة ببد  صبتت صا 

ــــى أصلئــــ  ،يقتفــــي أثــــتهم لــــى هــــؤ ء أ هــــدي هــــ ا  ،ص رتــــدي ترــــد رم إل صا 
 البح . 
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 وتقدير شكر
ل وقوووويو( 1)،چې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ چ تعووووال   هللايقووووول     

  (2) .«من ال يشكر الناس ال يشكر هللا»   الرسول 
م موون هوونين النكووين الكووريمين     وغيرهمووا موون النكووو   ،فانطالقووا

علوو  نعمووك الك،يوورب،  جوود موون  تعووال اآلموورب بالشووكر وبعوود شووكر هللا 
الواجب عليَّ  ن  تقدم بجزيل الشكر، وفائق التقدير إل  فضيلة الشوي  

إبورهيي   :يسووربروف وفريود دهوره وحيد عكره المةالجليل العالم الع
نائووووب موووودير جامعووووة  م درمووووان أحمووووم محمووووم هكاوووو م  هك وووو رور  

اإلسالمية لما سطرت يراعك لهنا المؤلو  مون تقوديم، ولتكرموك بقبوول 
م، ولما قام بك مون جهودم  م وتوجيها فوي تكوويبك  مناقشة هنا البحث تقويما

م ومراجعتووك حتوو  بوور  بهوونه الكووورب التووي ا زدانووت جموواالم ورونقووا
 تك المباركة جعل هللا كل  عمالك بالكة لوجهك الكريم.يباستهالل

الون  تضضول  حسو  محموم هيموي   بروفيسووركما  ب  بالشوكر     
بقبول اإلشرا  عل  هنه الرسوالة موأ  عمالوك الك،يورب تقوديرام لكودره 

م ولكموال إنسوانية اتسوتان فيوك إكبوارام و ،ولعلمك الواسأ ،الرحب عرفانوا
فمنك كان سقياها، وبحسن توجيهك كانت نتائجها، ونيل مغزاهوا،  سو ل 

  هللا  ن يجعل نلك في ميزان حسناتك.
هم وساعد فوي إنجواز هونا س إل  كل من  طيب العرفان كما  تقدم ب    

لون  تكورم اهكط ير عبم هك ري  سآتي   هكم توربالنكر  العمل، و ب   
كليوة الشوريعة والقوانون فالشوكر شوكر ا  كمو، بقبول مناقشة هنا البحث

 ساتنتها اتجوالء وموفضيهوا اتفاضول جوزاهم ، لك للقائمين عل   مرهاز ج
و تقووودم بشوووكر  وتقووودير  إلووو   سووورب المكتبوووة ، هللا عنوووي بيووور الجوووزاء

 القوور ن الكووريمجامعووة ومكتبووة  ،اإلسووالميةالمركزيووة بجامعووة  م درمووان 
كانوت هونه  فقود ،بوالبرطوم جهاز القضائيالومكتبة  جامعة النيلينومكتبة 

 فلهم منا كل الشكر والعرفان. ،لنا معين   المكتبات بير  
                                                           

  . 66  سصتة الجأت، اآلية س1س
، تحقــ  صتع  ــ ، هـــ 279س :  أتــص ليســى أحأــد ليســى تــل ســصتة ،أــ يالتت   ال ــاأا البــحي ، 2س

 .4/339إتتاهيم لطصة لصض، دات إحياء التتا  العتأي، ت تص ، 
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 بسم هللا التحأل التحيم                            

  تقديم                                     

الحأـــد ب تب العـــالأ ل صالبـــصة صالســـصم ل ـــى أ ـــتف الأتســـ  ل     
 صل ى أله صبحبة أ أع ل صبعد. س دنا أحأد

 صأتسـ  إليـه التسـ  صهـدال بـالصحي ،صلأ ه بالعق  ،ا   هللا اإلنسال    
 صص ـــاءج  ،صا لأـــاتاج ل  ـــصل  ،ب ةج حتـــى يقـــصم بـــأداء تســـالته  ـــي الحيـــاة لبـــاد

ــَ  ِلْ َأصِئَلــةِ }يقــصل تعــالى: ، ســتاصفا  نــةاأبأ ْ  قــاَل َتَأ ــي   َصاِ  اِلــ   ِإنِ 
أاَء َصَنْحـل  ِف   الد ِ را َصَيسْ َاِ يَفةج قال صا َأَتْ َع   ِ  را َأْل ي ْفِسد  ِ  ِ ي اأْلَْتِض 

ـــي أَْلَ ـــم  َأـــا   ـــصلَ َتْع َ  ن َســـبِ    ِبَحْأـــِدَ  َصن َقـــدِ ا  َلـــَ  قـــاَل ِإنِ   َّـــَم آَدَم َصلَ  * أ 
ْم َلَ ى اْلَأصِئَلِة َ قاَل أَ  أاِء هـؤ  ِء ِإْل ِبَأسْ  صِنيْنِتئ  اأْلَْسأاَء ل  َّرا ث مَّ َلَتَضر 

ْنت ْم باِدِق لَ  ْبحاَنَ    ِلْ َم َلنا ِإ َّ َأا  * ل  ْنَ  اْلَعِ ـيم  ا ِإنََّ  أَ  َّْأَتنلَ قال صا س 
ــا أَ  ْم ِبَأْســأاِئِرْم َ َ أَّ ــْم ِبَأْســأْنَبــَأه  اْلَحِلــيم  قــاَل َيــا آَدم  َأْنِتــْئر  ْ  اِئِرْم قــاَل َأَلــْم َأق 

ــــْم ِإنِ ــــي أَلْ  ــــأاصاِ  َصاأْلَْتِض َصأَْلَ ــــم  َل   ْنــــت ْم ل  د صَل َصأــــا ا ت ْتــــَأــــَ ــــم  َ ْ ــــَب السَّ
 [. 33-30: بقتة]ال {َتْ ت أ صلَ 
أـــل، أرم أـــل نقســـم النـــاا  ـــي ت ـــاصأرم أـــا دلـــصة الحـــ   أـــناصقـــد     

صأــنرم أــل  ،ســتقام ل ــى طت ــ  البــصحاصأــنرم أــل  ،صأــنرم أــل لفــت
ْم  َ ِأـْنل  ه َص الَِّ ي َاَ َق  مْ }عالى: يقصل ت ،صدية الضصل صاإل سادأسات  ي 

ْم أ ْؤِأل  َصَّللاَّ  ِبأا َتْعَأ  صَل َبِب ت    [.2 :تغاتل]ال {لاِ ت  َصِأْنل 
، ءفيــة الســـأحايالتســا    ــأتى بالتحأـــة صالحن التســـصلتم اــصقــد     

[ 107 ]األنتيـــــاء: ،}َصَأــــا َأْتَســـــْ َناَ  ِإ َّ َتْحَأــــةج ِلْ َعـــــاَلِأ َل{يقــــصل تعـــــالى: 
ل ى العق ــــدة، صأــــ َّ    َّــــ «إنأــــا أنــــا تحأــــة أرــــدال»: صيقــــصل لــــل نفســــه
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إلـى اليسـت صالت ـ  صالسـأاحة  ـي  لـا  قيم األاـص ، صدال ت عة، صصض  
بـــحي  اتـــل  ـــي  صهـــص الـــ ي يقـــصل ،ص ـــي العصقـــة أـــا النـــاا ،التعاأـــ 
 .«جانه ص  نجع أل  يء إ   أنه إ أا لال الت    ي  يء »حبال: 
لـل  انحت ـص ا النااالتسالي إ  أل بعض  ت اده ا التيال صاإلصأا     
 ا ــص قتت اص  ،الأصبقــا  اتت تــص اص  ،قتت ــصا الســ ئا صا ،تــصا الطت ــ صتنل    ــادةال

صأــل أاطــت ت ــ  األســباب  ،ألســباب أتعــددة ؛الــدأاء اصســفلص  ،ال ــتائم
نترلـــ  األلـــتاض، التأص ـــ  الاـــاط  اص  ،  الـــدأاء بســـتتراســـتح   االتـــي 

صهــص يعتقــد أنــه ل ــى  ، لــ  أل ال ــاني  تت ــب  ت أتــه ؛قــدبســتب الأعت
 ص  يست  ب لتادع. ،الح   ص يستأا لناب 

ــــات ة اإلســــصأي بــــصتة ص صقــــد أث ــــ     ــــي الت ضــــحة لرــــ ا ا  الاــــصاتع  
صل بالأعابــي ت فــلئأــة بــأنرم الــ  ل ي رم األصهــم الــ  ل لــت   ،نحــتافا 

الاـــات صل صأاطـــتهم هـــم ص أـــالترم  ،ئأـــة الأســـ أ لأص ات ـــصل ل ـــى 
اطـتهم  أللبقتـالرم  نبـص،الصتد     لالـصهـم  ،همأعتقـدإلى ل دلصة 

قال لنرم األأام  ،صهم أاطت أقسام الاصاتع أة الأس أةلظيم ل ى األ
اتـل تيأيـة: هــم  ـت ل ــى الأسـ أ ل أــل   ـتهم  ــحنرم لـم يلــل أحـد  ــتاج 

 ـي  حنرم لـانصا أ ترـد ل  ؛ل ى الأس أ ل أنرم ص  ال رصد ص  النباتى 
 أص دهـمصأأصالرم صقتـ   ، ل لدأاء الأس أ لأستح     صا قرم،قت  ل  أس م لم 

 لرم صلانصا أتد ن ل ت ل  لعظيم  ر رم صأدلترم الأض ة. ألفت ل
 ـــتام بســـتب الأعتقـــد دتاســـة  قريـــة أقاتنـــة ل ـــدلتصتة يـــأتي لتـــاب اإل    

 صهـــص لبـــاتة لـــل تســـالة أا ســـت ت تقـــدأ  ترـــا ،اـــص  يلفـــاف أحأـــد 
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 ة ل  ية ال ت عة صالقانصل  اأعة أم دتأال اإلسصأية، صقد  اء الباحث
صالعـالم  ،الدتاسة  ي صقترا تأاأاج، إ  ي رد العالم اإلسصأي اابة ه ل

سـ ْم صهـص إ ـتام لـم ت ،أل العن  صالعـدصال بسـتب الأعتقـد أ أا أص ا   
 الأباحـ  أـل أ أصلـةال تـاب  ة، صقـد ضـم  صلم تتـتأ أنـه أ  ـ ،أنه لق دة

 .بأصضصلرا صصا ية ، اأ ة أت 
تناصل  الأفاهيم صالأبط حا  ثم نت ة تات اية لل أسـباب ال ـتائم     

ــــ تة لإل ــــتام، أــــا  لــــت نأــــا ع ل  ــــتائم بســــتب الأعتقــــد صالعصاأــــ  الأفس 
 .صالتصبيا  النتائج  لت ثم  الحدصد  تائم ل ى تطتيقاج س

 ،صالقانصنيــة    تا ــاج  ــي ال تــب الفقريــةهــ ا الأبــن   صنت ــص أل يســدَّ    
ل بـــاحث ل صالداتســـ ل لأصابـــ ة الســـ ت  ـــي هـــ ا الأ ـــال  اج صأل يفـــت  أتصابـــ

انـا اـت دلص آص  ،فة التص    صالسدادالصاسا صالأرم، صنسأل هللا تعالى ل أؤل  
 أل الحأد ب تب العالأ ل. 
  اروري.أحمد محمد الصادق الك د. أبراهيم أ.                      

 المية.نائب مدير جامعة أم درمان اإلس                           
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 مستخلص هكبحث

ثبـــا  أل اإل ـــتام يألـــل أل  تت ـــب بســـتب إهـــد   الدتاســـة إلـــى      
الأعتقــد لعاأــ  أــل لصاأــ  اإل ــتام دصل ا تأــاع العصاأــ  األاــتى أعــه 

لبحـــ  الأـــنرج ســـتادم  ـــي ااالحـــدصد صالقبـــا،،   مئ ـــتاتطتيقـــاج ل ـــى 
الصبــفي صالتــات اي صالتح   ــي صا ســتقتائي، صل يــه  قــد  ــاء  الدتاســة 

 صااتأة. ،صثصثة  بصل ، ي أقدأة
ســتعتض الفبــ  األصل أفــاهيم الدتاســة، صنتــ ة تات ايــة ألســباب ا     

صلصاأـــ  اإل ـــتام، صأنــــصاع ال ـــتائم، لأـــا تطــــت  الفبـــ  الثـــاني لدتاســــة 
ـــــى األلـــــتاض لأعتلـــــتض نأـــــا ع ل  ـــــتائم بســـــتب ا ـــــي تقـــــا ل  ـــــد الت ق

 ــتأ  الفبـــ  الثالــ  ل ــى نأـــا ع ل  ــتائم بســتب الأعتقـــد اص  ،نفــاصاأل
 صا تتداد لل اإلسصم. ،أصالباألالأتع قة 

 ي ااتأـة البحـ  أـل أهـم النتـائج تنتائج صتصبيا   سةاالدت  ات     
 أنرـا صال أالـا  ل فـت   بالنسبة الأعتقد بستب اإل تام  ي أا أاطت أل
 ،القائـد هـص الأـنرج يبـب  تـ  أؤسسـرا أص قائـدها بفقـدال الفتقة دتتت  

 .الأعتقد بستب ال تائم  تنتج رة؛الأص    هي الأعتقد  لتة صتبب 
ـــــدلاة  لأـــــا     ـــــتة أهأرـــــا: تصبـــــية ال ات ـــــ  الدتاســـــة تتصبـــــيا  لث 
ــتأبــحاب الأعتقــدا  الفاســدة حتــى   ط  ــي دلــصة بعــض صَســبالتَّ  ي غط 
 ا لتقادية  ص تب   أعرم دلصة. لثصاتترمب عَب لرم   اصة التَّ ص لق
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       The aim of study to prove that the crime can be                                           
committed because of belief as a factor of 
criminality without meeting other factors with an 
application to the crimes of the border and 
retribution use the find the descriptive and 
analytical and inductive and it came to  astudy in 
the introduction three chapters and 
aconclusion.                                                             
      Browse the first chapter the concepts of the 
study, and a brief history of the causes and factors 
of criminality, and the types of crimes, also touched 
on the second chapter of the study show Nmazj 
crimes because of belief that lies on the symptoms 
and selves and the chapter inchuder a third Nmazj 
crimes because of belief concerning money and 
Ricochet lslam Exited the study findings and 
recommendations in Conclusion of the most 
important research results:                                        
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     The most dangerous thing in the crime because 
of the belief for teams and groups it Atertd band 
leader or the loss of its founder: approach is even 
become the leader and become the idea of belief is 
directed produces crimes because of belief              
The study also many recommendations including: 
Recommendation preachers to mediate in the call 
by some owners of beliefs so as not to corrupt their 
minds mist covers intolerance.                                            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

 :مقدمةال

الحأـــد ب تب العـــالأ ل، الاـــال  العـــالم، الفـــتد البـــأد أـــل نـــجل 
 الن صمالأبعــص    نــا صانت ــت أــل ج ــل الســأاء بــ القــتآل نــصتاج ل ب ــت  تثــه  

 يا تب ل ى الأاتات صبحبه األايات. صج ل العقصل بالع صم، صب   
تناصلنا  ي هـ ا البحـ  أ أصلـة أـل البـصت صالنأـا ع التـي تأثـ  

 تاأية صاحدة، تتأطرا لنابت أص ابائ، تظرـت البـ ة تـ ل ص رة إ
ه ل العنابـت، أص الابـائ، صأـ ل اإل ـتام الـ ي يأث ـه الأعتقـد، ل ـي 
نبــــ  إلــــى قالــــدة لاأــــة تبــــد  ل ــــى هــــ ل النأــــا ع الأأاث ــــة، صلقــــد 

 ـ  أل نتـ ل أل الأعتقـد يبـ   أتردنا  ي تأب   الب ة ت نرأا أـل ا 
ب ال ت أـة، دصل ا ـتتا  عصاأـ  التـي تسـت  أـل ال اج أنفتد أل يلصل لاأصج 

 العصاأ  األاتى أعه.
ــــت ِ  ا أنــــه   يألــــل اح القــــانصل ل ــــى قالــــدة أفادهــــصقــــد ابــــط     

نــه  تــد أــل تضــا ت العصاأــ  إأنفــتد إ   ع لاأــ   اتــلإل ــتام أل يلــصل ن
صلـــــ ل  ابـــــط حصا ل ـــــى أل الأعيـــــات البـــــحي   ،اإل تاأيـــــة أ تأعـــــة

تابطــة الســتتية التــي تبــ  أــا تــ ل لــ  لتحد ــد العصاأــ  اإل تاأيــة هــص 
 .أنرأا صال ت أة بالتباتها ظاهتة  ي حياة الفتد صالأ تأا

 ل ل  ا تردنا  ي  أا النأا ع صالصقائا التـي تبـ   أل ت ـصل أ ـا ج 
ل دتاسة، صأل ت صل  ا  ب ة بالأعتقد لظـاهتة إ تاأيـة تطتيقـاج ل ـى  ـتائم 

أــــا لــــدم ســــتب الأعتقــــد، تت تــــ  باالحــــدصد لنأــــا ع يألــــل أل ت ــــصل قــــد 
صل نرــا   تــدا   ــي  ا ستتســال  ــي ال صانــب صالقضــايا التــي تتــداا  أعرــا

  حـــدص  إلـــىأثـــ  الأعتقـــدا  الااطئـــة لـــبعض األ ـــتاد التـــي   تـــؤدي  رـــات  ل  
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 نـــا  ـــتائم  تســـاع الدتاســـة  قـــد أ    بـــأأل الأ تأـــا، صنســـبة  ـــتائم تاـــ َ 
 التعج ت  ي البح  القادم إل  اء هللا.

 أسباب اختيار الموضوع: واًل:أ
ل اإل ــتام بســتب الأعتقــد لــال صأــا جال أــل أاطــت أــا ي ــغ   لــت إ -

اإلنســـانية ص رـــدد أســـتقت را ألل اتت ـــاب هـــ ل ال ـــتائم يـــأتي أحيانـــاج أـــل 
البالح ل  ي األأة  لث ت أل الحتلا  التي أ تأ  لان  تقصم ل ـى 

إلســاءة أســاا إســصأي ثــم تنحــتف  ــي  رأرــا صســ صلرا أأــا أدى هــ ا ل
 إلى اإلسصم بحاأ يه صالدال ل إليه.

ــــت الــــدق   ت - ــــى التفل  ــــي تســــتند صتقــــصم ل  ــــد أعــــد   ال ت أــــة الت جا 
صالتنظيم الأست  صالتاطيط اإل تاأي بستب التقادا   لت ة ااطئـة أص 

 أتطت ة لرا إألانيا  أالية صقدتا  لت تة صت نصلص يا أطصتة.
التطــتف صالعنــ  صاإلتهــاب التــي  الأتغ ــتا  العالأيــة ال د ــدة صتجا ــد -

تعتتت أل أاطت التحديا  التي تصا ه العالم ل ى  رة العأـصم صدااـ  
الـدصل صالأ تأعـا  ل ـى  رـة الابـص، صالتـي يلـاد  تفـ  ال ـ  ل ــى 
رــا أل أســباترا أعتقــدا   لت ــة، ألنرــا تحبــ  ل ــى أــتأى ال ــ  لنــدأا تتث  

 ،تقداتــه التـي  ـؤأل ترــاأ رـجة اإللـصم أثـ  تف  ــت اإلنسـال نفسـه بسـتب أع
 ص ت د أنابتترا.

صطــت   ،التعت ــ  بالظــاهتة اإل تاأيــة لأعتقــد ح أرــا صأبعادهــا صن ــاطرا -
صالصقصف ل ى حقيقة اإل تام بستب الأعتقد، صأل هم الأ تأـصل  ،ألا حترا

الحقيق ـــصل الـــ  ل يألـــل أل  نطتـــ  ل ـــ رم البحـــ  لنأـــا ع لإل ـــتام بســـتب 
 العادية.ص  يةدالتقت أة ا   ت ل ال تْ صالفَ  ،الأعتقد
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 ، العقــ سالبحــ  بــأ  ى أــا لــدى اإلنســال صهــص  اتبــال أصضــصع هــ ا -
 .ألل الفلت البحي  أساا العق  الس يم

 أهمية البحث:ثانيًا: 
لتبــــات أل ى أهأيـــة البحـــ  ل ثـــتة اإل ـــاتا  القتآنيـــة إليـــه باتت   ـــ

 صن ــد  لــ   ــي قبــ، ، ــي اتت ــاب ال ــتائم الأعتقــدا  الفاســدة ســتب
اتت تــصا  ــي حقــه  ــتائم صقــد   ــم  بعــ  هللا تســص ج إ   األأــم أــا أنتيــائرم
أــــا  ت ــــتت ل    اج صاحــــد اج أنطقــــتبــــت رم هــــ ا  أبــــب   ؛بســــتب أعتقــــداترم
 بالاج لأنط   تلصل  ي قصله تعـالى: ي ص ه باط  ات    اء  دلصة ح   

پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

  1س .چٿ  ٿ  
 أهداف البحث: ثالثًا: 
 ية:التط ال، أهداف البح   ي النقاتت ا  
 ،لضـصء ل ـى ال ـتائم ا لتقاديـة ل صقـصف  ـي ص ـه أي إنلـاتاتس يط  -

ليـه إأبحاب الأعتقدا  الرداأة  نستصا أص نقد لإلسصم ال ي أساء إليه 
آتاءهم الأنحت ة لندأا اتت تصا  ـتائم بسـتب أعتقـداترم الااطئـة لأعنـى 

 نبص، ال تلية صاألحلام الت  يفية.ال
 صأنه ،تأب   القنالة الأنيعة بأل اإلسصم بال  ل   جأال صألال -
صاجداد لـددها  ،الصح ـد لأ ـا   اإلنسـانية أرأـا لتـت ح أرـا    هـص الحـ 

 صالاال  أل م بأل ا  . ،ألنه أنرج الاال  ل أا ص  
                                                           

 .(36)سورب غافر اآلية ( 1)
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صهـص أـنرج  ،ناسـصأإأل الناحية ا  تأالية  ـي  أعال ة  انب  أرم    -
صاســـتتات  ية اإلســـصم  ـــي أصا رـــة ال ت أـــة صا نحـــتاف بســـتب الأعتقـــد 

 صاستئبال لرا.أنرا صقاية 
قــد حققــ  أــا ل ــج   ،رــيلأــنرج إل ،إثبــا  أل ال ــت عة اإلســصأية -

ـــجام ســـ صلي ـــه الدتاســـا  الصضـــعية أـــل الت  صتتأيـــة ،صقنالـــة لق يـــة ،لن
 الست صالع ل. ي  –ص  ج  لج –لضأ ت اإلنسال بأتاقبة ب 

 الصعوبات التي واجهت الباحث: بعًا: را
 لقد تتج   ي طت   البح  بعصبا  أهأرا:

صابصبـــاج لتـــب  ،ت ل  نـــا تـــص ت الأتا ـــا: إ  تعـــ   مصاااادر البحاااث -
أحاطـــ  ترـــ ا العـــالم إحاطـــة  ،لظـــاهتة إ تاأيـــة ،الأرتأـــ ل بالأعتقـــدا 

بطـصل ال تـب   إ ـاتا  أتفتقـة  ـيالسصات بالأعبـم،   ـم ن ـد بحصثـاج إ   
 أأا  ع  البح   د داج  ي بابه أل ناحية ال أصل صالعأ  صالتح   .

: أـل أ تـت البـعصبا  التـي يألـل أل تصا ـه أي باحـ  حداثة الموضوع -
      د النصت ال ي يس ت إح   ي أصضصع لم يست  البح   يه، لندأا  ب
  لـل تضـا نتقت ـصه ا   ع  البح  أتتعـاج ابـباج ل  ـدل، لـ ل   ،ل ى دتأه

صبأـا أننـا لسـنا طـصب دت ـة إنأـا أتدنـا طـتح  ،ل  تدصد الفع  التي س ث تها
نضــت هللا اأــتأ  ســأا أنــا » : ـي حــد    لـتة ســ تاج ل ــى نــصت قــصل التســصل

َت ــ   أصلــى أــل ســاأا، ص ــي لفــ  آاــت صتبَّ  ت     ــ ئاج  غــه  لأــا ســأعه   ــت بَّ أ 
  1س. «حاأ   قه إلى أْل ه ص أ قه  أنه  

                                                           

هــ  تحق ـ :  ـع ب 241أسند اإلأام أحأد تل حنت ، أتص لتد هللا أحأـد تـل حنتـ  ال ـ باني س :   1س
 .   5/183باب حد   أتي  ت تضي هللا لنه ، 1األتنؤصط، أؤسسة التسالة، ط/
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أــل بابــاج  به  ع تنــا أــا نبحــ :  ســعة البحــ  صت ــع  الموضااوع سااعة -
تـدل  ل ـى لأـ  الأصضـصع، صبـ ته  اج آاـتأتصابـ  تح  ل  نـاص  إ    أتصابه

ـــة ب لث ـــت أـــل أعانـــاة األأـــة، ص ـــقائرا،   أعنـــا  ـــتا   لـــ   ـــي أحاصل
 تبد ألتتج الظصاهت التي حبتناها  ي  تائم الحدصد. 

 الدراسات السابقة:خامسًا: 
د لـال نرـج البـاحثصل  ـي أي ح قـة أـل ح قـا  الدتاسـة، الصقـصف لق    

 م انـ  أبا ـتة أأل ى البحص  السابقة التي لرا ب ة بالأصضصع سـصاء 
  ـــت أبا ـــتة لـــيأعل   رـــا النظـــت إلـــى  انـــب النـــاق،   رـــا ليلأ ـــه أص 

أص ل ـــى  ليعــالج   رــا أي ســتب أــل األســباب التــي تــدلصل إلــى البحــ 
 .ااألق  أل يس ت ل ى نر ر

لث ــت أــل ال اأعــا  صالألتبــا  ت ــاء الحبــصل صقــد تــتدد  ل ــى     
صل ـــل لـــم  ،ال ــى دتاســـا   ا  بـــ ة بالبحــ  حتـــى أســـ ت ل ــى نر رـــ

 ؛ل ـى ص ـه الابـص، ط ع  ل يه بحثـاج  ـي هـ ا الأصضـصعاأ د  يأا 
نأــا لــال التعــتض لــه ضــأل أصاضــيا تــ  حتــى  ؛أاــتى دصل تفبــ   صا 

يلـصل البحـ    رـا أـل يـة  قريـة  قـط دصل أل ه ل لان  تبح  أل ناح
   اطصتة إ تاأية.يأث  ص س ص  أناحية ظاهتة 

 منهج البحث:  سادسًا: 
إل الأـــــنرج الع أـــــي الأتبـــــا هـــــص األســـــاا الـــــ ي تتحـــــصل الأعت ـــــة     

بالتأـــادل إلـــى ل ـــم  ي نتـــائج أثأـــتة، صل أـــا لـــال الأـــنرج أ ثـــت ت ـــاداج 
ـــ ـــائج ت ـــ دة صأف  دة، صبأـــا أل ل ـــ   ـــل أـــل الفنـــصل صنضـــ اج لانـــ  النت
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الع أيــة أــا ي ــاتره أــل الأنــاهج البحثيــة؛ لــ ل  لــال لرــ ا البحــ  ل ــى 
 حسب ح ثياته صطتيعته: 

 ،ال ي يب  الظاهتة بلـ  حياديـة ص ـفا ية صصضـصح :المنهج الوصفي
بـــه  ـــتم تســـ يط الضـــصء ل ـــى النبـــص، صاأل لـــات  والمااانهج التحل:لاااي:

 م انـــ  ااطئـــة أأضـــاأ ل الفلت ـــة ســـصاء صالنأـــا ع الأست ـــرد ترـــا، صالأ
، بـــــحيحة، لأعال ترـــــا صأعت ـــــة أـــــدى تأث تهـــــا ل ـــــى أأتنـــــا اإلســـــصأية

ـتاح ص لـ  تتتبـا آتاء الفقرـاء صل أـاء اإلسـصم  :االساتقرايي والمنهج ص  
رــم صالأصاجنــة ت نرــا صأناق ــة األدلــة صاآلتاء ئالقــانصل ل أســألة صلــتض آتا

نت ــــا ل أتا ــــا الأعتأــــدة أص ج  صالاــــتصع أنرــــا تــــتأي أتــــتت، ص ــــي  لــــ 
صت بــة أنــا  ــي تحق ــ  أ تــت قــدت أألــل أــل ال ــأصلية  ــي لــتض آتاء 
الفقـه  ا  البــ ة بأصضـصع الدتاســة، حتبـنا ل ــى  لـت لا ــة أـا صقفنــا 

صآتاء  قريـــة ل ع أـــاء القـــداأى  ،ل يـــه أأـــا  تع ـــ  بالأصضـــصع أـــل أقـــصال
 ،لدتاســـــةســــائدة ل أتاببـــــ ل  ــــي أ ـــــال اصالأعابــــت ل أـــــا اآلتاء ال

يأاناج أنا بفلتة التقت ب ت ل الأ اهب،  قد أا نا تتأي بعض الأـ اهب  صا 
الأات   ل  را ت لت آتائرم إل لال  ات   أص  تف  أعرم  ي الأسـألة 

 .تم لتضرا أل  أيا الص صل الفقريةحتى  
 :البحث إجراءاتسابعًا: 

 ؛  قـــــد ـــــ  تادأـــــة نـــــ، البحـــــ  صتســـــأه صهصاأ ـــــهأأـــــا  يأـــــا  تع
أتبا  ي لتابة البحـص  الع أيـة ي  ل  ل ى الأنرج الع أي الالتأد   

     -ي: التل ى النحص ال صصه
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يلـصل تـ ل لصأتـي التنبـي، أأـا  ،تدصل تبتف ، ي حالة النق  -1
 ـــي حالـــة التبـــتف  حنـــه يلـــصل تـــدصل لصأـــة تنبـــي، ثـــم أ ـــ ت  ـــي 

 الحا ية إلى الأت ا ال ي أا   أنه الن، الأستفاد أنه.
إلى تصث   الن، الأنقـصل أص الأع صأـة الأـتادة  ـحنني أ لـت بالنسبة  -2

تفابــ   ال تــاب لنــد صتصدل  ــي أصل أــتة تــ لت اســم ال تــاب صالأؤلــ  
ــــ صالطبعــــة  ،صألــــال اإلبــــدات ،صدات الن ــــت ،قــــاج إل لــــال أحق   ، صالأحق 

صتات ارـا إل ص ـد، أـا لــدم إ فـال  لـت ال ــجء صالبـفحة الأنقـصل أنرــا 
تنتيه ل ى أي اطأ صقا  ي النق  أص التبتف  ـي تيس تاج لصستدتا  صال

 البيا ة إ ا األأت لبادة  ص استقصل به.
صلــال  ــي البــفحة نفســرا  ــحني  إ ا ت ــتت  لــت ال تــاب أــتة أاــتىَّ  -3

أأـــا إ ا لـــال  ـــي بـــفحة أاـــتى  ـــحني ،  قـــط ا تفـــى تـــ لت اســـم ال تـــاب
صال ـــــجء  ص ال ـــــرتةأتـــــب ال اأـــــا اســـــم  اج ا تفـــــى تـــــ لت ال تـــــاب أاتبـــــت 

 دصل  لت ل أة الأت ا السات ، أص ل أة أت ا ست   لتل.صالبفحة 
التعت ــــ  بــــالطصائ  صالفــــت  صجلأائرـــــا دااــــ  الــــن، ألل أعت ـــــة  -4

 .جليم الفتقة أل أضأصل أعت ة  لتل ابية 
اإلحالـة ل  رـا بالأـادة ثـم أعتأدة ال غة التصث   الأعاني أل أعا م  -5

 صالبفحة.صال جء 
  رتا اآليا  القتآنية ال ت أة،  جص   اآليا  ت لت السصتة صتقم -6
 اآلية ص ع   تتقيأرا  ي الحصا ي حتى    نقطا القاتئ لل تس س  
 تتابا الن، ثم  اء  حسب تتت ترا  ي القتآل. 
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صاآلثــات الــصاتدة  ــي  ، رــتا األحاد ــ  النتصيــة، ات ــ   األحاد ــ  -7
 ية أا إثبا  ال تـاب صالبـاب صتقـم الحـد  ، البح  أل أبادتها األب

 صتتتت ه حسب الحتصف األت دية.
، صقــد تتتترــا حســب رــتا اآلثــات الــصاتدة لــل البــحابة صالتــابع ل  -8

 األحتف األت دية، ص لت  ت انب ل  اسم األثت الصاتد لنه.
  لــتل  ــي البحــ  ســصاء تت أــ   يــه ل ــ  ل ــم أــت   رــتا األلــصم،  -9

صقد  لت   يـه أتقـام البـفحا  التـي  الأعابت ل مأى أالقدا أ انصا أل
 صتتتترا حسب األحتف األت دية. تد   را اسم ل  ل م داا  التسالةص 

 رـتا الأبـادت صالأتا ـا: صقــد تتتترـا حسـب األحـتف األت ديــة  -10
 بعد تقسيأرا حسب أصضصلاترا.

 رتا الأصضـصلا : صقـد  لـت   يـه لنـاص ل الأصضـصلا  التـي  -11
  ي البح ، أا أتقام البفحا  التي صتد    را. صتد 
  لت ا، أهم نتائج البح  ثم ت ترا التصبيا . ء اص  :الااتأة -12
  : خطة البحث:اً مناث
لـ   بـ   ت ـصل  ،دأـة صثصثـة  بـصلتت ـصل اطـة البحـ  أـل أق     

 صلـ  أط ـب ،صل  أبح   ت ـصل أـل ثصثـة أطالـب ،أل أتأعة أباح 
 يتأتـــثـــم أص أســـائ   تنـــصدصقـــد  نـــدتع تحـــ  الفـــتصع  نـــدتع تحتـــه  ـــتصع 

 .العاأة الفراتاثم  ،الااتأة
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 تاسعًا: هيكل البحث: 
بـــــصل: أأـــــا الأقدأـــــة  قـــــد احتـــــصى البحـــــ  ل ـــــى أقدأـــــة صثصثـــــة      

أنر ــه ص صأهدا ــة اب ااتيــات الأصضــصع صأيــال أهأ تــه ا ــتأ   ل ــى أســب
 ـــاء الفبـــ  األصل تحـــ  لنـــصال: أفـــاهيم   ،هتتص بـــصطت قـــة ا  تاءاتـــه ص 

صقد احتصى ل ى أتأعـة أباحـ :  سة صتات ة صلصاأ  صأنصاع ال ت أةالدتا
تأ  الأبحــ  الأبحــ  األصل: أفرــصم اإل ــتام بســتب الأعتقــد، صا ــ تنــاصل

الثــاني: ل ــى تصضــي  أفــاهيم  ا  بــ ة بأفرــصم الأعتقــد، لأــا ا ــتأ  
ــــتة لإل ــــتام،  :الأبحــــ  الثالــــ  ــــى النتــــ ة التات ايــــة صالعصاأــــ  الأفس  ل 

 ل ى  لت أنصاع ال تائم  ي ال تع صالقانصل. :صا تأ  الأبح  التابا
صاقعـة ص اء الفب  الثاني بعنصال: نأا ع ل  ـتائم بسـتب الأعتقـد سال    
 صاحتـصى ل ـى أتأعـة أباحـ  األلتاض صاستباحة الاأت صاألنفـا ل ى 

ــــاصل  ــــد، ت نأــــا تن ــــا بســــتب الأعتق ــــاصل الجن ابــــ، الأبحــــ  األصل: لتن
ثم تناصل الأبح  الثالـ : الاأـت  أبح  الثاني: الق ف بستب الأعتقدال

 بستب الأعتقد، صتناصل الأبح  التابا: القبا، بستب الأعتقد.
الفب  الثالـ  تحـ  لنـصال: نأـا ع ل  ـتائم بسـتب الأعتقـد  ثم  اء    

الأتع قة بـاألأصال صا تتـداد لـل اإلسـصم، صا ـتأ  ل ـى أتأعـة أباحـ : 
اســــتعتض الأبحــــ  األصل: الســــتقة بســــتب الأعتقــــد، صا ــــتأ  الأبحــــ  

ل ـى  :ل ى الحتابة بستب الأعتقد، لأـا ا ـتأ  الأبحـ  الثالـ  :الثاني
ل ـى الـتدة بسـتب  :أا ـتاج ا ـتأ  الأبحـ  التابـاالبغي بستب الأعتقد، ص 

  صاتم البح  تااتأة تضأن  أهم النتائج صالتصبيا . ،الأعتقد
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 هيول هكفال  

 هكمرهسة مف يي 
 

 . تقمهكمع بسبب هإلجره  مفهو : هيول هكمبحث

 .هكمعتقم بمفهو  الة ذهت مف يي : هكث ني هكمبحث

       .هإلجره  وعوهمل هكت ريخية هكنبذة: هكث كث هكمبحث

 .وهكق نو  هكشرع في هكجرهئ  أنوهع: هكرهبع هكمبحث
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 هيول هكمبحث

 هكمعتقم بسبب هإلجره  مفهو 

 
 هإلجره  مفهو : هيول هكمطلب

 هكسبب مفهو : هكث ني هكمطلب

 هكمعتقم مفهو : هكث كث هكمطلب
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  المطلب األول
 م اإلجراممفهو 

 : تعريف اإلجرام في اللغة:أوالً 
أــل أبــادئ الأــنرج الع أــي التعت ــ  بأصضــصع الدتاســة أي لانــ        

الدتاســة لســنة أنر يــة لــدى لــ  باحــ ، ح ــ  يســ ت الأبــط   دائأــاج 
ــ فــه، صلــ ل  حتبــنا ل ــى تعت ــ    تتصق  بســ ت الع ــم  ــي البحــ  ص تصق 

 صالقانصل. ال تعتا  أصضصع الدتاسة  ي ال غة ص األلفاظ صالعبا
  1س ،بــدت أــأاص  أــل الفعــ  التأــالي أ ــتماإل ــتام  ــي ال غــة: أ

ی  ی     ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ ېئچ  قــصل تعــالى:ي

 :تعـالى هلـص قل  3س اتت اب الـ نب :يمم بضم ال صال  ت   2س چجئ           حئ  
ـــْتم بضـــم ال ـــيم  4سچڻ  ڻ   ڻ    چ  :صســـلصل الـــتاء ،صال  

                                                           

لــتم تــل أنظــصت، دات  تــل أنظــصت، العصأــة أتــي الفضــ   أــال الــد ل أحأــد تــل ألســال العــتب،   1س
أتص الحسل ل ي تـل ، الأحلم صالأحيط األلظم، 14/357 ،م1994-هـ 1414، 3/طبادت، ت تص ، 

ــــداصي  تحق ــــ :  هـــــ458ســــ دل الأتســــى س :  ــــد الحأ ــــد هن ــــة، ت ــــتص د ،لت ، 1ط/ ،ات ال تــــب الع أي
 .7/413، هـ1421

 . 124سسصتة األنعام، اآلية   2س
 ــي، تــأل   أحأــد أبــطفى تفســ ت الأتا . سالبــغات صالبــغت الــ ل صالرــصال  ــجاء ال فــت صالطغيــال س* 

  .7/21م، 1974-هـ1394، 1/طالأتا ي، 
 ،أاـتأردي الأاجصأـي، ص  ق  : دتح هـ 170س :  أتص لتد التحأل الا    تل أحأد، لتاب الع ل  3س

ال غة العتأيـة الأعابـتة، د: أحأـد أاتـات لأـت، صآاـتصل، لـالم أع م ، 6/118، 1ط/ ،ألتبة الرصل
م، 1869 قطــــت الأحــــيط، لبطــــتا البســــتاني، طبعــــة ،1/365م، 2008 -هـــــ 1429، 1ط/ ال تــــب،
  باب ال يم. 1/264 لتنال، ت تص ،

 . 40سسصتة األلتاف، اآلية   4س
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ائ  ائ       ىې  ىچ  :تعووووال ك ولووووقل  1س الاطــــأأص  ،ا تســــاب اإلثــــم

ۋ  چ  :تعـــــــالى قصلـــــــهص  (2)   چ ەئ     ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ــــــــــــــصل الف تصج  (3)چې      ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې    ــــــــــــــاديآصيق   4س :ب
 لـى ل يـه  نايـةأي اد    5س " يه تعنى ادلي ل يـه  نبـاج لـم يفع ـهت تم ل"

 :ته ي قب د  6س لأتص تل تتاقة الرأداني هم الت   صا    ل  قصل
                                                           

تاع ال غة صبحاح العتأيـة، إسـأال   تـل ، 7/413، تل س دل الأتسىا ،الأحلم صالأحيط األلظم  1س
 ،هــــ1404، 3، ط/ت ـــتص ل أص ـــ ل،  أحأـــد لتـــد الغفـــصت لطـــات، دات الع ـــمتحق ـــ   ،حأـــاد ال ـــصهتي 

5/1885. 
 .  35سسصتة هصد، اآلية   2س

 تفســ ت اتـل لث ـت، أتـص الفــتاء إسـأال   تـل لث ــتصهــ ا يعنـى أط ـ  الـ نب. س ،أي:  ـأثم  لـ  ل ـى ِ س*  
ـــي 2/774م، 1988-هــــ1408، 3هــــ  دات ال  ـــ ، ت ـــتص ، ط/774القت ـــي س : ، تصح الأعـــاني، أت

 .11/48هـ، 1405، 4هـ  ت تص ، ط/1270الفض   راب الد ل أحأصد األلصسي س : 
 . 8سسصتة األنفال، اآلية   3س
 أـــل أئأـــة ال غـــة هــــ  أحأـــد تـــل يعقـــصب أ ـــد الـــد ل ال ـــ تاجي،817-هــــ 729: سالف:اااروب دبااااد   4س

صاألدب، صلد بلاتج ل، صانتق  إلى العتا ، ثم أبت  ال ام صبصد التصم صالرنـد، تـص ى  ـي جأ ـدة، أ ـرت 
 ،أســــــأال   با ــــــا البغــــــدادي ،لغــــــصالي. سهديــــــة العــــــات  لالــــــدت ا ،لتبــــــه القــــــاأصا الأحــــــيط، الأغــــــانم

 أع ـم، 7/416م، 1992 ،10/ط ا ت الد ل الجتل ـي، األلصم، ،2/180بغداد،  ،م1951إستانتصل،
  .406، ،1ط/، دات هصل، الأدح النتصي، أحأد أحأد دتنيقةألصم  عتاء 

تحق ـــ : أحأـــد لتـــد الـــتحأل  آبـــادي، ، لأ ـــد الـــد ل أحأـــد تـــل يعقـــصب الف ـــتصج  القـــاأصا الأحـــيط5س
 .4/95م، ت تص ، 1997 ،دات ال    الأتل  ي،

صهــص قائــ  القبــ دة  ، اتــ  ، ــ اع ،صهــص  ــالت ،أــهأ  ل تتاقــة إ: ق ــ  عماارو بااا برالااة الهمااداني  6س
ــــي أنرــــا  ــــة الت ــــ ل.هــــا  ل الطص   ــــ س الت ت ــــ  صالأات  ــــل ب ــــت اآلأــــدي ، الأؤت  ــــص القاســــم الحســــل ت أت

تــات ة  ،81، ،م1991-هـــ 1411، 1دات ال  ــ ، ت ــتص ، ط/ ،لتنلــصد.  أ. تحق ــ : هـــ 370س :
لأــتص تــل  تاأــة : هـــ  تحق ــ 571دأ ــ ، أتــص القاســم ل ــي تــل الحســل الأعــتصف بــاتل لســا ت س :

  .19/469 م،1995-هـ 1415العأتي، دات الفلت، 
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  .بتتنا لرا إنا لتام دلائم ***إ ا  ت أص نا ل  نا  ت تة 
  1س م.لأا الناا أ تصم ل يه ص ات  ***صننبت أص نا صنع م أنه     

صقصلرم    ـتم: هـي   2س،م صضم التاء، إ ا لظم  تأه  ال يالَ ت م: بفت
ـــة  تـــد ـــ  ،ل أـــة لانـــ   ـــي األبـــ  بأنجل ـــى  ل ـــة   ـــت  ل   ،ص  أحال

 لــ ل   ؛حقــاج  تــهصبــات  بأنجل ،لــ  إلــى أعنــى القســمصلثــت  حتــى تحص  
س   ـتم أل لرـم صيقصلـصل: س   ـتم آلت نـ  :  اب لنرـا بـالصم، يقصلـصل 

   3س.تحقاج أل لرم الناأي: النات  
                                                           

، دات يالعج ــج الأيأنــ هـــ  تحق ــ : لتــد231الطــائي، أتــص تأــام س : الصح ــيا ، حت ــب تــل أصا  1س
هــ  دات 356س :  ،أتص ل ـي القـالي، إسـأال   تـل القاسـم ،أالياآل ،32،، 3الأعاتف، القاهتة، ط/

أتــص بلــت أحأــد تــل ها ــم الاالــدي،  ،حأاســة الاالــد ل، 2/122 ،هـــ1344، 2ط/ ال تــب الأبــت ة،
ســــأط ، 17،م، 1995، 1أحأــــد ل ــــي دقــــة، صجاتة الثقا ــــة، ســــصت ة، ط/ .هـــــ  تحقــــ : د380س :
، ، ت ـتص لتـد العج ـج الأيأنـي، دات ال تـب :هــ  تحق ـ 487س :تـص لت ـد لتـد هللا تـل أحأـد أ، يالآلل

 .1/749لتنال، 
األصقـــــاف صال ـــــئصل  جاتةص الأصســـــصلة الفقريـــــة، إبـــــدات ، 4/154 ظـــــصت،لســـــال العـــــتب،  تـــــل أن  2س

 ل أ ــــد الــــد، النرايــــة  ــــي  ت ــــب الحــــد   صاألثــــت ،15/131 م،2006 ،5اإلســــصأية، ال ص ــــ ، ط/
تحق ـــ : طـــاهت أحأـــد الـــجاصي صآاـــت، الألتبـــة الع أيـــة،  هــــ ،606ال ـــ باني ال ـــجتي اتـــل األث ـــت س : 

تــل ب ــات، أتــص بلــت  أحأــد تــل القاســم، الجاهــت  ــي أعــاني ل أــا  النــاا ،1/262 ،م1979ت ــتص ، 
، م1992 ،1ط/، أؤسســة التســالة، ت ــتص ، د. حــاتم بــال  الضــاأل تحق ــ : هـــ 328األنبــاتي س : 

 تحق  : أحأد س يم النعيأـي هـ 1300ت نرات  ت تت آل دصجي س : ، ت أ ة الأعا م العتأية، 1/273
 . 2/190 ،م1979، 1ط/ ،صجاتة الثقا ة صاإللصم، العتا  ،أاتص 
 أحأــد أاتــات لأــت، .هـــ  تحق ــ : د503س : ،أع ــم د ــصال األدب، أتــص إتــتاهيم إســحا  الفــاتاتي  3س

د.  تحق ـ  :هـ  573اليأني س : ي ، ن صال تل سع د الحأ ت الع صم  أا ،1/230هـ، 1424 ،القاهتة
دسـتصت الع أـاء ، 2/1044 ،هــ1420، 1ط/، دات الفلـت، ت ـتص  ،تل لتد هللا العأتي صأاـتصل حس ل 

حســل هــاني ، لــتب لباتاتــه الفاتســية هـــ 12القاضــي لتــد النتــي تــل لتــد التســصل األحأــد نلــتي س :
 .1/268، هـ1421، 1دات ال تب، ت تص ، ط/ ، ح،
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ـــ صأعنـــى  ـــتم هنـــا    2س،أيضـــاج أـــل أعـــاني اإل ـــتام القطـــا      1سص ـــب صح 
 هقصلــل  3س تاأــاج بــتم صالبــتم القطــاص  :  ــتم الناــ   تأــاج العــتب تقــصل

 (4)چٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  ى:تعــالســبحانه ص 

ص ــــتم أله ــــه لســــب  5س ة،  ــــتم الناــــ   نــــي ثأــــت   *سيقطــــا ثأاتهــــاأي ل
                                                           

 ،31/391، ه  دات الردايـة1205الجأ ـدي س : أحأد تل لتـد الـتجا  ،أتص الفيض ،تاع العتصا  1س
أؤسســـة ، لـــدنال دتصيـــ  ، تحق ـــ :ه 1094س :  ال  يـــا ، أ ـــصب تـــل أصســـى الحســـ ني أتـــص البقـــاء

ضـ  أتـص الف ،ليـاض تـل أصسـى تـل ليـاض، أ ـات  األنـصات ل ـى بـحاح اآلثـات، 970، ،التسـالة
 .1/184أ أ  ال غة، ل تاجي، ، 1/150، هـ  دات التتا 544س : 

هـــ  تحق ــ : أحأــد لـــصض 370ترــ  ب ال غــة، أحأــد تــل أحأـــد تــل الرــتصي، أتــص أنبـــصت س :   2س
 ت ب الحد  ، أتص سـ يأال حأـد ، 1/46م، 2001، 1أتلب، دات إحياء التتا  العتأي، ت تص ، ط/

 ،2، ط/دات الفلـت ،لتـد ال ـت م إتـتاهيم الغتأـاصي  حق ـ :ت هــ 388تل أحأد، الأعتصف بالاطـاتيس : 
أع ــم أقــا يا ال غـــة، أحأــد تــل  ـــاتا تــل جلت ــا القجص نـــي الــتاجي، أتــص الحســـ ل ، 3/391 م،1982
 .1/445 ،م1979 د السصم أحأد هاتصل، دات الفلت،هـ  تحق  : لت395س :
 ،، القـاهتةأبطفى ح ـاجي  ق  :تح هـ 650ل صاتد، تضي الد ل الحسل تل أحأد القت ي س :   ا3س

ا الأحــيط، القــاأص   362-357س/14لعــتب،  تــل أنظــصت،لســال ا، 1/76م، 1983-هـــ1403، 1ط/
، ل  ـصهتي أحأـد لتـد الغفـصت لطـات، دات الع ـم ل أص ـ ل، ، البـحاح تـاع ال غـة4/95ل ف تصج أبـادي، 

د. ت ـب لتـد ال ـصاد  حا  اإلسصأية  ـي الأبـباح الأن ـتأع م الأبط ، 5/1885هـ، 1399، 3ط/
 .47م، القاهتة، ،2002-هـ 1423، 1/طتتاهيم، دات اآل ا  العتأية، إ
   .17سصتة الق م، اآلية س  4س

هـــ  تحق ــ : لتــد هللا 150تفســ ت أقاتــ  تــل ســ يأال، أتــص الحســل أقاتــ  تــل ســ يأال األجدي س : س*  
 .4/405هـ، 1423، 1أحأصد  حاته، دات إحياء التتا ، ت تص ، ط/

ـــِة أســـأاِء األ ـــياء  5س ـــل لتـــد هللا العســـلتي س :  ،الت اـــي،  ـــي أعت  ـــص هـــصل الحســـل ت هــــ  395أت
أتـص القاســم ، ، أسـاا البص ــة223،  ،م1996، 2ط/ ،دات طـصا، دأ ــ ، تحق ـ : د. لـجة حســل

أحأـد باســ  ل ـصل الســصد، دات ال تـب الع أيــة، تحق ــ :  هــ 538أحأـصد تــل لأـتص، الجأا ــتي س : 
تحق ـ :  الجأا ـتي، ،الفائ   ي  ت ـب الحـد   صاألثـت، 1/134، م1998-هـ 1419، 1ت تص ، ط/

 .2/407، 2ط/، ل ي أحأد الت اصي، صآات، دات الأعت ة، لتنال
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ۓ  چ لأـــــــا يقـــــــصل تعـــــــالى:  1س اج،ص ـــــــتم الت ـــــــ  أ ســـــــبه  تأــــــ ،أله ــــــه

  3س ،ملأي   يحأ ـــــــــــــــــــن   (2) ،چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

  (4).چٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ :هلص قص 
ألظــم الأســ أ ل » صل تســصل هللاقــ ــي  اإل ــتامصقــد  ــاء أعنــي 

   5س .« تأاج أل سأل لل  يء لم   تم ل يه   تم أل أ   أسألته
أص أتقاتأــة  يعنــى اتت ــاب الــ نب،  اج  تضــ  أل لإل ــتام ألفاظــ ترــ ا    

ت ـــ ت إلـــى أ عـــال   أيـــا ت ـــ  الأعـــاني الأعبـــية أص اإلثـــم أص الاطـــأ، 
 أماألاـــص   مالصضـــا، أ مأـــل ال ـــتع، أ   انـــأ  ـــت أستحســـنة ســـصاء 

 ،ل ـــى نحـــص أـــا  لتنـــا ،تعت ـــ  اإل ـــتام  ـــي ال غـــة ل  أاآلداب العاأـــة، ص 
 ــت م ت ــم ااــتصف األلفــاظ أــل ح ــ  التتل ــب يطــات  تعت ــ  القــتآل ال

 ال غصي صل ل ت تأا  ي أعنى الأاالفة صالعبيال.

                                                           

د س صم صآاتصل، ت تص ، ،15/131الأصسصلة الفقرية،   1س  . 111م، ،2004 ،1ط/ الع ل د: داص 
  .8س سصتة الأائدة، اآلية  2س
 هـــ  310-هـــ224لــل تأص ـ  آيــة القــتآل، تــأل   أتـي  عفــت أحأــد تــل  ت ـت الطتــتيس ـاأا التيــال   3س

 .5/63 م،1988-هـ1408لتنال  ،دات الفلت، ت تص 
 . 12سسصتة الس دة، اآلية   4س

 .يعتتـت بـه  ايـة ا لتبـات  ـال صاب لـتأ تم أـا ،أتتص  ال صاب،  رص بأنجلـة صلـص تـتصل اطاب ه ا  س* 
هـــ  تحق ــ : لتــد 311إتــتاهيم تــل الســتي تــل ســر ، أتــص إســحا  الج ــاع س :أعــاني القــتآل صا لتابــه، س

 .1/257 م،1988-هـ 1408، 1، ط/ال     لتدل   تي، لالم ال تب، ت تص 
 ؤاد لتد الباقي، دات إحياء التتا  العتأي،  :بحي  أس م، أس م تل الح اع أتص الحس ل، تحق    5س

  304، أتص لتـد هللا أحأـد أتـص إدت ـا ال ـا عي، س :أسند ال ا عي، 2/1831  2358تقم س ت تص ،
 . 1/370لتنال،  ،هـ، ت تص 1400هـ، دات ال تب الع أية، 
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 صطالح الشرعي:ثانيًا: تعريف اإلجرام في اال
ل ـى الناحيـة الأصضـصلية  إل تام  ـي ال ـتعلتعت   الفقراء  انببَّ    
صلند الأتـأات ل أـنرم  ،صال ي يط   ل يه ال ناية ، صا الفع  الأ تم عت  

ـا يقــب  بأنرــا لـــــــــــ  أــــــــــ :لت رــا الحنفيــة ال نايــة تتعت ــ  لــام  ،ال ت أــة
 .الفال  ا ت أة يحاسب ل  ر يعتتت  1س، صيسصء أـــــــــل الفع

 أنرـــا لـــ  أـــاب :الأال يـــة قـــد لت رـــا  ؛أـــا ال نايـــة تتعت ـــ  اـــا،أص      
ـــا يحــد  ل ــى الــنفا ـــا أص   ـــتهــ صا صســأ    2س ، أص أــ  ج حــا ج  يضــتَ  أـأـــــــــ

تصف"   3س."ال نايا  ل ى األأصال  بباج صنرباج صستقة صايانة صا 

                                                           

 ،ه1389، 1ط/الح تـي، أطبعـة قاضـي جادل أ نـدي، أا الد ل أحأد تل قصدت، ،  نتائج األ لات  1س
تحق ــ  أحأـد لــادل ، أحأـد األأــ ل، ال ـر ت بــاتل لاتـد ل، ، تد الأحتـات ل ــى الـدت الأاتــات10/203

تحفـة الفقرـاء، ، 3/571 م،1994 -هــ 1415، 1ط/ لتد الأص صد، صأات، دات ال تب الع أية، ت تص ،
م، 1984 -هـــــ 1405، 1هـــــ   دات ال تــــب الع أيــــة، ت ــــتص ، ط/539لعــــصء الــــد ل الســــأتقندي، س :

، دات ال تــاب  ــيِ لتتــ ل الحقــائ   ــتح لنــج التقــائ ، ل ج غــي، العصأــة  اــت الــد ل لثأــال تــل ، 3/99
 . 6/97،  2ط/اإلسصأية، 

م  902-هــ 654سدهللا أحأد تل لتدالتحأل، الحطـابأصاهب ال      تح أاتبت ا   ، أتي لت  2س
ســـال ، ال ـــ ة أحأـــد تـــل أحأـــد ت غـــة الســـال  ألقـــتب الأ، 6/277ه، أطبعـــة الســـعادة، 1329، 1ط/

م، 1998-هـــــ1418، 1ط/ تــــب، اــــت، الــــدات الســــصدانية ل البــــاصي، تقــــديم حســــل ب ــــ ت بــــد   صآ
،  ال ــــتح البــــغ ت ل ــــى أقــــتب الأســــال ، تــــأل   أتــــي التتلــــا  أحأــــد 4/745الســــصدال،  ،الاتطــــصم

 .4/425م، 1974ل صبفي، دات الأعاتف أبت، د. أبطفى لأا :الدتدتي، تحق  
أــد تــل  ــ : أححقتتدايــة الأ ترــد صنرايــة الأقتبــد، اإلأــام أتــي الصل ــد تــل ت ــد الحف ــد األندلســي،   3س

أســر  الأـدات   ــتح إت ــاد ، 2/499م أبـت، 2006-هـــ 1427، 1، ط/دات التـدت أبـطفى، صأاــت،
 ،،  أرصت ـــة أبــت العتأيـــةالســال ، أتــي بلـــت حســل ال  ـــأاصي، دات ليســى البــات ي الح تـــي، القــاهتة

 .112، ،م1960
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أنرــا لــ   عــ  لــدصال صقــا ل ــى ب  2س الحنات ــةص   1س ةل ــا عيا رــالت ص     
أل   ــت  ،عــتضال مأــال، أال منفا، أالــ ــال ل ــى أص ــه التعــدي ســصاء 

 .لتضصا ل ى ل أة لم  نَب   3س ة،الحنات 

  4س ،ل  أا ا تسبه ال ا، أل  نب صأثـم ؛الظاهت ة  قالصا لت راص     
أص  ،صه ا التعت   لام بح ـ  ي ـأ  أـا يقـا ل ـى الـنفا، أص األطـتاف

أل  ل  أنـصاع التعـدي الـ ي يبـ َ  ي أ   ،أص دصنرا ،أص الأال ،العتض
 م ــي الحــال أي لحظــة صقــصع الفعــ ، أ  ــال التــأث تأيلــصل  نايــة ســصاء 
  ي الأستقت  أل  تاء  ل  الفع . أبب  التأث ت نت  ة

                                                           

 .1/122، أبت ،الأ تب ب تح دل   الطالب، لتد القادت اتل لأت ال  باني ن    1س
 ،ألتبــة الت ــاض الحد ثــة هـــ 630الأغنــى،  تــل قداأــه، أص ــ  الــد ل أتــي لتــد هللا تــل قداأــة س :  2س

، الأقنا،  تل قداأة، تحق   د. لتد هللا تل لتد الأحسل، 6/308 لتنال، ،م، ت تص 1983-ه1403
، دل ــــ  الطالــــب لن ــــ  الأطالـــب، ل عصأــــة أتلــــي تــــل  صســــ  25/5 م،1996 ،1ط/التتلـــي، ه ــــت، 

، 1ط/هـــ  قدأــه ســ طال اتــل لتــدالتحأل اتــل الع ــد ل، أؤسســة التســالة، ت ــتص ، 1033 تأــي، س :ال
لعتأــي، ، الأطــتجي، أتــص الألــاتم نابــت تــل لتــد الســ د، دات ال تــاب ا478م، ،1996 -هـــ 1417

 .112،  ،م1994-هـ 1414ت تص ، لتنال،  
ل ضــصئيا ، تحق ــ  جه ــت ال ــاصي ، أنــات الســت    ــي  ــتح الــدل  ، إتــتاهيم تــل أحأــد تــل ســالم تــ  3س

ـــــــى  2/315م، 1984-هــــــــ1404، 6ط/الألتبـــــــة اإلســـــــصأية،  ـــــــ  لتـــــــد الغن أنترـــــــي اإلتادا  ، تحق 
ال ـــتح ال ت ـــت ل ـــى أـــتل ، 2/252، ت ـــتص ، لـــالم ال تـــب ،م1996 -هــــ 1416، 2ط/لتـــدالاال ، 

العتأـــي، طبعـــة هــــ  دات ال تـــاب 682الـــتحأل تـــل قداأـــة س :  الأقنـــا،  ـــأا الـــد ل أتـــي الفـــتح لتـــد
 التحأل تل أحأد تل قاسم الحنت ـي ، حا ية التصض الأتأا، لتد9/318 تص ، م، ت1983-هـ1403

 .6/277، ، أصاهب ال    ، ل حطاب7/164 هـ،1403 ،3ط/هـ  1392-هـ1312س 
هـــ ، تحق ــ  ال ــ ة 456،  تــل حــجم أتــي أحأــد ل ــي تــل أحأــد تــل ســع د تــل حــجم، س : ىالأح ــ  4س

 .10/342هـ، 1352ت تص ،  ،ا ت، الألتب الت اتي أحأد أحأد  
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ل ـى  قـد ابـط حصا ل ـى إطـص  اسـم ال نايـة  ؛أأـا ال ـيعة الج ديـة    
أي أنرـا أابصبــة بأــا   1س  قــط طـتافالفعـ  الــ ي يقـا  ــي الــنفا صاأل

صهـ ا  ،صالضتب، صال تاح ،يحب   يه التعدي ل ى األتدال أث : القت 
إطصقرــم  ب الأات فــة  ــيالأــ اه أـا صا قــصا  يــه بعـض الفقرــاء أــل أئأـة

صا ـ  تعـت فرم   قـد  3س ؛، أأـا اإلباضـية 2سسم ال ناية أل ناحية لت ية ا
 .تعت   الحنفية

صأــل   4س ،ل ــى أــا تحدثــه الترــائم اســم  نايــة الترــائم قــصل لأــا يط     
هــ ل القالــدة  5س، تلأعتص ــة قالــدة  نايــة الع أــاء  بــاالقصالــد الفقريــة ا

                                                           

  هــ840س :البحت الجاات ال اأا لأ اهب ل أاء األأبات، تأل   أحأد تل يح ى تل الأتتضـى ( 1)
 .6/217 دات ال تاب اإلسصأي، القاهتة، ،لتد هللا تل لتد ال ت م ال تا ي :تحق  

ـــل أحأـــد األســـ صطي ـــصاهت العقـــصد،   2س ـــد ل أحأـــد ت ـــال، 3ط/ ، ـــأا ال ، طبعـــة أحأـــد ســـتصت العي
، 3دات ال تـــــب الع أيـــــة، ت ـــــتص ، ط/ ،هــــــ 879س :اتـــــل أأ ـــــت الحـــــاع ، التقت ـــــت صالتا  ـــــت، 2/249

هـــ  دات الأعت ــة 968أتــي الن ــات  ــتف الــد ل أصســى الح ــاصي س :، اإلقنــاع، 360هـــ، ، 1403
ه  710س ، تل أحأد النسقيهللا  ، البحت التا    تح لنج الدقائ ، أتي التتلا  لتد4/162 ت تص ،

الســـ د أحأـــد أتتضـــى لقـــصد ال ـــصهت، اإلأـــام ، 3/3هــــ، 1418، 1، ط/دات ال تـــب الع أيـــة، ت ـــتص 
 ت،  تـل قداأـة، ال تح ال ت ،1/121 ،العتأية أبت أرصت ة ، الجأ دي، تحق  : لتدهللا ها م اليأاني

 .5/146دات الفلت، ت تص ، 
الحتم، ألتـي حنيفـة النعأـال تـل أحأـد تـل أنبـصت تـل أحأـد،  دلائم اإلسصم  ي  لت الحصل أل  3س

 .112م، ،1960 -هـ1379أب  تل ل ي تل أبغت  يضي، دات الأعاتف بأبت،  :تحق  
 . 10/272تد الأحتات،  تل لاتد ل،   4س
لــالم الأــال ي، دات تــي العبــاا أحأــد تــل إدت ــا القتا ــي، اإلأــام  ــراب الــد ل أالفــتص  ل قتا ــي،   5س

،  تـل ى، الأح ـ1/122، لقـصد ال ـصاهت، السـ د أتتضـى الجأ ـدي، 2/206ب، ح دت ل ى ح دت، ال ت
-هــ 1357، س :ال ـ ة أحأـد تـل ال ـ ة أحأـد الجتقـا فقريـة،،  ـتح القصالـد ال11/10، الظاهتي  حجم

م، 2001-هــ 1422، 6سـصت ا، ط/دأ  ،  ،، دات الق م2ط/م  تا عة د. لتد الستات أتص  دة، 1938
،457. 
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صهــــي   1ست ــــة الضــــأال  ــــي الفقــــه اإلســــصأيأــــل القصالــــد الأتع قــــة تنظ
ــــ ي صتد ببــــيغة  تحرــــا س* الع أــــاء» أقتبســــة أــــل الحــــد   النتــــصي ال

بـــات ـــم يســـأ   اها لث ـــت أـــل الفقرـــاء ضـــابطصقـــد ســـأ    2س «   صها قالـــدة صل
 . نحباتها  ي باب صاحد

 تضــــ  أــــل هــــ ل التعت فــــا  ل  نايــــة ابــــطصحاج أنرــــا أتفقــــة  ــــي      
أــل ال فظــ ل يعنــى  ــي      ــي ال غــة إ  إل لــ اإل ــتام الأعنــى أــا أعنــى

ال غـــة صا بـــطصح الـــ نب، أص اإلثـــم، أص الاطـــأ، أص الحأـــ ، أص ال فـــت 
ألنه  ي نظت اإلسصم أاالفة أصاأت ال ـتع اإلسـصأي  ت أـة  لـ  هـ ل 

صل ـــل ا اـــتصف  ـــاء أـــل ناحيـــة  ؛الأعـــاني أتفقـــة أـــل ح ـــ  التعـــدي
 إطص  ال ف  ل ى العأصم أص الابص،.

                                                           

تقنـ ل الفقـه  ، 5الأـادة س أرصت ـة السـصدال،  ،م، صجاتة العـدل1984قانصل الأعاأص  الأدنية لسنة   1س
، 1، ط/الســــصدال  أرصت ــــةالاتطــــصم،  ،ال نــــائي اإلســــصأي، آدم ســــصأي ج ــــدال لطيــــة، دات الســــداد

  ـم، دتـي،دتاسا   ي الفقـه ال نـائي اإلسـصأي، د لتـد هللا أحأـد ال تـصتي، دات الق، 42هـ، ،1426
 .19، ،هـ1427، 1ط/
، ص بـات أعناهـا: هـدت دأـه ص  ضـأال  يـه صاألل م: ل  لصم ليا ت غـة لتأيـةالع أاء: التريأة  س* 

أص  ،أي أل الح صال إ ا أت     ئاج؛   يا ل ى باحبه  يء أل الضـأال أـا لـم  ثتـ   لـ  لـل تعأـد
 البـــحيح ل، تـــل أتـــي نبـــت،تفســـ ت  ت ـــب أـــا  ـــي ، 1/237العـــ ل، الا  ـــ  تـــل أحأـــد،س تقبـــ ت.

دات ال تـاب  هــ 610نابت تل لتد الس د أتى الألـاتم اتـل ل ـى، الأ طـتجي س : ، الأعتب، 291،
 . 10/360، تاع العتصا، الجأ دي، 306، ،م1994ت تص ،  العتأي،

ت ـــتص ،  ،دات الفلـــت  ه256تـــص لتـــدهللا أحأـــد تـــل إســـأال   التاـــاتي، س : اتي، أبـــحي  التاـــ  2س
، ن ـــ  2/1334 ، 1710/10بـــحي  أســـ م، تقـــم س، 12/110  6788/12م، تقـــم س1981-ـهـــ1401
، ،  ــت  البــاتي  ــتح بــحي  التاــاتي 7/92، أحأــد تــل ل ــي ال ــصلاني، طبعــة دات التــتا ، األصطــات

ـــم هــــ  دات ال تـــب الع أيـــة، ت ـــتص 852-هــــ772لإلأـــام أحأـــد تـــل ل ـــي تـــل ح ـــت العســـقصني، س ، تق
 . 12/316 ، 6913/29س
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لبعض   عــ  لفــ  ال نايــة لــام لت ــتأ  ال نايــة ل ــى األتــدال  ــا
 مضــتب، أ م ــتح، أ م ــال نــصع التعــدي قتــ ، أأ تهــا ســصاء صاألأــصال ص 

بــــال ف  التعــــدي ل ــــى   ص ــــب الضــــأال بالأــــال، صالــــبعض  اــــ،   تعــــد   
 قـــد ابــط حصا ل ـــى تســـأية  ؛أم التعـــدي بأـــا  ص ــب الضـــأال ،األتــدال

 ــحل لــال  ؛  الــ ي يقــا ل يــه التعــديلــ   ت أــة، أص  نايــة باســم الفعــ
 صهل ا. ،ستقة  ستقة، أص نرب  نرب

 ثالثًا: تعريف اإلجرام في القانوا:
أــل البــعصبا  التــي تصا ــه الباحــ   ــي تعت ــ  اإل ــتام، أنــه   
 ص ـــد تعت ـــ  أـــانا  ـــاأا لرـــ ا الأبـــط   بح ـــ  يلـــصل أقتـــص ج لـــدى 

لـى اتسـاع نطاقـه صا   ،أـل ناحيـة صيعـجصل  لـ  إلـى حداثتـه ،أرتأ ل بهال
 عب أباحثه أل ناحية أاتى.صت َ 

ا اصل  تـتة أ  أصلة ال تائم الأتت بة  ي أ تأا   اإل تام هص: أ
صدتاســــة اإل ــــتام تعنــــى دتاســــة  ،أص إ أاليــــة أحــــددة لظــــاهتة  أاليــــة

 اج ل ـى أي صضـا افرا ظـاهتة سـ صلية تتضـأل اتص ـاج  ـتصبـ ال ت أة
  2س ا.حــ  ضــتتاج ترــ ا الصضــل ــى نحــص أــا بأــا     1سا تأــالي أســتقت

                                                           

أبــادئ ، 7م، أؤسســة الثقا ــة ال اأعيــة، ،1199اإل ــتام، د.  تــصح لتــد هللا ال ــا لي، طبعــة ل ــم  1س
ل ـم اإل ـتام، د. لتـد الـتحأل ، 6م، ،1992، القـاهتة، ل م العقاب،  صج ة لتد الستات، دات النرضة

م، 1987ا، ل م ا  تأاع ال نـائي، د. السـ د ل ـى  ـ ت، 24اإلسلندت ة، أبت، ، أحأد أتص تصته، 
 .1/231م، 1970، أن أة الأعاتف، 3ط/ م اإل تام، د. تأسيا ترنام، ، ل7،
ل ــم اإل ــتام ، 27م، ، 1974، 3ط/أبــادئ ل ــم اإل ــتام، د. تؤصف لت ــد، دات الفلــت العتأــي،   2س

 .23م، ، 2007صل م العقاب، د.  صل ثتص ، 
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صأ ـال الدتاسـة هـص: صبـ  ص رــم تفسـ ت ال ت أـة لـانحتاف أـل ح ــ  
 أسبابه صأظاهتل، صصسائ ه صآثاتل.

لأـــا تســـتردف الدتاســـة الأعت ـــة الثاتتـــة صالأصثـــص  ترـــا صالبـــادقة 
لعـــصع   2س بالتباتهـــا أســـتأدة أـــل الت ـــاتب الع أيـــة  1س حـــصل ال ت أـــة
ضـــاء ل  رـــا أص الصقايـــة أنرـــا حتـــى   يعـــصد تأر ـــداج ل ق  ـــي استئبـــالرا
 يحــاصل الباحــ  لــل طت ــ  بحثــه أل يضــا نظت ــة   3سإل رــا أــل  د ــد،
اهـا؛ أل أســباب أع نـة أـل  ــأنرا إ ا أثـت   ـي إنســال تحأـ  قصالـد أؤد  

  .أع ل لالأعتقد أثصج أصضصع البحأع ل أل تد ا به إلى س ص  
هتة اإل تاأيــة أــل قــد اتفــ  ل أــاء اإل ــتام ل ــى أل دتاســة الظــاص 

ترـــا قـــانصل العقصبـــا  الـــ ي يطـــات  تـــ ل الفعـــ   ناحيـــة قانصنيـــة  اـــتَ، 
 تطت   العـادل  ـي ال ـجاء ل لأصضصع له  ي القانصل ل ي يب صالن، ا

 .لية أي  ال  لل  تأهؤص حدد أدى أسالأقتت  ي القالدة ال ناية صي
يـة أص ناحتر ا ن د أل ل م اإل ـتام    ـدتا ال ت أـة أـل جاصيـة  

ضـــطتاب  ـــي الظـــاهتة انحـــتاف  ـــي الأ تأـــا تحـــد   قانصنيـــة  قـــط تـــ 
الأنطقيـــــة التـــــي تحلـــــم ال ت أـــــة صالقصالـــــد أص ليحـــــدد القـــــصان ل  ،صضـــــعه

  صتفستها  ي أظاهتها الأتنصلة.
                                                           

 .17 ، ، ، ت تص م2004،  1ط/دصا ا ال ت أة، د. لتد التحأل أحأد العيسصي،   1س
 .106م، ، 1963دتاسا   ي الس ص  اإل تاأي صأعاأ ة الأ نت ل، د. الس د يسل، دات الفلت،   2س
م، دات 1998هـــــ 1418، 1/طالعــــاتي، صأاــــت،  ل ــــم اإل ــــتام صالعقــــاب، د. أحأــــد  ــــصل حت ــــب  3س

، ل ــم 9م، ، 1968، 3ط/ ،، قت ــي أحأــد  ــاتا، أســال ب ل ــ  ال ت أــة20، لأــال ، الأسـ تة
 .45م، دات الأعاتف، ، 1986د. لتد التحيم بدقي، طبعة  قاب،الع
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 : تعريف الجريمة في القانوا:رابعاً 
ـــم اإل ـــتام  ـــة أـــل البحـــ   ـــي ل  ـــى هـــص بأـــا أل الغاي التعـــتف ل 

ســة يقتضــي األأــت دتا ؛ة صلتحق ــ  هــ ا الرــدفأســباب الظــاهتة اإل تاأيــ
لت نـا نلـصل قـد  ـتام ألل  ـي تعت ـ  اإل ؛ال ت أة أل الناحية القانصنيـة

صحتى نستطيا ت     الأعتقـد  ،بطصح ال تليال ت أة  ي ال غة صا 
 صتــــد أــــل أعت ــــة  لــــ  الســــ ص   ؛الــــ ي  تســــتب  ــــي اتت ــــاب ال ت أــــة

 ل يه القانصل.  صيعاقب ،اإلنساني ال ي  ت ضه الأ تأا
ـــــ يقـــــد ا ـــــص  ـــــاح القـــــانصل أـــــل أت  بعـــــض    ـــــ   اـــــ،  غب   ة تعت 

 ـــص يلـــصل  ،إل  ـــاء   ـــت دق ـــ  ،ال ت أـــة، ألنـــه    ا ـــص أـــل ضـــتت
ص  أانعـاج أـل داـصل أعـال  اات ـة  ، اأعاج ل ـ  الأعـاني الأط صبـة   رـا

ال ت أــة  تــ   ــتى بعضــرم أنــه   دالــي لتعت ــ لــل أط ــصب الأ ــتع، 
 ل   ت أة صحدد أتلانرا  تعت فرا تج د. ألل القانصل ت ل

أفــاهيم ال ت أـة تتعــدد ال صانــب الأات فـة التــي تنظــت   تعــددصقـد 
نــــاتج لأاالفــــة ص  رــــا بأنرــــا: أا ــــص  قــــانصني اتتــــداءج إل رــــا  ــــالبعض يعت 

بــادت  ضــات بليــال الأ تأــا ،  رــي  عــ    ــت أ ــتصعأحلاأــه انترــاءج 
  1س تدت تاج احتتاج اج.لل إتادة  نائية يقتت له القانصل لقصبة أص 

                                                           

، 82م، ،1979، دات الفلــــت، 1ط/قــــانصل العقصبــــا  القســــم العــــام، د. أــــأأصل أحأــــد ســــصأة،   1س
دصا ـا ال ت أـة، ، 2م، ألتبة األن  ص الأبت ة، ،1990 ،3ط/ال ت أة  ي الأ تأا، أحأد لاتف، 

لــصع القــتآل ل  ت أــة، ال ــنقيطي لتــد هللا أحأــد األأــ ل ، 27لتــد الــتحأل أحأــد العيســصي، ، د. 
 ــــتح األحلــــام العاأــــة، أحأــــد إتــــتاهيم ، 17هـــــ، ، 1413، 1ط/ الأد نــــة الأنــــصتة، أحأــــد الأاتــــات،

 .1/22 ،ل م اإل تام، تأسيا ترنام، 4، إسأال  ، 
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الــبعض يعتتتهــا ســ صلاج إنســانياج أنحت ــاج يأثــ  التــداء ل ــى حــ ، ص 
ال ــتع، أص القــانصل أص أبــ حة أــل الحقــص  أص الأبــال  التــي يحأ رــا 

صأــــنرم أــــل لت رــــا بأنرــــا: ضــــتت أحظــــصت   1س ،ل  رــــا البــــادت تنــــاء
ادة بأقتضى القانصل ال نائي أنسصب إلى ت ـ  لـاد  بـال  اتت بـه لـل إت 

  2س صقبد،   ب أل  تقاضى ل يه لقاباج أع ناج  ي القانصل.
لأــا التتتهــا الــبعض اآلاــت ظــاهتة قديأــة بقــدم الأ تأــا الب ــتي 

 رــي س ســ ة أتعاقبــة   3س   يلفــي  ــي تفســ تها نظت ــة  ا  ص ــه صاحــدة
التـــــي تـــــؤثت  ـــــي ســـــ ص  الفـــــتد   4س أـــــل العصاأـــــ  صالأـــــؤثتا  الأات فـــــة

  5س الأ تأا. يضطتب  يعلا ا صج  ي 
تـــ ل لـــ  التعـــات    قـــد حـــاصل بعـــض ل أـــاء اإل ـــتام أل   أـــاص 

نرــــا ظــــاهتة ا تأاليــــة أــــل ظــــصاهت الســــ ص  اإلنســــاني إالســــابقة  قــــال: 
الأنحتف لل القصالد التـي تصاضـع  ل  رـا ال أالـة تحق ـ  لأبـالحه 

صأـل ل أـاء اإل ـتام أـل   6س ،الأستقتة  ي الحفاظ ل ـى قيأرـا صحتأاترـا

                                                           

، 17،هــ، 1425،  ،1، ط/ ت أة  س   األأصال  ي الفقه اإلسـصأي، د. لطيـة  يـاض، أبـت  1س
عبـــد الفتـــا  خاـــر، إدارة البحـــو ، ال ـــعودية،  ،حلاأرـــا العاأـــة  ـــي ات اهـــا  أعابـــتةال ت أـــة صأ

 .11، ، هـ1405
 .18، ، لصع القتآل ل  ت أة  2س
 .9، ،م1960 ،،  أرصت ة أبت العتأية، سعد الأغتأي، دات الأعاتفال ت أة صالع م  3س
 .9،  ،ى، دات الأعاتفال ت أة صأسال ب البح  الع أي، حسل أحأد ل   4س
 .16، ، ، أؤسسة  باب ال اأعة2، ط/ل ج د ل ى الأت ل البح  الع أي لل ال ت أة، د. أتصا  5س
م، 1981، دات الق ـم، ، أردي لت ـد دأ ـ ، قضايا الحياة الأعابتة18ل  ت أة، ،لصع القتآل   6س

 .16 اض، ، الت  م،2010، 1، ط/ تائم النساء، بسأة تن  لتد هللا السنات، 262، 
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ــــ ــــال: "ال ت أــــة هــــي الســــ ص  حبــــت التعت  ــــداا ي  ق ــــي ال تــــ  ال    
الأتعأد   ت الأ تصع البادت لل أظـاهت نفسـية هـي ألـتاض ل  تـ  
الـــداا ي صاإلضـــتاب البـــاثصلص ي، إل ـــباع احتيا ـــا  تتط ـــب أنـــه هـــ ا 

ـــ  1س، الســـ ص " ا أعنـــى ال ت أـــة لت ـــأ  لـــ  أـــا   تأـــه صأـــنرم أـــل صس 
ال ت أــة ســ ص  إنســاني   تأــه أــه القــانصل  قــال: لــم   ت   لْ ا  ص  ،الأ تأــا

   2س ل ى ت ت أه. الأ تأا صلص لال القانصل    نَ، 
تر ا ت صل ال ت أة أسـألة التبات ـة تات ـ  بـااتصف الأ تأعـا  

صل  أ تأا يع ل لنفسه أنـصاع السـ ص  الضـات بأبـ حته  ،جأاناج صألاناج 
ســب ص ــ  القــيم ا  تأاليــة التــي يقتتهــا صهــص الــ ي يحــدد العقــاب الأنا

ــل ــ  ســ ص  ال ت أــة التــالي  ــحل بص ،    أنحــتف صال ف ــ  بأحــص أثــتل الس 
 ـــي قـــانصل العقصبـــا  هـــي: الفعـــ ، أص التـــت  الـــ ي نـــ، القـــانصل ل ـــى 
لقصبة أقتتة له،  حنه بأقتضى  لـ  القـانصل   يعتتـت الفعـ   ت أـة إ  

   3س .ل ى العقاب، ص  لقاب أل   ت ن، إ ا لال ثأة ن،

                                                           

 .168أبادئ ل م اإل تام، تؤصف لت د، ،   1س
، أسال ب ل   ال ت أـة صتنأيـة الثقا ـة القانصنيـة، 33ل م اإل تام، د.  تصح لتد هللا ال ا لي، ،   2س

 .91م، ، 1968 ،3ط/ قت ي أحأد  اتا،
ا، دات الفتقــال الفقــه ال نــائي  ــي ال ــتع اإلســصأي  قــه العقصبــا ، د. أحأــد لتــد القــادت أتــص  ــات   3س

جهـتة، دات الفلـت العتأــي، ال ت أـة صالعقصبـة  ـي الفقـه اإلسـصأي، أحأـد أتـص ، 21هــ، ،1426، 1ط/
الت ــت ا ال نــائي اإلســصأي أقــاتل بالقــانصل الصضــعي، لتــد القــادت لــصدة، الألتبــة التص يقيــة، ، 25، 

د.  قــانصل العقصبــا ، ــتح ، 15دصا ــا ال ت أــة، د. لتــد الــتحأل أحأــد العيســصي ،، 1/51، م2009
 ـــتح قـــانصل العقصبـــا ، أحأـــد ، 40م، ،1989، 6أيـــة، ط/أحأـــد ن  ـــب حســـني، دات النرضـــة العت 

 .59-57بفص  ب ، أطبعة ا لتأاد، ،
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 قـد  ؛عت ـ  ال ت أـة تحد ـد ص رـة النظـت إل رـال    ل  يقتضي ت
 أص ا تأالية، أص   سـفية، أص ،أص قانصنية ، نظت إل را أل ناحية  تلية
يـة، ا تفـصا تص رـة النظـت القانصنقد اح القانصل ت  أاصقية، صالأصح  أل    
  ي باحــ   ــي ل ــم اإل ــتام، ص تضــأاــ، صهــ ل هــي الصا رــة التــي ت

 ات اه ل: أا قد ني ل  ت أة ل التعت   القانص أأأا ست  
 صأانصل العقصبـا   عت رـا بأنرـا  عـ  صق ،ات اهاج  ل ياج: تأط ت ل الصاقعة

 .الأاالفة لقصالد قانصل العقصبا صاقعة، تتت ب ب
ات اهــاج أصضــصلياج: تلــج  ــي تعت ــ  ال ت أــة ل ــى  صهتهــا بالتباتهــا ص 

أأنه صليانه  صالتي يقصم ل  را ،صاقعة ضاتة بأبال  الأ تأا األساسية
  عتف ال ت أة بأنرا صاقعة ضاتة بليال الأ تأا.

ت ــ  أـا تعتفـ   قــد ا ؛تعت ـ  ال ت أـة  ــي القـانصل السـصدانيأأـا 
ــت   ال ت أــة هــي لــ   عــ  أعاقــب ل يــه " :ألص ــن، ل ــى  ،اح القــانصل   

حـــــدص     1س ،"تبأص ـــــب أحلـــــام القـــــانصل ال نـــــائي، أص أي قـــــانصل آاـــــ
 تتبط تت ص ل ال أالا  الب ـت ة   اـصف  الظاهتة اإل تاأية هص صاقا

 ت تبعـــاج لأـــا يطـــتأ ل  رـــا أـــل ـــي  لـــ ، ن ـــأ أـــا ن ـــأترا ص   ـــجال  تطـــص  
 ــحل الســ ص  العــادي  اضــا لــإلتادا  ال ابــية  ؛تغ  ــتا ، صأــا  لــ 

نابعـة أـل ال  تبتف اإلنسـال ل ـى حسـب أفاهيأـه التاسـاة  ـي نفسـه 
 .الحياةأعتقداته  ي 

                                                           

 السصدال.  ،  صجتة العدل3م، الأادة س1991القانصل ال نائي لسنة   1س
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 ،صأل الأـــاء العأ ـــ  يغــــت   ،أل النـــات تحـــت  أـــثصج: يعتقـــد ال ـــ   
صأــــل   يبــــد ، أص  ــــؤأل ترــــ ا؛  حنــــه يعتتــــت   ــــت ســــصي  ــــي تفل ــــتل 
اإلنساني صلندأا  ت نب اإلنسال القتب أل النات،   ل  بستب التقـادل 

 . ي سصف  ناله بالقتب أنراالعأ   بالضتت ال
ل أص ل ل   حل ل أعتقدا  أهأية لت تة  ي تص يه الس ص  نا عـاج لـا

لت ـت بالنسـبة لقصالـد لأـا لرـا دصت  ،اج بالنسـبة لقصالـد صقـيم الأ تأـاضات 
النظـت لـل  بغـض  تباع الس ص  السصي، أص الس ص  الأ تم االقانصل  ي 
بأـــا أل قصالـــد الت ـــت م ص ، تت ـــاب ال ـــتائمالأســـالدة  اـــتى األالعصاأـــ  

 قـط دصل   ت ثاتتة،  حننا   نستطيا األا  بالأفرصم القانصني ل  ت أـة 
أســـــباب ال ت أـــــة،  لـــــلال ـــــتلي صا  تأـــــالي ألننـــــا نبحـــــ   الأفرـــــصم

 الأفرصم القـانصني يبـ  ال ـا، بـاإل تام لأ ـتد أاالفتـه النبـص، 
ل لان    تأث  اطصتة إ تاأية القانصنية  .صا 

ت نأــــا الأفرــــصم ال ــــتلي صبــــ  بعــــض الســــ ص  بــــاإل تام أثـــــ  
ۇئ  ۇئ   چ  تعووووال  لــــه  ــــي قص أص ا ســــترجاء بــــالأؤأن ل اإل ــــتا  بــــاب 

هـــــم بـــــناد د قـــــت   ضـــــحلصا ص  (1)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
صا ترــــم  نعــــترم هللا ســــبحانه صا ترــــم صاســــتاف  ل لنــــدأا أــــت   ل ــــى الأســــ أ

 أ تم. بأنه  ا   يب  القانصل الأ ت  اتتداءج ت نأ  2سصتعالى باإل تام
                                                           

    .29سسصتة الأطفف ل، اآلية   1س
تحق ـ :  هــ 875القتآل، أتص ج د لتد التحأل تل أا صف الثعـالتيس :ال صاهت الحسال  ي تفس ت   2س

   .5/566 هـ،1418 ،1ط/، دات إحياء التتا  العتأي، ت تص ، آاتال  ة أحأد ل ي أعصض ص 
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ألنـــه يبـــ  بعـــض الســـ ص   ؛يضـــاج أنأاـــ  بـــالأفرصم ا  تأـــالي  
لْ ص  ،باإل تام  صل ننـا نأاـ  بـه ألنـه ،لال القانصل    ن، ل ى ت ت أه ا 

أــل  ــأنه أأــا   عــ   صيحــطَ  ، ببــم ال ــا، تببــأة اإل ــتام صيحقــتل
صنعتقـــد أل هـــ ل لقصبـــة  ،ص نعـــجل لـــل الأ تأـــا ،ا ال ـــا،  نـــجصي هـــ 

أـل بعـض العقصبـا  الأاديـة التـي  ـن،  أعنصية قاسية تأأا لانـ  أ ـد  
 .  ه ل  نا أل نأا  بالأفاهيم الثصثة أعاج ل  را القانصل، إ ا ل ل  ل   

رــصم ال ت أــة  ــي أفأــا الع ــم أل هنــا  أص ــه  ــبه صااــتصف تــ ل      
أــا ال ــت عة اإلســصأية تفــ  صالقــصان ل الصضــعية إ  تال ــت عة اإلســصأية 

القصان ل الصضعية  ي أل الغتض أل تقت ت ال تائم صالعقـاب ل  رـا هـص 
صل ـــل   1س صضـــأال نقائرـــا ،نظاأرـــاصبـــيانة  ،حفـــ  أبـــ حة ال أالـــة

  2سبـغ تاج  م ال لت ـتاج أأد ال نب سصاء ال ت عة تط   اإل تام ل ى أ ت  

 رـا الأ تأـا  رـي صتعتتت األاص  الفاض ة أصلـى الـدلائم التـي يقـصم ل 
د  ي ه ل الحأاية بح ـ  ت ـاد تعاقـب ل ـى صت د   ،تحت، ل ى حأا ته
  3س  .األاص ل  األ عال التي تأَا 

اصقيـة إ  أـا ت ـاد ترأـ  الأسـائ  األالقصان ل الصضـعية  ت نأا ن د     
أيضــاج اات فــا  ــي أت عيــة الحظــت،  ال ت أــة   4س ،ليــال الأ تأــا يأــَا 

 ـــي القـــانصل  عـــ    ـــت أ ـــتصع تـــن، القـــانصل أأـــا أـــا لـــم  ـــن، ل يـــه 
                                                           

  .26- 25سد. أحأد لتد القادت أتص  اتا، ،الفقه ال نائي،   1س
 .44لصع القتآل ل  ت أة، ل  نقيطي، ،   2س
 .1/51لتد القادت لصدة، نائي، الت ت ا ال   3س
 .22ال ت أة صالعقصبة، أتص جهتة، ،   4س
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ال فــت بــاب تعــالى أ تــت  ت أــة  ــي ال ــت عة هــي  :  ــيا ت ت أــة  أــثصج 
  1س القصان ل الصضعية   تعتتتها  ت أة.أال ص بعد اإلي
أأـا  عـ  الـصاجع الـد ني  ي اـتص ااتب  ال ت عة بالعقاب اآل لأا

  لاـت آللاـص القـانصل الصضـعي أـل الـتادع أهم  يء لعصع ال ت أة، ص 
 .ة  ت اب ال ت أة إ  اصف العقصبة اآل ص صاجع  يه يأنا أل ات 

أـة   ت ت ـ   تت اترـا ل اإلنسـال أـل  عـ  أي  ت ل ل  لص تأل  
أعت ــة تاــصف ال ــت عة؛  ــحل ال ــا، الأــؤأل يلــصل أتأ ــداج أــل لــدم 

ل ـل الـصاجع الـد ني  ـي نفسـه أقـصى التـي يألـل أل  تت ترـا أة    ت أحد ل
ه لـ تعـالى ألل تقابـة هللاص  ؛ل ـى سـ صله هاأل لقصبة الدنيا بالنسبة لتأث ت 

  لج ص  . قائأة ل ى اإليأال العأ   باب  ي الست صالع ل
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .40 تح قانصل العقصبا ، أحأد ن  ب حسني، ،   1س
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 المطلب الثاني                          
 مفهوم السبب 

 أواًل: تعريف السبب في اللغة:
صيعتتـــــت أفرـــــصم الســـــتب أـــــل أ ثـــــت  ،لـــــ   ت أـــــة يبـــــحترا ســـــتب    

 الأفـــاهيم انت ـــاتاج تـــ ل الع أـــاء  رـــص الأحـــت  صالأص ـــه لســـ ص  اإلنســـال،
الطت ــ  إلــى  الصا بأنــه:غــة ل ــى تعت ــ  الســتب  قــصلقــد اتفــ  ل أــاء ال 

   1س.أصتأص أا  تصب  به إلى أأت أل اآلء، ال ي
  2س،صتطابق  ألفاظرم  ي  ل  ح   يقصلـصل إل السـتب: هـص الحتـ     

صلــــ   ــــيء  صبــــ  إلــــى الأقبــــصد يســــأي ســــتب الصبــــصل إلــــى  لــــ  
 :  ع ـ   صنـاج لـي سـتباج إلـى  ـصل  ـي حـا تيتقـصل  3سال يء الأقبصد

قــصل أــالي إليــ  تص  ، تــه بســتب صســاطة  ــصل هــ ابأعنــى أنــه قضــاء حا
 .ستب: أي طت  

                                                           

 ، أاتـات البـحاح،1/459تب،  تـل أنظـصت، ، لسال العـ7/204 ،الا    تل أحأد، لتاب الع ل  1س
اــاطت، دات الحـد  ، ت ــتص ، أحأـصد  :تحق ــ   هــ 666أحأـد تـل أتــي بلـت لتــد القـادت الــتاجي، س :

 .281، ، هـ1415
 ،1/145، ال ـصهتي  ،البـحاح 3/29 فـاتاتي،الد ـصال األدب،  ،12/219 الرـتصي، تر  ب ال غـة،  2س

، 2/329 ،اتــل األث ــت، النرايــة ،5/2904 الحأ ــتي،  ــأا الع ــصم،، 1/456 الــتاجي،، أقــا يا ال غــة
 ،1/95، القـــــاأصا الأحـــــيط، 3/89 ،هــــــ1378أـــــد تضـــــا، ت ـــــتص ، أع ـــــم أـــــتل ال غـــــة، ال ـــــ ة أح

 .1/750 م،1998 ،1ط/أبط حا  أبصل الفقه لند الأس أ ل، د. ت    العا م، لتنال، 
التعت فا  ل  ت اني، أتص الحسـل ل ـى تـل أحأـد تـل ل ـى ال ت ـاني، الأعـتصف بالسـ د ال ـت  ،   3س
الأبــباح ، 48م، ، 2003-هـــ 1424، 2ط/هـــ  ال تــب الع أيــة، أن ــصتا  أحأــد ل ــي، 816: س

هــ ، 770 : سالأن ت  ـي قت ـب ال ـتح ال ت ـت، ل تا عـي، أحأـد تـل أحأـد تـل ل ـي الأعتـتي الف ـصأي، 
 .1/310 ،الألتبة الع أية، ت تص 
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صأسباب السـأاء: ق ـ   ،صلصقة القتابة ،ة: الأصد  أيضاج  الستب يعنىص     
 جموووأو ،يقـــال قطـــا هللا بـــه الســـتب إلـــى الحيـــاة  1سا،أص أتصاترـــ نصاح رـــا،

  3س،چ ھ ہ     ہچ  تعـالى:سـبحانه ص  هقصلل  2س ، سباب سبب

صالأقبـصد: انقطـاع  ،الأصدة صتصاب رم  ي الـدنيا"  4س :قال اتل لباا
لأـا يقـصل   5س ،"رم  ـي الـدنيا أـل األتحـام صالأـصدةالصب  ال ي لـال ت ـن

وقولووووك  (6) ،چڳ ڳ     گ    گ  گ چ  تعــــالى:ســــبحانه ص 

  (7) .چڀ    ڀ    ڀ   پ        پ   پ   پچ  تعال  
                                                           

، 1/145البـحاح، ال ـصهتي، ، 1/281، ، ل ـتاجي ، أاتـات البـحاح317،  ،الأن د  ي ال غـة  1س
 .96بادي، ،أتصج القاأصا الأحيط، الف ، 1/310 ، ل تا عي،الأبباح

 ،1ط/ ،لــالم ال تــب، هـــ 515البــق ي س :  ل ــي تــل  عفــت تــل ل ــي الســعدي،، لتــاب األ عــال  2س
تحق ـ :  هــ 458أتص الحسل ل ي تـل سـ دل الأتسـى س : ، الأاب، ،2/161 ،م1983-هـ 1403
 .2/470 ،م1996 -هـ1417، 1ط/ ص ،، ت ت دات إحياء التتا ، تتاهم  فالإا    

  . ہ ہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ ںس   تداية اآلية:166سقتة اآليةسصتة الب  3س
: هص لتد هللا تل لباا تل لتد الأط ب، القت ي الرا أي، أتـص العبـاا، حتـت األأـة، ابن عباس  4س

، صتصى صتت أــال القــتآل، البــحاتي ال   ــ ، صلــد بألــة، صن ــأ  ــي تــدء لبــت النتــصة،  ــصجم التســصل
فســ ت حــد ثاج،  نســب إليــه لتــاب  ــي ت 1660يح ل ص  تهأــا لنــه األحاد ــ  البــحيحة، لــه  ــي البــح

بــابة  ــي تأ  ــج أــل أتصيــا  الأفســت ل لنــه، تــص ي بالطــائ . ساإل القــتال،  أعــه بعــض أهــ  الع ــم
  ه852  س ــراب الــد ل أتــي الفضــ  أحأــد تــل ل ــي تــل ح ــت العســقصني،  البــحابة،  تــل ح ــت،

اتــــل ، ، أســــد الغابــــة2/66، اتــــل قــــانابــــحابة، ، ال4/90 ،ه1367 ،1ط/ألتبــــة ال  يــــا  األجهت ــــة، 
ــــتا م ألــــصم 3/186، ه1432، ، دات الفلــــتاألث ــــت ــــب، أع ــــم ت ، الفقرــــاء، د. يحــــي أــــتاد، دات ال ت

  .1/70 ،هـ1416، 6، ط/س ت صالأفستصل، أحأد حس ل ال هتيالتف، هـ1425 ،1ط/ت تص ، 
  .26،  ت تص ، الس صطي، لالد  ص صل الأح ي صل الد ل  تفس ت اإلأاأ ل ال     ل،  5س
 . 37- 36سسصتة  ا ت، اآلية   6س
  .85- 84سسصتة ال ر ، اآلية   7س
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ه العصقـة، نستا ، أل تعت فا  ل أـاء ال غـة لأعنـى السـتب: أنـ
أص  أص الصســـاطة، أص الطت ـــ  الـــ ي يألـــل أـــل اصلـــه أعت ـــة األ ـــياء،

ــــ  ال ــــيء صنــــت   تعت ــــ   ،طت ــــ   صبــــ  لأعت ــــة الأقبــــصد أــــل  ل
ـــاط هـــ ا التعت ـــ  بأصضـــصع البحـــ  صهـــص  الســـتب بأعنـــى العصقـــة  تتب

 اج  ي الأبط   الفقري صالقانصني.األ ثت   صل
 رعي:ثانيًا: تعريف السبب في االصطالح الش

أنضـبط ل سـتب  قـالصا أحـدد ص لقد اتف  أ  ـب الفقرـاء ل ـى تعت ـ      
لــدل   صالــ ي دل ا، أص الصبــ  الظــاهت الأنضــبط ،األأــت الســتب: هــص
، أص أعت ـــاج أص أانعـــاج أنـــه، أص  ـــتطاج لـــه ،ل هـــ ا ســـتباج لرـــ اأالســـأعي بـــ

   جم أل ص ـصدل ص ـصد الأسـتب  لملص صد الحلم ال تلي   لت ت ا الح
   1س .أل لدأه العدم ص  جم
ـــ  لـــالغتصب لص ـــصب بـــصة الأغـــتب صلالقتـــ  العأـــد العـــدصال      ص ل

الأص ب ل قبا،، صلحتصف أال الغ ت، أص لبـبة الأص ـب ل ضـأال 
  رـــا أصبـــاف ظـــاهتة أنضـــبطة أتاد ترـــا ال ـــاتع الحلـــم بح ـــ   ص ــــد 
تص ــصدل ص نتفــي بانتفائــه لأــا هــص الحــال  ــي الع ــصم الطتيعيــة الت ت تيــة، 

لـــــم ألل القبــــد  ـــــي لـــــ  هـــــ  ل الأ ــــال ل هـــــص تأـــــط الظـــــاهتة، أص الح
                                                           

ه 1402، ، ت ـــتص ، دات ال تـــاب العتأــيإســحا  ال ا ــي أبــصل ال ا ــي، أحأـــد تــل أحأــد تـــل  1س
 تحق ـ : احأـد أبـطفى، دات الفضـ  ة، هــ،1307، ل م األبصل، أحأد بد   حسـل اـال، 1/353

تحق  :  هـ ،489السأعاني، س  تي الأظفت أنبصت تل أحأد أ األدلة  ي األبصل، ، قصاطا93، 
، الــــ ا تة، 2/15، هـــــ1418، 1ط/ت ــــتص ،  ،أحأــــد حســــل إســــأال   ال ــــا عي، دات ال تــــب الع أيــــة

 .1/69، ت تص ، دات إحياء ال تب العتأيةالقتا ي، أحأد تل إدت ا القتا ي، 
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، صهـــــ ا أـــــا أتفـــــ  ل يـــــه الع أـــــاء ال ـــــتلي بالســـــتب الـــــ ي تع ـــــ  ترأـــــا
ي أ  الستب تر ا الأفرصم ل    أل األ عال اإلنسـانية،    1س الأعابت ل،

صالصقائا الطتيعية لأا ي أ  األصباف الأناسبة ل حلم لأ ـ  النبـاب 
ب التـيأم بـالتتاب ألصبـاف الغ ـت أناسـبة ل حلـم لص ـص لص صب الجلاة صا
 .لند  قد الأاء

نأــا تــؤدى األســباب  ــي هــ  ل القســأ ل ت عــ  ال ــاتع صا   ابــه  صا 
ــــت م ل اتــــه صل نــــه إنأــــا نبــــبه ال ــــاتع  ــــا أـــــثصج    ص ــــب ال لرــــا،  الجن
ل ص ــصب  ــي حقــه تاــصف الع ــ  العق يــة، صقــد  عــ  هللا تعــالى ضــتب 

قـتة سـتب ل حيـاة أـا أنـه   أثـت لـ ل   ـي الحيـاة، القت   تـبعض لحـم الب
 ص ج الأاء بضتب العبا أا إنه   أثت ل ل   ي  ج الأاء.

يقاتـ  أا  األصل. صيط   الستب لند بعض الفقراء ل ى أتأعة أ ياء:  
ـــةل ـــ ، صالثـــاني.الأبا ـــت  ،ا ـــ   ـــتطراالع ـــة التـــي تصالثالـــ .  ،ة الع 
   2س ل يه أ ثت أه  األبصل.أا  ه اص  ،الع ة ال تلية نفسرا صالتابا.

                                                           

، 131هـــ، ،1417، 3ط/ ت ــتص ، ،الحبــتي، دات ال  ــ الحلــم ال ــتلي صأبــادتل، د. أحأــد   1س
، د. بـــصح  ايــة الصبــصل ،170، ،هـــ1408بــصل الفقــه، د. لــصض أحأـــد إدت ــا الــص  ج  ــي أ

ـــد الـــتحأل ـــد ل لت ـــم األبـــصل، 203، ، هــــ1411 ،2ط/ ،ال ـــد، التيـــال الأـــأأصت  ـــي ل  الـــتحأل  لت
 ، دات الع ــم،2ط/اب اــصف، ل ــم أبــصل الفقــه، لتــدالصه ،86اإلســلندت ة، أبــت، ، لتــدالاال ، 

طبعــة  ،الـص  ج  ـي أبــصل الفقـه، د. لتــد ال ـت م ج ــدال، أؤسسـة التســالة، ت ـتص ، 117م، ،1978
ـــد الـــتحأل تـــل ل ـــي التأيعـــيالســـتب لنـــد األبـــصل  ل، د. لتـــد العج ـــ، 55، ، هــــ1408  ،ج تـــل لت
 .2/8م، 1980، الت اض

 تـل  ل ـى تصضـة النـاظت، بـصل الفقـه،أـ لتة أ، 1/353سـحا  ال ا ـي، أبصل ال ا ـي، اتـل إ  2س
 .42،  ،الس فية ، داتالأد نة الأنصتةأاتات ال نقيطي، تل ال، أحأد األأ ل قداأة
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صيقـصل   يبـ  أل يط ـ  أحـدهأا ل ـى  ،ل ل هنـا  أـل  اـالفرم
صأـا   1سأا يط   ل يه اآلات " أا يسأى ل ة   يب  أل يسأى ستب"

ل ــة ألل الع ــة هــي أــا  تصقــ  ل  رــا  يســأى ســتب   يبــ  أل يســأى
اء ل الفقرــصالــبعض اآلاــت أــ ،ص ــصد ال ــيء  رــي دل ــ  أــل أدلــة الحلــم

ل لــ  لأــا أ ص نفــي أل يلــصل لــ  ســتب ل ــة ،يعتتــت أل لــ  ل ــة ســتباج 
   2س .صليا ل  دل   ل ة ،ل ة دل  

: تـ ل السـتب صالع ـة  ت  أل تعت   الفقراء أل هنا  أر ا  تض  ص     
الع ـــة   تص ــــد إ  صأع صلرـــا أص ــــصد، لالنــــات   تص ـــد تــــدصل إحــــتا ،  

تب صأسـتبه   ـت أص ـصد، صقـد  ص ـد السـصالأطت    نجل تدصل سحاب، 
صل ــل هــ ا    ــدل قطعــاج ل ــى  ،الســحابة فــي الأثــال الســات  قــد  ص ــد 

   األسباب هي التي  تنى ل  را الحلم.، إ اج أطتنجصل ال
الســتب صالع ــة اســأال  ــالبعض يعتتــت أل  ؛صل ــل صبــالت م أأــا تقــدم    

 م تـــدصت أعرـــاصاألســـباب هـــي التـــي أضـــاف إل رـــا األحلـــا  3س، أتتاد ـــال
بأعنــى   4س ،نعــدم أعــه ص ــصب الأســتباالســتب  نعــدماص صبــاج صنفيــاج  ــح ا 

 صأنـــاءج  أل ال ـــاتع هـــص الـــ ي   عـــ  األســـباب التـــي تـــتتبط ترـــا األحلـــام
  .ل ى  ل  يلصل الحلم

                                                           

 .156التعات  ، ل  ت اني، ،   1س
 .2/274سحا  ال ا ي، دلة  ي األبصل، أحأد تل أحأد تل إقصاطا األ  2س
، ، د. ت  ــ  الع ــمفقـه لنــد الأســ أ لأبــط حا  أبــصل ال، 215دائـتة الأعــاتف اإلســصأية، ،   3س
1/97. 
 .   1/119ه، 1344 العتأية، ت تص ، الفتص ، ل قتا ي، دات إحياء ال تب  4س
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 لــت الســتب  ــي القصالــد: بأنــه" إ ا ا تأــا الســتب، أص الغــتصت، أص     
"لــص حفــت تئــتاج  :أــل  تصلرــا  1س لأبا ــت يضــاف الحلــم إلــى الأبا ــتة"ا

 ى الأتدي صالقات   القبا، ل،  تدال   را آات، أص أأسله  قت ه آات
"إ ا أ تـال أـل هـص أهـ  ل فتـصى  يستثنى أل القالـدة بـصت أنرـا:ص  ، قط"

قد ا تأا هنا سـتب ص   2س،تحتصف ثم تت ل اطؤل  الضأال ل ى الأفتي"
ل ـــى قـــدم الســـتب ي ،صأبا ـــت صهـــي إتـــصف الأـــال ، ـــتلي صهـــص الفتـــصى 

 .صلص ل أا أت   الأال ،اإل تاء ستب قصي  ي اإلتصف لأل؛ ؛با تالأ
ل الـــــ ي با ـــــت أل، صلـــــال أقتضـــــى القالـــــدة أل الأفتـــــي   يضـــــأل   

 صل يــه ل الفــتع أســتثنى أــل القالــدةصأرــ ا يلــص  ،اإلتــصف هــص الأســتفتي
 األسباب الأ تصلة   تؤدى إلى أفسـدة صاألسـباب الأأنصلـة   تـؤدى 

   .ةإلى أب ح
  للسبب: (3)ثالثا المفهوم الفلسفي

 الستبتنظت ة  صالأعابت لأنرم القدأاء الأس أصل  تأثت الفصسفةلقد  
                                                           

ل ــصل الــد ل لتــد الــتحأل تــل أتــي بلــت الســ صطي، تحق ــ  طــه لتــد الــتؤصف  أل ــبال صالنظــائت،ا  1س
 .447ل جتقاء،  ،  تح القصالد الفقرية،294صلأات الباتصدي، الألتبة التص يقية، ، 

 . 295األ بال صالنظائت لإلأام الس صطي، ،  2س
ال غــة صهــص دا ــ   ــي  ،اســم الف ســفة  صنــاني: " الفــاتاتي  ــي أعنــى اســم الف ســفةيقــصل أتــي نبــت   3س

   ـيصسصهـص  ـي لسـانرم أتلـب أـل  ،صأعنـال إ ثـات الحلأـة     سـص اسصهص ل ى أ هب لسـانرم ، العتأية
صالف  ســصف أ ــت  أــل الف ســفة صهــص ل ــى أــ هب لســانرم  ، ثــات صســص يا الحلأــة فــيص اإل  ســص ياسصأــل 

. سل ـصل األنبـاء "صهص ال ي  رب ل  حياته ص تضه أل لأتل ل حلأـة ،   سص ص صأعنال الأؤثت ل حلأة
هـ  تحق  : 668:  س ة ي طبقا  األطباء، أحأد تل القاسم أص   الد ل، أتص العباا اتل أتي أب بع

  .604، لتنال، دات ألتبة الحياة، ت تص ، د. نجات تضا،
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 : ـي لتاتيـه  2س ص  ـتل  ـي بـيا ة أتسـطص  1سيالفاتاتل الستب أص الع ة
 ـي  أفرصم تتـابا الحـصاد أتسطص صلم يقبد  ،ةالطتيعة صأا بعد الطتيع

نأــا قبــد ترأــا األ ــج  اء التــي  ت ــصل أنرــا الأص ــصد  ــي إطــات الجأــال صا 
نظت ته  ي الع   األتأا، صلقد  ت   ي نظت ته ت ل الع   الداا ية التي 

ع ـــ  الاات يـــة تتـــأل  أنرـــا الأص ـــصدا  صهـــي الأـــادة صالبـــصتة صأـــ ل ال
  3س .صهي الحتلة صالغاية

أــل الأــادة صالبــصتة  نظت ــة أتســطصل لتصضــي  اضــتب أثــصيألــل      
أل أي أتنـــى  تـــأل  أـــل هـــ ل الع ـــ  األتأـــا  أـــثصج: : بصالفالـــ  صالســـت

 هنـا ص  رنا  الع ة الأادية لالطصب صالا ب ال ي  تأل  أـنرم التنـاء، 
الع ـة الفال ـة  هنا ص  صهي بصتة التناء  ي  هل الباني، الع ة البصت ة

                                                           

أحأــد تــل طت ــال أتــص نبــت الفــاتاتي، أ تــت  صســفة الأســ أ ل، تتلــي األبــ ، صلــد  ــي  الفااارابي:  1س
يعـتف بـالأع م الثـاني ل ـتحه  ،نـال قسـطاج أـل الت اضـيا  صالف سـفة  أتاب صانتق  إلى بغـداد  ن ـأ   رـا،

تحبـ   ص أنرـا الأنطـ ،  ، ـ ل اتـل سـ نا، لـه نحـص أائـة لتـابأأـل تص ،أؤلفا  أتسطص سالأع م األصل 
أتـــص أابات الع أـــاء بأايـــات الحلأـــاء، س.صبـــ ى ل يـــه ســـ   الدصلـــة  هــــ339ستـــص ى تدأ ـــ   ،الســـعادة

 يـا  ص ، 210هــ، ،1426 ،1ط/ت ـتص ،  دات ال تـبهـ  646:  س الحسل ل ي تل  صس  القفطي
  (.5/153تل ا  ال، ا، األليال

سأسطا   تا   أال ال صنال صتص ى  طت ب صلد  ي ،اتل يقصأا اصسام    .322 - 843: سأرسطو  2س
 ـي ا ـيا، لـال أـل ألظـم نصابـ  النظـت العق ـي  ـي تـات ة الفلـت ال صنـاني، أع أـه أ صطـصل، قـال لـل 

أنــاجل س القــانصل أنــه  ــص ت الحت ــة ص نقــ  األ ــتاد أــل الفصضــى، أــل تبــانيفه لتــاب الطتيعــة، الف ســفة.
 ،1ط/ ،تــد الــتحأل قــدح، الأ ــ   رــدل تحق ــ : أحأــصد ،ئأــة األتأعــة، أتــص جلت ــا يح ــى الس أاســياأل

تحق ـ :  هــ 660:  س بغية الط ب  ي تات ة ح ب، لأـت تـل أحأـد، اتـل العـديم، 209، هـ،1422
بــصح ، الــصا ي بالص يــا ، 8/268، الــ هتي ألــصم النــبصء، ،3/1341 ،لــات، دات الفلــت د. ســر   

  .1/103 ،هـ1420 ،1ط/ت تص ، ، هـ  تحق  : أحأد األتناؤصط764 : ا    البفدي سالد ل 
 .92،، اتل أتي أب بعةطبقا  األطباء،   3س
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تتأثــ   ــي التــي أا ــتاج الع ــة الغائبــة ص ص الأتأث ــة  ــي تنف ــ  بــصتة التنــاء، 
   يء آات.اإل  ات أم التناء السلل  يه أم الأقبصد أل 

تقــديم  هــص ،أــل تــأثت ترــاهــدف ص  ،هــدف أتســطص أــل نظت تــهصلــال     
ت إدتا  العصقـــا  تـــ ل الظـــصاهت التـــي ســـتي حتـــى تفســـ ت لـــام ل ص ـــصد 

ــــي الص ــــصد، صهــــ ا هــــص  ــــصالى   ــــى الأــــتادتت ــــة ص  ،الأعن القبــــد أــــل أعت 
ترــدف إلــى تقــديم تفســ ت األســباب  ــي الدتاســا  الف ســفية الحد ثــة التــي 

هــــ ل  صال  ــــ  لــــل النظــــام الــــ ي تســــتند إليــــه ،ل ظــــصاهت الأحيطــــة تنــــا
  ي تصال را صتتابعرا  ي الص صد.الظصاهت 

 :ًا: السبب في القانوا الجناييرابع
لصقــة الســتتية  ــي النبــص، ال نائيــة هــي لصقــة أاديــة تتــدأ أأــا     

ا   ـب ل يـه أل  تصقعـه صتتتبط أل الناحية الأعنصية بأ ،بفع  الأتستب
ـــه  ،أـــل النتـــائج الأألص ـــة ل فعـــ  الـــ ي أتـــال لأـــداج  أص اتص ـــه بأـــا  تت ب

ــصالتتَّ  ،ت بالعصاقــب العاديــة لســ صلهبَبــتاطئــه لــل دائــتة التَّ  ا لــل أل َ 
لية  نفــــتد قاضـــــى   لأ ــــه ضـــــتتاج بــــالغ ت، صهــــي أســـــألة أصضــــص  ِحــــ   

صت ـرد  ،ال نايـة هص أيضاج أبا ـتة  عـ  يقبـد بـه  1س،الأصضصع تتقد تها
 صيسأى باحب الستب، أص الأتستب.  ،العادة أل له داصج  يه

تدتاسته  ـي السـتتية الأتعـددة  ـي اإل ـتام    2س يقد لعب صليام ه  ص 
أل ه ا األس صب، صنت  ة ل ل  ا ت ـ  أـا    االفتدي دصتاج هاأاج صطصت 

                                                           

 . 88، ، د. س د أأ ل،، الأسئصلية التقب ت ة 77أعصض لتد التصاب، ، الصسيط،   1س
 : لم نحب  له ل ى تت أة.وليام هيلي  2س
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رـا سـتباج يق  لل أائة صسبع ل ظت اج أتأ جاج يألل أل يعتتت أي صاحد أن
الــ  ل اتبعــصا هــ ا األســ صب  ــي  قــد أ ــد الع أــاءص   1س يقــصد إلــى اإل ــتام

دتاســة الحــا   الفتديــة أل  ت أــة أع نــة قــد ت ــصل ثأــتة بســتب أعــ ل 
  م.لأا استادأصا أس صب األسباب  ي تح    تفس تا  أعد   اإل تا

هـــــص: العصأـــــة، أص  أل الســـــتبالســـــابقة نســـــتا ، أـــــل التعـــــات       
ة التـــي يألـــل أـــل اصلرـــا أعت ـــة حلـــم األ ـــياء، أص أـــات تة، أص األاإل ـــا

ألل   سـفية؛  ، أمصضـعية م ان   ـتلية، أأال   سصاء أعت ة حلم الت 
أــل  ــتصط تطت ــ  الحلــم القــانصني أص ج ص ــصد الــن،، أص القالــدة التــي 

أــا صضــع  قالــدة لــال أــل صل  ،ت ــتم الفعــ   ــح ا لــم  ص ــد  ــص حظــت
أـــثصج هنـــا  قالـــدة، أص نـــ، ، ل قالـــدة ألاـــتى  ات ـــ  أـــ صتائرـــا ســـتب

اابـة  م ان  لاأة، أأقانصني ستبه حف  األأل، أص تد الحقص  سصاء 
   الس ص  اإل تاأي التداء ل ى ه ل الحقص .أث  لندأا ي  

إل ال ي نت د أل نب  إليه أل أعت ة الستب هص أل ص ـصد الأعتقـد    
تـالي الصب ،بـه ل  ـتائمي اتت ا ـ اج  ي  هل ال ا، ا لتقادي يلـصل سـتب

صيلــصل ل ــى  ،ت الحلــم، أص تافيفــهلــدم تنف ــ  العقصبــة، أص تغَ ــ  ــي اج ســتب
حسب قصة الستب، صال ي نستا به أل أـدى قـصة التقـاد ال ـا، لأـا 

ــــات ال ــــا،  ، ــــتى أنــــه لــــ ا ــــد أنــــه   يلــــصل إ  لــــ ا، بأعي صأنــــه يعتق
 العادي. 

                                                           

 .2ن  ب حسني، ، ، ل م اإل تام، د. أحأد 199تؤصف لت د، ، صالعقاب، د. ل أي اإل تام  1س
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 المطلب الثالث
 مفهوم المعتقد 

 معتقد في اللغة:: تعريف الأوالً 
د ال ـيء: بـ ب صا ـتد صلـ  صالتقـ ،التقد: الأبدت أنه ا لتقاد

  2س،صالتقـد  أـا ج  أعتـه  1س،اإلنسال أل العقات  رص لقدة له أا يعتقد
صلــأل الت ــ  إ ا اتاــ    3س،ءلــاج: اقتنــاصتقــصل: التقــد بــيغة صلقــاتاج صأتا

صد: أي لقـد صلـيا لـه أعقـ  ل   قد أحلم أأتل لند نفسه صاستصث  أنـه،
 ،أ ل  ـــتتأي لأـــا تقـــصل العـــتب: لقـــد  ـــصل نابـــ ته إ ا  ضـــب صتريـــ

   4س .صلقد ق به ل ى ال يء لجأه
ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  لقصلـــه تعـــالى:  5س الأعاقــدة: الأعاهـــدةص 

صلقـد بـتح   7س صيقال: التقـد اإلاـاء ت نرـا بـد  صتثتـ  (6) ،چک
أنـصاع العقـصد أئأة ا  تقا  أل أب  العقد نقيض الح  ثم استعأ   ي 

   8س م.قاد ال اج أنصاع التبأيم صا لت ثم استعأ   ي، ت صلا أأل ال
                                                           

 .3/299لسال العتب،  تل أنظصت،  1س
 . 421ل تا عي، ،  ،الأبباح الأن ت  2س
تتاهيم أبطفى صآات ل، دات الـدلصة، قام تحاتا ه إ، أ أا ال غة العتأية بالقاهتةالأع م الصسيط،   3س

 .1/614، إستانتصل، تتليا
 . 2/510، ل  صهتي، تأيةبحاح الع  4س
 .350المبتار من كاح اللغة، محمد محي الدين عبد الحميد، و بر، دار االستقامة بالقاهرب،    (5)

 . 1ساآلية سصتة الأائدة،   6س
 .1/444 ،البحاح، ل تاجي   7س
 .327، ،، ل ف تصج آباديالقاأصا الأحيط  8س
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ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ : تعـالىسبحانه ص قصله صالدل      

ـــتم لـــل ب ، ]لاقـــدتم[ ص ـــي قـــتاءة  1س ،چۆ  ۈ  ۈ أعنـــى ا ف
أ ت حتى قــ   الأعــتقد أــا التقد ل ا بق به لقـد ل ـيه الق ب صالض ،قبد
   2س.صلـه لقـ دة حسـنة سـالأة أل ال   ،اإلنسال تـه  ـد ل
  3س ،ا لتقــاد: يعنــي الحلــم الــ ي   يقتــ  ال ــ   يــه لــدى أعتقــدل     

ــــــــــــصل ســــــــــــبحانه  ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  صتعــــــــــــالى:يق

 التصح ــــد صقــــال   التقـــدأي:  (4)چہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  
 تر ا ا لتقاد.  5سةإله إ  هللا  حنه يأ   ال فال

 ثانيًا: تعريف المعتقد في االصطالح الشرعي:
قـــد   تـــبا ل ـــى ال ث ـــت أعنـــى الأعتقـــد   تبـــادت إلـــى  هنـــه لنـــد  لـــت   

صنت  ــة لرــ ا الا ــط يألــل أل نقســم  ،الأعتقــد بأنــه ا لتقــاد الــد ني  قــط
 - ي:التصهأا لال لتقاد  ي الصقائا، صا لتقاد  لتي ا  الأعتقد إلى قسأ ل:

هص أ أصلة أـل الأفـاهيم صالتبـصتا  ص  ا لتقاد الفلتي: ول.قسم األ ال
ـــــتصاأل لـــــات  ـــــ    ترـــــاديا  رـــــد الأســـــتنبطة لت ـــــاج أـــــل بـــــد  ت  أتيقن

                                                           

 . 89ساآلية  سصتة الأائدة،  1س
 .210ال صاد إتتاهيم، ،  ت ب لتد ، د.ا  اإلسصأيةأع م الأبط ح  2س
م، دات الفلــــت، 1988 -ه140 8، 2ط/القــــاأصا الفقرــــي لغــــة صابــــطصحاج، ســــعد أتــــص حت ــــب،   3س

 .48، القاأصا الأت ل، د. أحأصد حاأد لثأال، 256، ، دأ  ، العتا 
  .86-87سصتة أت م، اآلية س  4س
هــ  468 :س لحسل ل ى تل أحأـد الصاحـديل   أتي الفض  االص  ج  ي تفس ت ال تاب العج ج، تأ  5س

 .2/689 ،م دات الق م، دأ  1995 -هـ1415 ،1ط/بفصال لدنال داصصدي،  :تحق  
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ال ـ  صانطباقرا ل ى الصاقا انطباقاج    دع أ ا ج ل ظل أص  ،التبصتا 
صلقــــد اســــتادم  قرــــاء ال ــــتع ، تقـــد يف ــــد التبــــد   صالتــــيقل صال ـــجم الأع
صالتــي  ،الأفــاهيم الأنتثقــة أــل الــصحيالعق ــدة ل د لــة ل ــى صائــ  لفــ  األ

 .ال تع م ل ص صد أستأد ألت ل  أ أصع أا  تبصتل الأس 
نطــصي ل يــه انــه اتتبــاط الق ــب بأــا ألــ ل  لــتف الحنفيــة ا لتقــاد ب    

 -ىسـبحانه صتعـال -ا لتقـاد ال ـاجم تصحدانيـة هللا ل  1س،صلجأهأل أعتقد 
    .قا لل دل   رص التقاد أطات  ل صا

أل صهــــــي أص أاالفترــــــا     ــــــصج هــــــدأرا  ةيل ــــــت قالــــــدة هنــــــا  ص     
هــــي صا لتقــــادا  أعتتــــتة  ــــي التبــــت ا  صالعبــــاتا ، لأــــا  الأقابــــد"

تقــــاد   عـــــ   القبــــد صالنيـــــة صا ل  2س "قتأـــــا  صالعبــــادا أعتتــــتة  ــــي ال
،  ــي العقــصد أص  اســداج   ــي األ عــال، صبــحيحاج  أص حتاأــاج  ال ــيء حــص ج 

صأل الفع  ي ل   ت أـة أص   ي ـل    ي العبادا ، ةج عبيأأص  الةج صط
 .الحبت   تفص قد  قالدةال لل ى ه صاألأث ة   ت أة  ي القانصل 

إل ا لتقــادا  صالأقابــد صالنيــا  ل رــا  ــعصت داا ــي يعتــت لنــه        
لـ ل    ـب أل يلـصل ا لتقـاد  نسال بالس ص  الـ ي  ـدل ل ـى داا ـهاإل

 أنـــه   بأعنـــى إ ا التقـــد أل ال ـــيء لـــ ا   ـــب أل يعتقـــد اج الـــد ني يق ني ـــ
 .يألل أل يلصل إ  ل ا

                                                           

 .5/121م، 1989 -هـ 1409، ، لتنالالأبسصط، ل ستاسي، دات الفلت ت تص   1س
هــ 1414 ،1ط/ ت ـتص ، ،الأصا قا   ي أبصل ال ت عة،  تل أتي إسحا  ال اطتي، دات الأعت ة  2س

 .107لس صطي، ، صل الد ل ااأل بال صالنظائت، ، 3/7، م1994
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ل صاقــــا   ــــت أألــــل  اج أطابقــــ ا لتقــــاد البــــحي    ــــب أل يلــــصل      
ص ثتـ   ،،  يعقـد ل يـه اإلنسـال ق بـهلجصال لنه لالع م ال ي       يـها

ـــه  لـــتل،  اجأـــاج ببـــحته ـــه ،ل ي ص   ـــتى اص ـــه  ،قاطعـــاج تص ـــصدل صثتصت
حتــى  ت ــ  بــه ال ــعصت حــداج يبــب   يــه أحتلــاج صأص رــاج   1س  ــيء أتــداج 
ل أيــا أــا بــدقه الق ــب دصل  ــ ،   3س رــص استســصم يق نــي  2س؛ل ســ ص 

ق ـــ  أل الأ عتقـــد هـــص أـــا  ـــد ل بـــه اإلنســـال  لـــ ل   قـــد  4س ه،أص ت ـــب  يـــ
  5س.باطصج  م ال حقاج أأسصاء 
 تنــى ل يــه هصيــة الأ تأــا أأــا الأ عتقــد الــد ني  رــص: األســاا الــ ي     

أــل   7س ســصم يلفــ  حت ــة الأ عتقــد اتتــداءج أأــا  عــ  اإل  6س صالدصلــة أعــاج 
صل ــــل   يســــأ  لــــه   8سأ ــــ  أل يعتقــــد الفــــتد أــــا ي ــــاء أــــل أ عتقــــدا 

أص إقـتات الضـال ل صال ـا ت ل ل ـى لفـتهم ، بالتصلب بالأ عتقدا  الد نية
ن  ت الأ عتقـــــدتغَ ـــــتة  لـــــل ـــــى  أـــــا بأعنـــــى تـــــت  لـــــ  أحـــــاص   اإل ـــــتالصا 

  9س البحي .

                                                           

 .  18، ، طبعة دات ال تب الس فية، القاهتةلق دة الأؤأل، أتصبلت ال جائتي،   1س
 .9م، ،1996-هـ 1416، ت تص ، التحأل حسل الأ داني   الص  ج  ي العق دة اإلسصأية، لتد2س
 .7هـ، ،1402، 8ط/ال صنية، د. أحأد سع د التصطي، دات ال تب، دأ  ،    لتت ا  اليق نيا 3س
 .8دات الفلت، ت تص ، لتنال، ، ،3ط/العقائد اإلسصأية، س د سات ،   4س
 .8دات السنة، ،. إتتاهيم تل أحأد التتلا ، دالأدا  لدتاسة العق دة اإلسصأية،   5س
 .576م، ، 2005 ،، ألتب أدتصليةيأطع باتت الدصلة صالس طة  ي اإلسصم، د.  6س
 .156،  تحي لثأال، ألتبة صهبة، القاهتة،الد ل  ي أصق  الد اع،    7س
 .119،  هـ،1395، 2أحأد الأبات ، دات الفلت، ط/ ،نظام اإلسصم  ي الحلم صالدصلة  8س
 .2/715 م،2006 ي، دات الفلت، دأ  ، طبعة قضايا الفقه صالفلت الأعابت، د. صهبه الجح   9س
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ڃ  ڃ   چ :قصلـــه تعـــالى هـــ ا أـــا قـــتتل القـــتآل ال ـــت م بـــتاحة  ـــي     

 (2) ،چ ی  جئ    حئ  مئ چ قصلـــــه تعـــــالى:ص   (1) ،چڃ  چ   چ  چ
  ت تهــصا أحــداج ل ــى الــداصل  ": بأعنــى أي   إ ــتال ل ــى الــداصل  يــه

   4س.صتتيال ل ح  ت  أ تد دلصة  3س  ي اإلسصم"

تء رــص أل يعتقــد الأــأصضــصع البحــ   اإل ــتام بســتب الأعتقــد ا أأــ
، ب العاأـةاداآل صالعـام أالنظـام  أص   ت بحي   اال  القانصل  اج تبصت 

ســأاصية  تعــاتض أــا األديــال ال اج  د ــد اج يعتقــد د نــأص  أص قــيم الأ تأــا،
، أص  نتقــ  أــل الــد ل اإلســصأي إلــى د ــل   اــت ط ل يــه الحــ  بالباطــ 

اتت ـــب  ت أـــة قـــد  يلـــصل تـــ ل   ؛لتقـــادل أنـــه األ ضـــ ســـأاصي آاـــت  
 يأــــا ســــصى أبــــصل ، ص صحلــــم أعتقــــدل باطــــ  ،ســــيأتي  حقــــاج  الــــتدة لأــــا

 قـد ال ـا، أعتقـداج يعتقـد أنـهالعق دة يفسـ  اإلسـصم الأ ـال صاسـعاج ليعت
 .تقد بحي  إل لم  اال  قياا ال تع، صحلم ه ا الأعالح 

ص إيأــــال الق ــــب بالصاقعــــة هــــ :االعتقاااااد فااااي الولاااااي  القساااام الثاااااني:
صتبديقه ترا بح ـ   تـت م  لـ  بالسـ ص  الـدال ل ـى التقـادل، أص الع ـم 

أص الظـل  ـي  بال يء الـ ي يطـات  صاقعـة ل ـى أـا هـص ترـا دصل ال ـ ،
ـــم  اة  ـــي  لـــتة   ســـالصاقـــا،  رـــي تا يطابقرـــا حقيقـــة  ـــيأبـــ را صأل ل

                                                           

  .29ساآلية  سصتة ال ر ،  1س
 . 256سسصتة البقتة، اآلية   2س
، ، الأأ  ـــة العتأيـــة الســـعصديةالصهـــاب، الت ـــاض أحأـــد تـــل لتـــدال ـــ ة  حا ـــية األبـــصل الثصثـــة،  3س

 .97هـ، ، 1411
 .42،  ،تفس ت ال صل  ل ،5/516الطتتي،  تفس ت  4س
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، صيألـل أل   رـابعة أل إيأانه ترـا صالتقـادل  تبصت له إنلاتها ألنرا نا
 نضتب أأث ة لتصضي   ل .

يألل أل يلـــصل التقــاد الصقـــائا  ــي األأـــصت التعتديــة أـــثصج: أتـــى  ــ
 ـت أعتقداج أل  أيا أ عالرا سنة، تص ـه بالبـصة إلـى   الساج بالبصة 

نـــه أصل أبـــام آاـــت  ـــصم أـــل  ـــعبال يعتقـــد القت ـــة أعتقـــداج أنرـــا القت ـــة، 
يعتقد أنه آات  صم  ـي  ـعبال  تأضال، أص أ طت أصل  صم أل تأضال

 صهل ا...الة.
 أ نتيـة يعتقـدلصل  ي الصقـائا العاديـة أـثصج:  ـاأا ي لأا يألل أل     

تـه أ نتيـة  تأ ـد أنرـا جص  أنرـا ته لم يأثم ت ل ، صلص لال يعتقدأنرا جص 
أثم ل ى قبـدل الجنـا، صلـص  ـتب  ـتاباج أعتقـداج انـه   ـت أسـلت  أسـلتل 

ل لــم ا  ص  ،لــال يعتقــد أنــه اأــت   ــتأه أثــم ل ــى  لــ لــم يــأثم تــ ل ، صلــص 
ال أ ــ  يعتتــت  ــترة تــدتأ لنــه يســلتل، صلــص ســت  يعتقــد أل لــه  ــي الأــ

  يعــد أــل  ــي أنتبــ  ال  ــ  يعتقــد أنــه لــ،  ــا، قتــ  صلــص  ،الحــد
هـ ل ص  ،ا لتقـاد  ـي الصقـائا ي ل   لـ  هـص صالستب قت   القت  العأد، 

لـم يلـل   ح ا ؛ها لأا هيلال يعتقد التقادا    إثم ل ى أتت ترا إ ا 
   حنـه يـأثم تـ ل؛ اج ثأـصأنـه يع ـم أنرـا قـد ت ـل  إ ي ق به التقـاد ببـحترا 

  تت ابه اإلثم، صاإلثم  ي أنظصت ال تع  ت أة.
أل ال ت أـــة  ـــي لـــ   ـــتام ل ـــى يلـــاد  تفـــ  ل أـــاء ل ـــم اإللـــ ل  

د، أـا األحصال س ص  إنساني أات  يحـد  ثغـتة  ـي النظـام العـام السـائ
ي األسـاا أـا تصضي  أل الأعتقـد الاـاط ، أص الأنحـتف لـيا  تأـاج  ـ
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 ـــالأصق  القتآنـــي أـــل أ ـــتلي ألـــة لـــم يلـــل  ،لـــم يعتـــت لنـــه بالســـ ص 
صهـــص أــا يعنــي أنرــم أنحت ـــصل التقاديــاج تــ  هـــص  ،بســتب أنرــم أ ــتلصل 

 تا ا  ي األساا إلى صاحد أل ستت ل:
 ،رم بـأل اإلسـصم حـ إأا أنرم صب صا إلى ا لتقاد  ي قـتاتة أنفسـ

، ية تط ت  أنرم أعاداة هـ ا الحـ صل ل   يع نصل  ل  ألسباب أب ح
أا أنرم ت م لدم اقتنالرم بأل اإلسـصم حـ  صبـصاب، لـم يقفـصا لنـد  ،صا 

حــد اتاــا  أصقــ  تبــصتي ســ تي أــل هــ ا الأعتقــد ال د ــد، تــ  نابــتصل 
م التـــي اج نحـــصهم بســـتب ال ـــتائالعـــداء لأ يـــاج أأـــا   عـــ  الأصقـــ  أنبـــب  

 نت   لل ه ا الأعتقد.
 المعتقد في القانوا:تعريف ثالثًا: 

   ــاء لفــ  لقــد  ــتح القــانصل أعنــى ا لتقــاد  ــي الصقــائا سالعاديــة
م 1991نة أــل القــانصل ال نــائي لســتعت فــا    3سا لتقــاد  ــي الأــادة 

ل ال ــا، إنــه  عــ  ال ــيء، يقــال لــ"   ،حســل النيــةس ــي  ــتح أعنــى 
 إ ا حبـ  الفعـ ، أص ا لتقـاد أـا سـصأة الأقبـدبحسل نيـة  أص التقد

لأا  اء  ي نفا الأـادة  ـتح أعنـى  ".صأ ل العناية صالحيطة الصجأت ل
لديــه أـا يحأ ــه ل ــى  يقـال لــل ال ـا، إل أـا يحأ ــه ل ـى ا لتقــاد،"
أص لانــ  الظــتصف التــي ص ــد  أســباب لصلتقــادا لتقــاد إ ا لــال لديــه 
  1س را تدلص أث ه لصلتقاد".

                                                           

 .ة العدل، السصدالصجات   3م، الأادةس1991القانصل ال نائي لسنة   1س
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الاطـأ  ــي س  لتقـاد  ـي تفسـ ت الاطـأ الأتصالـديضـاج ن ـد أعنـى اأ
  صهـــص الاطـــأ النا ـــ  لـــل  عـــ  يقـــا أـــل ال ـــاني صهـــص يعتقـــد الصقـــائا

 بحسل نية أل ه ا الفع  أباح.
م 1991  أـل القـانصل ال نـائي السـصداني لسـنة 18س تن، الأادة
بســتب اطــأ  ، ت أــة ال ــا، الــ ي يعتقــد بحســل نيــة"  يعــد أتت بــاج 

صحلــم هــ ا النــصع أــل الاطــأ   1س أنــه أــأ صل لــه  ــي الفعــ " ،ي الصقــائا ــ
صلية ؤ  نائيـــــة ل ـــــى أل  تحأـــــ  ال ـــــاني الأســـــأنـــــه أســـــقط ل أســـــاءلة ال

 التعصيضية.
لع ه أل الأناسـب أل نـ لت صاقعـة أـل الصقـائا التـي تناسـب هـ ا ص 
صالتـي تـت ا،     ي أ ـ  أسصهي قضية حلصأة السصدال ضد  ،الأقام

صهـص ألأـى لـال  ،اتتة  ي أل الأ ني ل يـه أ  جص ـة الأـترمصقائعرا الث
 ي طت قه لقضاء الحا ة لند أنتب  ال    ح ل تحت  الأـترم لـنفا 
الغــــتض، صلنــــد لــــصدة الأــــترم إلــــى الأنــــجل ســــأا حتلــــة  ــــي الأجتلــــة 
الأ ـــاصتة صقـــ ف ســـيفه نحـــص الظـــ  الأتحـــت  صانـــده  لســـأاع بـــتاة 

  2س ه.الأ ني ل يه صال ي تص ى أتأثتاج ت تاح
 ــي ت ــ  القضــية قضــ  الأحلأــة بعــدم تأ  ــد إدانــة الأــترم؛ ألل 

صهـص يعتقـد  ،الأترم قد طعل الأ ني ل يه ليصج تـداا  أجتلـة  ـي  ابـة
 ى ــى ح ــصال أفتــتا،  ــتأبحســل نيــة أنــه   يعتــدي ل ــى إنســال، تــ  ل

                                                           

 . 18صجاتة العدل، السصدال الأادة سم، 1991القانصل ال نائي لسنة   1س
 م.9611الأ  ة القضائية لعام   2س
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م 1925  أـل قـانصل العقصبـا  لعـام 44تطت   الأـادة س ةقاضي الحلأ
  م.1991لسنة،  أل القانصل ال نائي 18س أادةصالتي تقات  ال

 ــي  ابــة لــيصج ص ــي قضــية أاــتى  ــاء   رــا أل الأــترم قتــ  اأــتأة      
لتقـد صلـتت ل  رـا أـتاتاج صهنـا ا  ،ت  مصلـم تـ ،لندأا تحد  أعرا أل أنـ 

إل الت ــ  العــادي حــ ل  ص ــد  ــي  ا  الظــتصف   1س ، اجأــاج أنرــا  ــب 
لــل  تـصانى لـل إتيانـه  أـل   ـد نفســه التـي أحاطـ  بفالـ  هـ ا الفعـ ، 

أأــام اطــت داهــم  رــدد بــالرص  نفســه، أص أالــه لــل  تــتدد  ــي د ــا هــ ا 
دام  نتنــي  الاطــت بــالعن ، أص بال ت أــة حتــى لــص لــال اطــتاج صهأيــاج أــا

 . لتقاد تص صدل ل ى أسباب أعقصلةا
 ــي  اج أســتقت  اج حلأــ تتــتيعأــل اــصل ت ــ  الصقــائا ا لتقــاد صأعنــى      
 نــد ا ال ــا، نحــص   يقتــ  ال ــ  أص التــتدد تص ــصب تطتيقــه،  ص ق ــب ال

الأعتقــــد لأحــــت  صيعتتــــت ، دصل أصحظــــة أــــا ســــصال العأــــ  بأــــا يعتقــــد
ألل القنالــا  الفلت ــة تت ــاصج  ،أقــصى طاقــة أــل ح ــ  التطت ــ ل ســ ص  
ليــال  ييســتقت الأعتقــد  ــي الق ــب صيســتي  ــ بعــد ألص  ،العقــ الأنطــ  ص 

لأاقــــه،  تق ــــب ل ــــى  أيــــا الطاقــــا  الفطت ــــة اإلنســــال ص نــــد ا أــــل أ 
، صال ـــاهد  ـــي هـــ ا أل ال ـــا، لنـــدأا هاألاـــتى التـــي تعتـــتض طت قـــ

 حنــه  نــد ا  ـــي  هـــ ا الحــ  ةل ــى حـــ  صيحتــاع إلــى أنابــت  تقــد أنــهيع
 لأعات  أتغ باج ل ى الحب الغت جي ل حياة.ا ساحا 

                                                           

 م.1995الأ  ة القضائية لعام   1س
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أيضـاج  ــي الحيــاة العاديــة لنــدأا يعتقــد  ــا، بأتــدأ أاصقــي، أص 
رأـــــا لانـــــ  يأـــــاني، تتغ ـــــب الطاقـــــة العقديـــــة ل ـــــى الـــــدصا ا النفســـــية أإ

ج أبـت ، لنـدأا دلتـه اأـتأة لج ـل يه السصم  اأحة،  نتي هللا  صس 
،  قـال: أعــا  هللا  1سچ  ڀپ  پ      ڀ  ڀ  ڀچ إلـى نفســرا: 

  صهنا انتبت  الطاقة العقدية ل ى الفطت ة.
ناحيـــــة ل ـــــم  أـــــلاإل ـــــتام بســـــتب الأعتقـــــد نعـــــتف أل  إ اج يألـــــل

ــــه اإل ــــتام  أ ــــتصلة التــــي تقــــا بالأاالفــــة ال  ــــت األن ــــطة  :يعنــــيبأن
أـــل  انـــب أ أصلـــة أـــل األ ـــتاد،  ـــا ترم  القـــانصل ال ـــت عة أص ألحلـــام 

 .التقدصا أنرا بحيحةة بالغ ت ضت   اسدة أص أ  تقدا  ا نتبات لأع
العـادي لـه أعنـى أصسـا أـل اإل ـتام  يدالتقـا  ـاإل تام صبالتالي 

 ت ــــــ  ال ــــــتائم   تتطــــــات  أــــــا ال ــــــتائم السياســــــية تــــــ   ؛ياســــــيالسأص 
أـل قت ـ  تستصلترا،  ل  الأ تأ ل السياسـ  ل   يألـل التبـاتهم حتأـاج 

صقــد ت ــصل لــه  ،هتبقضــ  اج نــه قــد يلــصل أؤأنــ ــتام بســتب الأعتقــد، ألاإل
صلرـ ا   يعتتـت الأ ـتم ال اسصسـي الـ ي  تقاضـى  ـي  ،دصا ا  ابـية

ل صقــــد تتنــــصع بــــصت ، اج يــــدالتقا  اج ســــية أ ــــتاج أ تأــــ  ادأاتــــه ال اسص أقاتــــ
صببـــفة لاأـــة ي ـــل  هـــ ا  ،لدت ـــة يبـــعب أعرـــا حبـــت هـــ ل البـــصت

ال ــــت عة أص البــــن  أــــل اإل ــــتام ســــائت ال ــــتائم الأعاقــــب ل  رــــا  ــــي 
 ، ح ل ي عجى ستب صظتصف اتت اترا إلى أعتقدا  الأ تم.القانصل 

                                                           

  .23س اآلية  سصتة  صس ، 1س
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  عـ  حبـت حل تنصع أظاهت اإل تام بستب الأعتقـد   ؛صأا  ل 
نه يضـم لا ـة بـنصف التعت    ي  اية البعصبة، صل ل يألل القصل إ

بطتيعترــا أأــل  ســصاء ت ــ  التــي تأــَا  -العــام صالاــا، - ــتائم القــانصل 
الدصلــة، أص أبــال  األ ــتاد الاابــة، أتــى ثتــ  أــل ظــتصف اتت اترــا، 

عت ــت لــل أعتقــدا  صأصالــ   ال رــا ل ــى نحــص أــا يفبــ  تنفســه أنرــا ت
 نرا  تائم بستب ت   الأعتقدا .لة نت     ت بحيح

صقـــد  ت ـــاصج هـــ ا النـــصع أـــل ال ـــتائم حـــدصد الدصلـــة،  تأاـــ  طابعـــاج 
دصليـــاج ص البـــاج أـــا تقـــا هـــ ل ال ـــتائم  ـــي ســـت ة، لنـــدأا تعتقـــد الدصلـــة أل 

ــــا  أعاتضــــ ل لرــــا أص أ اابــــاج أنــــاصئ ل لسياســــاترا أص  ،الداا يــــة هن
أيضاج األ ـتاد  ،ا  تتا ، أنرما ل ى حسب أعتقداتري ل صل ترـد داج لر

الــــ  ل  ترأــــصل بــــأنرم يأاتســــصل ألأــــال إتهاتيــــة صالتــــي  قــــد  طابعرــــا 
قـصة أعتقـداترم الافي صبـات  ألأـا ج يع ـل أتت تصهـا أسـئصل ترم لنرـا ل

 ص  تهم ل ى باط . ،أنرم ل ى ح  صبصاب
ديـــة، دلـــصة إلـــى ا نتبـــات صأـــا  لـــ  لـــيا لـــ  ال ـــتائم ا لتقا 

د ت ــــصل هنــــا  دصا ــــا التقاديــــة  طت ــــة، أص ضــــغائل تــــ  قــــ ،لأعتقــــدا 
صل ـل أص أهـداف أاديـة، التقادية  ابـية، أص تصالـ  التقاديـة نفسـية؛ 

، نــه    ــدا   ــي إطــات أــا نبحــ  لنــهحل لــ  هــ ا   يألــل إثباتــه  أل
لأانيــا  ــي أد العالــة ل ــى الأ تأــا لأــا  ع ــ  سلــ ل  هنــا  قاتــ  األ ــتا

جة  ت أـــــة قتـــــ  الع ـــــقائـــــدها  اتت ـــــبحـــــتب العالأيـــــة الثانيـــــة  حـــــ ل ال
 .همؤ نه   يألل  فاأ صالأسن ل صالأتضى ال  ل التقد
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 رابعًا: مقارنة ب:ا الجريمة العادية والجريمة االعتقادية:
 ،مال ت أة العادية قد  تتدد الأ تم  ي إتيانرا إلدتا ـه أنـه يـأتي ت ـت * 

ه إليأانــه بأنــ  أــةتت ابــه ال ت   تــتدد الأ ــتم بســتب الأعتقــد  ــي ات نأــا  
ـــــة إ ا ت ـــــاصج  حـــــد  ـــــالي  ال ت أـــــة ا لتقادي    تت ـــــب  ت أـــــة، صبالت

 ا لتقاد ت صل  ت أة لادية.
 أأـا الـتدة ا لتقاديـة لأـل ،أص الفعـ  تدة لاديـةل  ت أة الـتدة بـالقص * 

  أــا هــص أنفــي ثتــأ أص ،أــا هــص ثاتــ  ب ىأص نفــ ،التقــد لــدم ص ــصد هللا
أص تــتدد  ــي التقــادل  ،صا ــب، أص  ــ التقــد ص ــصب أــا لــيا ت أص ،لنــه
  ت أة. القانصل ال تع ص  ي نظت صالتدة دية التقا ةتد  قد اتتد ؛باب

* ال ت أــة ا لتقاديــة تغــتا  ــي نفــا أتت ترــا تصح التضــحية صالتــ ل 
العــادي  صالعطــاء  ــي ســت   أــا  ــؤأل بــه ت نأــا يبــاحب نفــا الأ ــتم

 الاصف صالح ت صا تتبا .
 ت ـاصج   رـا الأ ـتم النبـص، الأصضـصلة ل ت ـت م * ال ت أة العاديـة 

ال ت أــة ت نأــا  ؛صهــص أــدت  لــ ل  ،الصضــا مأ ، انــ  أــل ال ــتعأســصاء 
تصقيفيـــــة  رـــــص    ت ـــــاصج  أ ـــــتم بســـــتب الأعتقـــــدا لتقاديـــــة بالنســـــبة ل 

 صيعتتت أل قصالـد ،النبص، التي  ؤأل ترا ص  الصاقعة التي يعتقد   را
 أته بالت ت م.هي التي ت اصج  صببالت ت م 

أص  ،اديـــة قـــد يلـــصل الأحا ظـــة ل ـــى الـــنفاالبالـــ   ـــي ال ت أـــة الع *
قـــد ص  ،أعتقداتـــه أنابـــتة يدالتقـــا ت نأـــا البالـــ  لنـــد الأ ـــتم  الأـــال،

 أل أعتقدا . يستتا، ألج أا يأ    ي ست   تحق   أا  ؤأل به
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أـل أنابـتة   نطتـ  ل ـى  أيـا أـا  لـت لاأثـصيألل أل نضـتب      
لنــدأا آأـل الأسـ أصل األصائــ  بفلـتة ال رـاد قــال االـد تــل تقـد  لـتة الأع
لــي بــالتهل صالتقــدصا إإ ا  ــاءلم لتــاتي  ــابعثصا "هــ   ــاتا أل  1س :الصل ــد

لــيلم قصأــاج يحتــصل الأــص  إ بعــ لــه   ــتل أل الــ ي   إ  ا  ص  ،أنــي ال أــة
ـــد صهـــص   2س ،"لأـــا تحتـــصل الحيـــاة نفســـه الـــ ي حـــاتب هللا ل الصل ـــد تـــاال

 .لندأا لم  ؤأل تر ا الأعتقدسصله صت 
يــأتي ل ــى  حلــم اإل ــتام بســتب الأعتقــد ــحل ل ــى أــا ســت   تنــاءج      

حسب حلم ال ناية التي  تت ترـا  ص الأعتقـد الاـاط ؛ ألل الأعتقـد إأـا 
 .أص أعتقداج باطصج أل يلصل حقاج، 

                                                           

رم صأــي، أــل أ ــتاف قــت    ــي ال اه يــة،  ــرد أــا أ ــتل ج : اتــل الأغ ــتة الأاخالااد بااا الول:ااد( 1)
، اـاض الأعـات  التـي لانـ  تص ـه    سـت بـه التسـصلهـ5حتصب اإلسصم، صأس م قت   ت  ألة سنةس

إلى ال فات، لال أظفتاج اط باج  بيحاج، تصى له الأحدثصل حد ثاج، صأابـاتل لث ـتة صهـص القائـ :" حضـت  
، تـص ي سـنة  تنـاءلـ ل الأ ص  الع ت  ـص ناأـ  أص  ل ى  تا  لأا يأأا ج ص جهاء  ل  صهانأأائة جحفاج 

هـــ  تحق ــ : 261ال نــى صاألســأاء، أســ م تــل الح ــاع أتــص الحســل، النيســاتصتي س :   بال ــام. سهـــ21س
، 1/370،م1984 ،1ط/لتــد الــتحيم أحأــد أحأــد الق ــقتي، لأــادة البحــ  الع أــي، الأد نــة الأنــصتة، 

  ھ1089ادس : ــ تا  الــ هب  ــي أابــات أــل  هــب،  ــراب الــد ل أتــص الفــصح لتــد الحــي اتــل العأــ
، اتـــل ، أســد الغابــة2/107 ،م1988، 1لتــد القــادت األتنــاؤصط، دات اتــل لث ــت، دأ ــ ، ط/ :تحق ــ 
لتات ة ال ت ت، الأعتصف تتات ة اتل أتي ا ثأة، أتص بلت أحأد تـل أتـي ا ثأـة س : ا، 1/586 األث ت،
، ات ة صاسـط، تـ2/10م، 2006-هــ 1427 ،1ط/هـ  تحق ـ : بـصح تـل  تحـي هـصل، القـاهتة، 279

 ،1ط/هــ  تحق ـ : لـصتليا لـصاد، لـالم ال تـب، ت ـتص ، 292س : تل حت ب الصاسـطيأس م تل سر  
 ،دات ال تــب ،تــد الــتحأل أحأــد تــل  ــع ب، النســائي،  ضــائ  البــحابة، أتــص ل304،، هـــ 1406
، الأنتاــب أــل   ــ  الأــ   ، أحأــد تــل  ت ــت، أتــص  عفــت الطتــتي 53هـــ، ،1405 ،1ط/ ،ت ــتص 
  ،57، ،هـ  ت تص 310س : 

 .2/308 ،هـ1407، 1ط/ ،ت تص  ،دات ال تب ،الطتتي ، أم صالأ ص تات ة األ  2س
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" إ ا أـــا ســـألنا لـــل أعتقـــد آاـــت لفئـــة أع نـــة   1س ي:يقـــصل ال ت ـــان    
ا  ـــي الأعتقـــد،   ـــب أل ن ـــاصب بـــاآلتي: الحـــ  أـــا ل يـــه نات ـــ  أعرـــ

ل ــتع، صبالتــالي نحــل إ ا لــال أعتقــدنا هــص األبــ  حســب أــا صتد لــل ا
" صيقـصل باط  حسب أا صتد أيضاج حلـم ال ـتع ل يـه لأل  االفنا أعتقد

اـــت أـــل البـــفحة نفســـرا:" إل الأعتقـــد الحـــ  هـــص الـــ ي آ ـــي أصضـــا 
  2س الأ هبيلصل أا  ي الااتع أطابقاج لأا  ي 

يقــال  ــي الأعتقــدا  الد نيــة حــ  صباطــ  أــل  ألصأرــ ا  ــص يبــ  
ص   تأســ  بــالظصاهت "، أــا دام القيــاا قيــاا ال ــتع بحلأــه  رــة آاــت

  3س ." ي العق يا  ألل الأط صب   را القطا
  

                                                           

: ل ي تل أحأد الأعتصف بالسـ د ال ـت   أتـص الحسـل ال ت ـاني الحنفـي،  ت ـد لبـتل الجرجاني  1س
 ــي هـــ ، صدتا 740لــالم حلــيم أ ــات   ــي أنــصاع أــل الع ــصم، صلــد  ــي تــا ص قــتب ساســتتا بــاد  ســنة س

 .هـ ، أل تبـانيفه التعت فـا ،  ـتح السـتا ة، تسـالة  ـي  ـل أبـصل الحـد  816س  تاج، صتص ي ترا 
أحأـد تا ـا تـل أحأـد الحسـ ني ، التنتيه صاإليقاظ لأا  ي   صل تـ لتة الحفـاظ، 5/7جتل ي، األلصم، الس

لف ل، أع ــم الأــؤ ، 12هـــ، ،1348، ، دأ ــ  ،هـــ  أطبعــة التتقــي1355س :  ،القاســأي الطرطــاصي 
-هـــــ 1414 ،1ط/أؤسســـة التســــالة، ت ــــتص ، هـــــ  1408س :  يلأـــت تضــــا تا ــــب لحالـــة الدأ ــــق

  .7/216، م1993
 .138  التعت فا  ل  ت اني، ، 2س
-هــ1400 ،2ط/تي حاأـد الغجالـي، تحق ـ  أحأـد حسـل ه تـص، أ  الأناصل أل تع يقا  األبصل، 3س

 .167م، دات الفلت، ،1980
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 ال،اني المبحث                  
 المعتقد بمضهوم كلة نات مضاهيم   

   
 والطريقة المنهب  اتول المطلب        

 والر   الضكر  ال،اني المطلب        

 لث  الميول واالتجاهاتال،ا المطلب        
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 المطلب األول
 المذهب والطريقة

 أواًل: المذهب:
لأ هب الـ ي يعنـى  ـي أل الأفاهيم  ا  الب ة بأفرصم الأعتقد ا

  2س ،الأعتقـــد الـــ ي  ـــ هب إليـــهلأـــا يعنـــي   1س،صالطت قـــة ال غـــة: األبـــ 
ب  ـتى إ ا سـاتصا  ـي طتائــ  تقـصل:  هـب القـصم أـ اه صألـال الـ هاب،

 .أات فة
لـــه أـــا أـــ هب أي    ي ص   ـــدت  ،هأ هبـــ ي :    ـــدت العـــتب تقـــصلص 

هب بالأـ هب: صأـل الأعنـى تنـصا أنـه  عـصج  قـالصا تأـ  ،أ ل أبـ ه ي  دت 
ص هـــب  ،لـــه صيقـــال:  هـــب  ـــصل أـــ هباج حســـناج  اج أي اتبعـــه صاتاـــ ل أـــ هب

  3س  صل إلى قصل  صل قبد قبدل  صطت قه.

لأــا  ــاء أعنــى الأــ هب بأعنــى التق  ــد، صالتق  ــد لغــة أبــدت ق ــد 
أي  ع ــــه ال ــــيء  ــــي لنــــ    ــــتل أــــا اإلحاطــــة، أأــــا  ــــي العبــــصت 

ـــد الأحا ـــاة  ـــ ـــأاتة  يعنـــى التق   ي الفعـــ ... أـــا أل لـــص الأعن ـــ ل الأت
ل أأاص  أل التق  د ل أ ترد ل ألل الأق د يفعـ  أثـ   عـ  الأق ـد دصل أ

  4س ص ره. ي  دت 
                                                           

، أسـاا البص ـة، 1/293، لسال العـتب،  تـل أنظـصت، 5/702بستاني، ت الأحيط، لبطتا القط  1س
 .1/319، الجأا تي  أتص القاسم أحأصد تل لأتص

 .1/16بادي، أ القاأصا الأحيط، الف تصج  2س
 .247،  الأع م الص  ج، ،12/130البحاح ل  صهتي،   3س
 .13/159 الأصسصلة الفقرية،  4س
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أنــه بــات لنــد الفقرــاء " الأــ هب:أعنــى لــل   1س يقــصل الحطــاب
حقيقة لت ية  يأـا  هـب إليـه إأـام أـل األئأـة أـل األحلـام ا  تراديـة، 

لأـ اهب ل ـى أـا بـه الفتـصى أـل بـاب صيط   لنـد الأتـأات ل أـل أئأـة ا
ا بــه الفتــصى هــص األهــم لنــد أــ ألل  2س،ص  ال ــيء ل ــى  جئــه األهــمإطــ
   3س .«الحج لت ة» :ل هللاتسص قصل ،  صا    ل  صالأق د هالفقي
نستنتج أل تعت   الأ هب  ي ال غة أنه يعنى الأحا اة صالتق  د  ـي    

الفقرـاء ابـه   ـي لـتف أبـ را، صل ـللنـه  النظت لل الطت قة بغض  
ــــي األ ــــة؛ ألل الأ ترــــد   ترــــد   ــــاألأصت ا  ترادي حلــــام الظنيــــة دصل ب

 أ هب قت ب  ي الأعنى أل الأعتقد.صأر ا يلصل ال ،األحلام القطعية
                                                           

هــــ   قيـــه، أـــال ي، أـــل قـــدأاء  954الحطـــاب س :بهـــص أحأـــد تـــل أحأـــد الأعـــتصف  اب:الحطااا  1س
 ــت ال ــصم  ــي الأتبــص  ل، أبــ ه أــل الأغــتب، أــل لتبــه قــتة العــ ل ب ــتح صتقــا  إأــام الحــتأ ل، تحت 

ص لتــد هللا الحــا م ت اــي، تــات ة نيســاتصت، أتــأســائ  ا لتــجام، أصاهــب ال   ــ   ــتح أاتبــت ا  ــ ، س
هـــ  ت اــي،: أحأــد تــل أحأــد تــل الحســل تــل أحأــد الأعــتصف بالا يفــة 405اتــل التيــا س : ، أحأــد

   .7/58 األلصم، الجتل ي،، 1/114النيساتصتي، لتأه لل الفتصسية: د. ترأل لت أي، طرتال،
 .1/24 ل حطاب، أصاهب ال    ،  2س
 ، 18774أســــند اإلأــــام أحأــــد تــــل حنتــــ ، تقــــمس، 2/241  731أســــند اتــــل أتــــي  ــــ بة، تقــــم س  3س

، ســـــنل 2/1003 ، 3015، تقـــــمس ـــــةســـــنل اتـــــل أا، 1/74،  م، البـــــحي  الأاتبـــــت، أســـــ31/64
 ، 957تقــــم س، ا ل لأـــتص تــــل الضـــحتــــاحأـــد أ ، اآلحـــاد صالأثــــاني،2/229 ، 889التتأـــ ي، تقــــم س

 ، 3016، الســـنل البــغتى ل نســـائي، تقـــمس4/159 ، 3997، تقـــمسالنســائي، الســنل ال تـــتى، 2/287
ــــــمس5/256 ــــــل اج أــــــة، تق ــــــم 4/257 ، 2822، بــــــحي  ات ــــــات، الطحــــــاصي، تق ،  ــــــتح أعــــــاني اآلث
ــــــــــي، تقــــــــــمس2/209 ،395س ــــــــــا، الأســــــــــتدت ، 1/31 ، 9، أع ــــــــــم اتــــــــــل األلتات ، تقــــــــــم اتــــــــــل التي
، السـنل ال تـتى، الت رقـي، 176 ، ،107، تقـمستـل حـجم الظـاهتي االصداع،  ، ح ة1/635 ،1703س

ـــم  ـــص، 5/282 ، 9812ستق ـــل داصد  أســـند أت ـــص داصد ســـ يأال ت ه  تحق ـــ  204س :داصد الطيـــالا، أت
 .2/643 ، 1405هـ، تقمس1419، 1ط/أحأد تل لتدالأحسل التتلي،  



 47  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

 ثانيًا: الطريقة: 
ـــ  أـــل  ،أللفـــاظ  ا  البـــ ة بأفرـــصم الأعتقـــدهـــي أيضـــاج أـــل ا     ص ل

الت ــــ :  الســــ تة، صطت قــــة د لــــة أعناهــــا  ــــي ال غــــة إ  تعنــــى الطت قــــة:
 ل ــى طت قــة صاحــدة أي ل ــى حالــة صاحــديقــال: أــاجال  ــصل ل  1سأ هبــه

تقــــصل العــــتب ص   2س  ــــصل ل ــــى طت قــــة حســــنة، أص ل ــــى طت قــــة ســــ ئةص 
 ،صطت قــــة القــــصم أأثــــالرم صايــــاتهم ،ل ت ــــ  الفاضــــ  هــــ ل طت قــــة قصأــــه

ـــى  3س،أـــال إليـــه : صنـــاج يطـــت  إلـــى ال رـــص بأعنـــىص  أي  صطـــت قت م الأث 
  4س بسنت م صد نلم صأا أنتم ل يه.

ـــــــــصل:  5س چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  تعـــــــــالى:قـــــــــصل ي     ېئ  چ  صيق

السـ تة الأاتبـة بالسـال  ل إلـى هللا  الطت قة هـي   6س چېئ    ىئ   
صهـص الأعنـى الأـتاد؛   7س،صالتتقي  ي الأقاأـا  ،قطا الأناجلتعالى أل 

 ال ــيء الــ ي التقــدل أــل التقــاد  ــي ألل الأعتقــد هــص أــا ل يــه اإلنســا
 بائباج. م ال ااطئاج، أأسصاء   يه

                                                           

 .391أاتات البحاح، ل تاجي، ،   1س
م، 1980 -هــ 1400، 1، ط/ أرصت ة أبـت العتأيـةدات التحت ت، أ أا ال غة، الأع م الص  ج،   2س

 .234،  ،أع م الأبط حا  اإلسصأية، 390،
م، ل ى البـاتي 1964 -هـ1383، 1ط/ ،ي، األستا  الطاهت أحأد الطتات سيأاتات القاأصا ل جاص   3س

 .1334،  ، قطت الأحيط، لبطتا البستاني،382الح تي، ، 
 .10/221 عتب،  تل أنظصت،لسال ال  4س
  .16ساآلية  سصتة ال ل،  5س
  .63سسصتة طه، اآلية   6س
 .144،  التعت فا ، ل  ت اني،  7س
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 المطلب الثاني                           
 الفكر والرأ 

  أواًل: الفكر:
الفلت أل أ ثت الأفاهيم  ا  الب ة بأفرصم الأعتقد إ  ن ـدل يعنـى     

لـيا لـي  ـي تقـصل   1س التأأـ أي  ي ال غة: إلأال الااطت  ـي ال ـيء 
ي األأــت لــي  ــلأــا يقــصل   2س ،أي لــيا لــي  يــه حا ــة : لــت ا األأــت هــ

الفلت  ــ  3سصالفــت   يــه أ بــ  أــل ال ســت،  لــت:  رــص يعنــى نظــت صتؤيــة
  4س.تتت ب أأصت  ي ال هل  تصب  ترا إلى أط صب يلصل ل أاج أص ظناج 

أل التــدتت تبــتف الق ــب بــالنظت  ــي : الفــت  تــ ل التفلــت صالتــدتتص     
الفلـت  صبـ   ص   5س،الق ـب بـالنظت  ـي الـد ئ العصاقب صالتفلت تبـتف 

صالــ ي  صبــ   إلــى هللا ا ــت  ،إلــى هللا صالعبــادة تصبــ   إلــى ثــصاب هللا
صالطالـة لأـ   ،الق ـب أص أل الفلت لأـ   6س أأا  صب   إلى   ت هللا

ص ــه اــا،  ــحل الفلــت هــص صأ  7س ال ــصاتح  الق ــب أ ــتف أــل ال ــصاتح
                                                           

 هـــ 321:  أتــص بلــت تــل دت ــد األجدي س ، أرــتة ال غــة، 5/358، تــل أحأــد لتــاب العــ ل، الا  ــ   1س
 .12/130، ل  صهتي، البحاح ،2/786، م1987، 1، ط/، ت تص دات الع م، تأجي أن تتحق  : 

 .5/65لسال العتب،  تل أنظصت، ، 10/116 تر  ب ال غة، الرتصي،  2س
 .3/444الد ل الطت  ،   ات ، أ أا البحت ل،2/267 ، ت ب الحد  ، الاطاتي  3س
 .4/446 ،أع م أقا يا ال غة، ل تاجي  ،234أع م الأبط حا  اإلسصأية، ،   4س
 .2/1616، يدائتة الأعاتف اإلسصأية، أحأد ثات  األ ند ،1/104 ،لياض، أ ات  األنصات  5س
 .509أاتات البحاح، ل تاجي، ، ، 4/49 الأاب،، أتص الحسل تل س د الأتسي،  6س
أحأــد  تحق ـ : هــ 395أتـص هـصل الحسـل تـل لتــد هللا تـل أرـتال العسـلتي س :  ،الفـتص  ال غصيـة  7س

 .478ية الأع م الص  ج، ، أ أا ال غة العتأ ،75، إتتاهيم س يم، القاهتة،
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الفلــت   أــال تح  ــ  صتنســ   ص  هني بأــا  يــه أــأســأى بــصت العأــ  الــ
التفل ــت لنــد أعظــم الفصســفة ص   1س صلنــد الــبعض الفلــت     أــا ،أ لــات

يط ـ  ل ـى ص  ،أأـ ا ـ  صالت   لت صالت  صت صالت  ب  الت   لأ  لق ي لام ي أ 
  2س ل  ن اط لق ي.

صتتــب بعــض أــا  ،يقــال  لــت  ــي األأــصت تفل ــتاج ألأــ  العقــ   يــه      
ل ص لـــت  ـــي الأ ـــل ة ألأـــ  التؤيـــة   رـــا يع ـــم ليبـــ  بـــه إلـــى الأ رـــص 

صالت ـــصع  ،ليبـــ  إلـــى ح رـــا، صالفلـــت هـــص حتلـــة الـــنفا حـــصل الأتتـــدئ
صأصحظــة الأع صأــا  الصاقعــة  ــي ضــأل  ،لنرــا إلــى الأطالــب صالنظــت

انتقـــال أص  ل، ــي الـــ ه يـــة حتلـــا  تا  رــص صبالتـــالي   3س ت ــ  الحتلـــا 
 .أل الع صم ب ل م؛ لط ظلالص أالنفا  ي الأعاني انتقا  بالقبد 
نسـال  ـحل لـم يلـل أـل  رـد اإلبادت أأا ست   تض  أل الفلت 

 ــالفلت لأــ   ،قــ  اإلنســال  حنــه   يلــصل تفل ــتاج التفل ــت بــادت أــل ل
ا، أص  رــت لأل ــياء، أص تا   اــا، بأــا  ــدصت  ــي دااــ  الق ــب أــل تبــص  

 الفلت.  ي تصتقة  ل را تببَ أص التقادها  را تأأ  
                                                           

 .234، التاجي، أ أا البحت ل، ، 7/7، الأحيط األلظم، أتص الحسل تل س دل الأتسى  1س
أ أـــ  ال غــــة،  ،458، ،يآبــــاد القـــاأصا الأحــــيط، الف ـــتصج ،168التعت فـــا ، ل  ت ــــاني، ،  2س

، حــدصد صالتســصمأقال ــد الع ــصم  ــي ال مأع ــ ،15، لبطــتا البســتاني، ، أحــيط الأحــيط1/704 ل ــتاجي،
 ،1ط/، ،  أرصت ــة أبــت العتأيــةتحق ــ : أ. د أحأــد إتــتاهيم لبــادة، القــاهتة ، ــصل الــد ل الســ صطي

 .76، ،هـ1424
هــ  1031لتد التؤصف تـل تـاع العـات  ل س : ، ج ل الد ل أحأدالتصق   ل ى أرأا  التعات  ،   3س

دائـــتة أعـــاتف القـــتل ، 104م، ،1990 - هــــ1410 ،1ط/تحق ـــ : لتـــد الاـــال  ثـــتص ، القـــاهتة، 
 . 7/358م، 1971، 1ط/الع ت ل، أحأد  ت د ص دي، 
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  ثانيًا: الرأ :
تقـصل  ـي الظـل تأ ـ    2س أص الظـل  1س د،ا لتقـا لتأي  ي ال غـة:ا
 ج ـد أتـيقل صال ـ  إنأـا التـتض  ـي  اات اج  أي ظنن  ج داج  اات اج  ج داج 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ تعالـــــــــى:يقــــــــصل ، اتص ــــــــه

   4س.صت    ص تأي أي بب تة صح   باألأصت  3س ،چې   ى  
 :تقــصل ،الق ــبص ظــت بـالع ل النص  صالتـدتت العقــ ص الفلـت  أي يعنــيالت  ـ

ک  ک  چ تعــــالى: هصلــــقل تاءى القــــصم إ ا تأى بعضــــرم بعضــــاتــــ

 يلــصل  أنط قــاج  أي ل أــ  ج ــداج  أنط قــاج  تأ ــ  ج ــداج ص   5س ،چ ک  ک
 ـصل  ـتى أـل تقـصل: صبأعنى التأي صا لتقـاد  ،الع م قد ت دد بانطصقه

أي  ــصل  ــتى تأي الاــصاتع ص  ،قصلــ أص  ــي الــتأي أل الحــ   ــي  رتــ  
                                                           

ـــــل أنظـــــصت، لســـــ  1س ـــــص  ج، ، 14/289ال العـــــتب،  ت ـــــة  ،250، الأع ـــــم ال أع ـــــم ال غـــــة العتأي
 .2/838 ،د أحأد أاتات لتد الحأ د لأت، الأعابتة

 أســعدتحق ــ :  هـــ 370صت س : الرــتصي، أتــص أنبــ حأــد تــل أحأــد تــل، أالجاهــت  ــي  ت ــب ألفــاظ ال ــا عي  2س
اتفـا  الأبـاني صا تـتا  ، 234،  أاتات القاأصا، ل جاصي، ،107،، دات الطصئا، لتد الحأ د السعدني

دات  ،يح ــى لتــد الــتؤصف تحق ــ : هـــ 613الــدقيقي الأبــتي س :  ســ يأال اتــل تقــي الــد ل،، الأعــاني
 .209،م، 1985، 1ط/ لأات،

 . 27سسصتة هصد، اآلية   3س
الاـصاتجأي  ،أحأد تـل أحأـد، أفاتي  الع صم ،4/18 تر  ب ال غة، الرتصي،، 4/219، الفاتاتي، د صال األدب  4س

تـل دت ـد ا أرـتة ال غـة، ، 48، ،2ط/، دات ال تاب العتأي ، : إتتاهيم األتياتي  حقت هـ 387س :   أتص لتد هللا
،  ت ـب الحـد   ،2/466، ل ـصهتي ا، ل غـةالبـحاح تـاع ا ،1/286، الجاهت، أتص بلت األنباتي، 1/335األجدي،

أقال ــد  ،711قطــت الأحــيط، لبطــتا البســتاني، ،  ،1/246، ل تا عــي، الأبــباح الأن ــت، 2/178، اتــل األث ــت
 .75، أتص هصل العسلتي، ،الفتص  ال غصية، ص 80، ،الت اي، ،67،،  صل الد ل الس صطي، الع صم

  .13ساآلية  سصتة آل لأتال،  5س
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}صقـــ  الأ ـــصا  ســـ تى هللا لأ  ـــم{ أي  ســـيع م هللا  تعـــالى: قـــصلي، يعتقـــد
ـــه قصلـــه ســـبحانه }صلـــ ل  نـــتي  ـــا بأعنـــى الأعت ـــة صأن ـــم هن لأ  ـــم صالع 

صلـــيا أـــل تؤيـــة  ،إتـــتاهيم أ  ـــص  الســـأاصا  صاألتض{ أي نعت ـــه  لـــ 
  1س .ص أا التاي سآتاء ، الع ل
السـنة أل هللا تعـالى ستؤى  أل التأي التـي تعنـي  ـي أـ هب أهـ  ص    

  عــ   ــي ق ــب النــائم التقــادا  لأــا   ع رــا  ــي الق ــب اليقظــال صهــص 
 لأنـه قت رـا  ؛سبحانه صتعالى يفع  أا ي ـاء  ـح ا  عـ  هـ ل ا لتقـادا 

ی  ی    چ ى:تعــال صا ــ  هــ ا الأعنــى قصلــه   2س ،ل أــاج ل ــى أأــصت آاــت

  (3) . چ جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب
صل أبـحاب ل يسـأ   الأحـدث التأي بأعنـى القيـاا، أللَّ  يصأيضاج يأت    

القيــاا سأبــحاب الــتأي  صيعنــصل أنرــم يأاــ صل بــ تائرم  يأــا  ــل  أــل 
   4س .الحد  ، أص أا لم يأ   يه حد   ص  أثت

اظ أل األلفـ ر ا يلصل التأيصأ طصل التفلت  ي ال يءبلتصية اتأتي ص     
، صالتــي عــا م ال غــة ــي أ نــالصتد أع  ي ا  البــ ة بأفرــصم الأعتقــد الــ

 .تأأ الفلت ص تالنسال بعد   لإلأا  تت    ت  ت إلى أل التأي يعني
                                                           

 ،2ط/، دات النفائا، صأات ،أحأد تصاا ق ع ي ،أع م لغة الفقراء ،1/320، الصسيط الأع م  1س
  .1/218م،1988-هـ 1408

 .228،  لبحاح، ل تاجي،أاتات ا، 5/58، ت نرات  ت تت، ت أ ة الأعا م العتأية  2س
  .102سسصتة البا ا ، اآلية   3س
 أتـــص الفـــيض،، اتـــاع العـــتص  ،131، ،أ ـــصب تـــل أصســـى الحســـ ني أتـــص البقـــاء، غصيـــةالفـــتص  ال   4س

    .38/112 ،أ ديأتتضى الج 
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 المطلب الثالث
 الم:ول واالتجاهات

 أواًل: الم:ول:
أنــه العــدصل لــل ال ــيء صاإلقبــال بيــأتي أعنــى الأ ــصل  ــي ال غــة 

 جال  لل لتد السـأاء صالأـائص   ـي ،أال  ال أا أ ص ج ، تقصل: ل يه
  1س،ص  الصتــي يأ ــل ق صأنــا إلــ رلصالأأــ ،د   الصتــي يأ ــل اــيصءالحــ

طــاف اصالأ ــ   بأعنــى ا ن ،صأــال  ــصل إلــى ال ــيء: أحبــه صت ــب  يــه
عـ  ايـ ، أي تأن  أصتأ  ـ   ،صاسـتأال بق بـه هتأالسـا ،نحص ال يء تقـصل

  2س .صأال ل يه  ي الظ م ،صأال لل الح  به،
يلــصل التأا ــ  صالتأــا ج  ىحتــ أتــي  تر ــ  أ» تســصل هللا: يقــصل     

بعضــــرم ل ــــى بعــــض  أ ــــ صيفرــــم أــــل حــــد   التســــصل   3س «صالأعــــاأا
 .أرم أحجاباج بعضرم لل بعض صتحج   جصتظالأرم صتأ   

                                                           

هـ  تحق  : السائ  ل ي حسـ ل، 470س : نحص  لفاية الأتحف ، إتتاهيم تل إسأال  ، أتص إسحا   1س
 ،3/296 ، ت ـــب الحـــد   صاألثـــت، الجأا ـــتي ص  ،2/237أســـاا البص ـــة، ، 82، ،اقـــتأ، طـــتات ا

أتص الفتع ال صجي ،  ت ب الحد  ، 1/325 ،ع صم، ن صال،  أا ال1/391 أ ات  األنصات، لياض،
2/382. 
هـــ  تحق ــ : 672إ أــال األلــصم تتث  ــ  ال ــصم، أحأــد الطــائي، أتــص لتــد هللا،  أــال الــد ل س :   2س

 ،1/286م، 1984-هـــــ1404 ،1ط/ســــعد تــــل حأــــدال الغاأــــدي،  اأعــــة أم القــــتى، ألــــة الألتأــــة، 
 ،641أاتــات البــحاح، ، 1/636ســال العــتب،  تــل أنظــصت، ل، 3/588الأبــباح الأن ــت، ل تا عــي، 

 .3109لبطتا البستاني، ،  ، قطت الأحيط،588لقاأصا، ل جاصي، ، أاتات اص 
تــل  أـالي الاأيسـية ل  ـ تي، يح ـىب األتتت ـس .الفـتل أـل أعأعـة النــاتص : الحـتصب تعنـي الأعـاأا  3س

هـــ  تحق ــ : 610س : أحأــد القت ــي  تتترــا: أح ــي الــد ل هـــ499الحســ ل إســأال   ال ت ــاني س :
 . 2/29 ، 1457ستقم  ،هـ1422 ،1ط/أحأد حسل إسأال  ، دات ال تب الع أية، ت تص ، 
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 ،تتلـه صحـاد لنـه الطت ـ  يأ ـ  أـيصج  لـل صل أال صتقصل العاأة:     
أــال ل ــ رم ، لأــا تقــصل:  ــات صظ ــمإ ا  صأــال الحــا م  ــي حلأــه أــيصج 

 .جال لل استصائهإ ا صأال الحائط  ،هحصائ أباترم تأي هت الد
اســـت ابة الفـــتد اســـت ابة  هـــص ، تضـــ  أأـــا ســـت  أل أعنـــى الأ ـــ     

 ،ســـت ابة ص دانيـــةا ،، أص  لـــتة أع نـــةأص ســـ تية نحـــص  ـــا، إ  اتيـــة،
 ــالأ صل  ص بــ ة بأفرــصم الأعتقــد إ  أل لــ  أنرأــا ه، صبالتــالي تــؤثت  يــ

إلنســال تــحتادة حــتة نحــص أــا  ــؤأل بــه أــل  ــعصت داا ــي يســت  ب لــه ا
أعتقـدل، أص أص  ، لـتةأ لات، أص أبادئ  يس   الس ص  ال ي يأ يه ل يـه 

 أ صله.
 ثانيًا: االتجاهات:

ت ال الص ه الـ ي  ع ه  ت ه ات اهاج أع ناج صا  : ي ال غة ص ه  صناج     
  1س، تــأتي الص ــه صال رــة بأعنــى صاحــد صالرــاء لــصض لــل الــصاص تقبــدل

 يقـــال هـــ ا ص ـــه الـــتأي أي هـــص الـــتأي نفســـه، صال رـــة: الأصضـــا الـــ ي 
  2س تتص ه إليه صتقبدل صأل  ل  قصلرم ض  ص رة أأتل أي قبدل.

                                                           

، البــحاح تــاع ال غــة ،3/511الاطــاتي، ،  ت ــب الحــد   ،711أاتــات البــحاح، ل ــتاجي، ،   1س
، 526، ،يالأتسـتل سـ دل االأاب،، ، 1/821 تل  اتا،  ،أ أ  ال غة، 5/1822ال صهتي، 

 .661الأع م الص  ج، ،، 3/446 ،العسلتي  ،الفتص  ال غصية
 د. أحأـد تـل هــ  تحق ـ :302س : ،   ، قاسم تـل ثاتـ  تـل حـجم العـص يالد ئ   ي  ت ب الحد  2س

ـــد هللا القنـــا،، ألتبـــة العتيلـــال   أرـــتة ال غـــة، تـــل دت ـــد، 3/1007 ،هــــ1422 ،1، ط/، الت ـــاضلت
، 285، ،أتــص إســحا  ت ــب الحــد  ، ، 3/326 ،لفــاتاتيا  ــصال األدب،أع ــم د، 2/988، األجدي
صجاتة  الأصسـصلة الفقريـة ال ص تيـة،، 1/336 ،هــ1405 ،1، ط/ألـة، د. سـ يأال إتـتاهيم أحأـد  :تحق 

 .16/208 ،هـ1404 األصقاف، ال ص  ،
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 اج  ـال ثاتتـأتر ا نعتتـت أل ا ت ـال اسـتعداد ص ـداني ألتسـب، سـصاء     
صضـصلا  أع نـة أـل أات فاج يحـدد  ـعصت الفـتد صسـ صله إجاء أ مأنستياج 

ت لـــــدم تفضـــــ  را لأـــــا يعتتـــــت أســـــ صب  ـــــي التفل ـــــأص  اح ـــــ  تفضـــــ  ر
 .ال أالا  صالقضايا ا  تأالية صال عصت صتد الفع  ت ال

أللفــــاظ  ا  ل ا ت ـــال أـــل اإالأعنـــى الأــــتاد تحقيقـــه إ    ا هـــصهـــص     
أــا يأ ــي ل يــه ا ت ــال   اإلنســال يســ ت حســب ،البــ ة بأفرــصم الأعتقــد

 صقبد تحقيقه. ،به ىال ي أتض
أل ل تن ــئة ا  تأاليــة  تضــ  ت اهــا  الأ ــصل صا  أــل تعت ــ ص 

 حأـا أل  ، ي ت ص ل أ صل صات اها  األ ـاا،  ي ل  ت ئة دصتاج لت تاج 
أـا أل ت ـصل ا  ص  ،أص الاصف أنـه ت ئة قد جتل   يه احتتام القانصل ت صل 

 . صلدم ا حتتاج أنه   ن أ أ تأاج  ،قد جتل   يه لدم الأبا ة
صل صا ت اهـــا   ـــي ااتيـــات الفـــتد ألبـــدقائه لـــ ل  ن ـــد دصتاج ل أ ـــ    

  تـــأثت ال ـــا،  ،ةج أعـــه  ـــي الســـ ص  الـــ ي يســـ  ه لـــاد الـــ  ل  تفقـــصل 
ـــــصل صات اهـــــا  األبـــــ ـــــم ااتيـــــاتهمبأ  ـــــ  ل ت  ،أص يســـــ   أ ـــــصل دقاء ال

 .صات اها  الت ئة التي ن أ   را
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 ال،الث المبحث                  

 الجرائم  سباب تاري                

 لإلجرام المضسرب واملوالع             
 

 الجرائم  سباب تاري   اتول المطلب          

 .لإلجرام المضسرب العوامل  ال،اني المطلب          

 رامللج المضسرب العوامل نفرية  ال،الث المطلب          
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 المطلب األول
 تاريخ أسباب الجرايم

 لى: أواًل: أسباب الجريمة في العصور األو 
أل سنل البح  دتاسة تات ة الظاهتة الأتاد بحثرا أـل أ ـ  تأـط 
الحاضــت بالأاضــي أتــى ســ أنا أننــا   نســتطيا  رــم الحاضــت إ  أــل 

صأعت ة أتاحـ   ،اصل أعت ة الأاضي، صأل اصل ستد تات ة الظاهتة
 .نا أل نتدأ أل ح   انترى اآلاتصل ى ل تسن  ت ل  تطصتها 

الصقــ  الحاضــت لــم تعــد تتتلــج  ــي ألل أرأــة الباحــ   ــي  لــ  
ة ل يــــه ل نج ـــت تــــ ل  تــــ  إدانـــة الأ ــــتم، أص إبـــدات العقصبــــا  القاســـي

أل  بحــ   ــي ألأــا  الأ ــتم ليســتنبط أنــه األســباب  تــهأبــبح  أرأ
الحقيقيــة التــي د عتــه  تت ــاب ال ت أــة حتــى  تصبــ  إلــى حــ   ــ تي 

 لظاهتة اإل تام.
 ـ  أ رـد اإلنسـال أـل ة هص تات ة يأثـ  إل تات ة أسباب ال ت أ

صدتاسـة   1س ،أعت ة تفس ت الستب ال ي  د ا الأتء إلى اتت اب ال ت أة
  2س ،األا ــتة لالحقبــا ةصل ــد يســ ت أــة أــل أنظــصت ل ــم ا  تأــاع لال 

نأا بحثصا لل  ل  أن  القدم أي أا ص صد الأ تأا الب تي  ح ـ    3س،صا 
ـــاد بـــأل ســـتب ال ت   أـــة اـــصات  ســـاد  ـــي ت ـــ  العبـــصت األصلـــى ا لتق

                                                           

 .5ل ج د ل ى الأت ل، ، البح  الع أي لل ال ت أة، د. أتص ا  1س
 .74،  الأ تأا، أحأد لاتف،ال ت أة  ي   2س
 .10،  ،انحتاف البغات، سعد الأغتأي  3س



 57  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

ـــتحلم  يـــه  ،يبـــ ب ال ـــاني  2س أـــل ال ـــيطال أص أـــا    1س ،طتيعيـــة ص 
صتـــد عرم إلـــى  ،ص لـــ  بـــأل أتصاح  ـــت تة تـــتقأ، أ ســـاد بعـــض األ ـــتاد

  .لرةت بة أنرا  ي إ ضاب اآل  3س ،ائمال ت بعض اتت اب 
أا ظرصت الع ائت التتتصا أل أي أاالفـة لألصاأـت التـي أأ ترـا ص  

أص القـــدتة الأ رـــصل التـــي لـــانصا يعتقـــدصل  قدســـة،ل ـــ رم ا لتقـــادا  الأ
 تصبـ  التـاتص  ةا يط قـصل ل ـى هـ ل القـدتة الأ رصلـصلـانص    را  ت أـة،

أص  يألـــل أل يلـــصل ح صانـــاج،أص أص إلرـــي  الـــ ي يعتـــت لـــل لـــائل أقـــدا
  4س أص  أاداج. نباتاج،

أنرـا تناسـ   أـل  :ا ة أفادهاية  ي ات أطص طلأا تعتقد الع  تة ال
  صأنرا أتتبطة بـه ل ـى ص ـه د نـي، أص التقـادي أعـ ل totemم سطص ط

م، أص الأســـــاا طص طـــــا تتبـــــاط  ـــــي أل أاالفـــــة أصاأـــــت ال ص تأثـــــ  هـــــ ا
بحتأتــه تحــ  بالأاــال  صأــل حصلــه  ضــب، أص يبــاب بلاتثــة أحققــة 

 أيــة يلــصل طص طا يفســت أل أــل   ــتم  ــي الع ــ تة الصهــ   5س ،ل بــهص النــج 
  .مطص طستبه لدم ا لتقاد بحتأة ه ا ال

                                                           

 .45ل م ا  تأاع ال نائي، الس د ل ى   تا ،   1س
 .68، ، م، القاهتة1960، 4د. أدص ل لصيا دصنا لدت، ط/ تام، أبادئ ل م األ  2س
ا نحتا ــي، د.  ، أحاضــتا   ــي ال ت أــة صالســ ص 12ل ــم اإل ــتام  تــصح لتــد هللا ال ــا لي، ،   3س

 .557، دصا ا ال ت أة، العيسصي، ، 22إتتاهيم أتص القات،، دات نرضه ال ت ، القاهتة، ،
 .13تتاهيم أتص القات،، ، إ، أحاضتا   ي ال ت أة، 27،  ،لت دل م اإل تام، تؤصف   4س
، 28، م،1978تات ة النظم القانصنية، بص ي حس ل أتص طالب، دات النرضة العتأية، ت تص ،   5س

قبة الحضاتة، صل د صتان  ص  يـام  ،21م، ، 1992ل م اإل تام،  صج ة لتد الستات، دات النرضة، 
 .1/107هـ، 1408 يأا د صتان ، تقديم: د. أح ي الد ل باتت، دات ال   ، ت تص ، 
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قـدام الـبعض ل ـى اتت ـاب إ   ه ا ن ـد تفسـ تاترم ألسـباب أأل 
 يعتقدصل أل أ لات  ي ت ـ  العبـصتإلى حد لت ت بأا  اج ال ت أة أتتبط

أـــة بأعنـــى أل أصل أـــا  لـــت اإلنســـال  ـــي تفســـ ت أســـباب اتت ـــاب ال ت 
يلـصل اإل ـتام بسـتب الأعتقـد هـص  صأر ا ،التأد ل ى الأعتقدا  السائدة

 ألأـل ت م بال ند إل را ظاهتة اإل تامتستألل أل   التي يأقدم التفس تا
 ال ت أـة   تاضـا لأنطـ  ابالتي حبـت  أسـب أ  ب ت   الأعتقدا 

 .س يم أص لق 
 تأثـ  لص رـم لظـاهتة ال ت أـة  ـي ت ـ  العبـصت  ـي الــتا ، ص 

أص قت ـه  اج تأـإ لتأج قـه  1س أل ال اني بالحلم ل يه بعقصبا  تدنيـة قاسـية
صأرـــ ا األســـ صب التقـــدصا أنـــه يألـــل الـــتا ، أـــل   2س ،اج بأص بـــ  اج حتقـــ

بعــاد األتصاح ال ــت تة لــل الأ تأــا ،ال ــاني تضــاء اآل ،صا  لرــة، صن ــد صا 
ل ى أل العقاب لال بالتا ، أل ال اني لأا سـيأتي   ي القتآل دليصج 

  ي الأقاتنة أا ال ت عة اإلسصأية. اج  حق
ا أل ت ــــصل ل  ت أـــــة  قــــد نفــــص  ؛أأــــا  ــــي لبــــت اإل ت ــــ  القـــــدأاء    

تبـــ ب صلعنـــة قــد  ،لرــةصا  لـــ  بأنــه قضــاء صقـــدت أــل اآلصل  ــ ،أســباب
ه   حصل ص  قـصة لـه أأـام قـدت ال اني بأن صاأالفال  قت  الأفعصل به صأت  

  3س .لرةاآل
                                                           

 دتصا  ي ل م اإل تام صل م العقـاب،، 2/103تحي، أحأد   ، د.ل أاج صلأصج  ل م النفا ال نائي  1س
 .11م، ،1982نرضة العتأية، القاهتة، د. أحأد ن  ب حسني، دات ال

 .15،  تصته، ل م اإل تام، أتص  2س
 .59ل م اإل تام صالعقاب،  صل ثتص ، ،   3س
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اني أسـ ت صلــيا لــه إ اج  ـي لبــت اإل ت ــ  لـانصا يعتقــدصل أل ال ــ    
ـــات  ـــي أ عالـــه رـــم بعـــدهم "ال تت ـــة إ  إنصهـــ ا أـــا التقـــدصا بـــه أـــل  ،اي
   1س." عالهصااتياتل أل ، نلتصل قدتة العتد

  4س ،صأتسـطص  3س ،صأ صطـصل   2س،أأا الفصسفة أنرم أأثال: سقتاط
صحسل نظت  ي إطـات بحـثرم لـل أسـباب  ، قد لال لد رم تأأ  صتفل ت

ال ــــيطال، أص  ال ت أــــة قصاأــــه ا تتعــــاد لــــل الاــــصات  الطتيعيــــة صأــــا  
 اـ  أ صطـصل   سـفته أـل قـد ات  ، لتفسـ ت أسـباب ال ت أـة لأساا  بسهت

صبالتـالي الأعت ــة ، ل ت أــةاصالتتــت أل ال رـ  أسـاا  ،باإلنسـال أعت تـه
                                                           

هــ  تحق ـ ، أحأـد ا يفـة 748 ـأا الـد ل أحأـد تـل احأـد لثأـال الـ هتي س :  العت  ال هتي،( 1)
، 2الأأ  ـة العتأيـة السـعصدية، ط/إلسـصأية، الأد نـة الأنـصتة، تل ل ي التيأي، لأـادة الع ـم بال اأعـة ا

12/18. 
صأتـــص قـــتاط،  ،صأتســـطص ،صأ صطـــصل  ،م ،    ســـصف  صنـــاني، يعتتـــت هـــص  . 399 –470س ساااقرا :  2س

صاضــعص أســـا الثقا ـــة الغتأيــة، لـــال أـــل دأبـــه الت ــصال  ـــي ال ـــصاتع صاألســصا ،  تحـــد  إلـــى ال ـــباب 
الا ــت صال ــت، ســ ل صهــص  ــي الســبع ل أــل لأــتل، صحلــم ل يــه بــالأص ، صال ــعتاء صالسياســ  ل، لــل 

ة، صقد تصس  إليه أبدقاؤل أل يفت أل الس ل نا ياج تنفسـه،  ـأتى إ ساد  باب أث نا، صاجدتاء األل تترأة
أصســصلة الأــصاتد العتأيــة، د. تأــجي البع بلــي، دات الع ــم ب الســم  ــي حضــتترم صأــا  تاضــياج. سص ــت 

الأصســصلة  ،365،  ــصتع طتاتي ــي، ، ، الفصســفة1/62م، 1990، 1لتنــال، ط/ ،ل أص ــ ل، ت ــتص 
  .38- 25،  م،1992الأنعم الحفني، دات الأعاتف، تصنا، سصسه،  د. لتدالف سفية، 

 .م ، صلد بأث نا، نال حظاج لت تاج أـل الثقا ـة صال ـعت صالت اضـيا ، اط ـا 347 – 427س أفالطوا:  3س
ه صلنـدأا ألـدم سـقتاط بسـتب السياسـة، أيقـل أل الحلصأـة العادلـة   تتت ـ  ل ى   سفة سقتاط صسياسـت

نأا   ب التأر د لرا بالتتأية ،اتت ا ج   أسـا  ، قضـى حياتـه يفلـت  ـي السياسـة صيأرـد لرـا بالف سـفة ،صا 
حفــــ  تــــتا  ال صنــــال الثقــــا ي، أــــل لتبــــه القــــصان ل،  ،ة التــــي تعتتــــت بأثابــــة  اأعــــةيــــ اديأدتســــة األالأ

ـــــة.ال أرصت  ـــــةس   ـــــد الأـــــنعم الافنـــــي، الأصســـــصلة الف ســـــفية، ، 250-200، ،الأصســـــصلة الفقري د. لت
  .   57- 43، ، م1978 ط  ، أحأصد لتدالتاج   ق ، د.، األبصل الف سفية52-55،
 .72، ،ست  تعت فه :أرسطو  4س
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ل ل  استطاع أل يأ ـج تـ ل بـنف ل   1س؛ أساا ل س ص  الفاض  الس يم
بـــصحه صبـــن  آاـــت  تعـــ ت  ،أـــل الأ ـــتأ ل بـــن  يألـــل تقصيأـــه صا 

  2س ه.إبصحه    ب التا ، أن
تــ  يعتتــت  ؛هــ ا هــص العــصع الاــاط  حســب أعــا  ت ل ــم العقــاب
ألنــه إ ا  ، ـي التقادنــا أنــه اتت ــاب  ت أــة أاــتى بــالتا ، أــل ال ــاني

الـــ ي  تعـــ ت  ـــفاؤل  حننـــا نغـــجصا  اج أـــا لقـــدنا أقاتنـــة بـــالأت ض لضـــصي
صبالتالي لـدم أعت ـة لص ـه  ،األسباب إلى لدم أعت ة أسباب الأتض

ال ت أــة إ ا تعــ ت لــدم أعت ــة أســباب اتت ــاب صلــ ل  أتت ــب  ،اج لقات ــ
الـــتا ، أـــل  ال ت أـــة  حنـــه يبـــعب لص ـــه بالعقـــاب لـــ ل    يبـــ   

 أص أتت ب ال ت أة لتع ت لص رأا. اج الأت ض لضصي
 ـــتى أتســـطص أل الفقـــت   يلـــصل بأفـــتدل العاأـــ  الصح ـــد الأســـتب 

ت ـــب أـــل أ ـــ  ألل صاقـــا الأ تأـــا أثتـــ  أل هنـــا   ـــتائم تت  ؛ل  ت أـــة
لأـــا يعتتـــت أتســـطص أصل أـــل لتـــب  ـــي ل ـــم ، حبـــصل ل ـــى الت اهيـــةال

  3س ،الفتاســـة الـــ ي لـــال أصضـــصع اهتأـــام لـــدى ل أـــاء العـــتب القـــداأى
                                                           

ل ـم  ،1/25ترنـام،  ايسـ، ل م اإل تام، تأ20إتتاهيم أتص القات،، ،  أحاضتا   ي ال ت أة،  1س
، أ  ـــة ل يــة ال ـــت عة صالقـــانصل، 16تصتـــه، ،  ل ـــم اإل ـــتام، أتــص، 58اإل ــتام،  تـــصح ال ــا لي ،، 

نظت ــة  ،م،  ــتلة أطــابا الســصدال2010-هـــ1431 اأعــة أم دتأــال اإلســصأية، العــدد الثــاني، بــفت 
 عقـاب د.ل ـم اإل ـتام صال، 242،  ال ط ـ  أحأـد، اإللـه لتـد د. لتـد، حصل الأ تم بـالأيصد الأتتصج 

 .27،  ،ال ت أة صالعقصبة، ألتي جهتة ،14أحأد  صل، ، 
 .16، ، تصته ل م اإل تام، أتص  2س
  القـات،، د. إتـتاهيم أتـص ،أحاضتا   ـي ال ت أـة، 111د. أحأد لاتف، ،ال ت أة صالأ تأا،   3س

،19. 
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ـ صأعت ـة أصبـاف  ،تصا أسـباب ال ت أـةصال ي أـل اصلـه حـاصلصا أل يفس 
ــ  1س ،ال ــاني ت أأــا  ــي العبــصت الصســطي  قــد لــال التفل ــت التــدائي يفس 

أص إ ــصاء ال ــيطال   2س ،د الفطــتي لا ــ  ال ــانيأســباب ال ت أــة بالفســا
م  ـــي أبـــ ت لأـــا تأـــط الـــبعض ال ت أـــة بال صا ـــب التـــي تـــتحل    3س ه،لـــ

أفادهـــا أل ل ـــ  إنســـال لصلبـــاج  تســـ ط  ـــي  4س،صتتســـم أســـتقت ه ،اإلنســال
أل لصلبـــه  ي ـــ  إ ا لـــم   ـــن  ل  ت أـــة  رـــ ا يعنـــحياتـــه أنـــ  ص دتـــه بح

   5س.لصلبه ات     أأا إ ا أ تم  ر ا يعنى أل طـ ب  
 ،اج سنتى  حقـ  م بأل اإليأال بال صا ب أاجال حتى اآلل لأاأا الع    

 ةت ة دتاســـة أســـباب ال ت أـــة بالحقبـــصل ـــل ل أـــاء اإل ـــتام  ؤتاـــصل لتـــا
يــة صالتــي أــل األا ــتة أــل القــتل التاســا ل ــت بظرــصت الأدتســة اإل  ات

التق  ــد  ل اهتأــاأرم صلقــد انتقــد هــؤ ء حبــت   6س،اأتــتج تصادهــا لأتــتصج 
        7س.بحقـــــص  الأ ـــــتأ ل دصل طتيعـــــترم صأصالـــــ  اتت ـــــاترم ل  ـــــتائم

                                                           

 .16، ل م اإل تام، أتص تصته،   1س
 .76،  م اإل تام، تؤصف لت د،ل   2س
 .557، صا ا ال ت أة، العيسصي، د  3س
 .85،  ل م اإل تام،  تصح لتد هللا ال ا لي،  4س
 .1/26 ،تأسيا ترنام ل م اإل تام،  5س
ص نـ م، صتـص ى  ـي تصت 1909نا تحيطاليا سنة ،  رصدي األب ، صلد  ي   تص : ت  تي لأتتصجالمبروبا  6س

   رـاج ل ـ  ال ـ ب، أـل أؤلفاتـه طت ب صلالم  ت أة، صضا نظت ة الت ـ  الأ ـتم، أصل أـل ا ت ـ
 ا.يصلص يا ، أصقا صيل ت ددا ، أن أ أاتتت ل م اإلنسال ساألنثتصأنظت ة الت   الأ تم  ي أتأعة أ  

، ، ال ت أـــة291الســـ د ياســـ ل، ،  د.، الســـ ص  اإل ـــتام، 91تام، أحأـــد لـــاتف، ، ل ـــم اإل ـــ  7س
، ل ــم اإل ــتام، تؤصف 6 تا، ، ل ــم ا  تأــاع ال نــائي، ل ــي  ــ، 15أقــدم حســل أحأــد ل ــي، ، 

 .159لت د، ، 
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لأـــــا ت ضــــــصا أل ت ــــــصل العقصبــــــة بقـــــدت ال ت أــــــة دصل التبــــــات لــــــدصا ا 
 التتــتص   1س ،  رــا ، صالت ئــة التــي ن ــأصالظــتصف الأحيطــة ترــم ،أتت ت رــا

انتر  تتقـديم هؤ ء الع أاء أل نظت ا  الف سفة  ا  ال دل النظتي قد 
صضــا لعــصع أســباب ال ت أــة الأتأثــ   ــي  اج  ــا ي اج ل أــاء الغــتب تفســ ت 

صلية ال اني أل ال تائم التـي اتت ترـا ؤ قصان ل أل بنا الب ت تحدد أس
 صبالتالي صسائ  ألا حترا. ،صتت ل لقصأترا

أعتأــد ل  ــي  لــ  ل ــى" األســباب الع أيــة الحد ثــة التــي تصا ــب 
أبـــب   ـــي الصقـــ  الحاضـــت أـــنظم صأتطـــصت  صالـــ ي  2سطـــابا اإل ـــتام"

  3س .يستغ  الت نصلص يا  ي الأع صأا  صا تبال
م لقد أ د هؤ ء الع أاء القصل بأل أعت ـة األسـباب التـي تـد ا الأ ـت     

ـــم  إلـــى اتت ـــاب ال ت أـــة، أص بأعنـــى أبـــ  أل دتاســـة ســـ ص  الأ ـــتم ل
 ســتعانة ص لــ  ألنرــم تألنــصا أــل ا ،تجدهــت إ   ــي القــتل التاســا ل ــت

 .ي استادأ   ي  ح، اإلنسال الأ تمباألسال ب الع أية الت

                                                           

 ،5م، ، 1971اإلسـلندت ة، نحتاف األحدا  ال نـاح، لأـال  نـدي أتـص السـعد، دات الأعـاتف، ا  1س
، 16، أحأـــد  ـــصل، ، ل ـــم اإل ـــتام صالعقـــاب ،24تام، د. ادص ـــ  لـــصيا تصنالـــدص، ، ل ـــم اإل ـــ

ــــي ال ت أــــة، د. ــــات،،  أحاضــــتا    ــــص الق ــــتاهيم أت ــــي ال ــــ ،22إت ــــصطل العتأ ــــي ال تائم ا قتبــــادية  
 .26هـ، ، 1413ض، الأتلج العتأي، الت اض سابائ، صأبعاد  د. أحأد ها م لص 

يــات  تــص ت أــل اإلدتا  صحت ــة ا اتالأــ هب التق  ــدي:  ــتأط تــ ل الأســئصلية ال نائيــة صالقــدت الــ ي س*  
 . 247الفتاح اضت، ،  تحق  العدل صالج ت  ي آل صاحد. سال ت أة د. لتد لدى ال اني حتى 

 .5،  ،ال ج د ل ى الأت ل أتص ال ت أة،  2س
م، 2008 –ه 1429 ،1ط/ العج ـــج بـــقت الغاأـــدي، د. لتـــد ، ـــتائم ا حت ــــال صاإل ـــتام الأـــنظم  3س

 .5، الأأ  ة العتأية السعصدية، الت اض،
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 اج دتاســة ســ ص  الأ ــتم أــل أ ــ  أعت ــة أســبابصل ــل  ــي الصاقــا أل     
ص ــي لــ  لبــت  ،ال ت أــة لانــ  أســات  ــدل أنــ  أل ا ــ  هللا األتض

صيــــأتي  ،لتفســـ ت الســـ ص  العـــدصاني، أص اإل تاأـــي اج أســـباب ءع أـــااليقـــدم 
صالت ئـــة التـــي  ،الدت ـــة الع أيـــة لرـــؤ ء الأفســـت ل حســـبتفســـ تهم ل ـــى 

 ها.ص صالحضاتة التي صا ت ،  را صا لا
 ثانيًا: تاريخ أسباب الجريمة في الشريعة:

 اج أصل  ت أة قاسية صقع  ل ى ص ه األتض اتت ت  ظ أتعتتت     
تب النجاع ل ى الجصاع باألا  هي قت  قات   ألايه هات   بس اج صلدصان

 ڌ  ڎ  ڎ  چ  ح   يقصل تعالى:   هات   دصل قات  ،صتقت  قتأا

 ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ 

  1س .چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳڳ
لــال أــل لــادة أتنــاء آدم أل  تــجصع األ  بــاألنثى التــي تن ــب  قــد 

صل ل نفا قات   لم تصا ـ  أـا  طـت ل يـه أتنـاء  ،بعدل لعأ ية تبادلأل 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ  تعــالى ل ــى لســال هات ــ :  قــال  2س لســصمآدم ل يــه ا

 ــحل نفــا صبــالعلا  ،ت ض هات ــ  قتــ  أايــه قات ــ  ــ  3س چڭ    ۇ  
صلقـــد حلـــى القـــتآل  ، اـــصض  ـــي اتت ـــاب ال ت أـــةلقات ـــ  لانـــ  قات ـــة 

                                                           

 . 27سسصتة الأائدة اآلية   1س
ل ـم ، 64هـ، دات  ت ت، لأال، ،1426، 1ط/ الي، الحأ د إتتاهيم الأ د. لتد ، ت أة الحتابة  2س

 .162 ي، ، ، قضايا الفلت، د. صهبة الجح 1ال ا لي، ،اإل تام،  تصح 
 . 29سسصتة الأائدة، اآلية   3س
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ل فعـــ   اج تـــ  لاأـــد اج القبـــة ل تـــ ل أل قات ـــ  لنـــدأا قتـــ  لـــم يلـــل أاطئـــ
  نت  ة  تأه. اج أتصقع
نســان اج   هــ ل القبــة ن ــد نأص  ــ ــاــصل ت  أــل       اج لفعــ  إ تاأــي صا 

 ــــ  صالنت  ــــة صتح  ،أنرــــا أصاجنــــة  ــــي ا هتأــــام بالســــ ص  :أي ،اج أ تأــــ
چ  تعــالى أل نفــا قات ــ  ســصل  لــه قتــ  أايــه:الســتب لنــدأا  لــت هللا 

 قــال هات ــ : (1)چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى

   2س .چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 
لـــال الفـــتض ل ـــ رم أ  يســـ  أحـــداج ســـيفاج  قـــال البـــحاتي ال   ـــ      

 لال هات   أ د قصة أل قات   صل نه تحتع صه ا"   3س:لتدهللا اتل لأت
 تحــتع هــ ل أعناهــا لنــد ل أــاء اإل ــتام   ــت أعناهــا   4س" هــص األظرــت

 ــتة تعنــى لنــد لــ  أــ هب   ــت أــا لنــد الفقرــاء لأثــ  أبــط حا  لث
  نبا  األ لات   ت نبا  األتض صل    نبا . ،آلاتلند ا يتعن

                                                           

 . 30سسصتة الأائدة، اآلية   1س
 . 28ساآلية    سصتة الأائدة،2س
سنة ثصثة أل البع  أس م أا أتيه،  : اتل الاطاب تل نف   القت ي العدصي، صلدهللا با عمر عبد  3س

 ـاجل صهـص  صأئـ  اتـل ثـم بالانـد   أستبغتل، ثم بأحد  ي  لـ ،  تتدت   صها ت صلتض ل ى النتي 
ال  ـي أســأاء ، ترـ  ب ال أـ4/155 ، تـل ح ـت ،ة، لـال أـل أئأـة الــد ل. ساإلبـابةاأسـة ل ـت سـن

 ه1412 ت ـتص ، ،ق   د. ب ات لصادتح  هـ742س :تص الح اع  صس  الأجي، الت ال،  أال الد ل أ
 :  ــحقتهـــ  748س :   ــأا الــد ل أتــص لتــد هللا أحأــد لثأــال الــ هتي،، لــصم النــبصءأ ســ ت ، 8/78

  .3/203، هـ1410سد أؤسسة التسالة، ت تص ، حس ل األ
هللا تــل إتـــتاهيم  لتــد :الاـــال  تــل لطيــة األندلســي، تحق ــ  تفســ ت اتــل لطيــة، ألتــي أحأــد لتــد  4س

 .4/411م، 1983-هـ 1403 ،الدصحة ،1ط/اتي، صآات ل، األنب
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الـــدصا ا لرـــا لانـــ  إ اج  رـــص  ـــا،   يأ ـــ  إلـــى ال ت أـــة أرأـــا 
ل لــــال لــــه حــــ  الــــد اع ال ــــتلي، أص حــــ  الــــد اع الطتيعــــي لنــــدأا  صا 

 صهللا أل م. ،يعتدي ل يه  ا،
لأــا أــت تنــا  ــي النتــ ة  ،أ  ــب ل أــاء اإل ــتام أل لــم يلــل أ ثــتهم

اني بـــالقتل التاســـا ل ـــت أـــا نرـــم  ؤتاـــصل ا هتأـــام بال ـــأ ،التات ايـــة
الـ ي يأثـ  حاأـ  لـصاء دلـصة دتاسـة اإلنسـال الأ ـتم   1سا ج ص ظرصت لأتت 

 تدل دتاسة الفع  اإل تاأي.
ل ل بأقاتنة ال ت عة اإلسصأية ن د أل األأـم التـي حأ ـ  التسـا     

هتأاأاترـا الد نية صالتـي  ـاء  لتهـا  ـي القـتآل ال ـت م لانـ  تضـا  ـي ا 
بــــأل  اج  اجأــــ اج تــــ  نعتقــــد التقــــاد اج أســــباب الفعــــ  اإل تاأــــي صالفالــــ  أعــــ

ـــة أـــل القـــتآل  ـــ  ل أاـــ صا تـــات ة أســـباب ال ت أـــة صالعقصب الغـــتب هـــم ال
ـ  احت  ال ت م ثم جات صل لنا حتى   نتعتف ل يه؛ ألنـه تـم نق ـه تصاسـطة   

اإل ـتام،  األصلـى لع ـم ةصصضعصا ال تنـ ، ل دتسصا لتب الغتبالقانصل ال 
اب ل لفرأصا أسـبآالقت ألنرم لص دتسصا  ؛أل القتآل صل نرم لم يأا صا   ئاج 

 هتأام بأعت ة ال اني باألدلة القطعية القتآنية.ال ت أة صا 
 تســ  إل رــا سـ دنا ســ يأال بالتســالةصال ـاهد أل أ  ــة ســبأ لنـدأا أ

ـــــــم  (2)چ  ىئۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۇئچ  ث
 ـي  ابـية أتسـ  التسـالة أي  ابـية سـ دنا سـ يأال   تبحـتح   ص 

                                                           

 .61: ست  تعت فه، ، لمبروبا  1س
 . 34سسصتة النأ ، اآلية   2س
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أـْل تصلـدها بالقضـاء ل ـى أ  رـا هـ  هـص أ ـ  أم ل يه السصم لتتأ د أ  
ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  چ  نتـــي أتســـ و  ـــي قصلـــه تعـــالى:

أيضــاج ن ـــد أثـــال لـــ ل   ــي قبـــة ســـ دنا  صســـ  ل يـــه  (1) ،چحب
صلــال تح  ـ  ال ــاهد ل  انيــة السـصم بعــد تقـديم ال ــاهد أـل أه رــا ل ت نـة 

ى    ې ې        ې  ېچ  :إ  قــــال ت ســــال القــــتآلصتع يقــــه ل ــــى ال ت أــــة 

]ليســ ننه حتــى حــ ل[ صبــالت م أــل ثتــص  األدلــة أأت (2) ،چى      ائ  
صتتناسال النـاا  ـحل ال ـيء إ ا  ـاع لـم  تـت   ،أي: ليقطا ت ل  الاتت

نسـي،  ـتأصا أل أـل  صي اع أا ص صد أسـبابه  ـح ا لـدأ  أسـبابه ،  لت
صال اهد  ـي هـ ل القبـة أل هـؤ ء القـصم  ،الأب حة لرم إدااله الس ل

اهتأصا بال اني أل أ   أل  نب   حاله  ي الأ تأـا  انبـب العقـاب 
 ل ى الأ ني ل يه تدل ال اني.

، يضــــاج أ هتأـــام بأعت ــــة الســـتبالدالـــة ل ــــى ا أـــل األدلـــة القتآنيــــة     
أل يســأل الأ ــ   ،قتــ  أقات ــة الأ ــ  ،مالســصل يــة ط ــب ســ دنا  صســ  

 ــي  و لــ  ــي الســتب  هــص أــاتــي قطعــل أ ــد رل، أي: صاللــل النســصة 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ    چ  تعــــــالى: هقصلــــــ

 صال صاهد أل القتآل لث تة.  3س ،چۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇۆ  ۈ  ۈ

                                                           

 . 35سسصتة النأ ، اآلية   1س
  .28سسصتة  صس ، اآلية   2س
 . 50سسصتة  صس  اآلية   3س
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 ثالثًا: مقارنة تاريخ أسباب الجريمة بالشريعة:
 ـتام أسـباباج لث ـتة تـد ا الأ ـتم إلـى اتت ـاب أـاء اإللقد حبـت ل 

ال ت أـة لأــا أـت تنــا أـل اــصل سـتد تــات ة أسـباب ال ت أــة أنرـا ل ــى 
 - :يةالتاألسباب ال ست   الأثال   الحبت

 .الطتيعية الاصات   /1
 .ال يطال أل الأا   /2
 .ال نصل  ال ت أة أسباب /3
 .به الأفعصل قت  الفال  تب ب قد لعنة /4
 .ال ت أة أسباب أساا ال ر  /5
 .ال يطال إ صاء /6
 .ال اني ا    ي  طتي   ساد /7
ــــي ال صا ــــب ال ت أــــة ســــبابأ /8 ــــاة تتســــ    الت صلــــ  هــــ ل  اإلنســــال حي

صلـيا  ـي القـتل  ،صالسـنة النتصيـةاألسباب صتد  لتهـا  ـي القـتآل ال ـت م 
 التاسا ل ت.

أــة هــي اــصات  أســباب ال ت  أــثصج قــصلرم إل :الخااوارا الطبيعيااة  1س
ڤ  چ   تعـالى  ـي  لـ : هقصلصن د سند بد  ه ا القصل  ي  ،عيةطتي

أل   ء يعتقــــدصل ؤ صهــــ  1س  ،چ ڃڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ
 .يأال باب تعالى، صليا لرم إأسباب الرص  تصاسطة الدهت

                                                           

 . 24سسصتة ال اثية، اآلية   1س
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 :ما الشيطاا ( المس  2)
 لانــ  هــ ل لْ أص  ،نســالصل أل ل  ــيطال أثــتاج ل ــى اإلد لــانصا  ــت  قــ     

صلــــيا ل أــــاء القــــتل  ،د أ ــــدترا  أيــــا التســــا   الســــأاصيةالحقيقــــة قــــ
  1س .چڻ  ڻ  ڻچ  ه تعالى:قصلأثال ل ل  التاسا ل ت 

إنــي ا قـــ  لبـــادي » ــي حـــد   قدســـي:  تعـــالىيقـــصل هللا صلــ ل       
حنفــــاء ل رــــم، صأنرــــم أتــــترم ال ــــياط ل  ا تــــالترم لــــل د ــــنرم، صحتأــــ  

ـــــ رم أـــــا أح ـــــ  لرـــــم، صأأـــــتترم ألل  ـــــه     ـــــجل ب ـــــم أن ـــــي أـــــا ل ي ـــــتلصا ت
نأا قـال حنفـاء  قـط  2س «...س طانا ا  ـدل ل ـى  رـ  ؛صلم يق  أس أ ل صا 

أـــا  نســال بأـــا  صا ــ  أ هبـــهرــا ســـ ص  اإل ـــت تأل ال ــيطال لـــه قــدتة يغ
 .ل  رم س طالتعالى أل لبادل البالح ل ليا ل يطال  هأتالاة قصل

  ـصب:أ ـي قبـة  أا قـال تعـالىل ةال يطال بالصسصس أا   صيلصل 

 يءلأــــا يقــــال  ــــيأل يفلــــت  ــــي  ــــ  3س ،چحب  خب      مب  ىب  چ 

                                                           

 . 71س  سصتة األنعام، اآلية 1س
هـ  تحق  : أبـطفى 463القتطتي س : تل لتد التت ا ،التأر د ،3/103 ، 52تقم ست لات، ا س  2س

تأص ـ  أات ـ  ، 18/74  ،52سهــ، تقـم الحـد  1387صجاتة األصقـاف، الأغـتب،  صآاـت،أحأد الع صي، 
تقـم  ،هــ1419، 2ط/أؤسسـة اإل ـتا ،  هــ 276 تل أس م تـل قت بـة س : الحد  ، أتص أحأد لتد هللا

، 2/127 ، 1384تقـــم س ،،  ـــتح الجتقـــاني3/248اـــاتي، اتـــل ح ـــت، ، بـــحي  الت200،  21س
هــ  دات 1353تحفة األحص ي ب تح  اأا التتأ ي، أتص العص أحأد تل لتد التحيم الأباتلفصتى س : 

لـاة الأفـاتي   ـتح أ ـلاة الأبـاتي ، أتـص الحسـل ا ، أت 6/287 ، 2138ال تب الع أية، ت تص ، تقـم س
ــــد هللا م، 1984، 3ط/عــــة الســــ فية، تنــــاتا الرنــــد، ال اأ هـــــ 1414الســــصم تــــل اــــالس :   لتــــدلت 

 .4/197  2865تقم س ،أس م ، بحي  90، تقم س1/175
 . 41س  سصتة ، اآلية 3س
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أل  تــــت دل ــــ  ل ــــى ألــــيا بــــصتة النــــاا أ  1س يغأــــه قــــد أســــه التعــــب
ل نتعــص  أــل  ــتل أبــهللا تعــالى أتنــا أنســال حتــى ال ــيطال  ــؤثت  ــي اإل

 (2).چڳ  ڳ  ڳ    ...ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    چ   ي قصله تعالى:
صنفــص اج إلــى ق بــه  ، ل  ــيطال داــص ج  ــي  ــصف العتــد قــد  عــ  هللا

صقــــد صلــــ  بالعتـــد  ــــص يفاتقــــه إلــــى  ،صبـــدتل،  رــــص   ــــتي أ ـــتى الــــدم
ة   رـ ا صبـفه ترـا الأأا ،  أب  ل  أعبية صبصء إنأا هـص الصسصسـ

أـــل  ـــتل أهـــم أـــل لـــ  أســـتعا  أنـــه؛ صا     ـــتل بغ ـــت  ســـتعا أال لـــصل يل
   3س.الصسصسة حاب 

  :يمة الجنوا ( أسباب الجر 3)
صسـاتصا  ،صا بـهأبعـدأا اسـترج  لتسـصللـل الألـ ت ل  تعـالى قصلي
صهــ ا  ــدل ل ــى أنرــم   4سچچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ  أنــه:

صلـ ل  لنـدأا لرـم  ـي  ـتلرم إلـى ال نـصل،  اج يسندصل أا يعدصنـه أاالفـ
إنـي   قال يا تسصل هللا» صأتى التسصل ،اتت ب البحاتي  ت أة الجنا

لتض لنــه حتــى تدد ل يــه أتأـا أــتا ،   أــا  ــرد ل ــى نفســه  ــأجن ـ  
 رـ  »قـال:  ، قـال: « أب   نصل » قال:  أتأا  رادا ، دلال النتي

صهنـــا   5س،«ا هتـــصا بـــه  ـــات أصل: »قـــال: نعـــم،  قـــال النتـــي« أحبـــن 
                                                           

  .405 -404س/1  التفس ت صالأفست ل، د. أحأد حس ل ال هتي، 1س
 . 6 -1س  سصتة الناا اآلية 2س
 . 609 -607س، ، ت تص  ،: ال  ة إتتاهيم تأضالتحق   ،قيم ال صج ةتل االتفس ت القيم،   3س
 . 6سسصتة الح ت، اآلية   4س
 .2/1318،  1691تقم س، بحي  أس م، 8/165 ، 6815التااتي، تقم سبحي    5س
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سأل أه ه لل   بابهتتا ه بال ت أة إلى  ل أستب ال التسصل نسب
 حال بحة لق ه حتى  تأ د أل بحة إقتاتل ل ى نفسه. 

 ( لعنة لد تص:ب الفاعل لبل المفعول به:4)
أثال لـ ل  األأـم التـي لانـ  تتت ـب ال ت أـة بعـد أل  تسـ  إلـ رم      
تبـــ ب قـــد لعنـــة عبـــصل التســـصل   نـــجل ل ـــ رم أـــل لنـــد هللا  ي تســـص ج 

 أأــا لعنــة صلــاد صثأــصد ت  قــصم لــصط الفالــ  قتــ  الأفعــصل بــه لأــا أبــا
ٿ  ٿ   چ  چٺ  ٺ  ٺ  چ  :قـــصم لـــصط  فـــي قصلـــه تعـــالى

ــــــ  (1) ،چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ــــــى أــــــل لــــــال صأأطتن ا ل 
صلعـــ  الت ـــ  أـــنرم يلـــصل  ـــي  ،    أـــل الأد نـــة ح ـــاتةج أـــل ســـ  اات ـــاج 

صل إل  ـي هـص  يـا   يقـإل  ـي  لـ  آلقت ة أاتى  يأتيه الح ت  يقت ه 
ق تــــ  ل ــــ رم األتض صقــــد تســــاصى : أي  2سعتــــتة ل أتصســــأ لقــــصم لــــصط ل

ۇئ  ۆئ  ۆئ     چ صيقصل تعـالى: ، ي بب الع ابالفال  صالأفعصل به 

 (3) .چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ

صســ  يقــصل تعــالى ل ــى لســال   :( الجهاال أساااس أسااباب الجريمااة5)
 (4) ،چگ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ         کچ ل يــه الســصم:

صأتالاة حـ  تعالى تقصى هللا  له أل ه ا الفع  أنه  ع  الأصاناال اهد 
                                                           

  .74 -73اآليا س ،سصتة الح ت  1س
 .2/434  س ت أقات  تل س يأال،   2س
 . 25سسصتة األنفال، اآلية   3س
 . 33سسصتة  صس ، اآلية   4س
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صقـدم  ،س دل ال ي أ تأـه، صال ـاأا ل ـ   لـ  أل هللا بـتف لنـه السـصء
ى أـل أبالسـصء صت  األأـاتةل ى أتاد النفا  صس  ل يه السصم أتاد هللا 

تتهـــال تأـــه صهـــص أـــا أعـــه أـــل الع ـــم صقـــال إل أبـــب  إلـــ رل أ ـــل أـــل 
 تت اب ال ت أة إلى ال ر . نسب ا ال اه  ل

 إغواء الشيطاا:أسباب الجريمة ( 6)
إل الب ت  نستصل األلأال الأبالغة  ي القب  إلـى ال ـيطال لأـا ن ـأ    

صقــال ال ــيطال الــ ي هــص ســتب لــ   ــت  ،أنــه أــل ال ــتصت صاألضــتات
 ،أـتم لأـا قضـى األأـنر اج أه  النـات صأتتتئـ اج يقا صصقا  ي العالم أااطب

ک  گ  چ  :همصتتـ ل أبـ ت  ،نة الِ نة صأه  النـات النـاتصدا  أه  ال 

ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڳگ  گ  گ     ڳ   ڳ

دلــــــــصت م  أي (1)چۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ
ص ـرصات م  ـأنتم  ،ألهـصائلم اج تبالـاصج نتـه ل ـم  اسـت تتم لـي  ،إلى أـتادي

ــــتم  يــــه، ــــصلص  الســــتب  يأــــا أن ڈ  ژ    ڌ  ڎ      ڎ  ڈچ  تعــــالى: يق

أي أج ــل لرــم الــدنيا صأدلــصهم إلــى إ ثاتهــا  (2)چژ  ڑ  ڑ
تعــالى لــل لأــا يقــصل ، تة حتــى يلصنــصا أنقــاد ل ل ــ  أعبــيةل ــى اآلاــ

  (3) .چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  : صاية ال يطال لإلنسال

                                                           

 . 22سسصتة إتتاهيم، اآلية   1س
 . 39سسصتة الح ت اآلية   2س
 . 175سسصتة األلتاف، اآلية   3س
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م  تت ـاب ال ت أـة إلـى اسـتب  أصسى ل يه السصمأسند س دنا  يضا
 (1)چڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چچ  ڃ چ الت ـــ : لنـــدأا صلـــجال ـــيطال 

إلـــى إســـناد اتت ـــاب الأعابـــي صال ـــتائم  ل ـــىأـــل القـــتآل  رـــ ل  ـــصاهد 
ت  نق ـصا أـل القـتآل ثـم  اإل تامصلم يسندها ل أاء ل م  ، صاية ال يطال

  إلى أنفسرم.الع م نستصا ه ا 
 ق الجاني:( فساد فطر  في خل7)

ســـ ص  ســـناد ال ت أـــة إلـــى ا ـــ  ص  ـــاء  ـــي القـــتآل أـــا  ـــدل ل ـــى إ     
  ٻ   چ تعالى لل جص ة العج ج لندأا التت   تـ نترا: هقصلال اني  ي 

ــــــــــتة إشووووووووووارب  (2)چڀٺ    ڀ  ڀ      ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ ل ث
 ، أيضـــاج ـائت الـــ نصبســـالأنلـــت ص األأـــت لبـــاحترا بالســـصء أي الفاح ــــة ص 

 (3) .چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  : هئتنــاقصل سـ دنا يعقصب أل
 كواكب التي تس:ر حياة اإلنساا:الجريمة ال أسباب( 8)

صأ ل لرم بطصل إلرية  ،قصأهل يه السصم س دنا إتتاهيم  تَ اظَ لقد نَ      
صقد  ص  تها أل األبنام التي لانصا يعتقدصل   را اإل تام الع صية

قال لرم: إل ال ي يغ ب لندأا  اب  ل  ال صلب، ص بالح ة   ترم 
ألل الأعتصد  تد أل يلصل  ؛أيةعتدل   يستح  التأص ي أ لص اتفي ل

صهص  ائب  أل  اج لث ت  اج  أأا ال ي يأضي صقت ؛بأبال  أل لتدل اج قائأ
                                                           

 . 15سسصتة القب،، اآلية   1س
 . 53س ، اآلية سصتة  صس  2س
 . 18سسصتة  صس  اآلية   3س
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ٻ  ٻ    چ :ص ل   ي قصله !هةاتح  العبادة، إ  أل أسفه السفأ ل يس

 (1)چٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ     ڀ  پڀ  پ  پٻ  ٻ  پ  
 (2) .چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ: إلى قصله

حل لان  هنا  تدايـة حقيقيـة لأعت ـة ال ـاني صسـ صله ؛  ل ل  ل ه
صأل ت ـصل العقصبـة   ـي الأ تأـا اج بـالح اج صا هتأام به ل ي يلصل لضص 
،  قـد  اني  ري تداية التسالة الأحأديـةلادلة أا ال تم ال ي اتت به ال

ت ت أتــه  ت ــد أل  اج قــت  لــال يســ   العــصع ال ــا ي ل  ــاني لنــدأا يأتيــه أ  
يســأل لــل بــحة لق ــه  ــحل ل ــم أنــه ســ يم أأــتل بالتصبــة   ؛ تطرــت أنرــا

 ت ب أا قت را إل لال العقاب ب أص  ج تل بأا يع م أنه  نج ـت بـه التي
 .أا لم يبت ال اني ل ى التطر ت

أ تـــت  لنـــد أبـــحاب الأـــ اهب يا أعت ـــة القبـــد أـــل الاطـــأأصلـــ     
لـدل    دل   ل ى ا هتأام بأسباب ال ت أة! صس ص  الأ تم صنـصع األلـة

صدل ـــ  ل ـــى ا هتأـــام بســـ ص  ال ـــاني لأعت ـــة  ،ل ـــى القبـــد ال نـــائي
 .ال ت م أدى اطصتته! صه ا أثت   ي القتآل

                                                           

 . 74-75سسصتة األنعام اآلية   1س
حيـاترم،  ـحل أهـ  هـ ا بال صا ب الأتحلأة  ـي  -ل ية السصم -يأال أه  س دنا إتتاهيم إ ح ا لال س*  

اج آاـــت  ـــي ال صا ـــب، صهـــص قـــتاءا  الغ ـــب أـــل اـــصل األتـــتاع التـــي تبـــادف أصلـــد نـــيأاإالجأـــال لرـــم 
ليقتأ حاضتل صأستقت ه أل اصل أا  تأـج لـه  ، حل ل   لصلب تات ة يقاتل به اإلنسال أصلدل ؛لاإلنسا

أص ت  ـب لرـم أـل سـعداج ليأضـصا  ،اج أل الناا  نتظتصل أا تأ ـي ل ـ رم أـل حظـ اج ال صلب، ت  أل لث ت 
 . ي نظت ال تع  ت أة اله صه  اج ص ق
 . 83سسصتة األنعام اآلية   2س
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أيضاج  لت ل أاء اإل تام أل صسائ  العقصبة ت ـأ  التعـ  ب بالقتـ      
تب تــ  صتد أــل تــات ة الغــ لصســائ حى هــ ل اصالحــت  صالغــت  صلــم تســتص 

ة لث ـتة لعقصبـ اج لتي  لتناها لل القتـ  سـابق، صال صاهد ا لتها  ي القتآل
 .ل ى ال اني صأاجال  ه ل العقصبة حتى اآلل لعقصبة حدية صتعج ت ة

ـــاج   ـــات لأـــا ن ـــد التعـــ  ب حتق ـــتاهيم  بالن ـــدى قـــصم ســـ دنا إت ـــهل  ل ي
يسـتح   ال ـه  صالتتتصا أل الفع   ت أـة ،ت أبناأرملندأا لس  السصم 

 (1) ،چڭ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ :العقــاب  ــي قصلــه

قبـة سـ دنا  قـد  ـاء  ـي  لنـصع أـل أنـصاع العقـاب أأا الغت   ي الأـاءص 
  .ت  لال يستادم لعقاب  ي  ل  الجأالل ى أل الغ ل  أا  د (2) صنا

أســـباب ال ت أـــة أص يلـــصل ل أـــاء الغـــتب قـــد أاـــ صا لـــ  صبالتـــالي 
نتيــاء اإلســصم الــ ي  لــت قبــ، األأــم صاأل أــل تــات ة صبــا أنــصاع العق

صلـــيا لأـــا  لـــت لـــ  أأانـــة صأبـــداقية، ب ،بق ل ل تســـالة الأحأديـــةالســـا
ي هتأـام بال ـانل تداية أعت ة أسـباب ال ـتائم صا ل أاء الغتب سابقاج بأ
 هص القتل التاسا ل ت.

                                                           

 . 68ساآلية  سصتة األنتياء،  1س
قـد  -ل يـه السـصم  -لـال  ـصنا  ق ـ : ـصنا  ـي  أيـا لتـب التفاسـ ت  قـد سـ دنا صقد صتدة قبـة   2س

تعـالى سـبحانه ص  –  أـا تأصا أاائـ  العـ اب دلـصا هللا  ؛الع اب إل أقاأصا ل ى أـا هـص ل يـهب قصأه تصلد
 -تعـالى سـبحانه ص  –أتل هللا قد اـتع قتـ  أل يـأ  -ل يه السصم  - صنا بل ِفه لنرم  ل فه ، صلال -

قــالصا:   نــا أــ نب   لــال  نبــاج  م نفســه ل يــه، صقــد تســاهأصا تلــاب الســف نة ألنرــم أ ــت صا ل ــى الغــت  
سـل تفسـ ت اتـل  ـصت ، أحأـد تـل الحس .أل  اتع صاحـد أيسـت أـل  ـت  ال أيـاأط صب  تقاتل صا،  تأصا 

الأأ  ـــة العتأيـــة   اأعــة أم القـــتى،، تلـــصل لتـــد القـــاد تحق ــ : هــــ 406تــل  ـــصت  األبـــتراني، س :
  .2/252 ،هـ1430 ،1ط/السعصدية، 
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 المطلب الثاني
 العوامل المفسرة لإلجرام

نقبــــــد بالســــــ ص  اإل تاأــــــي ا لتقــــــادي الســــــ ص  الاــــــات ي، أص 
تباج لتفسـ ت أص أصحظته بح   يبـ   سـ ،تهالداا ي ال ي يألل أ اهد

ـــــة ـــــديأص  ،ال ت أـــــة ا لتقادي ـــــد أثتـــــ  ق ل أـــــاء اإل ـــــتام أل الســـــ ص   اج ق
ص ـــتصا أل أات ـــ   ،اإلنســاني   يألـــل إت الـــه إلـــى أــؤثت صاحـــد بع نـــه

لـل  أص أنفبـ ة ،دة تفال  ت ل لصاأ  أات فة أتب ةأنصاع الس ص  صل 
 .نسال الأ تمس ص  اإل
 ،نـــا أـــل أحاصلـــة دتاســـة لـــ  لاأـــ  ل ـــى حـــدلصل ـــل هـــ ا   يأ 

صاستاص، النتائج ل ى أل تعد ه ل النتائج أ ـتد أسـاا ل أقاتنـة أـا 
نأاــ  أــل هــ ل العصاأــ  ل ــى ، ص تســفت لنــه دتاســة العصاأــ  الأات فــةأــا 

 الاات يــة،العصاأــ  ســت   الأثــال   الحبــت بعــض العصاأــ  الداا يــة ص 
ـــــ   يل ـــــ ـــــد يألـــــل ل اأنثت اتت ـــــاب  يأنفـــــتد  ـــــ ل يلـــــصل ســـــتبألأعتق

 .ةال ت أ
 أواًل: العوامل الداخلية:

ـــــــة أص ال اتيـــــــة أ أصلـــــــة الظـــــــتصف  الأقبـــــــصد بالعصاأـــــــ  الداا ي
بـ ات  ـي د عـه إلـى  الأتب ة ب ا، الأ تم صالتي قد تسرم بقدت، أص

ـــدني أثـــ   1سة اتت ـــاب ال ت أـــ ـــه الت ـــة صالســـصلة صال ـــنا  :لت ص ن الصتاث
 سي.صالسل، أص ت ص نه العق ي أص النف

                                                           

 .153،  ،تصته ل م اإل تام د. أتص، 5أحأد ن  ب حس ل ،  د. ،ل م اإل تام  1س
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  المضموا العلمي للوراثة: ( الوراثة:1) 
  1س ،العضصية أـل السـ   إلـى الا ـ  الصتاثة: هي انتقال ل بفا     

بطت ـــــ    2س أي انتقـــــال ابـــــائ، أع نـــــة أـــــل األبـــــصل إلـــــى الفـــــتصع
أص نــاقص    4س ،لتــت أــا يعــتف بال تصأصســصأا  صال  نــا   3س التناســ 
  أســــتي يســــصد الســــ ص  بح ــــ   نحــــدت الأ ــــتم أــــل أبــــ  5س ،الصتاثــــة

   6س .اإل تاأي أ تادل
اإل ـــــتام  ـــــي أل يلـــــصل ل صتاثـــــة دصت  ـــــي الســـــ ص   اات ـــــ  ل أـــــاء    

لأــــا  نفــــي   7س ،انرم أــــل  ؤ ــــد دصت الصتاثــــة أثــــ  لأتــــتصج اإل تاأــــي  أــــ
الـ ي   8سا ت نداه ا الدصت أنرم لـالم ا  تأـاع سـ البعض اآلات ص صد

  9س .س   صالا   إلى الت ئةلجا الت ابه  ي بعض الابائ، ت ل ال
 ،ي الـــ ي  ـــتى أل ل صتاثـــة دصتاج أن ـــد أ  ـــب الع أـــاء  ؤ ـــدصل الـــت  

 أص تنتيـه إألانيـا ، ت ل ـى أنـه أريـأ صأسـالد ل ـى إيقـاظصل نه  اتبـ
                                                           

 .35،  ،1ط/ ،أن أة الأعاتف باإلسلندت ة الا ت، طه أتص د.انحتاف األحدا ،   1س
 .118،  م صالعقاب، أحأد  صل العاتي،، اإل تا154تصته، ،  د. أتصل م اإل تام،   2س
 .96،  ل م اإل تام د. تأسيا ترنام،  3س
 .41،  ي ال ت أة، أتص القات،، أحاضتا  ،77،  ،د. سعد  صل ل م النفا ال نائي،  4س
 .48العيسصي، ،  لصع الأ تأ ل، لتد التحأل أحأد  5س
 .153ال ت أة  ي الأ تأا، أحأد لاتف، ،   6س
 ،47،  ل ـــم ا  تأـــاع ال نـــائي،، 179 ـــم اإل ـــتام، د. ادص ـــ  لـــصيا تصنالـــدص، ، أبـــادئ ل  7س

 .43، ، ل م اإل تام، تأسيا ترنام 142 دتاسا   ي الس ص  اإل تاأي، د. الس د ياس ل، ،
 لم نحب  له ل ى تت أه. رالند:سا  8س
 ـم اإل ــتام، د. ل، 131ادئ ل ــم اإل ـتام، ، ، أبـ 160 -159س،  تصتـه، ل ـم اإل ـتام د. أتــص  9س

 .161،  ،هللا ال ا لي  تصح لتد
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صهــ ا   1س ،يألــل أل تــؤدى إلــى ال ت أــة إ ا أــا بــاد   ظــتصف أع نــة
قـــ  أــــل ص  ،الـــتأي األا ـــت هــــص الـــ ي أ ــــدل أعظـــم ل أــــاء ل ـــم اإل ــــتام

  االفرم إ  إنرم  تصل لدم  دصى الصتاثة لعاأ  أسالد، أص أريأ.
هـ ل النظت ـة يع ترـا التطـتف  رـي تنلـت  يقصل بعض الع أـاء: إل

 ل ال ابـية اإل تاأيـة ثـم يقـصل إلأا ل ت ئة أل دصت أساسـي  ـي ت ـص 
أص  ــي لبــاتة أد   حنرــا  ،إلــى األتنــاء اج ابــائ، اآلبــاء   تنتقــ  حتأــ

صهي قصان ل أعقدة تقت أنه    نتق  أـل هـ ل  ،لقصان ل الصتاثة اج تنتق  تبع
  2س .ص   ت أحلصم بقصان ل ل أية  جأةالابائ،   ت قدت يس ت صه

أل صيصحــ   ــي النرايــة أل الابــائ، التــي تنســب إلــى الأ ــتم 
يســـــتح   تصا تهـــــا لـــــدى   ـــــت طتيعترـــــا ليســـــ  أـــــل نـــــصع  ـــــا  بح ـــــ  

أــا أنرــم أــل ايــات  النــاا عــضبهــ ل البــفا   قــد يحأــ   ،الأ ــتأ ل
لأا أنه لم  ثت  أل أ أصلة أـل الابـائ،  تأ ـج ترـا  أيـا ، الناا

 .الأ تأ ل
صأـا  لـ  لـيا  ــي اإلسـصم حقيقـة تؤلــد أل ال ت أـة أصتصثـة  ــي 

صنقدصا هـ ا  جص ي لأتت أأا صا ل ى ت  قد  ،صبالتالي 3س،اإلنسال قت  ص دته
فا  اإل تاأيــة لــل أســص ه بــأل الأ ــتم إنســال صت  البــي القائــ  الــتأ

  أ ـاب  اإلنسـال الأ ـتمستاثي  ي لتابه بطبعه الص  اج األصل ل  صلد أ تأ
                                                           

 .39انحتاف األحدا ، سعد الأغتأي، ،   1س
 .21، د. أحأد ن  ب حسني، ، ل م العقابدتصا  ي ل م اإل تام ص   2س
، ،  أرصت ـــة أبــــت العتأيــــة  حقـــائ  اإلســــصم صأباط ـــ  ابــــصأه، لبــــاا أحأـــصد العقــــاد، القــــاهتة3س

   .24م، ، 1957
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أؤ دص النظت ة لل ل  أـل ص ـه لرـا نقـض بـأل الصتاثـة  جص أنبات لأتت 
أنرــا أ ــتد لاأــ  أســالد أص أريــأ ل ــى اتت ــاب  اتــي يقبــدها لأتــتصج ال

 الت ئة.ال ت أة إ ا أا اقتتن  ترا لصاأ  أاتى حسب ظتصف 
ــــــة دصت  ــــــ ي   عــــــ  ل صتاث ــــــتأي ال ــــــ، أص أراج أســــــالد اج   نؤ ــــــد ال  اج ئي

أل الصتاثــة لــيا لرــا دصت، صنضــ   تؤ ــد  تت ــاب ال ت أــة  رنــا  أدلــة 
 ـــت أـــل حـــ ل آلاـــت حســـب أـــا صتد  ـــي ال ت أـــة أفرـــصم أتغ إل رـــا أل

أـل تسـصل إلـى  ةت ت م أتغ ـ ـالتقصالـد صحتـى  ،ت أـةت   أبط   ال تع
أا نصح   ل   ي التسا   الأتعاقبة  أا لال ح تم ل ـى آات ل تسص ج 

لــ ل  ال ت أـة  ــحل الأ تأعــا   ل ــى أأــة أحأـد تنـي إســتائ   حـص ج 
صل أا تقدأ  األأم ضـيق   ،أل ح ل آلات تنظت إلى الس ص  صت تأه

 .ل ت صل أا تأات  أبب  الأبط   أ ،أل أعنى الأبط  
 ل هللاتســـص حـــد   إلنســـال  صلـــد ل ـــى الفطـــتة ل اأصال ـــاهد أـــل 

 ــأتصال  رصدانــه أص  نبــتانه أص  لــ  أصلــصد  صلــد ل ــى الفطــتة» : ــي قــصل
   1س .«لتريأة، ه  تحسصل   را أل  دلاءيأ سانه لأا تنتج ا
األتنـاء السـ ص  بالأصحظــة، أص  ال  ـتع م أنرأـا  ـ الصالـدال هأـا ال

اصتـه لـل إ اج ن ـدل  ات ـ  تأاأـ يـه ح ا ن أ طفـ  بع ـد لـل صالد ؛الت ق ل
                                                           

، 2/338 ، 823قــــمست اإلأــــام أالــــ ، الأصطــــأ،  ،11/119 ، 20087تقــــمس ،تــــص لــــتصةأال ــــاأا،   1س
ـــم س ،حـــد   تـــل ح ـــت ـــمس ،، بـــحي  التاـــاتي 254 ، ،170تق ، بـــحي  أســـ م 2/94،  1358تق

أ ــل  ، 2/240  ،942قــم ست  ،أســند أتــي يع ــى، 16/208  ،9347تقــم س أســند التــجات،، 4/2047
ســنل أتــص داصد، ، 9/92  ،12467س تقــم ،الت رقــي ســنل، 3/384  ،1356م ستقــ ،الطحــاصي ، اآلثــات

     .3/534 ، 877س، تقمتل هاتصل االسنة، ، 3/221،  ت  الباتي، 4/229
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نصحــ  أل أتنــاء الت ســ  لــم ، لأــا لــ  ل ن ــأصا  ــي ظــ  األســتة الصاحــدةا
صل ـــل أتنـــاءهم قـــد  ، تثـــصا أـــل آبـــائرم ســـ ص  اإل ـــتام؛ ألل التســـ  قـــدصة

صهـم أاـصة  ،اتت تصا بعض ال تائم أثـ  أتنـاء سـ دنا يعقـصب ل يـه السـصم
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  ســ  ل يـــه الســصم لنـــدأا قـــالصا: ص 

 .  1س چڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ں  ں 
إاــصة  صســ  العــجم ل ــى التصبــة قتــ  بــدصت الــ نب أــنرم  ملقــد قــد  

جالة ل نالته ،لفع ه تسريصج  أل بعضرم لبعض أي بعـد أل  اج صتن يط ،صا 
 صيســتغفتصنه أــل بعــد ،يقت ــصل، أص يغ تــصل لــل ص ــه أتــ رم  تصأــصا إلــى هللا

 بالح ل. اج صالتقدصا أل هللا يقت  تصأترم ليببحصا قصأ ، نترم
 تـت قـد دتـتصا  تت ـاب أ -ل يه السـصم –ل أتناء س دنا يعقصب أبأا     

بغ ـت  -ل يه السصم-س دنا  صس   صهي قت  ، ت أة ل ى ص ه األتض
أ ضــ  أــنرم  -ل يــه الســصم - نــب بأ ــتد التقــادهم أل ســ دنا  صســ  

م  تثــصا أي نرــم لــأالتســ   رــ ا يعنــي  صهــم ســصلة  ــي ص ــه نظــت أتــ رم،
 . تامإلقدأصا ل ى اأصأا  ل   ة، تاأيإفا  ب
صال فت أل  ،اج ال ي أا  لا ت  -ل يه السصم –ل ل  اتل س دنا نصح ص     

أنظصت اإلسـصم  ت أـة صقات ـ  تـل آدم ل يـه السـصم الـ ي اتت ـب أ تـت 
   اج صاألأث ـــة  ـــي قبـــ، القـــتآل ال ـــت م لث ـــتة  ـــد ، ت أـــة صهـــي القتـــ 

بــأل  أنا  ــد ج لــص ســ   ، ص ةلاأــ  الصتاثــ ى لــدم  ــدص   ــىلــدل   ل تحبــي

                                                           

 . 9س يةاآل سصتة  صس ،  1س
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 ، ـــي اتت ـــاب ال ت أـــة نلـــصل قـــد آأنـــا بـــأل اإلنســـال أســـ ت اج ل صتاثـــة دصت 
 السات . صالأعتقدا    تصت  لحد   التسصل ،صليا أا ت  ي  ل 

 ( الساللة:2)
لــل  ــتد بقــدت أــا تأ ــج  أالــة لــل  اج الســصلة صتاثــة   تأ ــج  ــتد

تأ ــجهم   1س بــفا   ســأانية صلضــصية صنفســانية أالــة   ــت  أ تادهــا 
 اج صت ــصل أ ــال ،األاــتى  تفــ    رــا أ ــتادهم لــل   ــتهم أــل الســص  

صأتـأثتصل  ،صهم أ بعصل بقيم ت ـ  ال أالـا  ،األتناء  ي بَ   2س، ت نرم
   3س .لرم  يسر  انحتا رمصأنأاط س ص  ،بات اهاترم
التــي يعــي   ة  الت ئــ ،قــد يســالد  ــي تتســ ة هــ ل البــفا  صالقــيمص 

   را أ تاد السصلة صالأحـيط ا  تأـالي بأـا  يـه أـل الأعتقـدا  السـائدة
 صالتقال ــد الأتعــاتف ل  رــا بأــا يعتقــد أســص رم  تــتأطرم تتأــاط   ،ت ــنرم

  لا  لرم لنه.
نتقـــــال هـــــ ل البـــــفا  أـــــل األســـــصف إلـــــى الا ـــــ  أبـــــب  اإ اج ب

ـــة لتأث تهـــا ل ســـصلة دصت تئيســـي  ـــي اتت ـــاب ال ـــتائم اابـــة ا لت قادي
الأ ـتت  ل ــى لا ـة أ ــتاد هـ ل الســصلة  أ  ـب ال ــتائم ا لتقاديـة تنــتج 

 أـل يف ـ  ، سترا الفـتد أـل أسـتته، أص سـصلتهأل التقادا  ااطئة يلت
 حنــه  ؛صلــادا  اآلبــاء، أص ال بــات أــل ســصلته ، ــي اأتبــا، أعتقــدا 

                                                           

 .111،  ل م اإل تام، د. تأسيا ترنام،  1س
 .176،  هللا ال ا لي، ل م اإل تام، د.  تصح لتد  2س
، ل ــم الــنفا صال ت أــة، د. أحأــد حســل 145،   د ل ــى  ــ تا،ي، د. الســل ــم ا  تأــاع ال نــائ  3س

 م.2008 العتأية، أبت أرصت ة ستثأاتا  الثقا ية، القاهتة،  انم، الدات الدصلية لص
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ل لم   تأـه القـانصل، ، دال، أص يستر ل أل قت  سصلته ألننـا نأاـ  ص  صا 
بـــالأفرصم القـــانصني صا  تأـــالي ل  ت أـــة  ن ـــد ل ســـصلة دصت لت ـــت  ـــي 

 ال تائم ا لتقادية.
 ( عامل الجنس:3)

اتفـــ  ل أـــاء اإل ـــتام ل ـــى أل إ ـــتام الت ـــ   ات ـــ  لـــل الأـــتأة  
غـة صلقد اسـتطاع البـاحثصل أل  ثتتـصا  لـ  ت  ،ص ساأة اج أس صب اج صنصل اج لأ

أـل إحبـائيا   نائيـة، صأـا  لـ  اات فـصا  األتقام أل اصل أا تبدصا
 صلأه. النسبة لق ة إ تام الأتأة صنصله ي تفس تها ب

أــنرم أــل نســب ااــتصف لأيــة صنــصع إ ــتام الت ــ  لــل الأــتأة إلــى ص     
ص   اضـــا لرــــا  ،لرـــا   رــــا إتادةأل الأـــتأة تأـــت بــــأطصات  ســـ صلص ية   

 ــــج الت ــــ  بــــالقصة  تأبالضــــع  التــــدني لأــــا تتأ ــــج الأــــتأة ص   1س،الت ــــ 
ـــج بـــ ،صالقســـصة  ، صقـــدصهـــص أ ثـــت  ســـاتة أـــل الأـــتأة ،البط صلـــ ل   تأ 

 ،رـــاقصســـأص أاص ،إلـــى الت ـــص ل العضـــصي تـــد ل الأـــتأة أضـــاف الـــبعض
  2س صالصضا ا  تأالي ال ي تعي   يه.

حل إ ـتام الت ـ   ات ـ  لـل إ ـتام الأـتأة أـل   ،ل ى أا ست  تناءج     
    لــ  ؛صاألســ صب  قــد ي ــتتلال  ــي هــ ا ح ــ  ال ــم أأــا أــل ح ــ  النــصع

 أص  لــتة يألنــه اإليأــال ترــا صالــد اع لنرــا ،أنرأــا إ ا أــا التقــد تصاقعــه
                                                           

ل ــم ، 130ل ــم اإل ــتام، أحأــد  ــصل العــاتي، ، ، 115إل ــتام، د. تأســيا ترنــام، ، ل ــم ا  1س
 .201،  ،تصته أتص لتد التحأل أحأداإل تام، د. 

تصنالـــدص، ، أبـــادئ ل ــم اإل ـــتام، د. أدص ـــل ، 152،  ال ت أــة  ـــي الأ تأـــا، أحأــد لـــاتف،  2س
 .203،  ،تصته ل م اإل تام، د. أتص، 135
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التقادهأـــا صقـــدتترأا أـــل ح ـــ   بلـــ  الصســـائ  ل ـــى حســـب إألاناترأـــا
صلســصف نؤلــد هــ ا أــل اــصل البحــ  بســتد  ،بالصاقعــة الأــتاد أنابــتترا

تتسـتب  ـي ت ـت م أ تأـا بأ أ ـه صاقعة تأث    را الأتأة الدصت األ تـت ص 
صبالتــالي قــد تتت ــب الأــتأة ال ت أــة  ،لنــدأا التقــد  بــالفلتة صنابــتترا

بســتب ل أعــاج  ثنــا صقــد  تت ترــا  ،بســتب أعتقــداترا لأــا  تت ترــا الت ــ 
 . أعتقداترم   بستب الت ص ل ال سأاني

 السا:عامل ( 4)
ت ــاب أثتــ  ل أــاء ل ــم اإل ــتام أل الســل لاأــ  أســالد  ــي ات  

لأــا أنرــم دل ــصا بالدتاســا  الع أيــة أل ، صنصلــاج  اج ال ــتائم، أص ت تتهــا لأــ
اإل تام  تدأ أن  حداثة الطفصلة ثـم  تسـا أـدال  ـي  تـتة الأتاهقـة ليلتأـ  

   1س ة.لند ال باب ثم يق   ي ال  اصا
تــــ ل   تطــــصت اإل ــــتام  ــــي أتاحــــ  العأــــت اإلنســــاني أــــا تطــــصت 

 ؛باإلنســال  ـي أتاحــ  لأـتل الأات فــةالظـتصف ا  تأاليـة التــي تحـيط 
ألل الصسط الأحيط بالطف   ات   لل  ل  ال ي يحيط بـه صهـص  ـاب 

 تؤثت بالتالي  ي ن أته حسـب   2ساج لندأا يب ت   ا اج لأا  ات   تأاأ
أتاحــ  العأــت  ــي أنــصاع ال ــتائم التــي يألــل أل  تت ترــا  ــي لــ  أتح ــة 

بسـل  اج صنصلـ اج اإل تام  تتبط لأأبب  أل الأس م به أل    3س؛اج صنصل اج لأ
                                                           

ال ت أـة  ـي الأ تأــا، أحأـد لـاتف، ، 139أبادئ ل ـم اإل ـتام، د. أدص ـل لـصيا تصنالـدص، ،   1س
 .42 ،، ،أحأد ن  ب حسني، ل م اإل ـتام، 152-153 ،،
 .270 ، ،تصته أتص لتد التحأل أحأدل م اإل تام، د. ، 118ل م اإل تام، تأسيا ترنام، ،   2س
 .139أبادئ ل م اإل تام، د. أدص ل لصيا تصنالدص، ،   3س
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 اج صل ل  ات    ي أدى است اتته ل عصاأـ  الت ئيـة األاـتى تبعـ ،اإلنسال
  1س .هسن اتصف 
ـــــاءج  ـــــح تن ـــــ    ـــــى  ل ـــــأث ت ل  ـــــت  اج ل لعاأـــــ  الســـــل ت  ـــــي ال ـــــتائم  اج لت 

ا لتقاديــة ألل أعظــم ال ــتائم ا لتقاديــة التــي ســصف تــتم دتاســترا أــل 
ـــياـــصل هـــ ا البحـــ     تت ترـــا  ـــال بســـتب لـــدم إدتا رـــم العق   ،األطف

 ل ـتائم ال تائم ا لتقادية تحتاع إلى تفل ت  يأا يعتقد ألل أب  هـ ل ا
  .تتت ب بستب أعتقدا   لت ة

أــا تقــا بســتب الأعتقــد إ  أل يلـــصل  اج لــ ل    ــتائم األطفــال نــادت 
اطــصتة  صهنــا   تص ــد  ــتامصلــيا بقبـد اإل ،العاديــة التقـاد  ــي الصقــائا

 ة. تاأيإ
 ( التكويا العقلي أو النفسي:5)

 تــؤدي  العق ــي يقبــد بــه األأــتاض الأتنصلــة التــي تبــ ب ال رــاج    
بـــأل يســـ   ســـ صلاج  اج ضـــطتاب الـــ هني  تد عـــه أحيانـــإلـــى ا اـــتصل صا 

صصســــ  ة   3س  العقــــ  هــــص القــــصة الأفلــــتة  2س ا، أص القــــانصل أــــ نــــا ي الأ ت
بح ــ  يألــل ال ــا،   4سإلنســال ل ــ  أــا يحــيط بــه أــل أ ــياء،إدتا  ا

 .التي  تعاي    را أل ت    س صله بأا  تصا   أا ظتصف الت ئة
                                                           

 .212هللا ال ا لي، ،  ل م اإل تام،  تصح لتد  1س
 .43، سعد الأغتأي،  انحتاف األحدا ،  2س
تصتـــه، ،  أتــصلتــد الــتحأل أحأــد ل ــم اإل ـــتام، د. ، 22ترنــام، ، تأســيا  .د ،ل ــم اإل ــتام  3س

181. 
 .190الجح  ي، ، قضايا الفلت الأعابت، د. صهبة   4س
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ـــي: أأـــا  ـــنق، العق  ـــ لاء العقـــ  يعنـــى قبـــصت  ال لـــل أتصســـط ال
  1س ،بســتب نقــ، النأــص العق ــي أأــا يع ــج بــاحبه لــل إدتا   ا تـــه

صالا ـــ   ـــي العقـــ  أـــؤدال أل يفســـت اإلنســـال األأـــصت الأحيطـــة بـــه لـــل 
 يفرأرا ل ى طت قة الت ـ  الطتيعـي، صيعـجصا إل رـا أعنـى نحص  ا ،  ص

  2س .   نسبه إل را أعظم الناا
تفقـــــد الأـــــت ض ترـــــا اإلدتا  أص  لـــــ ل  ال نـــــصل صالعاهـــــا  العق يـــــة    

صبالتـــالي أقدتتـــه ل ـــى التأ  ـــج تـــ ل الاطـــأ صالبـــصاب،  ـــص   3س،الـــصلي
أأـا يلثـت   4س، دت  الأت ض اآلثات الأتتتبـة ل ـى السـ ص  الـ ي يسـ  ه

 ــي أقــداأرم ل ــى اتت ــاب ال ــتائم، صقــد ت ــصل أظرــت لتضــاؤل نبــ به 
   5س.أل اإلألانا  العق ية

صألنرــم لــيا لـــد رم الفرــم ال ــا ي لتقـــد ت أســ صب الج ــت بالقـــانصل،      
، أص الأـتض  قد نسب ق  ـ  أـل الع أـاء لـ  ال ـتائم إلـى الا ـ  العق ـي

العاأـــــ  الا ـــــ  العق ـــــي ص لأـــــا تأـــــط بعضـــــرم تـــــ ل لاأـــــ    6سالنفســـــي، 
 ســــت صقــــد ا  تأــــالي الــــ ي يأــــاتا تــــأث تل ل ــــى  ابــــية اإلنســــال، 

ال ت أــة ل ــى أنرــا بــتاع نفســي تــ ل لأ يــة الص ــعصت صال تــ  ل طاقــة 

                                                           

 .209ال ت أة  ي الأ تأا، أحأد لاتف، ،   1س
 .23ل م اإل تام، تأسيا ترنام، ،   2س
 .327،  الفتاح اضت، ال ت أة، د. لتد  3س
 .99 ج د ل ى الأتل، ،  أتص البح  الع أي لل ال ت أة،  4س
 .201،  هللا ال ا لي، ل م اإل تام،  تصح لتد  5س
 .152أبادئ ل م اإل تام، د. ادص   لصيا تصنالدص ،   6س
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، أقتص ج  اج إ ا لم ت د أات أل النفا   1سالعالم  تص دتقد ل قد ا الغت ج ة، 
 . 2ستبح  لل أاتع   ت أقتصللل ال تد الداا ي  سصف 

لم يسـ م الأـت ض العق ـي أـل اإل ـتام بسـتب الأعتقـد،  قـد بالتالي 
التقــد بعــض األ ــتاد أعتقــدا   ــا ة حصلــ  تبــنيفرم أــل دائــتة العقــصء 

أثــــ  أــــل يعتقــــد أل هنــــا   ــــا،  ناديــــه  اج إلــــى دائــــتة الأتضــــى نفســــي
؛ بســـتب أنـــه يعتقـــد أل هـــ ا أعـــ ل   صيط ـــب أنـــه ا لتـــداء ل ـــى  ـــا،  

  3س.  ي الطعام اج سأ ال ا، الأع ل قد صضا له
صهص  ا، يعتقـد أل  ،أيضاج الأ نصل الأباب ت نصل الأصحقة

صيعأ ـــصل  ا  ـــ رم أحـــب األ ـــاا، إليـــه يضـــطردصل الب ـــت  أـــيعرم بأـــ
  4س. ل ى إ  ائه   با   با لتداء ل ى ل  أل يقات ه أنرم

ــم الــنفا أتضــاج  أثــ  هــ ا ا لتقــاد ال ــا  الــ ي يعتتــتل ل أــاء ل 
أص لـــــصع نفســـــي لـــــ ل  نعتقـــــد أل أ  ـــــب  طتـــــي، يحتـــــاع إلـــــى لقـــــات

الأ تأ ل ا لتقاد  ل ال  ل ات صا لـل حـدصد ا لتـدال يحتـا صل إلـى 

                                                           

نفسـي،  رـصدي نأسـاصي، صلـد  ـي ، سيأصل  تص ـد، أؤسـا التح  ـ  الم 1939-هـ 1358س: فرويد  1س
 ي التح    النفسي قد أصل أؤتأت لالأي    نا تاب،  ي طب األلباب، لصتع م  ي   صتعس تاي 

لنـد  تئـاتي ص ي  ص    ـت السـصي العبـاتي ص سـتحصا م، أهم ا ت ـا ه صبـفه ل سـ1908  ي سالجأصتغ
، ت أ ـــة أع ـــم الأـــؤلف ل، 13/390ي، أع ـــم الأـــؤلف ل، لأـــت تضـــا تا ـــب لحالـــة الدأ ـــقس البـــالغ ل.

م، 1997 -هـــــــ 1418 ،1ط/ ،، لتنــــــالأحأــــــد ا ــــــت تأضــــــال إســــــأال  ، دات اتــــــل حــــــجم، ت ــــــتص 
  .251-250س،
 .59انحتاف األحدا ، سعد الأغتأي، ،   2س
 .88ل م ا  تأاع ال نائي، الس د ل ى   تا، ،   3س
 .23ل م اإل تام، تأسيا ترنام، ،   4س
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أااطبــــة الــــنفا، صأتالــــاة الحالــــة النفســــية لرــــم؛ ألل ا لتقــــاد  ــــعصت 
صأـــدى اســـت ابة الفـــتد ل أـــؤثتا   ،داا ـــي  تالـــى  يـــه القـــدتا  الداا يـــة

يب   اآلاـت ل    ـ   ـتد قـصة  ـي  صأا يب    تداج  يه قد   ،الاات ية
إيأانــه بأــدى بــحة أــا يعتقــد بــه  يحتــاع لتــ  نفــا هــ ل القــصة ألباطــ  

 أعتقداته الااطئة صليا بالعقصبا  التادلة  قط  نج ت ال ناة.
أأـــا ضـــعاف النفـــصا بســـتب ضـــع   ـــي إتادترـــم  رـــؤ ء ت أـــل  

ق  ـــد صيأ  ـــصا إلـــى الت ،اءاطـــصتترم اإل تاأيـــة  ـــي أنرـــم  تـــأثتصل باإليحـــ
ألل  بسـتب الأعتقـدهنا يسر  اسـتاداأرم لأنفـ  ل ل  ـتائم  ،دصل تتصي 

صل ــل هــ ل الحــا    ،أــل الســر  أل يعتقــدصل ببــحة الأتــدأ أص الفلــتة
 .بستب الأعتقدق   ة ص  تعتتت لاأة ل ى ال تائم 

أــل هنــا نســتطيا أل نثتــ  أل ا لتقــاد لاأــ  إ تاأــي أدى إلــى 
را حتـــى اـــاأتل  نت ـــ   ـــتائم ســـتتإضـــعاف قـــصة العقـــ  ل ـــى التـــت ي  

 اج أا لم يلـل أبـ  اإلنسـال أت ضـ ،اج حقيقي اج لق ي اج صليا أتض ،ا لتقاد
  ي لق ه.  بستب ا   لضصي  اج نفسي

 ثانيًا: العوامل الخارجية:
الأقبـــصد بالعصاأـــ  الاات يـــة أ أصلـــة ظـــتصف الت ئـــة الأحيطـــة 

اب ات  ـــي د عـــه  تت ـــب ـــا، الأ ـــتم صالتـــي قـــد تســـرم بقـــدت أص بـــ 
ل ـــى ســـت   الأثـــال   الحبـــت: أـــل العصاأـــ  الاات يـــة نأاـــ   ،ال ـــتائم

ــــيم ،العاأــــ  ا قتبــــادي ــــ  العصاأــــ  الســــابقة  ،صلاأــــ  التع  صلصقــــة ت 
 بالأ تم ا لتقادي.
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 ( العامل االلتصاد :1)
صل ـل أـا  ،لم ن ـد تعت فـاج أتفقـاج ل يـه لأفرـصم ال ت أـة ا قتبـادية

قـد ابـط حصا ل ـى إطـص  ال ت أـة  اع لل ل أـاء ل ـم اإل ـتام أنرـم 
 ـال لاأـاج أا قتبادية ل ى ل  أا  تت ب أل  تائم ضـد الأـال سـصاء 

القـــاطتة التـــي ت ـــت صتائرـــا أعظـــم  اج أم اابـــاج،  الأعانـــاة الأعي ـــية  البـــ
ـــ ل  ن ـــأ  تيـــاتا  أات فـــة تاأيـــة الأـــدثتة باأل طيـــة الاألن ـــطة اإل ؛ ل

ــــد ا نســــبة اإل ــــتام لــــل الفقــــتاء ــــالي ت ــــل   ــــي نجاهــــة صبا ، لت ــــة ت لت
 األ نياء.

األساســـــي  صأـــــا  لـــــ  التقـــــد لث ـــــت أـــــنرم أل الفقـــــت هـــــص الســـــتب
صل ـــل  ـــي نســـب اإل ـــتام ل فقـــتاء صنفيـــه لـــل   1س ،ل  ت أـــة ا قتبـــادية

 ــــــالظتصف ا قتبــــــادية تــــــدلص  األ نيــــــاء أأــــــت  اــــــال  صاقــــــا الحيــــــاة،
نأــا تبــحب ،اج م الفقــت حتأــج اصل ــل ليســ  أــل لــص  ، تت ــاب ال ت أــة  صا 

  2س. األثت اء لأا تبحب الفقتاء
"الــتصل البــحة ص ســاد التتأيــة صســصء البــحبة صاإلافــا   ــي  إل

 اج الدتاسة آ ا     ات، ترا الفقتاء صحدهم ت  أل لألثت اء أنرـا نبـ ب
صبأــا أل ن ــاط األ ــتاد أحلــصم بالأــال الــ ي هــص لبــبه   3س"،لنبــ ترم

                                                           

، ، دتصا  ــي ل ــم اإل ــتام صالعقــاب، د. أحأــد ن  ــب حســني260تصتــه، ، ل ــم اإل ــتام د. أتــص  1س
هللا ال ــا لي، ،  ل ـم اإل ــتام،  تــصح لتــد، 18، ،الــتحأل العيســصي  لتــد ت أــة، دصا ـا ال 114، 
 .179أبصل ل م اإل تام، تؤصف لت د، ، ، 288

 .2/7،  ل م اإل تام، د. تأسيا ترنام،  2س
 .179أبصل ل م اإل تام، تؤصف لت د، ،   3س
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ســصاء   1سة لـدى العاأـة"الحيـاة؛ " ـحل بـ ة الأــال بال ت أـة تغـدصا أفرصأــ
  ــت أبا ــت، حتــى أبــب  هــ ا ا لتقــاد أثــات  ــدل    مأ اج  ــال أبا ــت أ

  لا  لنه ت ل ل أاء ل م اإل تام  ي ال تائم ا قتبادية.
يــة،  لــات ا لتقادالتــي تنابــت األ بســتب الأعتقــدبأــا أل ال ــتائم 

عـض بعض ال تائم ا قتبادية لتأص   ب تحتاع إلى الأال،  قد اتت ت 
أــــل اــــصل دتاســــتنا  اج الحتلــــا  ال راديــــة ا لتقاديــــة لأــــا ســــنتال  حقــــ

ل أالـة الر ـتة صالت ف ـت، صل ـل ســتب اتت ـاب هـ ل ال ـتائم يعتتـت ســتباج 
 صليا اقتبادياج لعاأ  ت ت م. ،التقادياج 
 تر ا نستطيا أل نثت  أيضاج أل ا لتقاد يألـل أل يلـصل لـاأصج  
 ،صلــيا ســصء الحــال الأــادي الحقيقــي ،م ــي اتت ــاب هــ ل ال ــتائ اج أنفــتد

ل األ نيــاء باتــة لرــم أعتقــدا   لت ــة د عــترم ألاــ  الأــال أــرألــ ل  ال
تــي صاألأث ــة لث ــتة ل فــت  ا لتقاديــة ال راديــة ال ،صتصج عرــا ل ــى الفقــتاء

 تأصل حتلاترا باستحصل أأصال الأس أ ل.
 ( التعليم:2)

 ،بــــأي صســــ  ة تط ــــ  ل أــــة التع ــــيم ل د لــــة ل ــــى ت قــــ ل الأعت ــــة
ـــة ل ـــى ت قـــ ل الأعت ـــة لـــل طت ـــ  القـــتاءة  اج صتســـتعأ  ابـــطصح ل د ل

  3س ، ــالتع يم لبــاتة لــل تغ  ــت  ــي األداء، أص  ــي الســ ص   2س ؛صال تابــة
                                                           

 .288هللا ال ا لي، ،  ل م اإل تام،  تصح لتد  1س
السـ د ل ـى  ل ـم ا  تأـاع ال نـائي، د.، 264، ، أتـص تصتـهلتد التحأل أحأـد  ل م اإل تام، د.  2س

 .89  تا، ، 
 .62،  دصا ا ال ت أة، د. العيسصي،  3س
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الســ ص  اإل تاأــي بالتبــاتل نأــط  ــتم تع أــه بالأاالطــة  ال ــا،  ــي ص 
ا أـا صيأاتسـه بـالتع يم إ  ،أصق  أع ل قد ي ات   ي الس ص  اإل تاأـي

 . 1س ت ح  لفة التقت  أل لفة الت ض لر ا الس ص 
يألــــل لإلنســــال أل  ــــتع م إ ا أــــا  ــــاهد، أص ت قــــي أع صأــــا   اج ا 

ل أعتقــــد الفاســــد أص  ا نتبــــات :ل ســــ ص  اإل تاأــــي أثــــ  اج تأثــــ  نأص  ــــ
ا نتبـات إلـى ، أص إل رـا لاأص أـ آأـل ترـا، لفلـتةا نتبات  الباط ، أص

 ،أص ج  بسـتب الـتع م اج يـه الغ ـت  يبـب  أ تأـ تضـرا ل  التي ت اها ا 
 صأـل ثـم  تـدأ ،ق ـهيأال تت   الأعتقـدا   تاـاأت لثم  دا  إلى ق به اإل

 . النظت لل بحترا بغض    ي التعاأ  أعرا صا نحياج صا نتبات لرا
يعــد لت   ــ   ابــ ته لــل طت ــ  ت   ــ   ،أنــ  ص دتــه ،الطفــ  لإ    

طفصلتـــــــه بالأبـــــــادئ صالقـــــــيم  بـــــــصته بـــــــاآلات ل،  رـــــــص ي  ـــــــتب اـــــــصل
ــــي  ــــتع م تصاســــطة قصالــــد الســــ ص  الســــائدة   ــــ  ال صالأعتقــــدا  لــــل طت 

صل    ؤثت  ي األ تاد ص تـأثت  ،  تع م ل   يعتت لل انفعا ته  2ست ئته
 ترم بأا   ع ه  تعاي  أا أ تاد أ تأعه ل ى أساا أقتصل.

الــــتع م قــــد  ــــجصد ال ــــا، بأع صأــــا  صأعــــاتف قــــد تع نــــه ل ــــى 
  4س،بأسال ب  نية صدقة ت ع  أل البـعب ا ت ـا را  3س،ب ال تائماتت ا

                                                           

 .89الس د ل ى   تا، ،  ل م ا  تأاع ال نائي، د.  1س
 .195أبصل ل م اإل تام، تؤصف لت د، ،   2س
م، 1966  أرصت ـة أبـت العتأيـة، ،القـاهتة ،تفأسا ل م النفا ال نائي، سعد بـصل، دات الأعـا  3س

 ،95. 
 .373هللا ال ا لي، ،  ل م اإل تام،  تصح لتد  4س
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ام  ــي هــ ا بــأل انت ــات الــتع م أضــفى ل ــى اإل ــت   1س :الــ ا يقــصل لأتــتصج 
حصلـه أـل إ ـتام تق  ـدي  ـي العنـ  صالعـدصال  العبت طابعـه الحـالي إ 

 لأـا  ـتى سـ  ت  2س ،ل ى األ اا، إلى إ تام أدتصا بأنط  صدهـاء
نأـــــا يلتســـــب الســـــ ص   ،اج أ ـــــتم    صلـــــد بطبعـــــه أ تأـــــأل ال  3س  نـــــد صا 

اإل تاأي لل طت   التع م أل اآلات ل أث ـه أثـ  تع أـه أـنرم الحـتف 
   4س. البنالية صالأرل... الة

 ،أــــل الأصحــــ  ببــــفة لاأــــة أل التع ــــيم  صســــا أــــدات  الأــــتع م
ـــه يقـــدت لصاقـــب األأـــصت قتـــ  أل يقتـــ  ل ـــى  ص رـــ ب ســـ صله أأـــا   ع 

ائم ، صل ـل  ـي ال ـت اج أانعـ اج أة، صأر ا  حل التع يم يأثـ  دصت اتت اب ال ت 
ـــت دا عـــ ـــة التـــي ،  ـــي بعضـــرا اج ا لتقاديـــة يعتت أـــثصج: ال ـــتائم ا لتقادي

ف ـ ، ال ـتائم التـي تحتـاع إلـى تاطـيط صتن اج يلصل ستترا التع يم هي دائأـ
ـــيم  لـــتة الأعتقـــد نفســـه بعض األ لـــات السياســـية، أص الأبـــادئ ،  ـــأص تع 

أص الأعتقــــدا  ال اتيــــة التــــي  ــــؤأل الأ ــــتم العقائــــدي تصا بــــه  ة،الحجأيــــ
األاصقي  ي تنف  ها تحتاع إلى تع يأرـا إلـى ال ـا، الـ ي يألـل أل 

  ؤأل ترا حتى تقصى ال أالة  ي أنابتة ه ل الأعتقدا .
إ اج ل تع يم دصت  عال  ي ال تائم ا لتقادية لأا له دصت  عال  ي 

قاديــة ألل انت ــات التع ــيم  ــؤدى إلــى القضــاء أنــا اتت ــاب ال ــتائم ا لت
                                                           

          .61ست  تعت فه، ، :باو لمبر   1س
 .143ف لت د، ، ص ؤ أبصل ل م اإل تام، ت   2س
 : لم نحب  له ل ى تت أة. الند س:ذر  3س
 .130ل م اإل تام، د. أتص تصته، ،   4س
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ل ـــى الاتا ـــا ، أص ل ـــى األقـــ   ـــؤدى إلـــى الحـــد أـــل ســـيطتترا ل ـــى 
العقــصل،  يلــصل أعنــى  لــ  اإلقــصل أــل  ــت، اتت ــاب بعــض ال ــتائم 

يـه  ناد اج داا يـ اج بـأل بـصت الاتا ية، التي يعتقد   را ال ـا،ا لتقادية 
يعتقــد بحــدص  ظــاهتة طتيعيــة  أص ألل باإلقــدام ل ــى  عــ  إ تاأــي أعــ 

 ا لتقــــاد  ــــي  ،ال ــــتائم أــــا يعنــــى دلصتــــه إلــــى اتت ــــاب إحــــدى أع نــــة
ل ـــى ال ـــاني،  رـــي  مالاتا ـــا  ســـصاء ســـيطت  ل ـــى الأ نـــي ل يـــه، أ

 .ت ع  أل تسيطت ل يه  ت سة سر ة ل صقصع  ي حبائ  الأ تأ ل
 عاللة العوامل باإلجرام االعتقاد : ثالثًا:
العصاأـــ   ـــي اتت ـــاب ال ـــتائم بســـتب الأعتقـــد ت ـــاد  ل لفـــة أ ـــجالإ     

لعاأــ  إ تاأــي يألــل أل  ا حــة، صهــ ا  ؤلــد ل ــى أل ا لتقــادت ــصل ت 
لســتب  تت ــاب ال ــتائم ا لتقاديــة، صلســصف نــدلم هــ ا  اج يلــصل أنفــتد

الــتأي باألأث ــة التــي تأثــ  نأــا ع ل ــتائم اتت تــ  لانــ  بســتب ا لتقــاد 
ثال لاأ  التع يم السات  بـأل ال ـا،  قط، صليا العصاأ  األاتى لأ

 .  التي تقصدل إلى اتت اب ال تائمال اه   ؤأل بالاتا ا
ص  عـــ   ،ةإ تاأيـــ اج لـــ ل  ال ـــا، الأـــتع م يألـــل أل  نقـــ  أ لـــات      

ـــــى اإل ـــــتام، صالأحبـــــ ة أل  اآلاـــــت  ل يعتقـــــدصل بـــــحترا، صيقـــــصدهم إل
ل رـ   قـط، الأعتقد الـداا ي، هـص سـتب اإل ـتام، صلـيا تيـات الع ـم أص ا

ل أ الأتع م  تت ب ال تائم ا لتقادية لأا  تت ترا ال اه ، صل ل نعتقـد 
الأـــتع م قـــد  ات ـــ  لـــل ال اهـــ   ـــي نـــصع اتت ـــاب ال ـــتائم ا لتقاديـــة 

 صليا لأرا.
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 المطلب الثالث
 النظرية الناتجة ما العوامل المفسرة لإلجرام

 ،لفـتد اسـتعدادا بـأل لإلنسـال ا صاأل  ثتتـلقد حاصل ل أـاء اإل ـتام     
أل هـ ل العصاأـ  سـصاء تت ـاب ال ـتائم، ص ا ـي صلصاأ  أع نة ت صل سـتباج 

   البــاج نأطــاج أتأاســلاج لــه ليــال   أــا اات يــة ت ــل   مأ ، انــ  داا يــةأ
 يعتـت  أص ال أالـة، له   صت لأيقة  ـي نفسـية الفـتد ت ل أ جائه ل ثت 

 ــصل لرــا أســباترا التــي ت   أغــا ت ل أ تأــا بالنســبة ل  ــتائملنرــا بســ ص 
 الأصجأة لرا.

 ،الفـتد قـد    اضـا صأا نت د أل نثتته أـل اـصل هـ ا البحـ  أل
لــنأط ت ــ  العصاأــ ، تــ  يألــل أل يلــصل  ــتداج  ، ــي ال ــتائم ا لتقاديــة

  انـ  داا يـةأاسـتعدادا  سـصاء  يحأ  ل  قيم الأ تأا، ص  ت صل لديه
 ع ــه بأنــه  ت أــة،   اات يــة  تت ــاب ال ــتائم تــ  ص  يقتــ  أل يبــ مأ

ألل ســــتب تــــدا ا إيأانــــه بأعتقداتــــه، أص أ لــــاتل التــــي  ت ــــد أنابــــتترا، 
هـص  اتت اب ال تائم ا لتقادية نابا أل إيأانه بأنه  ؤدي صا باج أاصقيـاج 

 ـصل  لات صأبادئ  ت ـد أنابـتترا، صقـد تأ عصتل باتت اترا،  رص  ؤأل ب
أص سياســـية، أص تأثـــ   ،أص ا تأاليـــة ،هـــ ل الأبـــادئ  ا  طتيعـــة د نيـــة

 أ ثا  ل  تف لديه، أص األاص  ببفة لاأة.
صهص أل العـتب ال فـات  ،صلص ضتأنا أثا ج بسيطاج لندلم به النظت ة     

لنــدأا أتادصا أل  نابــتصا أعتقــداترم الباط ــة، اتت تــصا أ ظــا ال ــتائم  ــي 
نصا  ـ أ –بـالنصتتتـدل الظـصم  –ثـم  ،ست   أنابتترا لقصة أا  ؤأنـصل ترـا
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بالأعتقـــد ال د ـــد الـــ ي لفـــتصا بـــه أصل أـــتة، لتبـــب  هـــ ل األأـــة العتأيـــة 
التـي لانـ  تـتلض  ـي ال رـ ، صتتت ـب لـ  أنـصاع ال ـتائم العاديـة قتــ  

النأــص ع األصل  اإلســصم، صال ــتائم بســتب الأعتقــد أــا أعاداترــا لإلســصم
لــ  ــي تــات ة العــالم  ى أل  ــت  هللا األتض صأــل ل  رــاالقــديم صال د ــد صا 

   .االية أل ال تائم ل ى األق   ي حياة التسصل
الأعتقــدا  التــي ل ــى دل إنأــا  ــدل ل ــى تــأث ت اإليأــال  هــ ا إل

ل التقـــدصا بأعتقـــدا   ،ت ســـ ص تغ  ـــ األ ـــتاد بأقـــدات أـــا يعتقـــدصل ترـــا، صا 
أيضــاج ســصف  تت تــصل  ــتائم أــل أنظــصت أنرــم     تأــصل؛ تــ   ،باط ــة

ـــ ل أنابـــتصل أل لـــات  ؤأنـــصل ترـــا، صأص  ـــال ل ـــ  ل يف ـــتصل  ضـــ  أث ال
الضــحية  حتــى صأل لــانصا يع أــصا أل أعتقــداترمل ةنفســرم بســتب أنابــت أ

 .تت اءسصف ت صل أل الأدن  ل األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

 

                
 

 
  

 الرابأ المبحث

 والقانون الشرع في الجرائم  نواع

               
 هكجرهئ  تقسي  :هيول هكمطلب         
 هكحموم مفهو : هكث ني هكمطلب         
 هكتعزير مفهو : هكث كث هكمطلب         

 



 95  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

 المطلب األول
 تقسيم الجرايم

صهــ ا الاطــت إأــا أل  ،تتفــ   أيــا ال ــتائم  ــي أنرــا  عــ  أحظــصت     
أص أــل األلــتاف لــادةج، أص أــل القــانصل  البــاج  تــداءج ات يلــصل أــل ال ــتع

صل ل ا اـتصف  ـي بـصت ال ـتائم  ـاء أـل ح ـ  التبـاتا  أاـتى أي 
 أل ح   الجاصية التي  نظت إل را.

إ ا نظتنـا "  1س :لـل تقسـيم ال ـتائم القادت لصدة يقصل األستا  لتد
صقبــا،  ،ة قســأناها إلــى حــدصدإلــى ال ــتائم أــل ح ــ   ســاأة العقصبــ

قسـأناها إلـى  ،ج ت صا  ا نظتنا إل را أل ح ـ  قبـد ال ـانيصتع ،أص دية
 ـــتائم أت ـــبا ترـــا ص ـــتائم   ت ـــبا   رـــا، صا  ا نظتنـــا إل رـــا أـــل ح ـــ  

لــى  ــتائم  ،طــت  اتت اترــا قســأناها إلــى  ــتائم إ  اتيــة ص ــتائم ســ تية، صا 
صا  ا نظتنـا إلـى طتيعترـا الاابـة قسـأناها إلـى  ،ص تائم التيـاد ،بسيطة
لــى  ــتائم لاديــة ،ص ــتائم ضــد األ ــتاد ،ئم ضــد ال أالــة ــتا ص ــتائم  ،صا 

   2س ."سياسية
                                                           

اـصال  عة بأبـت، لـال أـل جلأـاء  أالـة اإلأحاأي أل ل أاء القـانصل صال ـت  :القادر عودةعبد   1س
صلأــا أأــت  أــال لتــد النابــت تتنظــيم " أحلأــة ال ــعب " لتــب بــاحب التت أــة نقــد لت ــ  الأســ أ ل، 

يقـــتصا لـــه آيـــا  أـــل القـــتآل  لالأحلأـــة ص ـــي  أ ـــة أـــا  لـــت أل تئيســـرا ط ـــب أـــل بعـــض الأترأـــ ل أ
النابـت  لتـدبالأ اتلة  ي حاد  إطص  التبا، ل ى  أال القادت لصدة  لتد اترم قدبالأق صب! ص 

: اإلســصم أــا بضـعة أترأــ ل آاـت ل. لــه تبـان   لث ــتة، أنرـا هـاألــدم  ـنقا ل ــى أثت   م 1954سسـنة
، اإلســصم تـ ل  رــ  أتنائــه صل ـج ل أائــه، الت ــت ا ال نـائي اإلســصأي، ساأللــصم، صأصضـالنا القانصنيــة

    .5/256، أع م الأؤلف ل، لأت تضا لحالة، 4/42ي، الجتل 
 .1/60الت ت ا ال نائي اإلسصأي، لتد القادت لصدة،   2س
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 أواًل: تقسيم الجرايم بحسب جسامة العقوبة:
إلــى  اج تنقســم ال ــتائم بحســب  ســاأة العقصبــة الأقــتتة ل  رــا  ــتل

صيعتتــــت هــــ ا تقســـــيم  ،أص أقــــدتة ص  ــــت أقـــــدتة ج ـــــت،قســــأ ل حــــدصد صتع
   2س .صالع أاء الأعابت ل ، تاح القانصل  قرم أل أصأل ص   1س، ال ا عية

حـــــدصد،  :ة أقســـــامصلنـــــد الـــــبعض أـــــل الفقرـــــاء تنقســـــم إلـــــى ثصثـــــ
صأ  ـب  ـتاح   3س،صيعتتت ه ا تقسيم الحنفيـة ،ج تتعص قبا، أص دية، ص 

  4س.القانصل صالع أاء الأعابت ل

                                                           

ه  تحق ـ  450األحلام السـ طانية، ل أـاصتدي، اإلأـام أتـي الحسـل ل ـى تـل حت ـب الببـتي س :   1س
 ــــ ة  ، أ أــــصع  تــــاصى 322م، ، 2006-هـــــ 1427 أبــــت، دات الحــــد  ، القــــاهتة، ،أحأــــد  ــــاد

م، 1998 -هـــ 1418اإلســصم، اتــل تيأيــة،  أعــه لتــد الــتحأل تــل أحأــد تــل قاســم الن ــدي، طبعــة 
28/347. 
، لـــصع القـــتآل ل  ت أـــة، 13الحـــدصد صالتعـــاج ت، أحأـــد  تحـــي ترـــنا، ألتبـــة الـــصلي العتأـــي، ،  2س

أحأـد  ، الفقـه ال نـائي الأقـاتل،99الجح  ـي، ، أبـطفى ، قضايا الفقـه، صهبـة 331ال نقيطي، ، 
، ال ت أـــــة 45م، ، 1965، ، أبـــــتالقـــــاهتة ،1ط/أتا ــــ ، الأ  ـــــا األل ـــــى ل ـــــئصل اإلســــصأية، 

،  ـــتائم التعج ـــت الأنظأـــة  ــــي 28، ال ت أـــة، لتــــدالفتاح حضـــت، ، 25صالعقصبـــة، أتـــص جهـــتة، ، 
 ية،، الأأ  ـة العتأيـة السـعصدالأأ  ة العتأيـة السـعصدية، د.  تـصح لتـدهللا ال ـا لي،  اأعـة الأ ـ  سـعصد

 .17م، ، 1988
 . 4 -3س/9تد الأحتات،  تل لاتد ل،   3س
، الفقــه ال نــائي  ــي ال ــتع اإلســصأي  قــه العقصبــا ، 1/61الت ــت ا ال نــائي، لتــد القــادت لــصدة،   4س

الفقــه ل ــى الأــ اهب األتأعــة ، 33،  ،1ط/أســفت  ــتم هللا الــدأ ني، دات ط بــة الت ــاض، الســعصدية، 
الفقــه ،  9 -8س/5، لتنـال، أتـي بلـت ال جائـتي، دات ال تـب الع أيـة، ت ـتص  لتـاب الحـدصد، لتـدالتحأل
 ،1ط/صدات ال ـاأية ت ـتص   ،دأ ـ  ،دات الع ـم ،الحأ ـد أحأـصد طرأـات لتد ،الحنفي  ي ثصبه ال د د

هللا أحأــــد ال تـــصتي، دات الق ــــم،  دتاســـا   ـــي الفقــــه ال نـــائي اإلســــصأي، د. لتـــد ،3/243م، 2000
، تقنــ ل الفقــه ال نــائي، أتــص آدم 19،  ،م2006 -هـــ1427 ،1ط/دتــي،  ،يــة الأتحــدةاإلأــاتا  العتأ

 .45سصأي ج دال، ، 
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  2س :صهي الأال ية إلى أتأعة أقسام قراء أل   1سصيقسأرا اتل ت د
 ل ى األتدال صالنفصا أث  القت  صال تاح.ال ناية  -1
 تاض أث  الق ف صالجنا. ال ناية ل ى األل -2
   رـي ال ناية ل ى األأصال إل لانـ  تتأص ـ  بغـي، أأـا تـدصل تأص ـ -3

 ستقة.ال ىسأ   تاقبة أل حتج عل ى  رة الأأأا   ةباحت الأغالبة س
 .اأت  ناية بالتعدي ل ى استباحة أا حتم ال تع أل الأ تصبا -4

 :كمصلحة معتبرةثانيًا: تقسيم الجرايم 
  لأب حة أعتتتة إلى اأسة أقسام: يقسأرا البعض أل ح   العقصبة

 قصبا  لحأاية الد ل لعقصبة التدة.ل -1
 لقصبا  لحأاية األنفا لالقبا،. -2
 لحأاية النس  لالجنا.لقصبا   -3
 لحأاية العق  لالاأت.لقصبا   -4
  3س ال لالستقة.لحأاية األأص لقصبا   -5

                                                           

: هص أحأد تل أحأد تل أحأد تل ت د الحف د أتـص الصل ـد، لـالم حلـيم أ ـات   ـي الفقـه، ابا رشد  1س
ال  يــا   ــي صالطــب، صالأنطــ ، صالع ــصم الت اضــية، صلــد بقتطبــة، تــصلى القضــاء   رــا، أــل تبــانيفه، 

 س  تا  ال هب،بأتا  .  هـ595سالطب، تداية الأ ترد صنراية الأقتبد، ترا   الترا  ، تص ى سنة 
ت ــتص ، هـــ  792نــدلا، أتــص الحســل اتــل لتــد هللا النبــاهي، س : ألتــات ة قضــاة ا، 6/80 اتــل العأــاد،

 ـ تة النـصت  ،2/576م، 1897ل ـدل، هــ  369ب ة تات ة الطتتي،  ت ب تل سـعد، س : ، 98، 
د. لتــــــدالأنعم الحفنــــــي، دات الأصســــــصلة الف ســــــفية،  ،19/501، لــــــصم النــــــبصءأ ، 361،، الجليــــــة

  .5/318الجتل ي،  ،لصماأل  ،158 -155س، م،1992الأعاتف، تصنا، سصسه، 
 .398تداية الأ ترد،  تل ت د، ،   2س
 .41-40،  الأقاتل، د. أحأد أتا  ، الفقه ال نائي  3س
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أــل ح ــ   ،لــبعض الــدصل ، ــي الت ــت ا الصضــعي تنقســم ال ــتائم
ال نايـة  ىح   ت عـ  أسـأ    1س" نايا  ص ن  صأاالفا " ساأترا إلى 

صتقــصم التفتقــة تــ ل  ،أل ــد ال ــتائم  ســاأة ثــم    رــا ال ــن  ثــم الأاالفــة
ه ل األنصاع حسـب أعيـات لـ  قـانصل بح ـ  تعـتف أـل اـصل أي نـ، 

 .الأقتتة به طتيعة ال ت أة التي  تضأنرا العقصبة
أي تقســيأرا إلــى أقــدتة ص  ــت أقــدتة؛  نأاــ  بالتقســيم األصللــ ل  

ألل التقســــيم الثــــاني يفبــــ  تــــ ل الحــــدصد صالقبــــا،، صهــــ ل لقصبــــا  
 ا،  رص  ندتع تح  تقسيم الحدصد.أقدتة، أأا التقسيم الثال  صالتاب

 ثالثًا: تقسيم الجرايم في القانوا:
نصل السصداني أسـ   اـا،  ـي تقسـيم ال ـتائم، ح ـ  التأـد ل قا 

أثناء تقسيأه ل  تائم ل ى نصلية الأبـ حة الأحأيـة صالت ـد الصاقعـة   رـا 
لحـــدصد،  ـــتائم ا"ال ت أـــة، لـــ ل  قســـم الأ ـــتع الســـصداني ال ـــتائم إلـــى: 

   2س."ج ت تائم القبا،،  تائم التع
ا إ ا لــــال الــــدائت حــــصل أــــ صأرــــ ا يلــــصل قــــد ت ــــا ال ــــدل الفقرــــي

القبــــا، أــــل الحــــدصد أم  ؛ ألنــــه حــــدد  ــــتائم الحــــدصد ل ــــى ســــت   
 .الحبت   التأث  

                                                           

قـانصل العقصبـا ، ، 5، الأريأل بلت،  ، قانصل العقصبا ، د. لتد25القتآل ل  ت أة، ،  لصع  1س
تصنالـدص، ل ـم اإل ـتام، د. ، 106ل ج ـد ل ـى الأـتل، ، ، ال ت أـة، د. أتـص ا5، د. تأسيا ترنـام، 

، قــــانصل 55دصا ــــا ال ت أــــة، د. العيســــصي، ، ، 22ل ت أــــة، د. لتــــدالفتاح حضــــت، ، ا، 19، 
 .48تصته، ،  أتصإل تام، ل م ا 1/146م، 2005 ،2ط/، حأد حسلأعقصبا ، ال
 السصدال. تة العدل،ا  صج 3م الأادة س1991ل نائي لسنة القانصل ا  2س
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 المطلب الثاني
 مفهوم الحدود

 :تعريف الحدود في اللغة أواًل:
أص  صالحـد: هـص ال فـ  ال ـاأا صالأـانا ،صدالحد  ـي ال غـة  أـا حـد

  1س،لـــئص  اـــت ط أحـــدهأا بـــاآلات ،أص الحـــا ج تـــ ل ال ـــ ئ  ل، الفابـــ 
حـــد األأـــت   ه،هـــص لفـــ  ص  ـــج  ـــدل ل ـــى طتيعـــة ال ـــيء الأاتـــت لنـــص 

ـص   2س،أنترال ي الحا ـب حـداداج؛ أنـه سـأ  ، ص أقاأـه الحـد ل يـه د الأـ نبح 
ـلأـا  ألنه يأنـا النـاا أـل الـداصل ألنـه يأنـا أـل  ال حـداداج    سـأي الس 

  3س .الاتصع
أي ت ـ  أصاأـت هللا  (4)چکگ  ک  ک  ک  ڑ چ يقصل تعـالى:

 نرــى لــل القتأــال  5س،التــي  ــتلرا ل ــم،  ــص تقتأصهــال صأحلاأــه صجصا ــت 
  قسأ ل: ىتعالى الحدصد إل صهنا قسم هللا  6س،صهص أت   أل ا لتباا ترا

                                                           

، أاتــــات 352صا الأحــــيط، الف ــــتصج آبــــادي، ، القــــاأ، 6/55، لســــال العــــتب،  تــــل أنظــــصت  1س
الأفتدا   ي  ت ب القـتآل، ، 1/167، ع م الصسيط، إتتاهيم صآاتصل الأ، 125البحاح، ل تاجي، ، 
 .157، م،1961باتي الح تي، القاهتة، سنة لاالتا ب األبفراني، 

 .139، الأع م الص  ج،، 1/546أبصل الفقه، ت    العا م،  أصسصلة أبط حا   2س
 .15/129 ،الأصسصلة الفقرية 129،  لبستاني،اقطت الأحيط،   3س
 . 187ساآلية  سصتة البقتة  4س
 . 1/257 ،، أعاني القتآل صا لتابه، أتص إسحا  الج اع3/274تفس ت الطتتي،   5س
الــتجا  الأرــدي،  هـــ  تحق ــ : لتــد510س : تفســ ت البغــصي، أتــص أحأــد الحســ ل تــل الفــتاء البغــصي   6س

س : تفس ت النرت الأاد أل البحت الأحيط،  تل حيـال األندلسـي،  ،1/232هـ، 1420، ل، لتنات تص 
-1/181م، 1987-هــــ 1407 ،1ط/تـــصدال القنـــاصي صهــديال القنـــاصي، دات ال نـــال،  :هـــ ، تقـــديم454
182. 
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 حدصد األأت با أتثال. -1
  1س حدصد النري لص تناب. -2

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ     چ  ثـــم لقـــب ل ـــى  لـــ  بقصلـــه تعـــالى:

      3س صتحق تاج لرم. صالظالأصل اسم  م  2س چىئ  
 :صطالح الشرعيتعريف الحدود في اال ثانيًا:

ـــــة ـــــ   أـــــل الحنفي ـــــة  4س، لقـــــد اتفـــــ  ل    6س ،صال ـــــا عية  5س، صالأال ي
ل ــى تعت ــ  الحــد  قــالصا: إنــه لقصبــة أقــدتة   8س،صالظاهت ــة  7س،صالحنات ــة

   10س، ص ت  ل ى أل اتت ب أا  ص ترا  9س،عالى صج تاج ت تلاج حقاج ب 
                                                           

 .  3/46م، 1967-هـ 1387 ،3ط/ لقتطتي،ال أحأد هللا أحأد ت أتي لتدال اأا ألحلام القتآل،   1س
 .  229ساآلية سصتة البقتة،   2س
-هــ 554صأفـاتي  الغ ـب، لإلأـام  اـت الـد ل أحأـد تـل لأـت تـل حسـ ل الـتاجي، س التفس ت ال ت ت  3س

 .  3/230م، 1990 -هـ 1411 ،1ط/ ، هـ ، دات ال تب الع أية، ت تص 604
 ،5/3 م،1995 ،1ط/ ، ت ـتص ،الصاحـد، دات ال تـب  تح  ت  القـد ت، لأـال الـد ل أحأـد تـل لتـد  4س

 .3/163، ، تت ل الحقائ ، ل ج  غي9/4 ، تد الأحتات،  تل لاتد ل،5/36 الستاسيالأبسصط، 
 .4/113حا ية الدسصقي،   5س
، تت ــي  الأســتف د ل، ل عصأــة ل ــصي تــل أحأــد الســقاف، 325األحلـام الســ طانية، ل أــاصتدي، ،   6س

 .379،  أؤسسة دات الع صم، ت تص ،
هــ  885-هــ817اصي سدالتنقي  الأ با  ي تحت ت أحلام الأقنا، لصء الد ل أتي الحسل ل ي الأت   7س

، ، الأأ  ـة العتأيـة السـعصدية، الت ـاضأؤسسـة السـعدية، تحق  ، ال  ة لتدالتحأل حسـل أحأـصد، 
أنبـصت تـل  ،أا، التصض الأت 4/244، اإلقناع، ل ح اصي 28/349 ،اتل تيأية الفتاصى أ أصع ، 369
 .7/300الترصتي  صنا 

 .11/118الأح ى،  تل حجم،   8س
 . 325، حلام الس طانية، األ  9س
 .1/235 ،حا ية الت صتي   10س
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أث ه ص  ت ب إ  ل ى بـال   لتأنا أل الصقصع  ي  1س،ألتأاب الأعابي
العقصبــا  لت ــ  صقــد لانــ   ــي بــدت اإلســصم   2س م،لاقــ  لــالم بــالتحت 

 . بالغتاأا  ثم نسا  تر ل الحدصدال تائم 
 تأتــــاجلــــ ل    4س، أص نائبــــه، أــــام إأل يقــــيم الحــــدصد إ  ص    ــــصج

ج ت  الحدصد  أيعرا أـل لقبا، صالتعلل ا هاالحدصد تابائ، تأ ج 
 ص  ـــتى   5س،حقـــص  هللا   يقتـــ  النـــجصل لنرـــا بعـــد صبـــصلرا إلـــى اإلأـــام

  6س،ص  تصت  لقصأترـا، ص  يقتـ    رـا ال ـفالة ،ل ى استيفائرا بالتداا 
   7س. ص  الأساصأة أص العفص أط قاج 

                                                           

 :تحق ـ   هــ587س : ، ال اسـانيتدائا البنائا  ي تتت ب ال تائا، لصء الد ل أتي بلـتي أسـعصد  1س
 .9/176، ، ت تص ال  ة ل ى أحأد أعصض، دات ال تب الع أية

 ،3ط/األايات  ي حـ   ايـة ا اتبـات، لإلأـام تقـي الـد ل أتـي بلـت تـل أحأـد الحسـ ل ال ـا ي،   2س
 .2/335هللا إتتاهيم األنباتي، قطت،  تا عه لتد

دات  أنراع الطالب  ي الأقاتنة ت ل الأ اهب، د. لتـد السـأيا أحأـد إأـام، تحق ـ  أحأـد  اضـ ي،  4س
ل  ــصلاني، أحأــد ل ــي ن ــ  األصطــات،  ،251،  ،م2001 ،1ط/ ،، لتنــال، ت ــتص الأــدات اإلســصأي

أتـص حنيفـة اإلأـام  ، ي  لت الحـصل أـل الحـتم إلسصمدلائم ا، 26/182،  الأقنا،  تل قداأة ،7/92
 .464،  ،النعأال

، 46، هــ، دات األبـالة، 0914 ،1ط/، أحأد ، ل قاضي أحأد إتتاهيمأسقطا  العقصبة الحدية  5س
 لحتابة  ي الفقه ال نائي اإلسصأي صأثـتل  ـي اسـتقتات الأ تأـا، تـدت، ا9التعج ت، ترنا، ، الحدصد ص 

صأثــت اإلأاأــة  ــي ، 21م، ، 1999 -هـــ1420 ،1ط/ ســ طنة لأــال،الــد ل أحأــد  عفــت ال ــتدصب، 
ل ــى الأــ اهب األتأعــة "لتــاب  الفقــه، 404الفقـه ال عفــتي، د. ل ــى أحأــد الســالصا، دات صهـدال، ، 

 .5/8لتنال،  ، ت تص ،التحأل ال جائتي، دات ال تب الع أية الحدصد"، لتد
ال ــتح ال ت ــت ،  4 -3س/9،  تــل لاتــد ل تد الأحتــات،، 325، الأــاصتدي، حلــام الســ طانية، األ  6س
5/376. 
العظيم إتتاهيم الأطيعـي،  د. لتدلقصبة ا تتداد لل الد ل ت ل األدلة ال تلية ص ترا  الأنلت ل،   7س

 .7م، ، 1993 -هـ1414 ،1ط/ألتبة صهبة، 
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 البغــي، صقطــا الطت ــ ، :هــي نــ، القــتآل ال ــت م ل ــى ســ   صقــد 
صجاد   ،صالقبـــا، بلـــ   ـــعبه ،قة، صالجنـــا، صقـــ ف الأحبـــنا صالســـت 

ألل الردف أل الت ت م  ي  تائم   1س ،السنة لقصبة  تب الاأت صالتدة
  2س .الحدصد أبصج هص حأاية الفتد صال أالة

صل ـــل اات فـــصا  ـــي تنج  ـــه ل ـــى  ،اتفـــ  الفقرـــاء  ـــي  ا  التعت ـــ      
 ،    يأـا ت ـأ ه  ـتائم الحـدصدالصاقا إ  ن د لـ  أـ هب  صسـا، أص يضـ

صال ــيعة   6س،صالظاهت ــة 5س،صالحنات ــة 4سة،صال ــا عي  3س،الأال يــةصقــد نــ، 
 ،الجنـاحـد ص  ،الـتدةحـد ص  ،البغـيحـد س ل ى سبعة حدصد هي:  7س ،الج دية

 . الحتابةحد ص  الحدية، الستقةحد ص  الاأت،  تبحد ص  ،الق فحد ص 
الجنــا، س هــي: قــد حبــتصها  ــي اأســة  قــط   8س ،أأــا لنــد الحنفيــة     
، البغــيحــد صلــم  ــ لتصا الحنفيــة   ،ةالحتابــص ، الســتقةص  ،القــ فص الاأــت، ص 
 .ي باب الحدصدالتدة  حد ص 

                                                           

 .11/118الأح ى،  تل حجم،   1س
ل ــا لي،  اأعــة الأ ــ  هللا ا  ــتائم التعج ــت الأنظأــة  ــي الأأ  ــة العتأيــة الســعصدية، د.  تــصح لتــد  2س

 .31، ، أتي جهتةأحأد صالعقصبة، ، ال ت أة 17، ، م1988سعصد، 
 .4/809غة السال ، أحأد تل أحأد الباصي،  ت، 4/113حا ية الدسصقي،   3س
 .   2/164الص  ج، أحأد تل حاأد الغجالي، أطبعة اآلداب صالأؤ د،   4س
 . 8/123الأغني،  تل قداأة،   5س
 . 11/118الأح ى،  تل حجم،   6س
 ،1ط/ م،1975-هـــ 1394، ، ت ــتص تضــى، طبعــة أؤسســة التســالة، أحأــد تــل أت البحــت الجاــات  7س
6/202. 
ة اتـل ال ـحن، لسال الحلام  ي أعت ة األحلام، أحأد تـل أحأـد، 7/33تدائا البنائا، ل  اساني،   8س

 .55، م،1989تحق  : ل ى أحأصد الجق  ي، 
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 ،الجنــاسهــي:  ، رــي ثصثــة ل ــت نصلــاج   1س أاأيــةأأــا لنــد ال ــيعة اإل    
ص ــتب  ،صت ــتت الفعــ  أــل صطــ  التريأــة ،صالقيــادة ،صالســحا  ،صال ــصاط

 ،صالقــــ ف ،صالحتابــــة ،صالســــتقة ،صالســــلت لغ ــــت الأســــ م ،الاأــــت ل أســــ م
إل لــــال الســــاحت ص  ،الســــحت عــــ  ص  ، ــــي نرــــات تأضــــال الجص ــــة ءصصط
ة صالقـ ف اأسة: أتأعة أنرا ب الجنـا صالسـتق  2س باضيةصلند اإل  أس أاج 

 دأ  ل إ ا لفصا لنه سقط صهص القبا،. ص تب الاأت، صالااأا لآل
 تعريف الحدود في القانوا: ثالثًا:

 ــاء  لــت الحــدصد  ــي القــانصل الســصداني ل ــى ســت   الحبــت   
 ــتائم "  ل ــى أل  ــتائم الحــدصد تعنــي: 3التأث ــ ،  قــد نبــ  الأــادة س

   3س. " تب الاأت، صالتدة، صالجنا، صالق ف، صالحتابة، صالستقة الحدية
نســـــتا ، أأـــــا ســـــت  أـــــل تعت فـــــا  ل حـــــد  ـــــي ال غـــــة صال ـــــتع 
صالقـــانصل، ل ـــى أنرـــم قـــد اتفقـــصا  ـــي التعت ـــ ، صاات فـــصا  ـــي التبـــات أل 

 البعض نظـت لد لـة ال غـة العتأيـة أـل تعـت فرم القبا، أل الحدصد، 
ل حد؛ ألل له نرايـا  أحـدصدة أضـتصطة صألتصبـة، أـل  ـأنرا أل تأنـا 

 .  يا له نراية قصع  ي أث ه، أأا التعج تأل الص 

                                                           

النراية  ي أ تد الفقه صالفتاصي، ألتي  عفت أحأد تل ل ي الطصسـي، طبعـة دات ال تـاب العتأـي،   1س
لحــــتام، ،  ــــتائا اإلســــصم  ــــي أســــائ  الحــــصل صا1/692م، 1970-هـــــ 1390 ،1ط/لتنــــال، ت ــــتص ، 
 .   4/147م، 1969-هـ 1389أطبعة اآلداب بالن  ،  ،1ط/الح ي، ن م الد ل  :تحق  

صجاتة التتا  القصأي، ، تل ل ي تل أسعصد، ال فعي، طبعة أنرج الطالت ل صبصغ التا ت ل، اأيا  2س
 . 8/175 س طنة لأال،

 ل.  السصدا اتة العدل،  صج 3م، الأادة س1991القانصل ال نائي لسنة   3س



 104  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

صتتدص  لتة التبات لقصبا  الحدصد بأثابة ال جاء الأقاتـ  ل  ت أـة 
 : صهــي أنرــا   الأتت بــة  ــي إحــدى الابــائ، الأأ ــجة لرــ ل العقصبــا

 حنـــه   ـــب تصقيعرـــا لـــ  أـــا ثتـــ  اتت ـــاب  ؛هصأـــل ثأـــ ،  ـــصج تعـــد  را
 ال ت أة صالفقراء الأسـ أصل  ثتتـصل هـ ل الأ ـجة لعقصبـا  الحـدصد اسـتناداج 

 - :تيح    ن، ل ى اآل  1سإلى حد   الأتأة الأاجصأية
 نــ  اأــتأة أاجصأيــة تســتع ت الأتــاع صت حــدل،  ــأأت النتــيلا »     

  ــدها،  ــأتى أه رــا أســاأة تــل ج ــد،  ل أــصل،  ل ــم أســاأة النتــيبقطــا 
يـا أسـاأة،   أتا  ت  أنـي  ـي حـد أـل حـدصد »:   را،  قال لـه النتـي

إنأا ه   أـل لـال قـت  م »،  قال: اط باج  ثم قام النتي «هللا لج ص  
  2س «صا  ا ست    رم الضع   قطعـصل لصلبأنه إ ا ست    رم ال ت   تت 

تطت ــ  لقصبــة   ص ــب  يــه التســصلأبــب  قالــدة الــ ي  هــص الحــد  ص 
 .الحد ل ى ل  أل ثتت  ل يه قضايا اتت اب ال ت أة الأقتت لرا

                                                           

األسـد تـل أاـجصم،   اطأة تنـ  األسـصد تـل لتـد رانسبة إلى قت  ترا تني أاجصم صاسأ المخبومية:  1س
، ابســتيعا قتــ  صالــدها لــا تاج  ــصم تــدت. ساألســد البـحاتي ال   ــ ،  صهـي تنــ  أ  أتــي ســ أة تــل لتــد

  .4/446، م1995 ،1ط/، هللا تل لتد التت القتطتي، ت تص  أتي لأت  صس  تل لتد
هـــــ  تحق ــــ : حت ــــب الــــتحأل 211الأبــــن ، أتــــص بلــــت لتــــد الــــتجا  تــــل هأــــام البــــنعاني س :   2س

الأنتقــى أــل الســنل ، 10/201 ،18830تقــم سه، 1403 ،2ط/األلظأــي، الأ  ــا الع أــي، الرنــد، 
 ،1ط/هـ  تحق  : لتـد هللا لأـت البـاتصدي، ت ـتص ، 307الأسندة، أتص أحأد لتد هللا تل ال اتصد س :

هــ  تحق ـ : طـات  تـل لـصض 360الأع م األصسط، الطتتانـي س :  ،204،  804تقمس ،هـ 1408
 ، 17253تقـم س السنل صاآلثـات، ،3/227 ، 2996هللا تل أحأد، صآات، دات الحتأ ل، القاهتة، تقم س

 ، 6238أســـتاتع أتـــي لصانـــة، تقـــم س، 3/319 ، 2641تقـــم س الســـنل البـــغ ت ل ت رقـــي،، 12/429
ـــم س، ت أســـ م بـــحي ، 4/118 ـــ ، ا، أســـند 3/1316 ، 1688ق ، 42/176  ،25297تقـــم ستـــل حنت
 .6/69 ، 2302أ ل  اآلثات، الطحاصي، تقم س ،3/170 ، 2941عاني اآلثات، تقم سأ
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 لمطلب الثالثا
 مفهوم التعبير

 واًل: تعريف التعبير في اللغة:أ
 رص يط   ل ـى ، اني أضادةالتعج ت: أل األلفاظ التي تحأ  أع

لأـا يط ـ    2س چ   ې  ې      چ  لقصلـه تعـالى:  1سالتفايم صالتعظيم
 ،لـجتاج ألأـه اتقـصل العـتب: لـجتل يعـجتص   3سأص الأنا صالتد ل ى التأد ب

  4س م.صالتعج ج هص التص    ل ى الفتائض صاألحلا
لقــد اتفــ  ل أــاء ال غــة ل ــى أل التعج ــت ضــتب دصل الحــد صل نــه 
أ د أنه  ي الضتب صه ا التعت ـ  أـأاص  أيضـاج أـل الحقيقـة ال ـتلية 

 بالنســبة ل ال غــة ســابقة لصضــا ال ــتع اتتــداءج يا أــل صضــا ال غــة؛ ألصلــ
صت ــت فاج  ــي  ،تب تعج ــتاج لرــمل غــة العــ اج ابقــصلقــد  ــاء أط ،ل قــتآل ال ــت م

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ  تعـــــــــــــالى: قصلـــــــــــــه

گ   ک  گ ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

  5س .چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ
                                                           

، 499،  ،األبــــفراني ، الأفــــتدا   ــــي  ت ــــب القــــتآل،2/744القــــاأصا الأحــــيط، ل  ــــصهتي،   1س
، أاتــات 205ية، ت ـب لتـد ال ـصاد ، اإلســصأصأع ـم الأبـط حا  ، 15/130الأصسـصلة الفقريـة، 

 .3/994، تاع العتصا، ل جأ دي، 429البحاح، ل تاجي، ، 
 . 9ساآلية سصتة الفت ،   2س
 .2/604 ، الأع م الصسيط،416، ، الأع م الص  ج، 5/310دائتة الأعاتف،   3س
 .1353، لبطتا البستاني، ، قطت الأحيط ،4/561نظصت  تل أ لسال العتب،  4س
 . 12ساآلية  تة الأائدة،سص   5س
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رـم أـل تعت ـ  بأا أل ال غة دصن  بعـد ن ـت اإلسـصم  لـال  تـد ل
صهـ ا الحــ ص  ،التعج ـت لأـا  ــاء  ـي أبــط   اإلسـصم لنا  ــة  ـي القــصل

 اتا صل أا ل  أبط    ي الحدصد.
 تعريف التعبير في االصطالح الشرعي: ثانيًا:

  1س ،التعج ت  ـتلاج هـص: العقصبـة بالتأد ـب، أص التـصأ ة، أص الحـبا
 ســبحانه صتعــالى، أص حقــاج ب  2س ل ــى  نايــة   حــد   رــا ص  لفــاتة  البــاج 

ل تـت  نايـة  أفصض تقد تها إلـى تأي اإلأـام، أص ص ة األأـصت  3س،ألدأي
لحفــ   الأ نـي ل يـه  ــي  ـتائم يلــصل   رـا التـداء ل ــى األ ـاا،، أص

  4س. النظام ا  تأالي
                                                           

، تــــدائا البــــنائا، 511، الــــتصض الأتأــــا، ل ترــــصتي، ، 6/103تد الأحتــــات،  تــــل لاتــــد ل،   1س
ـــل الرأـــام، 9/177ل  ســـاني، ـــت  القـــد ت،  ت ـــد ال ـــا ي صالأحـــتت ل ـــى الأقنـــا،  ،5/112،  ـــتح   جصائ

 ـــات  ـــتف الـــد ل أتـــي الن ، اإلقنـــاع،2/169  هــــ734 -هــــ675الـــتحأل تـــل لت ـــدا  س العصأـــة لتـــد
 .5/9هب األتأعة، لتد التحأل ال جائتي، الفقه ل ى الأ ا  ،4/268، الح اصي 

تحفـة الفقرـاء،  ،4/151 ،هللا ، ال صا ـب الدت ـة، د. أحأـد  أعـه لتـد104 /6 تـل أف ـ   الفتصع،  2س
ص ، أـتاصي، دات ال  ـ  ت ـت  ـى أـتل الأنرـاع، أحأـد الجهـتي الغالسـتاع الصهـاع ل، 3/231ل سأتقندي 

بال لقـادت  ــع د.  أ  ـة لتـدا ال ـتلية لنـد اتـل قـيم ال صج ـة، السياسـة ،535، ،م1987-هــ 1408
ن   الأتاد تنظم أتل الجاد، ال ـ ة سـعد تـل ، 5/492 ،ال تح ال ت ت ،272الت الي، دات الفتقال، ، 

 .222، الت اض ، اتل لتدالعج جالتحأل  القاضي لتد :تحق   ،حأد لت  
، حا ــية 6/103، تد الأحتــات،  تــل لاتــد ل، 387، تت ــي  الأســتف د ل، 5/3لقــد ت،  ــت  ا ــتح   3س

 .4/205 ،حا  تي ق  صأي صلأ تة، 2/28الت صتي، 
ـــي بلـــت حســـل ال  ـــأاصي، ،   4س ـــه الأعابـــت، صهبـــة 156أســـر  الأـــدات ، أت ، قضـــايا الفلـــت صالفق

 ،1ط/لــج  حســ ل، ســة بالنجاهــة، ، ال ــتائم الأا25، ال ت أــة صالعقصبــة، ألتــي جهــتة، ،676الجح  ــي 
، د  تحـي ترـناحأـ، ال تائم  ي الفقه اإلسـصأي، أ123م، ، 1987الر ئة الأبت ة العاأة ل  تاب، 

 .45، الفقه ال نائي، أحأد أتا  ، ،240، ، م1962 -هـ1381 ،1ط/
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التعج ت لقصبــــة أتنــــة قات ــــة ل تغ  ــــت أــــا الجأــــال صالألــــال ل ــــي  ــــ
ال ــــتائم التــــي تاــــ  بحيــــاة  تصا ــــب أــــا يطــــتأ ل ــــى حيــــاة اإلنســــال أأــــا

أص  اإلنســـال  قـــد  عـــ  ال ـــتع لرـــا لقصبـــا  أقـــدتة   ـــت قات ـــة ل ج ـــادة،
 أص التعد  . النقبال،

 ي ـــتت  أـــا   ات ـــ  حلـــم التعج ـــت بـــااتصف حالـــه صحـــال  ال ـــه
لأــا  تــداا  أعــه  ــي حالــة   1سصج ــت صحاج تبــالحــد  ــي أنــه تأد ــب اس

ع التعج ـت صقـد ي ـت ، دلح  ت لالم با صأاتت اب الحد  ا،   ت بال  
 أـل يلتسـب ب لـة لرـص   أعبـية   رـاصأثـ   ،ص  أعبية لتأد ب طف   

  2س .صقد  نتفي أا انتفاء الحد صال فاتة، لقطا  ا، أطتاف نفسه
ألل اإلبـتات ل ـى  ؛ت ـتت  أنـه الـتدة أـللصقد   تأا أا الحد 

 صقـــد   تأـــا أـــا ال فـــاتة  ـــي الظرـــات، صيعـــجت بعـــد إســـصأه ،الـــتدة تدة
صهــــص  ،أل جنـــى  ـــي تأضـــالأـــ ل الغأـــصا صقـــد   تأـــا الثصثــــة  ـــيصالي

صيحـــد  ،تـــ  صالفديـــةبـــائم أعت ـــ  أحـــتم  ـــي  ـــصف ال عبـــة    جأـــه الع
ألنــه  ؛ص االفــه  ــي أنــه   ــت أقــدت، نترــا  حتأــة ال عبــة  صيعــجت ل جنــا

  3س لص تقدت ل ال حد.

                                                           

،  ، التعج ــت، لتــد العج ــج لــاأت،17لعقصبــة التعج ت ــة، القاضــي أحأــد إتــتاهيم، ، أســقطا  ا  1س
 .331،  آل ل  ت أة،لصع القت ، 11الاتطصم، ،، د. إتتاهيم أحأد ج ل العقاب الت ت عي 36
-هــ328النراية  ي أ تد الفقه صالفتاصى، ال  ة أتي  عفت أحأـد تـل الحسـل تـل ل ـى الطصسـي،   2س

 .723م، ، 1970 -هـ1390 ،1ط/ت تص ،  ،دات ال تاب العتأي ،هـ460
ل ــى أنرــاع الطــالت ل دات  راب الــد ل الق  ــصأي، صال ــ ة لأ ــتةال ــ ة  ــ حا ــ تي ق  ــصأي صلأ ــتة،  3س

  .5/36، الستاسي، الأبسصط، 4/205الباتي الح تي أبت إحياء ال تب العتأية ليسى 
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ألنــه نقــ، لــددل   ــص يعتتــت التعج ــت أ ــد أــل الحــد  ــي الضــتب 
، صيحب  بل  أـا  يـه إيـصم اإلنسـال أـل قـصل  1س د التأد بم يفاف  ل
ت  الســـصم ل يـــه صتـــ ،صقـــد يعـــجت تر ـــتل ،تـــت  قـــصل صتـــت   عـــ ص عـــ  ص 

أبــحابه  أبــ حة، لأــا ه ــت النتــيلا لــ   ــي  حتــى  تــصب إ ا لــال
  2س."الثصثة ال  ل ا فصا"

صبه حفظرا إ ا لـجت أعناهـا  ،ي تعج تاج ألنه تقصى به ال أالةسأ  
صأر ا يلصل التعج ـت لقصبـة لـ  ال ـتائم التـي تتت ـب بعـد اسـتبعاد  ،قصى 

أـــل أتـــي أعبـــية   حـــد   رـــا ص  " تطتيقـــاج لقالـــدة:   3س  ـــتائم الحـــدصد
   4س. لفاتة لجت"

صل ـــل ي ـــتتط  ـــي تطت ـــ  أي لقصبـــة تعج ت ـــة ظـــل الســـصأة؛ ألنـــه     
ســبحانه  أ ــتصل ته قصلــه يأتنــا إيقــاع أــا   يظــل الســصأة أعــه، صدل ــ 

  ڦ  ڦڦ     ڤڦ  ڤ  ڤچ  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:ص 

ســـبحانه صتعـــالى بضـــتب  أأـــت  5س چ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
  الجص ا  تأد باج صتر  باج.

                                                           

م أحأـــد الفقـــه النـــا ا، لإلأـــام نابـــت الـــد ل أتـــي القاســـم تـــل أحأـــد الســـأتقندي، تحق ـــ ، د. إتـــتاهي  1س
ـــــتاهيم ـــــة العتيلـــــال،دات ، إت ـــــاض ألتب م، 2000-هــــــ 1421 ،1الأأ  ـــــة العتأيـــــة الســـــعصدية، ط/، الت 

3/808. 
 .28/344 ،أ أصع  تاصى   ة اإلسصم، اتل تيأية  2س
 .6/529 ،م2000- هـ1441 ،دات الص اء ،1ط/يستى الس د أحأد،  ، اأا ال صاأا  3س
 .748،  بال صالنظائت، الس صطي،األ   4س
 . 34سسصتة النساء، اآلية   5س
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 :تعريف التعبير في القانوا  ثالثًا:
 ـــاء تعت ـــ  العقصبـــة التعج ت ـــة  ـــي نـــ، القـــانصل ال نـــائي لســـنة      
  نب  ل ى لاآلتي:  ،يضاحا ا    تفس ت ص 3م  ي الأادة س1991

صالقبــا،" لأــا نــ،  سلقصبـة تعج ت ــة  "تعنــي أي لقصبــة   ـت الحــدصد
لعقصبــة التعج ت ــة صتقــد تها   ل ــى تعــ ل ا39الأــادة س يالقــانصل نفســه  ــ

 لاآلتي:  تقتا
 ،بـة التعج ت ـة الأناسـبة صتقـد تهاالأحلأـة لنـد تعـ ل العقص  يتتال"      

لية ص ؤ صأص ــه اــا، دت ــة الأســ ،دةأص الأ ــد  ،  أيــا الظــتصف الأاففــة
صاطـصتة  ،ص سـاأة الضـتت ،صاطـصتة الفعـ  ، تاءا  ل ـى ال ت أـةصاإل

   1س ."ال اني صأتلجل صسائت الظتصف التي ا تنف  الصاقعة
 بير:              ًا: مقارنة التعاريف ما حدود وتعبعار 

، ج ـــتلـــى حـــدصد صتعإأنـــصاع ال ـــتائم  لقـــد تـــت   لـــد نا أـــل تقســـيم       
لية ال ــتائم أحظــصتا   ــت بــأل   2س لــتل الأــاصتديالتقسـيم الثــاني الــ ي  

صأحـدد الأقـدات  ،أنضـبطة  الحـد لقصبـة ج ت هللا لنرا بحـد، أص تعج ـت
                                                           

   صجاتة العدل السصدال.39  صالأادة س3م الأادة س1991لقانصل ال نائي لسنة ا  1س
هص ل ي  تل أحأد تل حت ب أتص الحسل الأاصتدي نستته إلى تيا أاء الـصتد، صلـد  ـي  :الماورد   2س

 عـ  ألـص القضـاء لـه  الببتة، صانتق  إلى بغداد أل الع أاء الباحث ل صصلي القضاء  ي بصد لث تة، ثـم
األحلــام السـ طانية، الحـاصي ال ت ـت، سالعتــت  ـي اتـت أــل أـل لتبــه: أدب الـدنيا صالـد ل،  ،انـة ت يعـةأل

ــــ  ــــ هتي، تحق  ــــت، الحــــا   ال ــــل بســــ صني ج  : ت ــــب، ت ــــتص أحأــــد الســــع د ت ــــصل، دات ال ت  ،1ط/،   
ل ـــي الاط ـــب  أحأـــد تـــل، ، تـــات ة بغـــداد3/285اتـــل العأـــاد،  ،  ـــ تا  الـــ هب،2/296، هــــ1405
األلــصم، الجتل ــي ، 2/444، تــل  ا  ـال، اص يـا  األليــال 12/102 ،، ت ــتص ، دات ال تــبالبغـدادي

  .499الأؤلف ل، لأت تضا لحالة، ،  ، أع م4/327
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ـــــادة ل ـــــى أيضـــــاج  الصبـــــ   نطتـــــ صهـــــ ا   1س،  رـــــا ص  نقبـــــال ،  ج 
أحــــدد أيضــــاج صأعــــ ل  القبــــا،  ــــحل أقــــدات العقصبــــة  ــــي ،القبــــا،
 .صأنضبط
لحــدصد بســتب أل أــل ا أــل الع أــاء القبــاَ،  أاــتع لث ــت ،لــ ل 

صل ـــل  ـــي القبـــا، حـــ  هللا ســـبحانه صتعـــالى  ،حـــ  العتـــد  يـــه  الـــب
 ـــحل  ؛صلـــي الأقتـــصل لـــب تـــدل   أل إ ا ســـقط القبـــا، بعفـــصأيضـــاج  ا

صهي أ د أل بعض العقصبا  الحدية لأـا أنـه يعاقـب  ،ال فاتة   تسقط
 .عقصبة تعج ت ة حقاج ب صل  أالةب

 ل  أقسام الحدصد ألات نا أل ل عتـد صا  ا أ ت نا ه ل الأقاتنة أا 
، ال العفـص لنرـصب سبحانه صتعالى حقـاج ألسـباب   ـت أبا ـتة يألـ اج،حق
أـــثصج  ـــي الجنـــا الأحبـــل العقصبـــة بـــالت م بالنســـبة ل جص ـــة التـــي تأـــ   

صلـــص لـــ باج    صا  ا سح فـــ   ،الـــجصع نفســـه   تـــت م أصلنترـــا  ـــح ا لـــ ب
 ت   ب الجصع نفسه. صه ا حد سقط بالأصلنة، أص  ،تت م

لـــ ل  ال ـــترا  التـــي تـــدتأ بالحـــد أثـــ  حـــد القـــ ف إ ا لـــال تـــ ل 
الفـــتصع صاألبـــصل يســـقط الحـــد، ص ـــي حـــد الســـتقة تـــ ل األبـــ  صالفـــتع 

تقـداج ص ـي حـد الاأـت إ ا  ـتب ال ـا،  ـتاباج أع ،تسقط العقصبة أيضاج 
أل الاأت حـصل  أي يعتقد ، تأه أتأص ج  نه   ت أسلت سقط الحد، أصأ
صبالتــالي  رــص   ــت  الحــتام اتتــد ألنــه أــل اســتح    ؛ســقط لقصبــة الــتدةت

 . ص تقا ل يه العقصبة أستح  لرا
                                                           

 .322،  ،األحلام الس طانية، ل أاصتدي  1س
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التـي  تت ترـا ال ـا، أـل   1سصل ل   ي البغي صالحتابـة بالتأص ـ 
 ـحل لقصأترـا تسـقط ت ـم  ،نـه ل ـى حـ أل أاالفة ألنه يعتقد    ت قبد

 إل  اء هللا.ل م الس طال ت ل ، ألسباب سيأتي  تحرا  حقاج 
ترـــ ا يألـــل أل نعتتـــت الحـــدصد لقصبـــا  أقـــدتة يألـــل العفـــص لنرـــا 
ألسـباب تع قــ  ترـا صلــ ل  القبــا،، صلـص استعتضــنا لـ  أــا أأــت هللا 

 ــي القــتآل إ   نــا أنرــا حــدصد لأــا صبــفرا أــل أحلــام لقســبحانه صتعــالى 
ـــــــــــــــــــصل:  ...    پڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  يق

 الحـــــدصد أقـــــدتة   2سچڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ        ڦ  ڦ  ڤڦ   ڤ  ڤ
 صلرا قدت اا، صل ل  القبا،.، صالسنة صاإل أاعبال تاب 

أأــا التعج ــت  ــص يعــد حــداج لعــدم تقــد تل صألل اإلســصم  ــصهت أ ثــت 
أأـــــا هـــــص أظرـــــت،  رـــــص   يعتأـــــد  ـــــي تتأيـــــة النفـــــصا الب ـــــت ة ل ـــــى 
 العقصبـــا  الجا ـــتة  قـــط إنأـــا يعتأـــد اإلســـصم ل ـــى  ـــتا اإليأـــال بـــاب
تعـــالى ص ع رـــا تست ـــعت ا ـــية هللا صأتاقتتـــه بعبادتـــه تـــحاص،  اتـــي؛ 
ألل ه ا الغتا هص ال ي حصل أ تأا ال اه يـة إلـى أ تأـا حأـ  لـ  

 أنصاع الحضاتة التي لل صلم يست  لرا أث  .
ه ا الأ تأا ال ي أاتا ل  أنصاع ال تائم نت  بعد  ـتا الـد ل 

صتتـــدل الظـــصم تنـــصت  ،لياإلســـصأي لـــه لأ ضـــ  نأـــص ع ل أ تأـــا الأثـــا
                                                           

  ترـاد الاـاط  أتنـي ل ـى أقـدأا  يعتقـد الأتـأصل بـحترا أـا أنرـا  ـي نفـاالتأص  : نصع أـل ا   1س
 . 1/546لس   بحيحة. سأ أصع  تاصى،   ة اإلسصم اتل تيأية، األأت 

  .1سصتة الطص ، اآلية س  2س
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ـــم أهـــ  اإلســـصم حتـــى أبـــب  حضـــاتة يقـــ  لنـــدها  الغـــتب لـــا ج ل ث
 تدلناها نحل لنق  ل ى حاضت الغتب لا ج ل.

بعـد أل  ـتع الحـدصد ل ـي  ، أل تحأة هللا سبحانه صتعـالى بعبـادل
ق ـــدها ب ـــتصط صأتلـــال تع  ج ـــة يلـــاد يســـتح    ،ت ـــصل لقصبـــا  جا ـــتة

اج ل يال األستة أـل التفلـ  صا نريـات، صأـل تحأة بعبادل صحفظ ،تحقيقرا
ت حـــال   ـــت تتغج ـــت أتنـــة قات ـــة ل تغ  ـــالتعلقصبـــة تحأتـــه أيضـــاج أل  عـــ  

 الأ تأعا  الب ت ة ل ى حسب الجأال صالألال.
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 الضكل ال،اني
 نمان  من جرائم اتعراض
 واستباحة البمر والنضوس

 

 تقم.: هكزن  بسبب هكمعهكمبحث هيول    
 : هكقذف بسبب هكمعتقم.هكمبحث هكث ني    
 : هكخمر بسبب هكمعتقم.هكمبحث هكث كث    
 بسبب هكمعتقم. : هكقا صهكمبحث هكرهبع    
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 اتول المبحث

 المعتقد بسبب الزنا
 

 بسبب هكمعتقم: مفهو  هكزن  هكمطلب هيول
 هكمعتقم بسببج كلزن  ذنم : نيهكث  طلبهكم
ً هكزن  شرع ً وق نون عقوبة: هكث كثب طلهكم   
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 المطلب األول
 مفهوم جريمة البنا

بأنــه  ــا،  ،لأــا  لتنــا أــل قتــ  ، تأ ــج الأ ــتم بســتب الأعتقــد
 ؤأل ترا أسـبقاج أأـا  ص ـب ل يـه أنابـتترا، أص  ،صأ لاتيحأ  أبادَئ 
أــل ال أالــة التــي  نتأــي  بــأأت   م ــال ببــفة  ابــية، أأإتيانرــا ســصاء 

ل ص ـــي هـــ ل النأـــا ع ل  ـــتائم ا لتقاديـــة نأاـــ  أص ج: الجنـــا ألل أـــ ،إل رـــا
ــــدا ا ال ــــرصة، أص بســــتب  ــــا ت ــــاد أل  تت ــــب ال ــــا،  ت أــــة الجن الأعت
ــب الأــادي أأــا اتت ــاب  ت أــة الجنــا بســتب الأعتقــد  رــ ا أــا نت ــد  الت س 

ثباته.  بحثه صا 
 أواًل: تعريف البنا في اللغة

الجنــا إ  يقصلــصل: جنــا إليــه تعنــى  اتفــ  ل أــاء ال غــة ل ــى تعت ــ 
أهـ  الح ـاج  صيـأتي الجنـا  ـي لغـة، صجنا إلى ال ـيء ل ـأ إليـه  1س،ض  

لأــــا  ــــاء بـــــه أيضــــاج القــــتآل ال ـــــت م صل يــــه  يلتــــب باليـــــاء،  ،بالقبــــت
   2س . نقصب األل  لنرا سجنصي 

يضاج  اء بالأد  ي لغة أه  ن د صهم تأـيم صل يـه  يلتـب بـاألل  أ     
تـل  يـاسي  صل صل الجنا يأـد صيقبـت  عـ  أـل بـي  القـ ف قصلـ  سجنائ

 بأعنى صأل أل  ي الجنا ل عرد الع أي أي   تل الأأدصد ياسص  الأقبصت
                                                           

، أاتــــات 292، أع ــــم ال غــــة العتأيــــة ، الأع ــــم الــــص  ج، 1/9،  تــــل أنظــــصت، لســــال العــــتب  1س
 صالقــــــاأصا الأحــــــيط، ل ف ــــــتصج أبــــــادي،، 1/418، ، الأع ــــــم الصســــــيط275البــــــحاح، ل ــــــتاجي، ، 

3/1695. 
 .1/72ل  صهتي  بحاح تاع ال غة،ال  2س
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ســـبحانه لقصلـــه   2س،لجانـــي: اســـم  الـــ  أؤنثـــه الجانيـــةصا  1س،الجنـــا الأعرـــصد
ــــي التعت فــــا  ل  ت ــــاني  3س ،چڀ  ڀ  چ  صتعــــالى:  ــــي   4س  ــــاء  

أ ـ  يأ نـه،  -أنرـا -دي: "هص جنا ت   باأتأة أعتقداج لتقاأعنى الجنا ا 
  5سأص أ   نلاح  ح ا صلد  له استحق ".

أل لفـــ  الجنـــا يحأـــ  أ ثـــت أـــل أعنـــى لنـــد  ـــســـت    ل ـــى أـــاتنـــاءج 
صتاتة يعنى ال  صء إلى ال يء صحتـى  ض  أبحاب ال غة  تاتة يعنى ال

ى  عـ  الجنـا  ـي صأعنـ ،   تع ت ل  نـا إ  ـاد بـ ة تـ ل الأعنـى ال غـصي 
 ا  هـــص أـــ ل حقيقــة إتيانـــه، أص إطـــص  اســم الجنـــا ل ـــى هـــ ا الفعــ  بالـــ

أنــه ضــ   ل ــى نفســه لنــد اتت ــاب الفعــ  إ  أي:  الأعنــى ال غــصي ل جنــا
 تع ت ل يه إتيانه  ي ل  أصقا ح    اء  صتد أل الحـتج أـل النـاا 

صلـه  ي ق صهي  ي لقت داتها أا س دنا  صس  ،عج جلأا  ع   اأتأة ال
أيضـــــــــاج   6س چ پ  پ      ڀ  ڀ  ڀچ  تعـــــــــالى:ســـــــــبحانه ص 

 ضــ   ل ــى نفســه باآلثــات الســ ئة التــي  تتلرــا هــ ا الفعــ  لــا صج ل ــى
                                                           

، نرايـــة الأحتـــاع،  ــأا الـــد ل أحأــد تـــل أتـــي 4/313، ،  تــل لت ـــة الدســصقيالدســـصقيحا ــية   1س
 - هــــ1424 ،1ط/، ، لتنــال  دات ال تـــب الع أيــة، ت ــتص هـــ1004 س : ل ــا عي البــغ ت،العبــاا، ا

ـــــدتدتي،تتلـــــا  أتـــــي ال، ال ـــــتح البـــــغ ت، 2/386 ،تي ال ـــــ ة ح ـــــاجي  حا ـــــ، 7/422، م2004  ل 
 . 140 -139س/5
 .1/72 قطت الأحيط، لبطتا البستاني،  2س
 . 2ساآلية  سصتة النصت،  3س
 .42ال ت اني: ست  تعت فه ،  4س
 .123التعت فا ، ل  ت اني   5س
 . 23سسصتة  صس ، اآلية   6س
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صل إليـه أـل ا تسـاب اإلثـم  ـي ؤ صض   ل ى نفسه بأا   ،فا ال صاأةالن
حســاب اآلاــتة ل ــ   لــ   ــحل الأعنــى ال غــصي  نطتــ  د لــة ل ــى أعنــى 

 الفع   ي أ له إليه.
 صطالح الشرعي:يًا: تعريف البنا في االثان

ــــ   أــــل ال  ــــي تعت ــــ  الجنــــا   2س صال ــــا عية  1سحنفيــــة لقــــد اتفــــ  ل 
صاـ،  ،أة  ي القت   ي   ت الأ   ص ـترته قالصا: هص صطء الت   الأت 

بعـض الفعـ  تـدات اإلسـصم صجاد ال ـا عية الع ـم بـالتحت م، صلنـد  حنفيةال
ـ   أـل الأال يـةلأـا ، ال ا عية القت  صالـدتت سـصاء   4سصالحنات ـة  3ساتفـ  ل 

تــت آدأــي   بأنــه صطء أل ــ  أســ م قتــ ، أص د  ــي تعت ــ   ــاأا ل جنــا
                                                           

ــــة الفقرــــاء، ل ســــأتقندي، 9/178 تــــدائا البــــنائا، ل  اســــاني،  1س ــــ، 3/212، تحف ــــل تد الأحت ات،  ت
 .4/318  تل الرأام،  تح  ت  القد ت، 5/3، البحت التائ  ألتي التتلا ، 9/6 لاتد ل

 رايــــة الأحتــــاع،ن 4/179، حا ــــ تي ق  ــــصأي صلأ ــــتة، 328دي، ، األحلــــام الســــ طانية، ل أــــاصت   2س
، 2/283تي الح تــي أطبعــة البــا ،1ط/ألتــي إســح  ال ــ تاجي،  ، الأرــ ب،7/402، ال ــا عي البــغ ت

ــــاع،جا ــــد د الأحت ــــد  ــــ :حقتهللا ال ــــصه ي،  هللا تــــل ال ــــ ة لتــــد ال ــــصه ي، ل  ــــ ة لت هللا إتــــتاهيم  لت
 .4/199 ،1ط/ األنباتي، ال ئصل الد نية قطت،

 :، تحق ـ ال ـا ي، ل قتطتـي، 6/202 هــ،1323 ،، لإلأام أال  تل أنا األببحي، أبـتالأدصنة  3س
،،  ال  ـأاصي أسـر  الأـدات ، ، 2/1067 ،هــ1398 ،1د. أحأد أحأ ـد صلـد أاديـ  الأصت تـاني، ط/

، 2/386، حا ـــ تي العـــدصي، 4/448، ال ـــتح البـــغ ت، ل ـــدتدتي، 4/124ال صا ـــب الدت ـــة، ، 162
ـــة الأ ترـــد،، 4/821 البـــاصي  ، ت غـــة الســـال ،4/313، حا ـــية الدســـصقي الأقـــدأا  ، 436،  تداي

، ت ــــتص ، هـــــ1408 ،1ط/ي، ، دات الغــــتب اإلســــصأرــــدا ،  تــــل ت ــــد، تحق ــــ ، أحأــــد ح ــــيالأأ
 .595، ، الثأت الداني، 6/290 ،، أصاهب ال    3/240
، اإلقنــــاع 28/334يــــة، أ أــــصع، اتــــل تيأال ،26/282 تــــل قداأــــة،  ،، صالأقنــــا8/181الأغنــــى،   4س

التفت ــا، أتــي القاســم لتــد هللا ال ــصب الببــتي،  7/312، الــتصض الأتأــا، الن ــدي، 4/25ل ح ــاصي، 
 .2/221، م، ت تص 1987، 1ط/د. حس ل أتص سالم،  :ق  تح  هـ371 : س
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تعت ـــ  يقـــاتب تعت ـــ    1س صلت رـــا الظاهت ـــة، ص   ـــترة ،أ ـــ  لـــه  يـــه
صطء أـــل   يحـــ  النظـــت إلـــى  الجنـــا يعنـــي أل نبـــصا ل ـــى ال ـــا عية، 

 أ تدها أا الع م بالتحت م.
ل  بال  لاقـ  صطـأ اأـتأة  ،أاأية الجنا بأنهعة اإلأيضاج لتف ال ي

 ـــالأتف  ل يـــه إ اج   2س ،  يحــ  لـــه صطؤهـــا  ــتلاج لاأـــداج يحـــد حــد الجنـــا
ل  صطء صقا ل ى   ـت نلـاح بـحي   ،بال أ ة أل  قراء اإلسصم هص

اات فـصا  ـي التبـات أل الـصطء ل نرم ص   3س،ص  أ   يأ ل ،ص   ترة نلاح
   4س.ترة تدتأ الحد أأا ليا ب ترة فصا  يأا هص   ي الدتت جنا لأا اات

: بأنــه الفقرــاء بعــض لت ــه  قــد ؛الجنــا بســتب الأعتقــد   ــت أأــا تع
  5س". أص أ   نلاحصطء ت   اأتأة أعتقداج أنرا تح  له بأ   يأ ل "

 ،ل سالجنـا  قـد صقـاالتعت ـ  الأـتاد لأصضـصع البحـ  إ  إصهـ ا هـص 
حـــ  الفعـــ  أص صتصد نـــ، أنســـص   صل نـــه بســـتب أعتقـــد الجانـــي إأـــا  ـــي

 صلــــيا بســــتب الــــدصا ا اإلنســــانية أص الســــ ص  الأنحــــتف لــــل البــــتاط
 نسال ل  را.الأستقيم أص ال رصى التي  طت اإل

                                                           

 .11/229،  تل حجم، ىالأح   1س
، لا ــ  الغطـاء، دات ال تــاب العتأــياإلأـام ، أبـ  ال ــيعة صأبــصلرا، 5/35الاـصف، الطصســي،   2س

 .197م، ، 1963 ،1ط/ت تص ، 
 .325حلام الس طانية، الأاصتدي، ، األ  3س
لتـــد الـــتحأل أتـــي بلـــت ، الفقـــه ل ـــى الأـــ اهب األتأعـــة،  326 -325س، األحلـــام الســـ طانية،   4س

 .5/49ال جائتي، 
، ال ــــتح 203 /6 ، الأدصنـــة، لإلأــــام أالـــ  تــــل انـــا،318حا ـــية الدســــصقي،  تـــل لت ــــة، ،   5س

 .5/117 ي،ت  البغ ت، الدتد
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اهتأــ  ال ــت عة اإلســصأية ت ت أــة الجنــا بالتباتهــا  قــد   لــ أــا 
أاسا بليال ال أالة صسصأترا إ  إنه التـداء  ـد د ل ـى نظـام األسـتة، 

هي األساا ال ي تقصم ل يه ال أالة صانت ات الجنا  ـؤدى إلـى صاألستة 
، هدم األستة ثم  سـاد الأ تأـا صانحصلـه صال ـت عة تحـت، أ ـد الحـت 

ل لــال هــ ا الفعــ  بســتب  أتأاســلة قصيــة ،ل ــى بقــاء ال أالــة حتــى صا 
 أعتقد بحي  أص  اسد. 

لع  أا يحد   ي بصد الغتب لاأة  ؤ ـد ال ـت عة  ـي اهتأاأرـا  
أـــة الجنـــا صتحبـــ ل الأ تأـــا أنرـــا تصضـــا العقصبـــا  الجا ـــتة  قـــد ت ت 

صأـا  لـ   ،صتبدل  صحدترا ص هب ت حرا ،تح    ال أالا  األصتأية
أــل ســتب إ   ــ صع الفاح ــة صالفســاد الا قــي صاإلباحيــة التــي   تعــتف 

صأ سـد األاــص  صن ــت اإلباحيــة  ،صأـا أ ــاع الفاح ــة ،حـداج تنترــي لنــدل
ــــت  األ ــــتاد ل ــــرصاترمإ  إباحــــة الجنــــا ص  ــــا أــــل األأــــصت  ،ت صالتبــــات الجن

  .ال ابية التي   تأا بال  ال أالة
صأل  ع ه استحسنه لرصال   بعق ه  ، الجنا قتي   ي تأي ل  لاق 

صل نـه لـم يسـلل  صاتحـه  لأنـه تريأـة   أ ـجة  ، تحت  تر ا الدنا هصال
 تبـــا هـــصال لرـــا ص  صجل صهللا ســـبحانه صتعـــالى  ـــتح الجصا ـــت ل ـــى أـــل 

تا  الــنفا صتاء الت   ــة، ل بقــي أتأاســلاج بعق ــه قــادتاج ص ل نج ــت لــل أ ــا
  1س .ل ى حد إنسان ته،   ت داا   ي تتبة الترائم

                                                           

ـــدأحاســـل اإلســـصم ص ـــتائا اإلســـصم  1س ـــي لت ـــد ، أت ـــتحأل ا هللا أحأـــد تـــل لت اـــاتي، دات ال تـــب لتال
 .60،  ،1ط/الع أية، ت تص ، لتنال، 
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بأفرـــصم   ـــتليةلصقـــة  نســـية   ـــت ل الجنـــا  ـــح ،ل ـــى  لـــ  تنـــاءج 
ا ــــص أــــل تلأــــا قــــال أئأــــة الفقــــه، ب ــــتط أل   ــــتصط العصقــــة ال ــــتلية
 الضــتت هنــا  ؛ليــال األســتة ألل الجنــا يأــَا ، ص ال ــترا  التــي تــدتأ الحــد

نأــا يأتــد ليبــ  إلــى  ، تع ــ  بال ــاني  قــط نــه  إأأتــد، إ   نــتج أــا  صا 
الطفـ  الــ ي ل ــى  أم ،سـتي  ــال ل ـى البــع د األأسـصاء أـل هـ ا الجنــا 

لـل هللا تعـالى  نرـي قد لر ا ،  تليةال  ت اج أل آثات العصقة يلصل أثت 
 إ لصسائ  صال تائا التـي تـصدي إل رـا، تم ل  احص  ،الجناأل أ تد القتب 

  1س چک     ک      ک  ک   گ  ڑژ  ژ  ڑچ :تعالى يقصل
تت ـــاب لأـــال الأن يـــة أـــل الـــل األ  2س يقـــصل اتـــل قـــيم ال صج ـــةص 

"إل هــــ ل الثصثــــة  ــــدلص بعضــــرا إلــــى بعــــض،  ـــــاإلاص،  :الفــــصاح 
ص صالتصح ــــد  ن ــــي بــــاحبه أــــل الظ ــــم صالفــــصاح ، ت نأــــا ال ــــت   ــــدل

  3س.له"
                                                           

 . 32س، اآلية سصتة اإلستاء  1س
، صالــدل قــيم ل ــى  هـــ751-هـــ691س : أحأــد تــل أتــي بلــت تــل أ ــصب تــل ســعدابااا لاايم الجوبيااة  2س

 ، صلال أل أاـ، تصأ ـ ل،  رـص  قيـهالأدتسة ال صج ة  ق   له اتل قيم ال صج ة،  جم ال  ة اتل تيأية
تــص ي  أبــصلي أ ترــد أفســت، أــل تبــانيفه ال ث ــتة، التفســ ت القــيم، أــداتع الســال  ل، الطــت  الحلأيــة

 : أحأـد حاأـد الفقرـي، دات سأاتبت طبقا  الحنات ة، أحأد تل أبا يع ى أتص الحسل، تحق ـ تدأ  .
يـة ألـصم الأـصق ل لـل هد، 6/168 ألتـل العأـاد، ،،   تا  الـ هب 70 – 69ست تص ، ،  الأعت ة،

بقــــا  ،   ـــ  ط2/158، م1951،العــــتا  ،ه  بغـــداد1339: س العـــات  ل، إســــأال   با ـــا البغــــدادي،
أتــص اإلأــام لأــاد الــد ل ، التدايــة صالنرايــة ،2/47 ــب الحنت ــي، دات الأعت ــة، ت ــتص  ت  الحنات ــة،  تــي

 .14/234 ،هـ1411، ت تص ،إسأال   تل لأت تل لث تالفداء 
، دات أتــي بلــت لت ــد أ ســاأة تــل أحأــد أتــص  ــ :حقهـــ ، ت751س : م ال ــصجي الفصائــد، لإلأــام اتــل قــي  3س

 .82،  م،2006 - هـ1426 ،1ط/  ، البد
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 ثالثًا: تعريف البنا في القانوا:
لـــم  ات ـــ  تعت ـــ  الجنـــا  ـــي القـــانصل لـــل تعت ـــ  الفقرـــاء؛ ألل 

أسـتأد أـل ال ـت عة اإلسـصأية،   ـت  ،م1991القانصل السصداني لسنة 
 ـي العقصبـة صهـي  اأنه لم يعتتت الصطء  ي الدتت جنـا صل ـل سـاصى ت نرأـ

   أـل القـانصل ال نـائي145لأـادة سص قاج لأا  اء  ـي ا ،ال  د أائة   دة
 -   يعد أتت ب  ت أة الجنا:1م الفقتة س1991لسنة 

   ت   صط  اأتأة دصل تأاط  تلي. ل -أ
   اأتأة ألن  ت صج أل صطئرا دصل تأاط  تلي.ل -ب
  . يعتتت النلاح الأ أا ل ى بطصنه تأاطاج  تلياج   -ع

ل يـــه أـــل  قرـــاء  فـــا ل ـــى أـــا  ـــاء ا ت قـــد اتفـــ   ـــتاح القـــانصل ل     
حتى   يلصل   را قت  ل  أالة أـل   1س،الأعتتت جنا اإلسصم  ي الصطء

إ  إل سـرصلة قضـاء ال ـرصة لـل طت قرـا   عـ  الحيـاة   2س ، انب آاـت
 .   دالي إل را الجص ية نا  ة   ضتصتة لرا ص  ع  األستة تبعية

                                                           

، لــصع 92، قضــايا الفقــه، د. صهبــة الجح  ــي، ،، 2/279الت ــت ا ال نــائي، لتــدالقادت لــصدة،   1س
، الفقـه ال نـائي 310، الفقه الأيست، أحأد ليسى لا ـصت،  179القتآل ل  ت أة ، ال نقيطي، ، 

، ال ت أة ال نسية، د. أحأد  لطية تا ب، ألتبـة النرضـة الأبـت ة، 51الأقاتل، أحأد أتا  ، ، 
ال ت أــة الأا ــة بــاآلداب  قرــاج صقضــاءاج، الســ د حســل البغــال القاضــي، دات  12م، ، 1957 ،1ط/

حسـل أحأـد األأـ ل،  ، إ ـتام األحـدا ، د.9لتدالعج ج لاأت، ،  ،، التعج ت7م، ،1962الفلت، 
 .246،  الحأ د أحأصد، لتدالفقه الحنفي  ي ثصبه ال د د،  ،24دأ  ، ،  ،دات السصم

، الأف ـد  ـي  ـتائم الحـدصد 34أبت، ،  ،1ط/أحلام  ت أة الجنا، د. لج  أبطفي الدسص ،   2س
الأ ــــ  ، البغــــي السياســــي، د. لتــــد 24هـــــ، ، 1425 ،1ط/صاألأــــصال، د ب ــــ ت حســــ ل لصيضــــة، 

 .103، نظت ة الحدصد، د. سع د لتدال ط  ، ، 20م، بنعاء، ، 2002 ،2ط/، أنبصت
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 رابعًا: مقارنة تعاريف الفقهاء والقانوا:
  أص ت ــالـصطء الأعتتــت جنـا  ــي الق    1س نــد الأال يـة صالحنات ــةيسـتصي ل    

صح ــترم  ــي التســصية أل الــصطء  ــي الــدتت  ،الــدتت أــل أنثــى، أص ت ــ 
 رـص  ،صهص الصطء الأحـتم ،أ ات  ل جنا  ي الأعنى ال ي يستدلي الحد

لــل أل القــتآل ســاصى ت نرأــا  قــال دااــ  تحــ  لفــ  الجنــا د لــة  ضــصج 
ــــــصط:تعــــــالى صالاطــــــاب أص   (2)چھ   ھ  ےچ   ــــــه لقــــــصم ل

  (3) .چۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ىچ  صقصله:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   أسـ أ ل:أص ـه لاطاب صالصأ ل قصله     

ى   عــــ  الــــصطء  ــــي القتــــ  أص الــــدتت  اح ــــة  ســــأ    4س ،چٻ
إ ا أتـي » قـال: لحد   لـل التسـصل   5س،ى به اآلاتأحدهأا بأا سأ  

   6س.« ا أت  الأتأة الأتأة  رأا جان تالصا   ،الت   الت    رأا جانيال

                                                           

 .8/181، ، الأغنى  تل قداأة214-202 /6دصنة، أال  تل أنا، الأ  1س
 . 28ساآلية سصتة العنلتص ،   2س
 . 81س، اآلية سصتة األلتاف  3س
 . 15-16سسصتة النساء، اآلية   4س
، 333د. يسـل لأـت  صسـ ، ،  م، السـصدال،1991ال نـائي لسـنة   ـتح القـانصل تا ا  ي  لـ    5س
 .307، ، تتاهيمأسقطا  العقصبة الحدية، أحأد إ ،2/81ت ت ا ال نائي، لتد القادت لصدة، ال
هـ  تحق  : حت ب الـتحأل األلظأـي، 153س : ، أتص لتصة الببتي ال اأا، أعأت تل أتي لأتص  6س

 ، 17033س تقــــمالســــنل ال تــــتى، الت رقــــي،  ،12/243  ،20438س تقــــمهـــــ، 1403 ،1ط/با ســــتال، 
 عب اإليأـال، أحأـد تـل الحسـ ل تـل ل ـي،  ،4/42 ، 17598س تقم، أتي   بةتل اآلثات،  ،8/406

 ،1ط/، الرنــد، حأ ــد حاأــد، الــدات الســ فيةهـــ  تحق ــ : لتــد الع ــي لتــد ال458أتــص بلــت الت رقــي س :
 . ت إنه أنلت تر ا اإلسنادع   ص لالحد   ض ،7/324 ، 5075تقمس، هـ1423
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تأي الحنفيــة  ــي لــدم ص   1س،ت نرأــا  ــي العقصبــة ى أأــا ال ــا عية  قــد ســص  
ــــات أل ا ــــهالتب ــــا أل ل ــــ  صطء صضــــا اــــا، ب ــــصاط جن ــــ  لــــل  ل   ات 

ل ــى  لــ   ــحل ح ــترم أل  صأنــاءج اآلاــت، لأــا  ات ــ  لنــه  ــي ا ســم، 
 ضـــصج  ـــي أل الجنـــا ســـاأي دل ـــ  ل ـــى ااـــتصف الأعـــاني، ااـــتصف األ

 ــؤدى إلــى ا ــتبال األنســاب صتضــ يا األص د، صهــ ا الضــتت   يحبــ  
 أل ال صاط.

 ألنرم   يأا صل الحلم إ  تدل   ظاهت، أص أثت  ؛أأا الظاهت ة    
   ص د ن، بت  ، أص أثت يعطى ال صاط حلم الجنا  حنرم  هصبأا أن

  2س .اج عبية صليا حد    يعتتتصل ال صاط جنا ت   يه التعج ت ألنه أ
ألل الجنا ت صل   را  ؛تأي الحنفية صال ا عية صالظاهت ةنت        

ضتت أحبصت  ي الفال  صالأفعصل  حل ال ؛أم ال صاط ،األضتات لاأة
صتعا ه  ،صالطبائا الح صانية ،صهص  رصة أبدتها العقصل الأت ضة ،به

ا صحتى   النفصا الأستقيأة؛ صألل لقصأته تات   لل لقصبة الجن
 حل  ت أة ال صاط أ ح  أل  ت أة الجنا  ؛يحب  تداا  ت نرأا

س  يصل نرا ل ؛الأحبل مأ ، ال البلتأصتستح  لقصبة القت  سصاء 
 جنا.ت ت أة 

 

                                                           

 .  2/267الأر ب، ل   تاجي،   1س
 .11/385، الأح ى،  تل حجم  2س
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 المطلب الثاني
 ج للبنا بسبب المعتقدذنما

حــد ثاج  مقــديأاج أ   انــأ تتــ ل أــل دتاســة الثقا ــا  الأات فــة ســصاء 
ســـتب قضـــاء ال ـــرصة بالنســـبة تاـــتع لـــل نأـــط الجنـــا ب ل ل جنـــا أ ـــلا ج أ

 أــــل ضـــأل هــــ ل األ ــــلال نأاـــ   ــــل   ـــتائم الجنــــا بســــتب  ،ل طـــت  ل
 الأعتقد.

 واًل: البنا بسبب المعتقد في العصور القديمة:أ
أل أقدم الحضاتا  التي أاتس  الجنا بستب الأعتقدا  الأقدسة 

 ،ت ـــعت بالعـــاتحضـــاتة ســـصأت بـــالعتا ، ح ـــ  إل  الفتـــاة الســـصأت ة   
 ،   لـنرم حيـاة الأ ـ  التـي تعتـت رمصهي تقدم نفسرا ل  رنة ص  ـتهم لتـ 

ا  نـصب لـل القـصة اإللريـة التـي صتعتقد أنرا ترب نفسـرا إلـى لـائل أقـد  
ل صالـد الفتـاة التـي تقـدم إإلـى العـ تاء  ت سـترا التقـديا تـ  سصف تنتق  

التقـادل الفاسـد  صيقـدم  أـال اتنتـه ص سـدها بسـتب  1س نفسـرا يفتاـت ترـا
 حتى تح  القصة باتنته  ت صل أقدسة.

صل نرا بستب أعتقدا  اابة بطقـصا  ،ه ل أأاتسة لجنا حقيقية
أا يعتقدصل أنه  ادم ت ال الـد ل أص ال رنـة الـ  ل يعتـتصل لـل نأـص ع 
ـــات ـــدنيا الأتقـــتب إلـــى اآللرـــة ل اـــدم  ـــعبه الأات  ،الت ـــ  الجاهـــد  ـــي ال

 أرم.صل ي يب  به إلى تحق   أحص
                                                           

 الأ  ا األل ى ل  ؤصل اإلسصأية، القاهتة، ، أيا األديال، لتد هللا الأتا يالجصاع صالطص   ي   1س
 .161هللا السناتي، ،   تائم النساء، بسأة تن  لتد، 489، م، 1966
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إل الفتاة التي  اتاتها ال رنة   ب أل ت ـصل  أ  ـة صلـ تاء  ـأي 
 تف الع تاء بح ة أعتقدا  باط ة!!جاهد  ي الدنيا ال ي  رت   

أيضــاج أــل  ــتائم الجنــا بســتب الأعتقــد الــ ي لــال يســصد  ــي لاأــة 
أ هــال النــاا  ــي الت ــ  الأبـــتي أعتقــدا  أؤداهــا أل الت ــ  إ ا لـــم 

 حنــــه ســـصف يبـــاب بالضــــع   ،هـــاج لـــ تاء لت يســـتطيا ا تبـــاب  تــــاة 
األأــت الــ ي تســتب  ــي اتت ــاترم ل ت أــة الجنــا صا تبــاب   1س، ال نســي

 الع اتى لتهاج  ي الأ تأعا  التي تؤأل تر ل الأعتقدا  الاتا ية.
لث ت  أل النـاا،    را أ أصلة أل الاتا ا  التي يعتقد إ  هنا 

ة ص   رـتم بالبحـ  لـل صيسصد التس يم ببحترا لند أي  تد بلـ  بسـاط
ـــدها ص ت ـــا  لـــ  ل ـــدة   صلرـــا  ،أـــدى بـــحترا، أص التـــتاه ل التـــي تؤ 

اابة  ي الأ تأعا  البغ تة صالأعجصلة ثقا يـاج؛ ألل   2س،صاإليأال ترا
  3س. رمأ تأع ي  أبدت الأعت ة لد را يعتأد ل ى األلتاف السائدة

 ثانيًا: نظام اإلعارة المؤلتة لإلنجاب:
أل أــل حــ  الــجصع أل  ن ــب أــل الفاســدة أ تأعــا  تعتقــد هــ ا ال

جص تــه التــي اقتــتل ترــا، صل ــل لســتب أــا قــد   تن ــب هــ ل الجص ــة أــل 
هــــ ا الــــجصع  يعتقــــدصل أل نظــــام اإللــــاتة هــــص الحــــ  لــــدصام الع ــــتة تــــ ل 

 .األجصاع ال  ل لم  تم لرم اإلن اب أل بعضرم البعض

                                                           

 .239العدد الثاني  ،أ  ة ل ية ال ت عة صالقانصل ، 139، اإل تام، تأسيا ترنام، ل م   1س
 . 160 -159س، دتصا  ي اإل تام صل م العقاب، د. أحأد ن  ب حسني،  2س
 .49،  دتاسا   ي الس ص  اإل تاأي، الس د ياس ل،  3س
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لــ  ل ســت  لرــم د أقاتأــه ايقــصم الــجصع تتقــديم جص تــه إلــى أحــهنــا  
ص نسـب هـ ا ا تـل إلـى الـجصع الأع ــت  ،اإلن ـابلرـا  حتـى  ـتم اإلن ـاب

ص اتــاتصل القت ــب أعتقــد ل أنرــم    ا طــصل األنســـاب  ،جص تــه لقت بــه
ل أـــاج بــأل هـــ ا العأـــ     ــجل الـــجصع صيقـــتل ، ب ــا، أـــل اــاتع األســـتة

صل ص  يعتقـــدصل أنرـــم يأاتســـ  1س،الأ تأـــا صالقـــانصل الـــ ي  ـــنظم حيـــاترم
، أص أنرـم  رـدأصل تنـاء األسـتة أـل الـداا  بستب أعتقدا  ااطئة الجنا

 .ه لالنلتاء ص ا طصل األنساب أل ح     ي عتصل ت ت أترم 
نســتا ، أأــا ســت  أل  عــ   ت أــة الجنــا التــي  تت ترــا الأ ــتم 

ـــا؛ تـــ   ـــبعض أـــل هـــ ل الأ تأعـــا  أل بســـتب الأعتقـــد   يعتتتهـــا جن ال
فعــــ  تضــــحية  ابــــية  ــــي ســــت   تحق ــــ  يعتتــــتصل هــــ ا الالأنحت ــــة 

 ،ال أالـة م ـال ل ـى سـت   الفـتد، أأاألهداف التي  ؤأنصل ترا، سـصاء 
ص  يقتــ   ،ســ فاج  ــي صســطه الثقــا ي اج صأحيانــاج يعتتــت هــ ا ا لتقــاد أحــدد

ه ا الأ تأـا، أص الفـتد ا لتقـادي التعت ـ  الـ ي يضـعه القـانصل لفع ـه 
 ل ى أنه  ع  إ تاأي.

لأـا إلـاتة الجص ـة صأنحرـا لألبـدقاء أاأية اإلال يعة أيضاج أباح 
أنــه قــال: ســأل  أتــي   2س قــد تصي لــل الطصســي ؛بــاحصا الــجصاع الأؤقــ أ

                                                           

 .16،  أحلام  ت أة الجنا، د. لج  أبطفى الدسصقي،  1س
صلـد بطـصا قـتب نيسـاتصت،  لحسل أبا  عفت نبت الد ل الطصسي،د تل أحأد تل ا: أحأالطوسي  2س

نـد هص  ـص، لـال يطيعـه    سصف  ي الع صم العق ية، لصأـة  ـي اإلتبـاد صالت اضـيا ، ل ـ  أنجلتـه ل
،   ـل  القطـاع، تحت ـت أبـصل أق  ـدا، ت ت ـد العقائـدسأا ي  ت به ل يه، بن  لتب     ـة أنرـا:  ي

     .   7/31الجتل ي، اإللصم، س .تص ى تبغداد
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ص ـي  ،قـال   بـأا بـه و  بضـاعلـل لات ـة اإل  1س، ل يه السـصم  عفت
و قـــال   !اـــال  ات تـــهأحـــد   آاـــت ســـألته هـــ  يحـــ  ل ت ـــ  أل يع ـــت 

   2س. بأا به
صه ا   أساا له  ،تة الجص ا  لألبدقاء صاإلاصال قد أباحصا إلا

هم الجنـا، صهــ ا أـا سـصف نتعـتض لــه ؤ م  قرـاصلقـد أبــاح لرـ ،أـل البـحة
بالتفبــــ    ــــي  بــــ  اــــا، بال ــــيعة صجصا رــــم بالأتعــــة دصل الــــجصاع 

أــا تصضــي   صلقــد  لتنــا هــ ل الفقــتة لأناســبة الــن، باإللــاتة ،ال ــتلي
  ي نراية الأبح . ه ا الجصاع ل ىئأة صالع أاء حلم األ

 ثالثًا: البنا بسبب المعتقد في عصر النبوة المحمدية:
صلرــد الا فــاء التا ــد ل أــل بعــدل تص ــصد   تأ ــج لرــد التســصل

الصتع صالنفحة اإليأانية التي أحاطـ  هـ ا الأ تأـا بالحبـانة أـل  عـ  
 اج الفصاح  إ  لم يس   التات ة حصاد  لل الجنا أص إ تال ل  را إ  نادت 

                                                           

هــ  البـاقت صيلنـى 114-هــ 57تـي طالـب: سحأد تل ل ـي تـل الحسـ ل تـل ل ـي تـل أأأبي جعفر:   1س
بأتي  عفت، أل  حصل ل أاء اإلسصم، لـه لـدة أحاد ـ   ـي البـحيح ل صهأـا أـل لتـب الحـد   لنـد 

جالـي، ص  ـتهم قـال أحأـد تـل أسـ م: أه  السنة، صلال أـل اآلاـ  ل لنـه أتـص حنيفـة، صاتـل دت ـد، صاألص 
لترـ  ب، ا. سةثنـي ل ـت ة صاإلسـأال  يصهص اإلأام الااأا لنـد ال ـيعة ا أل  حد  ،  30سألته لل 

  324 -320س/1اتل سعد طبقا  ،  144 -136س/26 ل أجي، ، تر  ب ال أال580 تل ح ت، ،
ـــل إســـأال   التاـــاتي،  ـــت، أحأـــد ت ـــات ة ال ت  ، 1/183لتنـــال،  ،، ت ـــتص فلـــتهــــ  دات ال256 : سالت
 ،هــ  تحق ـ  لـج  ل ـي لطيـة748:  ، الـ هتي سال ا    ـي أعت ـة أـل لـه تصايـة  ـي ال تـب السـتة

 . 6/270، ، األلصم، الجتل ي 80 – 79س/3هـ،1392 ،1ط/القاهتة دات ال تب، 
-هــــ4041 ،3ط/تت أـــال الســـنة،  هـــصت با ســـتال،  الترائيـــة نقـــد صتح  ـــ ، إحســـال الرـــي ظر ـــت،  2س

-228ست أــال الســنة،  هــصت، با ســتال، ، ر ــت، ت، إحســال إلرــي ظل ــيعة صأهــ  الت ــ ، ام1983
229 . 
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صقــد   2س صحادثــة الغاأديــة  1سأي،ســ األ ج تــل أالــ ســتثناء حادثــة أــالبا
لأا أأت تت م  رصد  ل جنيا ثم  ـي لرـد  تم ت أرأا  ي لرد التسصل

الــ ي لــم   3س الا فــاء التا ــد ل لــم يســ   تــات ة الفقــه إ  حادثــة الأغ ــتة
م صلــم يقــ ،يلأــ  نبــاب ال ــرادة ل يــه ل ــت م، صأــل ثــم اســت ته  اأــتأة

                                                           

أعتت ـاج بالجنــا،  ت أـه  لـال أـالج ثالــ  تـتا م صق ـ  هــص  تـل أالـ  األســ أي، أتـى النتـي :مااعب  1س
اج، صهـص لنــدأا ســأل هللا حــد ثاج صاحــد لتابــاج تحســصم قصأـه، تصى لنــه اتــل لتـد األصل، لتـب لــه التسـصل

هــ  تحق ـ : 230اتـل سـعد س :، أتص لتد هللا أحأـد الطبقا  ال تتى،س " أي األلأال أ ض ". النتي
أعت ـــــــة البـــــــحابة،  ،4/241، م1957، 1/دات بـــــــادت، ت ـــــــتص ، ط، أحأـــــــد لتـــــــد القـــــــادت لطـــــــا

القاسـم  أتـص،  صاأض األسـأاء الأترأـة ،3/1345، لتد التتتل ، اا ستيعاب ،5/2570 األبتراني،
 ،1ط/لــالم ال تــب،  هـــ  تحق ــ : د. لــج الــد ل ل ــي الســ د،578تــل أســعصد تــل ب ــلصال س :ا ــ  
، التحفـة ال طيفـة، 3/553أعاني اآلثات، الع نـى،  ،4/216 ت اتل األث أسد الغابة ،1/203 ،هـ1407

، 2/399م، 1993 ،1ط/ ،ةالع أيــال تــب دات هـــ  902 ــأا الــد ل أتــص الا ــت أحأــد الســااصي س :
 .2/75، دات ال تب، ت تص  ،النصصي ، تر  ب األسأاء صال غا ، 5/521، تل ح ت ،اإلبابة

: يـا تسـصل هللا،   قالـ : ق   اسأرا ستيعة، صق ـ  اسـأرا أتيـة صهـي التـي أتـ  تسـصل هللاالغامدية  2س
 ،النـصصي  ،ترـ  ب األسـأاءد  التت   بالجنـا تضـي هللا لنرـا. سطرتني،  قال لرا ات عي ثم أتته أل الغ

   .7/425 ، أسد الغابة، اتل ا ث ت،2/397
ل الأغ ـتة قـد إ  م لـام الانـد  صقـدم أرـا تاج، ق ـ تل  عبة تل أتي لـاأت تـل أسـعصد، أسـ :المغ:رة  3س

لجلـه لـل الببــتة  أحبـل ألـ  اأـتأة  ــي اإلسـصم، صلأـا  ــرد ل ـى الأغ ـتة لنــد لأـت تـل الاطــاب
، تـات ة اتـل 1/18لأنتاـب، تـل  ت ـت،   سهــ50سـنةس ل  رـا لأعاصيـةأأ ـتاج بال ص ـة  تـص يصص ة ال ص ة، 
ت ـال بـحي  ، 3/372 تـل حبـال،، الثقـا ، 5/398، أع م البحابة، البغصي ، 1/151، أتي ا ثأة

إ أـــال ترـــ  ب ال أــــال  ـــي أســــأاء ، 7/216 ،تـــل أــــا ص ، ااإل أـــال ،2/224 ،هصيــــاتـــل أن ، أســـ م
هـ  تحق ـ : أتـص لتـد الـتحأل لـادل تـل 762س : ، لصء الد لالت ال، أغ طاي تل ق  ج، أتص لتد هللا

 5/521تـــــل ح ـــــت، ، اإلبـــــابة، 11/322م، 2001 - هــــــ1422 ،1ط/الفـــــاتص ،  أحأـــــد، صآاـــــت،
، ت ــــتص ، ســــقصني، تحق ــــ : أحأــــد ل ــــي الن ــــاتببــــ ت الأنتبــــه تتحت ــــت الأ ــــتبه، تــــل ح ــــت العت
ــــــل ســــــعد، 4/1309 ــــــا  ات ــــــة البــــــحابة،  ،4/213، طبق ــــــص نعــــــيم أعت   ،5/2570، األبــــــترانيأت

  .4/30 ت أسد الغابة، اتل األث ،4/1445 ،لتد التتتل ا، ا ستيعاب
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ب ال ــرصة صلــيا الأعتقــد، صلقــد الجنــا لانــ  بســت احــد، صلــ  هــ الل  رــا 
 ــي ن ــت   أ ل ل ــى أاصقرــم اإلســصأية دصت لت ــتلأحا ظــة الأســ لــال

 الد ل اإلسصأي بالتبات أل الد ل لال تطتيقياج أ ثت أنه نظت اج.
 لقــد  لــت أئأــة الفقــه  ــتائم ل جنــا بســتب ا لتقــاد  ــي الصقــائا أــثصج 

ص أ ـــ  يأ نـــه، يعتقـــد أل الأجنـــي ترـــا جص تـــه أصهـــص  ،أل  جنـــي  ـــا،
لـــيا لديـــه هنـــا ل ال ـــا، أل ؛بحـــ هـــ ا   ـــت دااـــ   ـــي أصضـــصع الص 

،  ا لتقــاد  ــي الصقــائا صألنــه التقــاد  ــي الصاقعــة  قــط ،أيــةاطــصتة إ تا
 اا، بالصاقعة التي لان  ستباج  ي اتت اب ال ا، ل  ت أة.

ــ  ل إنرــا لســ  نرــا جص تــه ثــم تتــأ  إليــه ل ــى  أــل صطــأ اأــتأة ج  
إ  أنـه    ص ـب الحـد  لتقـادل  ، ت م أنه صطأ  ي   ت الأ   ،جص ته

  إلـى   ـت جص رـا  ألنتـه أـل نفسـرا صبالأثـ  أـل ج  ـ ،أنه يأتي حـص ج 
أعتقــدة أنــه جص رــا،  قيــام هــ ا ا لتقــاد  ــصت   ــترة  تتتــب ل  رــا دتء 

 .الحد
اطــــصتة  ــــحل هــــ ل الصقـــائا   تص ــــد   رــــا  ،صلأـــا  لتنــــا أــــل قتـــ 

 بــه البحــ  هــص اتت ــاب  ت أــة الجنــا إ تاأيــة، صل ــل أــا نت ــد أل ناــ،  
، آأنـصا بـالفلتة صنابـتصها  ،بسـتب أعتقـدا   لت ـة  اسـدة أل قت  أ نـاا 

   لأداج قابد ل النت  ة ال تأية.
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 :رابعًا: نماذج للبنا ما الفرا والجماعات اإلسالمية
 :ا:النموذج األول: بواج المهاجرات لجماعة المسلم

ة الأســـ أ ل، أص نأاـــ  لنأـــص ع ل جنـــا بســـتب الأعتقـــد جصاع  أالـــ
ل  ـــاج التعت ـــت لأـــا يح ـــص ل ـــبعض أل يســـأ رم،  قـــد إالت ف ـــت صالر ـــتة 

ـــــتأحـــــصت  حتلـــــة هـــــؤ ء الفتيـــــة حـــــصل أتـــــدأ ت ف ـــــت الح   ام صالأ تأـــــا ل 
الأعاتض لفلتهم صالر تة اـاتع أتضـرم حتـى  ـاع لـنرم  ـأط   ل ـى 

 ضداد،  أالة الأس أ ل.اسم  أالترم أل باب األ
   ة:واًل: تعريف مؤسس الفرلأ

أسســـرا  ـــلتي أحأـــد أبـــطفى لتـــدالعال، أحـــد ألضـــاء  أالـــة 
تــ ج أحا ظــة  تــصاــت، أتلــج أ أــل أصال ــد أتــص  1س اإلاــصال الأســ أ ل،

تـــــدأ دلصتــــه أــــل دااـــــ  ســــ صل اإلاـــــصال  ،م1/6/1942أســــ صط  ــــي 
ـــ   د ال ـــباب م، ح نرـــا لـــال أحـــ1969الأســـ أ ل  ـــي أعتقـــ  أتـــي جلت

م تــــ ل النظــــام النابــــتي 1965الــــ  ل تــــم القــــبض ل ــــ رم  ــــي بــــدام 
  .ص ل  تترأة انتأائه لرم  2س؛ ص أالة الأس أ ل بقيادة س د قطب

                                                           

، ،  ـدليا  ال ــصتى 403هــ، أبــت، ، 1427 ،1ط/، د. سـع د أــتاد، الفـت  صال أالـا  الد نيــة  1س
ص ـاء، الترنسـاصي، دات ال، د. سـالم ، التطت  صاإلتهاب123م، ، 2007، ت تص ، د. أحأد الأصب ي

، ، أبـت ،دتنظيأا  الغضب اإلسصأي  ـي السـبع نا ، د. ت عـ  سـ د احأـ، 174هـ، ، 1424
 .25أبت، ،  ،م2009 ،2ط/ ،أحأد لأات د.، الفت ضة الغائبة، 42
م، انضـم إلـى تنظـيم اإلاـصال الأسـ أ ل  تـتأا 1906أفلتاج إسـصأياج أبـت اج صلـد سـنة  س:د لطب:  2س

 ــى تـــأل   ال تـــب صن ـــتها صهـــص  ــي ســـ نه إلـــى أل بـــدت الحلـــم قســم ن ـــت الـــدلصة صســـ ل  علـــ  ل
أل أؤلفاته،  ي ظصل القتآل صالأستقت  لر ا الد ل، صأعالم  ـي الطت ـ ، ص  تهـا، ألـدم سـنة  ،تحلداأه
 . 3/147ساإللصم، الجتل ي،  .م1966
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ا لت ــاف  -أي ص ــصدل دااــ  الســ ل - أتاحــ  لــه هــ ل الفتبــة
صاسـتصى ل ـى سـاقه  ،، صبعد أل نضج  لتل 1سصحدل ليقنل نظت ة الت ف ت
 ا النضـــج  فـــاض الســـ   جأـــداج  اســـتح  تـــجص ج لـــم   ـــد أـــل يحبـــد هـــ

اسـتدلصا ص  ،الصاحـدة أـنرل إلـى  لـتل الت ف ـتي  ا  إ ا أا انضـأ الأتجص 
ــــــه  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  چ  تعــــــالى:ســــــبحانه ص بقصل

ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ء الصتي يـأأل ل ى لدم إت اع النساترا  استدلصا   2س چ ۅ      ۉ  ۉ  ې
بفلتهم صأعتقداترم ل ى أنرـل ترـ ا اإليأـال أبـبحل أؤأنـا  بح ـ    

صسـتب لفـتهم أنرـم لـم  ؤأنـصا   3سيب  أل  ت عل إلى أجصا رل ال فات؛
ـــم يقفـــصا لنـــد هـــ ا التبـــصت تـــ  قـــاأصا تتـــجص ج  ،بأعتقـــداترم الت ف ت ـــة صل

 هؤ ء النساء أل  أالاترم؛ حتى   تحب  لرل  تنة.
                                                           

 تـ ل الفـت ، الفـت  ، 110 ـيعة، أحأـد أحأـد   ـى، ، دتاسة الفت  صتات ة الأس أ ل الاصاتع صال  1س

، جمهوريــة مصــر القــاهرة شــ ، مكتبــة ابــط ســي ا،خبــط طــاهر البيــدادي، محقيــل محمــد الالقــادر  عبــد

ــــة أحأــــد  ، ا اتص ــــا  الفقريــــة لــــدى ا ت اهــــا  اإلســــصأية الأعابــــتة، د.96، ،م1988، العربي
ــــــد ــــــدى الحتلــــــا   ،18-17م، ، 2000 -هـــــــ 1421 ،1ط/ ال ط   أحأــــــصد،لت ــــــت ل أــــــنرج التغ  
م، أطبعــــــة 2007 ،1ط/ أحأــــــد لأــــــت الحــــــاصي، أتلــــــج التنــــــص ت الأعت ــــــي، ،صأية الأعابــــــتةاإلســــــ

 .65البالحا ، سصت ا، ، 
 . 10س، اآلية سصتة الأأتحنة  2س
، الت ف ت  ي القـتآل صالسـنة قـديأاج 137دتاسة لل الفت  صتات ة الأس أ ل، أحأد أحأد   ي، ،   3س

، 118م، أتلـج الأ ـ   يبـ ، ، 2007-هــ1428 ،1ط/ التجا  الساأتائي، صحد ثاج، د. نعأا  لتد
  يلـصل سـتب  ـي التفتقـة  ـي الـد ل لإلأـام حسـل التنـا،  ـتح  أعـة أأـ ل  الاصف الفقري  ي الفـتصع

م، األبــ  الثــاأل أــل أبــصل الفرــم لإلأــام حســل 1993 -هـــ 1413 ،1ط/العج ــج، دات الــدلصة،  لتــد
 .  39التنا، ، 
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صهـــي  ـــي  ة أصل أـــل اتتـــدع أأـــت تـــجص ج الأـــتأةل النح ـــ لـــال ترـــ 
لبــأة جص رــا أــل   ــت الت ــصع لــه  ــي أأــت تط يقرــا،  ــأأت الطالــب 

ه إلـــى  أـــالترم صأبعادهـــا لـــل الـــتحأل بضـــم صالدتـــ ســـع د أحأـــد لتـــد
ألنه اتتـد لـل اإلسـصم لدلصتـه إلـى  لـتهم صلـم يسـت ب صلأـا نفـ   ؛صالدل

القــــاهتة دصل ل ــــم صالــــدل، قــــاأصا صنقــــ  صالدتــــه ســــتاج إلــــى  ،أــــا أأــــتصل بــــه
تحتــاع إلــى التط  ــ  أــل جص رــا  تتجص  رــا أــل أحــدهم تــدلصى أنرــا  

   1س.  نفسا  لقد جصا را أنه بعد إيأانرا بفلتهم
صهــي ل ــى  أــة  ، تجص ــ  هــ ل الأــتأة ترــ ل الطت قــة ثــص  أــتا 

صهـــي تعتقــد أنرـــا    ،صأعرـــا طفــ  أـــل لــ  صاحـــد أنرأــا ،جص رــا األصل
 نه ل أا اتتد الجصع لل  لتهم يب  لرـا ألأقد بلجنا؛ ألنرا تعتتأاتا ا

  .أل األصل صدصل أتصت بفتتة العدة تتتبط بغ تل دصل طص 
ــــبا  ــــدة الق ــــي  ت  ــــد ن ــــت    يقــــصل ال اتــــب: "إل هــــ ل القبــــة ق

 ــي  ْ  ثَّــصأ    7463س بالعــدد ،م29/3/1994البــادتة  ــي ال ص ــ   ــصم 
الة صنبــ  أــل الحــصات أــا  ــت ط   ــد ص لاأــ  يضــم أــا  ج ــد ل ــى ســ

    2س .الباقي باحب ا لتتا ا " لادل لتد
البـــاقي الـــجليم التائـــب  ـــي التتا اتـــه صيقـــصل:  يضـــ   لـــادل لتـــد

ــــى  أــــة  ــــا  ســــ دا  أتجص ــــا  صهــــل ل  ــــ  هن ــــ  لان ــــى  ل ــــاء ل  "صأن
أجصا رـــل األصلـــ ل، لأثـــال: لانـــ  ســـ دة أصظفـــة أتجص ـــة تتلـــب ســـياتة 

                                                           

 . 141 -139س،  ،لم الترنساصي التطتف صاإلتهاب، د. سا  1س
 .137،  التطتف صاإلتهاب،  2س
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ســــائ  الأــــؤأل بأعتقــــد  ــــلتي الأ ــــتة إلــــى أحــــ  لأ رــــا... بــــاد   
صأــدأ  ــدلصها ل فلــت  ،تبــاج تعــتف ل ــى صضــعرا صأحضــت لرــا ل ،أبــطفي

أاــ   بالفعــ   ،لرــا: تعــالى أعنــا لتعت ــي اإلســصم الــ ي هــص ل يــه صقــال
طف ترــــا ص هتــــ  أــــا هــــ ا الت ــــ  الــــ ي لــــال أــــل أؤسســــي  أالــــا  

  1س الت ف ت صالر تة  ي أبت".
ألنـه قــال  .نـه جص رـا.."تتلـ  جص رـا صلا ـ  أـا السـائ  ل ـى أ

صبعـد سـنت ل حـد   ،إل جص را األصل لا ت... صأن ت  أل الثاني طفـصج 
اصف ت ل السائ  صالأ أصلـة التـي يعأـ  أعرـا،  عأ ـصا   سـة صلفـتصا 

تصهــا تــ ل البقــاء أعــه، أص أعرــم  قالــ : أــادام لــا تاج صا    ،هـ ا ال ــا،
 ــ  ل أــتأة الثانيــة صتجص  ، أنــا أعلــم أنــتم، صأنــاء ل ــى  لــ   تقــصا ت نرأــا

صقت  أل ت أ   رصت العدة بح ـة أنرـم  هتـصا ترـا إلـى طت ـب تأ ـد أـل 
  2س س  حاأصج بعد الفح، ل  را.يأنرا ل

 أالـــــة الت ف ـــــت صالر ـــــتة أنفســـــرم  قرـــــاء   ترـــــدصل  لقـــــد نبـــــب
صيحلأـــــصل ص نفـــــ صل بأعنـــــى أنرـــــم يقصأـــــصل أقـــــام الســـــ طا  القانصنيـــــة 

 التنف  يـة دصل السـ طة ص  ،القضـائيةطة الس ص  ،الت ت عيةالس طة الثص ، 
 التق د بضصابط ال تع، أص القانصل.

                                                           

 .137،  ،التطتف صاإلتهاب د. سالم الترنساصي   1س
 .118التجا  الساأتائي، ،  الت ف ت، د. نعأا  لتد  2س
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 :الهجرةو  ثانيًا: حكم بواج جماعة التكف:ر
قاســــصا تت ــــ  اآليــــة جصاع لــــ  أســــ أة لأــــا  لتنــــا أــــل قتــــ   قــــد  

ــــالي أبــــب  الفســــة ل ــــجصاع يحــــ  أحــــ   ــــى  أــــالترم صبالت انضــــأ  إل
دصل حا ـة إلـى صتقــة   1س، التح  ـ  بالنسـبة ل ـجصاع أـل نســاء أتجص ـا 

تسأية تصض  طصقرا أل جص را السات  حتى ت صل ح  لألحـ ، صهـص 
   ــــؤأل بفلــــتهم صهــــص إل الأ تأــــا الــــ ي  ،أتنــــي ل ــــى التقــــاد باطــــ 
صهـــــي تات ـــــ  لـــــل هـــــ ا الأ تأـــــا باإلســـــصم  ،أ تأـــــا  اهـــــ  صلـــــا ت

صبالتــالي يحــ  لرـــا  ســة لقـــد  ،البــحي  الــ ي  نحبـــت  ــي  أـــالترم
؛ تـ  يعـد صه ا جصاع باطـ  ،صع أل أي أ  أنرمل تتج ص  صج أ ،جصا را

   2س. جنا  ص ب الحد
أـل أبـصل الفرـم:   ـي األبـ  الثـاأل  3س يقصل اإلأام حسل التنا

صتعـتف لـ   ت ـ  ل ـى  ،اصال أنـه لـص حـدد  العبـاتا التقد أ را اإلص  "
أقابــد اآلاــت، صلــم  تق ــد بعبــاتا  صأبــط حا  اابــة أــادام الأعنــى 

اصلنــــا التقت ــــب تــــ ل صح ،لتقــــد أننــــا لــــص  ع نــــا  لــــ أ ص  ،الأقبــــصد ســــ يأاج 
صالفلــت الأاــال   ،ســتطعنا ال أــا تــ ل اآلتاء الأتنــا تةص رــا  النظــت  

                                                           

، التطــتف 108، ، الــتجا  الســاأتائي الت ف ــت  ــي القــتآل صالســنة قــديأاج صحــد ثاج، د. نعأــا  لتــد  1س
    .141 –139سم الترنساصي، ، صاإلتهاب، سال

 .180،  سالم الترنساصي،التطتف صاإلتهاب،   2س
م، حفـ  القـتال صهـص 1906، : صلد اإلأام حسل التنـا بأد نـة الأحأصديـة أحا ظـة البح ـتةحسن البنا  3س

  تالتــه  ــد الغــدتنــصاة ل أالــة اإلاــصال الأســ أ ل،  ابــغ تاج، تاــتع أــل ل يــة دات الع ــصم،  ــتا أصل 
                                          .3/200 ،لف ل، لأت تضا، أع م الأؤ  184 -183س/2 الجتل ي ساأللصم .م1949، سنة صالايانة
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يأـالأصلصب نا إلى نت  ة أحأـصدة أق رـا  إلـى  ل ناـتع أـل حـ ل لفـت صا 
  1س ح ل اطأ صبصاب".

صج ألحــد أل يأاــ  أنــه     ــ "  2س :لأــا يقــصل ال ــ ة ت ــ د تضــا
 ــي العبــادا  صالحــصل  أي  3س يســندل إلــى الأعبــصم"حــد أــا لــم بقــصل أ

صالحــتام   يبــ  األاــ  بــ تاء أحــد أــا لــم يلــصل  يــه نــ، بــت   أــل 
ـــة  أأـــا أل نأاـــ  تـــتأي  أص إ أـــاع،لتـــاب أص ســـنة أص أثـــت صاضـــ  الد ل

هــ ا العاأـة أـل الع أـاء أص الفقرـاء أص أـل  نبـب نفسـه دصل أل يلـصل 
 ،تأي باطـ لـتبـاع ا حنـه يلـصل  ؛البـحيحةية ال ـتلأصا   لألدلـة  يالتأ

 ص صاية أل ال يطال. ،أص  اسد
ن ،"بأا أل هـ ل األأـصت   تاـ، الفـتد صحـدل      أـا تابـه بالتبـاتل صا 

 ا  تراد   رـا   ـب أل يلـصل  أاليـاج أـادام العائـد  لضصاج  ي  أالة
  4س." ى ال أالة ل را إل ا تاج أص  تاج   را يعصد ل 

                                                           

 ــتح  أعــة تفتقــة  ــي الــد ل لإلأــام حســل التنــا،   يلــصل ســتب  ــي ال الاــصف الفقرــي  ــي الفــتصع  1س
أصقـ  أـل حيـاة الأت ـد ل  أائـة ،11،  م،1993 -هـ 1413 ،1ط/العج ج، دات الدلصة،  أأ ل لتد

-هـــــ 1414 ،1ط/، اإلســــصأية الح ــــيم حاأــــد، دات الن ــــت اــــصال الأســــ أ ل، أحأــــد لتــــدل أالــــة اإل
 .10م، ،1993

تــل ل ــي تضــا تــل أحأــد  ــأا الــد ل، بغــدادي األبــ ، الحســ ني النســب،  :الشييير يديييد ي ييا  2س
ي، أل ال تاب الع أاء بالحد   صاألدب صالتـات ة، باحب أ  ة الأنات، صأحد ت ال اإلبصح اإلسصأ

، أع ـــــم 6/126،ساأللـــــصم، الجتل ـــــي .ه 1354ستـــــص ي ســـــنة ،  جم ال ـــــ ة أحأـــــد لتـــــدة صالتفســـــ ت،
  .3/293 ،لف ل، لأت تضا لحالةالأؤ 
  أبــــت، القــــتآل صأ ــــلص  حياتنــــا الأعابــــتة، د. أحأــــد أحأــــد ا ــــ  هللا، األن  ــــص الأبــــت ة،  3س

 .83،  م،1967 -هـ 1387
      .181، ،   أ لص  حياتنا الأعابتة4س
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 لعقد على المرأة في عدتها:ثالثًا: حكم ا
تف  بعض  أرصت األئأة ل ى حلم العقد ل ى الأتأة  ي لـدترا ا
إ ا لقـــد ت ـــ  ل ـــى اأـــتأة صهـــي  ـــي لـــدترا أـــل جص رـــا األصل " قـــالصا: 

صداــ  ل  رــا،  حنــه   ــب ل يــه إقاأــة الحــد،  ــحل لــال بلــتاج   ــد أائــة 
ل لال أحبناج ت م بالح اتة، ص  يلـصل لرـ ا العقـد  ـترة تـدتأ    دة، صا 

ص ـــي تأي ل أال يـــة، إ ا قـــال: أنـــه   يع ـــم التحـــت م     1س ،"الحـــد لنرأـــا
   2س. يقام ل يه الحد

ـــ رم إقاأـــة الحـــد ـــالصا:     ـــب ل  ـــ رم  ،الحنفيـــة ق نأـــا   ـــب ل  صا 
صالحــدصد تـــدتأ  ،الحــد لنرـــاح ــ  إل العقـــد  ــترة أقتصلـــة تــدتأ  ،التعج ــت

ي هــص الــصطء الحــتام الاــال ،حــدصالتتــتصا أل الجنــا الأص بــة ل  ،بال ــترا 
 ،صلــل  ـــترة الأ ـــ  ص ـــترة النلـــاح ،لــل حقيقـــة الأ ـــ  صحقيقـــة النلـــاح

صهنا تص د  ترة التقادهم ح  الفع  ألنرم قاسـصا باآليـة التـي تـم  لتهـا 
 (3) ،چ...ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ چ  :صهــــــــيســــــــابقاج 
 ــي اإل ــتال اابــة  حنــه ســقط الحــد إ   حنفيــةلــصا ال ــترة لنــد ال ــحل اد  

  4س. تد أل التتهال ألنرا دلصة بفع  الغ ت    جم ثتصته
                                                           

  138/ 8 ،الأغنى،  تل قداأة  1س
 .  6/313الأدصنة، لإلأام أال ،   2س
 .   10ساآلية  الأأتحنة،سصتة   3س
البحــت التائـــ   ــتح لنـــج ، 9/178، تــدائا البـــنائا، ل  اســاني، 26تد الأحتــات،  تــل لاتـــد ل، /  4س

هــ ، دات ال تـب 710 : سهللا تـل أحأـد تـل أحأـصد، حـا   الـد ل النسـفي،    لتـدالدقائ ، أتي التتلا
 .3/2السأتقندي  ، تحفة الفقراء،4/138،  تح  ت  القد ت، الرأام 5/3 ،هـ1418 ،1ط/ ،ت تص 
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ـــــت أ  أأـــــا ســـــت   تضـــــ       ـــــا الر ـــــتة ص ل جنـــــا  أالـــــة الت ف  هـــــص جن
صبالتـــــالي  ،ب ـــــترة التقـــــاد حـــــ  الفعـــــ ، لتـــــأص  رم  ـــــي ت ف ـــــت الأ تأـــــا

ت ف ــــــت ت ــــــال النســــــاء الصئــــــي آأــــــل بأعتقــــــداترم، صقياســــــاج ل ــــــى ت ــــــ  
ــــل ألجصا رــــل الســــابق لتــــتصا اآليــــة، الت يقــــصل اتــــل قــــيم  ،أنرــــل   يح  
  2س. أنه   حد ل جاني ال ي   يع م أل الجنا حتام""  1س ال صج ة:

 ي التد ل ـى سـؤال أـل أنلـت   3س :صيقصل   ة اإلسصم اتل تيأية
تحــت م  ــيء أــل الأحتأــا  الأــؤثتة لالجنــا أص  ــ   ــي تحت أرــا؛  حنــه 

حل تــــاب صا   قتـــ  صلــــال أتتــــداج لــــل د ــــل يســـتتاب صيعــــتف التحــــت م  ــــ"
   4س ."اإلسصم

ـــة الأبحـــ  ـــا أـــا تأي األئأـــة  ـــي نراي ـــأتي بحلـــم الجن  ،صلســـصف ن
بـــاج صت ن   ،ال ـــتائم التـــي تتت ـــب بســـتب الأعتقـــدص لـــ  ل ت ـــابه تـــ ل هـــ ل 

 ل ت تات اببنا لرا أط ب اا،  ي نراية الأبح .
                                                           

 .120  اتل قيم ال صج ة: ست  تعت فه ،1س
أحأــد تــل ال صج ــة، حققــه  هللا الطــت  الحلأيــة  ــي السياســة ال ــتلية،  ــأا الــد ل تــل أتــي لتــد  2س

 . 66م، دات التيال، ، 2005-هـ 1426 ،1ط/ ب  ت أحأد ل صل،
: هـص لتــد الســصم تــل لتــدهللا تـل الاضــت تــل أحأــد تـل تيأيــة،  قيــه، حنت ــي، أحــد ، ابااا تيميااة  3س

ثـم تت ـدل حـتال، صتـص ى ترـا، صلـال  ت ـد جأانـه  ـي  ال، صحد  بالعتا  صالح اج صال ام،أفست، صلد بحت 
 .عت ـة الأــ هب الحنت ــي، أــل لتبــه، تفســ ت القــتال العظــيم، صالأ تقــي  ــي أحاد ــ  األحلــام، صالأ أــصعأ

، التدت الطالا بأحاسل أل بعد القتل السابا، أحأد ل ي 150-8/142 س  تا  ال هب ألتل العأاد،
التدايــة  ،2/387طبقــا  الحنات ــة، ، ج ــ  1/63، هـــ1348 ،1ط/ ل ــصلاني، القــاهتة، أطبعــة الســعادة،ا
ـــة  ،ت ـــتص  ،لتبـــة الأعـــاتفأ ، 664 : س ،اتـــل لث ـــت، أتـــص الفـــداء الحـــا   إســـأال   ،لنرايـــةاص  صألتب

  .   4/6، األلصم، ل جتل ي، 2/303 ،م1966 ،1ط/ الت اض، النرضة
  . 28/218 ،صلة  تاصى   ة اإلسصم اتل تيأيةأ أ  4س
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 :داتهاالنموذج الثاني: إباحية الفرا البابية بسبب معتق
الفــــت  الباطنيــــة ص صهرــــا لث ــــتة، صأ لاتهــــا أعقــــدة، صلرــــا  صانــــب 
أتعـــددة، صأســـأاؤها صألقاترـــا أتبا نـــة، لانـــ  صأاجالـــ  أحـــ  التبـــات أـــل 
ل أـــاء اإل ـــتام لأـــا يبـــدت أنرـــا أـــل  ـــتائم  ـــي حـــ  األأـــة الأســـ أة، 

صل ننــا ســنتعتض  ،ت أيعرــالــ ل    يألــل لنــا  ــي هــ ا الأبحــ  أل ن ــم 
 .الفاسدة اب ه ل الفتقة ل ت أة الجنا بستب أعتقداترم تتبااتبات  

 واًل: تعريف الفرلة البابية ومؤسسها:أ
أنســــــصبة إلــــــى سالبــــــاب  الــــــ ي يعنــــــى  ــــــي الأعتقــــــدا  ال ــــــيعية       

 ،لأا تعنى الصسيط تـ ل هللا  1س،رية لسالصاسطة الأصب ة إلى الحقيقة اإل
ي أ ـــتقة أـــل صهـــ ،صأـــ ل العتـــد -أـــل نتـــي أص إأـــام -قـــداأص الـــصلي الأ

  2س،أاأية التي ظرـت  ت نرـا هـ ل التدلـة الأر  ـةالأعتقدا  ال يعية اإل
إنـه ح ـ  قـالصا  الأأاص ة أل أ  صبة نستترا ه ل الفتقـة إلـى التسـصل 

 باترــا"   أــا تــص ى ل ــى تــل أتــي طالــب يقــال: "أنــا أد نــة الع ــم صل ــ
  3س صضعصا تد ج لنه أل الباب أل  باب صهم ل رم ل اب.

                                                           

األديال صالفت  صالأ اهب اإلسصأية  ،8ي، ، ف، أحأد لتد السصم السلندت ح ، أتص تنة الترائية  1س
الســعصدية، الأ  ــة العتأيــة  ،ال اأعــة اإلســصأية، الأد نــة الأنــصتة ،القــادت  ــ بة الحأــد الأعابــتة، لتــد

-هــــ 1424 ،1ط/الترائيـــة صلصقترـــا بالبـــر صنية صقيـــام دصلـــة إســـتائ  ، د. االـــد الســـ صطي،  ،93،
 .17،  م، أتلج ال تاب،2004

 .1/6م، 1994 د صل د الستاع، دات الفت ، دأ  ،ية صالنظام العالأي ال د د، أحأالترائ  2س
ـــــــــاهتة، أبـــــــــت،  3س ـــــــــة، أبـــــــــطفى أحأـــــــــصد، دات الأعـــــــــاتف، الق ـــــــــة الترائي ، 14،  ، 2ط/ حقيق

 .118م، ، 1987 - هـ1407 ،1ط/الد ل  ال،  نابتالعقائد ال يعية 
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التاســا ل ــت الأــيصدي، صتبــالد   ــي  ظرــت  هــ ل النح ــة  ــي     
ــــة  د ــــدة أســــتق ة لــــل الــــ ديانا  دلصاهــــا إلــــى أل أل نــــ  لنفســــرا ديان

الســابقة لرــا  ــي ت ف ــ  الأعتقــدا  ال د ــدة  صالأــ اهب الباطنيــة األاــتى 
رادأــة أــل األديــال الغ ــت إســصأية صالأبــادئ الأات فــة لــل اإلســصم صال

أـل ت ـ  الفـت   ىصأتقـ ىأبـحاب هـ ل الفتقـة بأنرـا أسـأ تقـادأـا ال ،لـه
الباطنية السابقة لرا بأص ب ناأصا ا تتقاء الد ني الأتف  أـا التطـصت 

       1س . ي نظتهم
ت صنـــ  هـــ ل الفتقـــة أـــل ت ـــال   ـــا  طأـــصحرم ال ابـــي قـــدتاترم      

ال اتيـــة  أسســـصا أ ـــدهم الجائـــ ، صحققـــصا أهـــدا رم، ص ـــرتترم الأضـــ  ة، 
لبــــفصة ل طائفــــة الــــ  ل يبــــ حصل   تســــا ل ــــتة نفســــاج س صا  أيعــــاج صلــــان

لجلاأترـــا بأعتقـــداترم الفاســـدة، لـــ ل  قدســـصا الـــتقم تســـعة ل ـــت   ع ـــصا 
ت عـــة الطـــص  ت  ـــرتاج صال ـــرت تســـعة ل ـــت  صأـــاج ص الســـنة تســـعة ل ـــ

 ،ل تسـعة ل ـت  صأـاج صالتسـا ل ـتة هـمتسعة ل ت  صأـاج صبـصم تأضـا
أـل أصال ـد   2س ،حأد ل ـى تضـا ال ـ تاجي الباب الأ تجا أ أؤسا الفتقة

                                                           

ــــــة صال  1س ــــــدترا صبــــــ ترا بالباطني ــــــة تات ارــــــا صلق  ــــــدالترائي ــــــ ،  بــــــر صنية، لت ــــــتحأل الصل  ، 3،ال
 .  88م، ، 1986 ،2ط/، قيقة الترائية، أحأد الاضت حس ل، الأدني، القاهتةح
تــص الفــت  أحأــد تــل لتــدال ت م، تحق ــ  أحأــد ســ د ليصنــي، القــاهتة الأ ــ  صالنحــ  ال رتســتاني، أ  2س

 ،3ط/الســنة،  هــصت با ســتال،  تت أــال ، الترائيــة نقــد صتح  ــ ، إحســال الرــي ظر ــت،1/41م، 1967
، 1/6ترائيــة، أحأــد صل ــد الســتاع ،ال، 14، ، ، حقيقــة الترائيــة، أبــطفى أحأــصد47م، ، 1983

نظت ة اإلأـام ، 39، م، 1985 ،5ط/، ، القاهتة، أبتالحأ د أحسل لتد حقيقة الباتية صالترائية د.
أعـــاتف، أبـــت، ل ـــت ة تح  ـــ    ســـفي ل عق ـــدة، أحأـــد أحأـــصد بـــبحي، دات ال لـــدى ال ـــيعة ا ثنـــي

  .433-432القاهتة، ، س
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دلــى ا  1سم، أــل أســتة  اتســية،1819 -هـــ1235 ــ تاج  نــصب إ ــتال 
م  ت ـ  سـل الفطـام، صهص طفـ  لـ ،صالدال يأنه  نتسب إلى ت   النتصة تص   

   2س .ال  تاجي، ال ي لال يعأ  بالت اتة ي لف ه االه ل 
ل  تعتـد  ـي حـت صلـا  3س ل ـتي  يثنـاتع لـل أبـادئ الأـ هب ا      

 هلـص  لق ـي  أتسـ  هبابأ  باألصتدة البص ية حتى يغ ي ل يه ال أا
 ةصهنا  التقـي بال ـ اية  ت ـيا بفلـت  ،االه إلى لتأصء أل أ   العصع

  4س ي.قتب اتصع الأرد
                                                           

الفـت  صال أالـا  الد نيــة، ، 125لتـدالأعطي أحأـصد ت ـصأي، ، ال أالـا  اإلسـصأي، ص الفـت    1س
قضــايا التبــصف اإلســصأي، د. لتــدهللا حســل جتص ، ، 207 ــي الــصطل العتأــي، د. ســع د أــتاد، ، 

 الــتدة صأحا أــة أحأــصد أحأــد طــه  ــي الســصدال، د. الألا ــفي، 157م، ، 2006الاتطــصم  ،2ط/
القــصل الفبــ   ــي الــتد ل ــى أحأــصد أحأــد ،  86م، ، 1987 طــه ال با ــي، دات الفلــت، الاتطــصم،

الترائيـــة إحـــدى أطايـــا ا ســـتعأات ، 11م، ، 1968 -هــــ 1388 ،1ط/طـــه، حســـ ل أحأـــد جلـــي، 
م، 1974 ،1ط/الأأ  ـــة العتأيـــة الســـعصدية، به الحأـــد، الأد نـــة الأنـــصتة، صالبـــر صنية، لتـــدالقادت  ـــ 

ــــاف، الاتطــــصم، الســــصدال، صجاتة ال ــــئصل اتالاإلســــصم تســــالة ااتأــــة   تســــال، 1/13 ، لد نيــــة صاألصق
 . 52م، ، 1977

م، 1986، 1ط/حقيقة أحأصد أحأد طه، أص التسالة ال ا بـة، أحأـد ن  ـب تـل إتـتاهيم الأطيعـي،   2س
 ،1ط/أحأــــد لتـــدل يأـــاني، دات القت ــــة،  ، أنتيـــاء بـــص نتـــصة صتســــ  بـــص تســـالة سالباتيـــة ، د.159، 

 ،1ط/قــتاءة  ــي صثــائ  الترائيــة، د. لائ ــة لتــدالتحأل، تنــ  ال ــاط ، ، 35م الســعصدية، ، 1986
، العقائد ال يعية، نابـت الـد ل  ـال ، 10ترائية، د. االد الس صطي، ،ال، 35،  ،القاهتة ،م1986
  .50- 49اتية، إحسال الري ظر ت، ،سالب، 118 ،
  .41الأ   صالنح ، ال رتستاني، ،، 5القادت   به الحأد، ،  ، لتداألديال صالفت    3س
ــــ    ل ــــى ل ــــ  الظنــــصل   4س إســــأال   تــــل أحأــــد أأــــ ل البغــــدادي س : ، إيضــــاح الألنــــصل  ــــي ال

الفــت  ، 3/392 لتنــال، ،ت ـتص  دات إحيــاء التـتا  العتأــي،، أحأـد  ــتف الـد ل :تبــحي  ،هــ 1399
لتـد القـادت  الترائيـة إحـدى أطايـا ا سـتعأات صالبـر صنية،، 208 صال أالا  الد نية، سع د أتاد، ،

 .1/14حأد، ،   به ال
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لانـــ  لصأـــة الأرـــدي لنـــد ال ـــ ص  أل يقـــدم لرـــم الأرـــدي تفســـ تاج      
قيقــة األحــد ل ــت لصلبــاج صأل يل ــ  لرــم لــل ح ، د ــداج لســصتة  صســ 

صال ــــأا صالقأــــت  أــــا ا قــــال البــــاب ال ــــ تاجيو قــــال: "إل  صســــ  هــــص 
صالقأــت أحأــد، صاألحــد ل ــت لصلبــاج هــم  ،صأل ال ــأا  اطأــة ،الحســ ل

أئأة الح   ي أم ال تاب، البا صل س داج أن  األجل ل ـى سـ ل  صسـ  
صسـ د  صأقت  الحس ل" صهنا ات  ال  ص  س داج لأا سـأعصا تفسـ ت البـاب

 .ةصهل ا تدأ  النح   1س بقية األتباع ا فه
قــائم الأصلــصد  أي بــاب دلــى أنــه بــاب سالابعــد إلــصل أنــه البــاب 

دلي انفسه سقائم الجأال  ثم  ىصسأ ،دلي أنه هص الأردياالأردي ثم 
ة ثــم اتتقــى أنــه النتــي صأنــه التســصل الأســتق  بــاحب ال ــت عة الأســتق 

  2س. لصهيةإلى لت  التأصأية صاأل
 سحـتصف الحـي  ص  تأا حصله الثأانيـة ل ـت أـل األتبـاع سـأاهم

اأـتأة صاحـدة تـدلى:سقتة العـ ل  صأعرـم   3س يأنرم الأص حسـ ل الب ـتصن
 ــتح الفــؤاد  صالأصحــ  أي ال هتيــة ال ــعت صسالطــاهتة  صس صستج ــل تــاع 

صاســأرا الحقيقــي  ،رــا أتأــاج ئأاء أحتبــة إلــى الــنفا  ت ــأ أــل صتاأنرــا أســ
  صالـــدها أـــل ىد بـــال  القجص نـــي صلن ترـــا سأم ســـ أ  أحأـــ اطأـــة تنـــ

                                                           

 .88التحأل الصل  ، ،  الترائية، لتد، 14ة الترائية، أبطفى أحأصد، ، حقيق  1س
الأعطــــي  اإلســــصم صالتيــــاتا  الأعابــــتة، لتــــد،  48 -47سالترائيــــة، إحســــال إلرــــي ظر ــــت، ،   2س

 .93،  القادت   به الحأد، لتداألديال صالفت ، ، 125 صأي ، أحأصد ت
أل لتأصء صيعد أنه ت أ ة الأعا م لتاب : لم أحب  ل ى تت أة له، صل ل  ي حسي  هكبشروني  3س

  . 11/39، ة الأعا م العتأية، ت نرات  ت تتت أ أل الأ حد ل. س
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صلســانرا  ،صلقــد ا ــترت  تــ لائرا الفــائ   1س، ل أــاء ال ــيعة الأ ــرصت ل
الط ـــ   لانـــ  اط بـــة أـــؤثتة  ـــا تة إباحيـــة، صلانـــ  تحأـــ  لث ـــتاج أـــل 

الت ئـــة العاأـــة التـــي  م ـــال ل ـــى أســـتصى األســـتة، أأالأتناقضـــا  ســـصاء 
 تنتأي إل را.

ثـــم أالـــ  إلـــى ال ـــ اية صم ال ـــيعية ل ـــى  ـــد صالـــدها دتســـ  الع ـــ 
ثـم سـا ت  إليـه  ـي لــتأصء   2س،ثـم تاسـ   لـاظم الت ـتي تصاسـطة لأرـا

  3سنرا لأا تتتأ أنرا أتناؤها أيضاج صتتل  جص را أل   ت طص   تتتأ أ
ى قتــ  لنــدأا صبــ   لــتأصء ص ــد  أل ال ــ ة لــاظم الت ــتي قــد تــص   ص 

! أ ــ ل الــ  ل أ هتــ  لقــصلرم تص صدهــاصبــصلرا بع ــتة أيــام  ص ــد  تص
طـا صا ترـا ا ـعاج سـ داج  ت أسـصل أنرـا لفحـة   أا أنرم  ـدلصل ال ـ اية

                                                           

ترائيـة، ال 119العقائـد ال ـيعية، نابـت الـد ل  ـال، ، ، 101أحأد لتدل اليأـاني، ،  ،الباتية  1س
، الفــت ، ســع د أــتاد، 80الحأ ــد، ، الباتيــة صالترائيــة، د. أحســل لتــد، 1/13 ،إحســال إلرــي ظر ــت

، 43لأ   صالنح ، ال رتسـتاني، ، ا، 9السصم، ،  حف، أحأد لتد  تنة الترائية، أتص، 208، 
الترائية االـد السـ صطي، ، 94التحأل الصل  ، ،  الترائية، لتد ،6ع، ، الترائية، أحأد صل د الستا

 ،10. 
ت   د ل ص قيه  م 1843- 1797س تل أحأد تل حت ب الحس ني الت تي تل قاسم كاظم الرشتي:  2س

سـتا ل أحأـد تـل ج ـل  ـيعي، يعـد ثـاني أتـتج ت ـ  د ـل  ـي الأدتسـة ال ـ اية، تسـ م قيادترـا بعـد ص ـاة أ
صصاضـا قصالـدها الفلت ـة، ل ـاظم الت ـتي أهأيـة لت ـتة بالنسـبة ألتبـاع ،اإلحسائي أؤسـا هـ ل الأدتسـة 

الباتية التي أرد  ل ديانة الترائية  قد ب ت بقتب ظرصت الأرـدي صقـد ظرـت ل ـى  ديـه ل ـي تـل أحأـد 
دات  ، اــت الــد ل تــل لتــد الع ــي الحــي تــل ظت، لتــدسنجهــة الاــصاطت صأر ــة الأســاأا صالنــصا ال ــ تاجي.

ـــة،، لأع ـــم الأـــؤلف ل ،7/950 م،1999 -هــــ1420 ،1ط/اتـــل حـــجم، ت ـــتص ،   أـــت تـــل تضـــا لحال
 . 3/227دائتة الأعاتف اإلسصأية، ، 8/138
 .14لباتية صالترائية، أبطفى أحأصد، ، حقيقة ا  3س
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تحـــتقرم أص نفحـــة تســـلتهم،  لـــال هـــ ا أقـــصى ســـتب لبقائرـــا  ـــي لـــتأصء 
  صجأـــــ  أ ــــالا لـــــاظم  1س، صأتنائرــــا صل ــــ تترا ، ــــداج لــــل جص رـــــابع

صل الاــتصع ل ــى صبــات  بعــدها أــل أ ــتأ تصأ ــ ل ل ــى إلــ ،الت ــتي
ــــ ،اإلســــصم صالــــدلصة إلــــى  ــــ صلية النســــاء صالأــــال   هــــ ل صلا ــــ  تطت 
  2س تصها بفتح الفؤاد.الأبادئ أا بعض تصأ   لاظم الت تي ال  ل لق  

صهـص  ـي تح تـه الأـا تة التـي طتـ   ،أتس   إلى حس ل الب ـتصني
صهـــي إلـــصل  ،ا لرـــم أســـتا هم لـــاظم الت ـــتي  رـــا الاطـــة التـــي صضـــعر

طبقــ  الاطــة صأل ــل ا ل ــى أحأــد ال ــ تاجي سبــاب البــاب    أــا الأ ــتج 
صتاس ته صأل لتأصء سا ت  إلى بغداد  نجلـ   ،أن  بهآالأ تجا ظرصتل 

  3س .نجل ت    لرا  ي أعتقداترا ل رصى  ي أ
 ـــــ  قـــــتة العـــــ ل  ـــــي أ الســـــرا دصل ا هتأـــــام بأحلـــــام صقـــــد ترت   
 انت ـت الحـد   لنرـا  صجصا تها صقصان ل األاص  ا  تأاليـة ،ال ت عة

 ،صطعنرـا ل نـاج  ـي  ـت را ،صهنـا اترأرـا جص رـا بالايانـة ، ي ل  ألـال
تاف صتاء أعتقـــداترا صلـــم تقـــ  هـــ ل اإلباحيـــة لنـــد هـــ ا الحـــد أـــل ا نحـــ

نرـــا لأـــا ص ـــد  أل لأرـــا يقـــ   ـــي طت قرـــا أأـــت  أحـــد إالفاســـدة؛ تـــ  
  4س .البب   ي الأس دبصة صهص يب ى  ،أتباله بقت ه  قت ه

                                                           

 .109أاني، ، الباتية، أحأد لتدل الي، 101التحأل الصل  ، ،  الترائية، لتد  1س
 .9السصم، ،  حف، أحأد لتد  تنة الترائية، أتص  2س
 . 103 -102س أل الصل  ، ،التح الترائية، لتد، 209،الفت  صال أالا  الد نية،   3س
تاءة  ي صثائ  الترائية، د. لائ ة تن  ال ـاط ، ق، 79، الحأ د،  الباتية صالترائية، أحسل لتد  4س

 .12 صطي، ، الترائية، االد الس، 39، 
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صالأؤسســـــة بأعتقـــــد البـــــاب ة تعتتـــــت قـــــتة العـــــ ل الأصحـــــدة الحقيقيـــــ
ح ــ  اســتصل  ل ــى لقــ  أحأــد ل ــى ال ــ تاجي  ،األبــ ية لرــ ل الديانــة

صلانــ  تفــتض ل يــه آتاءهــا صتأ ــى  ، تــهص صحتضــته ل ــى ا لتقــاد بأرد
   1س باط ة.أل أعتقدا   اسدة صأقصال  ل يه أا ت اء
بضــاع صت ــا الت ــال   اإلتقــصل: "بحــ   تصى لنرــا أنرــا لانــ  قــد 

قـــصل لـــاظم  هأتأصلـــ ،ل تتـــجصع تســـعة ت ـــال"بال  يـــة صأنـــه   ـــصج ل أـــتأة أ
طرــــت األ ــــياء صآل هللا  ــــي ل نظــــتة آل هللا تإحــــ ل قــــال: "  2سالت ــــتي 
ــــــدهم – الحقيقــــــة ــــــي - لن  هــــــم الأعبــــــصأصل األتأعــــــة ل ــــــتة أي النت

تضــي  –تنــ  أحأــد صجص تــه  اطأــة  صالصبــي ل ــى تــل أتــي طالــب
 صضـع  قـتة  ،صأص دها األئأة األحد ل ت" حسب أعتقـداترم - لنه هللا

صقالـــ : "حلـــم ل نـــي،  العـــ ل نفســـرا  ـــي أحـــ   اطأـــة تنـــ  التســـصل
حلم ل نيه صل   يء ألق   ل  را نظتي صتأ ترا بع ني طرـت  صح ـ  

  3س .أا حتأترا صن استرا"

                                                           

نق ــه أــل ، م حلــيم الــده صي لصأــة الرنــد  ــال لتــد العج ــج  ــص، أاتبــت التحفــة ا ثنــي ل ــت ة  1س
، هـ  ال  ة الحا    صم أحأد تـل أح ـي الـد ل تـل لأـت األسـ أي1227فاتسية إلى العتأية: سسنة ال
صء الع نــ ل  ــ،  24 -23س،، هـــ1373 ،الأطبعــة الســ فية، القــاهتة ،أحــب الــد ل الاط ــب :  ــحقت

تقـديم:  هــ 1317نعأـال تـل أحأـصد، أتـص التتلـا  ا ـت الـد ل، اآللصسـي س : ، حأـد ل ي أحا أة ا 
ة الترائيـة، أبـطفى حقيقـ ،143،، م1981-هــ 1401، أطبعـة الأـدني، ل ي السـ د بـب  الأـدني

 .106حقيقة الترائية، أحأد الاضت حس ل، ، ، 11أحأصد، ، 
 .421ه، ،: ست  تعت فكاظم الردتي  2س
الــتحأل الصل ــ ، ،  الترائيــة، لتــد،  209 -207سالد نيــة، ســع د أــتاد، ، الفــت  صال أالــا    3س

 .79الحأ د، ،  أحسل لتد الباتية صالترائية، د.، 105
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أـــل هـــصل أـــا تقتـــتف بعـــض أتبـــاع البـــاب الـــ  ل  ـــتصل  لقـــد ضـــج  
ص ت ضــصل الفســاد،  ؤ ــدهم أتبالــه الــ  ل لــم يســتطيعصا أل  نــالصا الحــ  

ة الأقبـد، ل ـل أنرا أتأاج  ت عـصا هـؤ ء أأتهـا إلـى البـاب، ت أعرـم صحـد
؛ ألنــه لــال يعــتف لــل طت ــ  الــ  ل نابــتصا  لتهــا البــاب  ا ــأهم تــتدل

أقــدات أــا ت لتــه هــ ل الفــا تة  ــي ســت   ن ــت أعتقــدا  البــاب ال د ــد، 
 .أل األتباع بأعتقداترا الفاسدةرا ادا   له ال ث ت، صأ نصا له أن

 لــــــال  صابـــــــه إلـــــــى الثـــــــائت ل ضـــــــدها  ج ـــــــتهم ص  قـــــــب الفـــــــا تة 
صها لرـــم إأاأـــاج  ـــي الـــد ل ال د ـــد؛ سبالطـــاهتة  صيـــأأت أتبالـــه أل  تاـــ 

لتح   لرم أا ت اء صتحتم أا ت اء،  بدأ  تسالته ه ل أ  ب أتباله 
 عنــصل  لــ  الأرــدي الــ ي   عــ  بــدأة لنيفــة،  انفضــصا أــل حصلرــا  

الاط ئـــة قديســـة أعتـــصدة صأل ت ـــصل سالبغـــي  أطرـــت سنتـــي  لقـــد هت ـــ  
  1س. تسالة الباب ه ل القناع لل حقيقته صحقيقة أتباله

لـال بـدى هــ ل التسـالة أل تســتيق  بغـداد ل ـى بلــتة أت رـا ت عــل 
ــ د  ــي  ســد قــتة العــ ل،  قــد أ ســد  الت ــال ل ــى هــ ا ال ــيطال الأت س 

صأ ســد  النســاء ل ــى ت ــالرل، صهنــا ت عــصا أأتهــا إلــى الا يفــة  ،ئرمنســا
  2س العثأاني  أأت بطتدها أل بغداد.

ط قــ  نفســرا أــل جص رــا ل ــى اــصف حلــم اإلســصم لأــا  لتنــا 
أحـــد أليـــال    ـــتص  البـــاتس لـــ  ســـابقاج ل ـــي تتـــجصع أـــل الأـــتجا أرـــدي 

                                                           

 .12الترائية، االد الس صطي، ، ، 39اءة  ي صثائ  الترائية، د. لائ ة تن  ال اط ، ، قت   1س
 .104لصل  ، ،التحأل ا الترائية، لتد  2س
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أحأـد ل ـى صلرا ثصثة أ رت بالجنـا ح ـ  صلـد   ،صهي حاأ  ،ال  اية
صهــص يفــاات تــ ل  بــأل أأــه قــتة العــ ل لنــدأا ج ــ  إلــى    ــتص  البــاتس

صبعـد سـتة أ ـرت أـل  ،صالدل القدصا لان  حت ي به صلأتل ثصثة أ ـرت
الجصاع صضع  حأ رـا صأن تتـه  لـال األحبـاء صالأا بـصل  ؤصلـصل هـ ا 

  1س. بالا ت صيعصدصنه أع جة لأع جة س دنا ليسى ل يه السصم
 أحأــد ل ــى البــات -د حــد الأفــااتة  قــط تــ  أقــت تــ ل لنــلــم يقــ  

قال له أعتت ـاج بأنـه لـيا اتنـه أأام ال ي صلدل ل ى  تا ه ح    - تص 
ــــا ليســــى صظرــــت  ببــــصتة اتنــــ  ا" ــــ ل م أنــــي لســــ  تصلــــد ... تــــ  أن

  2س.تط ب  ل "صالتت   بأتصت  ألل الأب حة 
 لــيا هنــا  أــا يفبــ  لــل إباحيــة الباتيــة أ ثــت أــل اطبــة سقــتة

 لهــ ي ـاتلرا  ـي هـ 1264د ـ  لام  ـي أـؤتأت ستالع ل  التي ألقترـا 
سـأعصا أ رـا اح ـ  قالـ : "  3س الاطبة الأا تة الترـاء حسـ ل الأاجنـداني

األحباب صاألايات أل أحلام ال ت عة الأحأدية قد نسا  اآلل بظرـصت 
الباب، صأل أحلام ال ت عة ال د دة الباتية لم تب  إل نـا، صأل ان ـغال م 

 سـائت أـا أتـي بـه أحأـد ل ـه لأـ  لغـصاآلل بالبصم صالبـصة صالجلـاة ص 
ل أص نــــا ، ص ص  يعأــــ  ترــــا اآلل إ  لــــ   ا ــــ  ص اهــــ  ،ص عــــ  باطــــ  ا 

                                                           

 .82،  الحأ د، حقيقة الباتية صالترائية د. أحسل لتد  1س
 209الفت  صال أالا  الد نية، سع د أتاد، ،  ،47الأ   صالنح ، ال رتستاني، ،   2س
ـــصت 1921 -م1844: البهييياس حسيييين الما  يييدا ي  3س ـــة، أبـــ ه أـــل ت ـــدة ن ـــيا الطائفـــة الترائي م، تئ

أسـتعتب، نفـي إلـى   سـط ل، لـه أـل اآلثـات أ أصلـة لتـد الترـاء  ـي بأاجندال، صصلد بطرتال،  اتسي 
  .2/32، أع م الأؤلف ل، لأت تضا لحالة، 4/34ساأللصم، الجتل ي،  ثصثة أ جاء.
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صستاضـا لـه األقـاليم ال ـ اية "  1س،"الباب سيفت  الـبصد صيسـات العبـاد
صسـ صحد األديــال الأص ـصدة ل ــى ص ـه البســيط حتـى    بقــي  ،الأسـلصنة
هــص د نــه ال د ــد، ص ــتله الحــد   الــ ي لــم يبــ  إل نــا  اج صاحــد اج إ  د نــ

ل ـى  لـ  أقـصل ل ـم صقـصلي هـص الحـ    أأـت   تناءج  ،أنه إ  ن ت يس ت
صأننـــا نحـــل اآلل  ـــي  ،ص  تضـــ    ـــي الجنـــا ،ص  نرـــي ،ال ـــصم ص  ت   ـــ 

قـصا الح ـاب ت ـنلم صأـ ل صأج   ،جأل الفتتة  اات صا أل الصحدة إلى ال ثتة
هل أـل ص صأات  ،ل ت اتلصهل باأللأال، صتقاسأصهل باأل عالنسائلم بأ

ل الجهــتة  تــد أــل قطفرــا  ،الا ــصة...   أــا هــل إ  جهــتة الحيــاة الــدنيا صا 
  2س ."إلةرا..ص أ  

لقـــد اتت تـــ  سقـــتة العـــ ل   ت أـــة الجنـــا بســـتب أعتقـــداترا الباط ـــة 
صأــل ثــم دلــ    تهــا أــل النســاء إلــى أل  ــتت تل ال ت أــة؛ ألنرــل  ــي 

صهي الفتتة التـي لـم ي ـتع   رـا البـاب  ـتائعه  ،أل   تص د  يه  ت عةج 
حســب أعتقــداترا،  تقــصل  ــي اطتترــا التــي ل ــف  لــل حقيقــة أعتقــدها 

ص   ،ص  أنـا ص  بـد ،"  تح تصا حصئ  م لل أحبـابلم إ    تدع اآلل
  3س حد،  ا صا حظلم أل ه ل الحياة،  ص  يء بعد الأأا ".

                                                           

 .1/19القادت   به الحأد،  الترائية، لتد ،30ية، أتص حف، أحأد لتد السصم، ،  تنة الترائ  1س
الباتيــة،  ،107الــتحأل الصل ــ ، ،  الترائيــة، لتــد، 17 ة الترائيــة، أبــطفى أحأــصد، ،حقيقــ  2س

  43 -42سل ـاط ، ، قـتاءة  ـي صثـائ  الترائيـة، د. لائ ـة تنـ  ا، 112لتدل اليأـاني، ، أحأد 
 .71الباتية، إحسال إلري ظر ت، ، 

، م1974-هــ 1394، 1ط/ة، بالأد نة الأنصت  ت   بة الحأد، ال اأعة اإلسصأية، لتد القادالترائية  3س
 .81الحأ د ،  الباتية د. أحسل لتد ، 20 -19س ،
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ــ اج لانــ  ســتب هــ لإل أعتقــداترا  دة لابــفة بــنع   ــي  تنــة أتصق 
تات ة الباتيـة صد نرـا  رفـ  إلـى لتـب صأعتقـدا  ال ـ اية، لع رـا تسـلل 
لرـــا هـــ ل الثـــصتة التـــي ا تاحـــ  أنصثترـــا، صل نرـــا لـــم تعتقـــد بالـــد ل الحـــ  
نأــا لانــ  أعتقــداترا ترــصى صنــجصا  صنجلــا ،   ــم ت ــد ل اط ئــة ثأــتة  صا 

 اترا الباط ة.ت  لان  حياترا ثأل لأعتقد
لـى  ،قد   ت  إستاف الاط ئة  ي الدلصة إلـى ال فـت باإلسـصمل صا 

التـي اتتـدلترا  ل ف  لل حقيقـة الباتيـة  نساء،ال  صلية الأط قة  ي ال
صجلأــ  أل الاط ئــة أــل قداســة النتــصة، صنــاد  تنســة ال ــت عة صنتــ رم 

  1س.دل  ص ع ته ال ل     ال لرا   الأتتصع اج  ع   الباب تابعص أس صل 
قاأـة الـد ل ال ـيطانيص   ،لأا لال الردف أل لصأرا هـدم الـد ل صا 

نلــــــــات الصا بــــــــا  ،صاســــــــتحصل الأحتأــــــــا  صال فــــــــت تــــــــتب األتض  ،صا 
رــا أنرــا البــصتة التــي نــجل  لتهــا  ــي القــتآل، صأنرــا ئلاد  اص   2سصالســأصا 

نت  ــة هــ ا أل اتتــد لث ــت أــل  لانــ    3س ،لصأــة أــل لصأــا  الســالة
الباتيــة بعــد أل تتــ ل لرــم أــدى التــداء هــؤ ء النــاا ل ــى  أتبــالرم لــل

أقدسا  األاص  اإلسصأية، صاإلتادة ا  تأالية، صأأا ال  ل لم  تتـدصا 
صهــي الأتح ــة التــي  ،أل هــ ا الفعــ  حبــ   ــي  تــتة النســة :ألنرــم قــالصا
 بعد بال ت عة ال د دة. صلم يأ  ،اب   را ال ت عة القديأةنسة الب

                                                           

 .108التحأل الصل  ، ،  ، الترائية، لتد110اليأاني، ،  الباتية، أحأد لتد  1س
 .20حقيقة الترائية، أبطفى أحأصد، ،   2س
 .31السصم، ،  حف، أحأد لتد  تنة الترائية، أتص  3س
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 انـــد عصا  ــــي  ت ـــ  الفتـــتة أي  تــــتة نســـة ال ـــت عةا لـــ ل  اســـتغ ص  
تـأث ت أعتقـدا  قـتة العـ ل صلـال بسـتب  ،ال رصا  انـد الاج   ـت أحأـصد

الـــ  ل   2س ابص ـــي هـــ ل الفتـــتة اتفـــ  لـــ  ال  ت ـــ  1س، لالســـاحتة ل ـــى البـــات
لتتــصا لــل حيــاة قــتة العــ ل أل الرــتع صالأــتع قــد انت ــت، ص عــ  لــ  أــل 

صلــــم يســــ م أــــل تــــأث ت هــــ ل  ،ه أــــل القبــــائ الحاضــــت ل أــــا لــــال ي ــــتري
  الاطبة الباب القدصا نفسه.

لقــد  لــت أحــد الأست ــتق ل:" أنــه  ــي أثنــاء  صلتــه  ــي إ ــتال لــام 
 تهأـا الحـد   إلـى صج  نتسـب إلـى النح ـة الباتيـة، ص قات  ت   م1888س

أصضـــصع قـــتة العـــ ل صأـــا  ترأرـــا بـــه الابـــصم أـــل ص ـــصد لصقـــة   ـــت 
ا،  قــال الت ــ  أــدا عاج لنرــا: إنرــم  ترأــصل قــتة  ــتلية لرــا أــا القــدص 

صل ـل أـا  ترأصنرـا  ،الع ل بعدم العفة صه ا ا تتاء إ  هي  صهت الطراتة
بــه تأأــا صقــا  ــي أثنــاء  تــتة النســة، إ  هــي لا ــت  القــدصا أعا ــتة 
األجصاع   ــــت أنرــــا بعــــد نــــجصل ال ــــت عة ال د ــــدة بــــات  هــــي ص أيــــا 

  3س  .أسَ األتباع أتأسل ل ترا ل  التَّ 
                                                           

تنـ   لائ ـة قـتاءة  ـي صثـائ  الترائيـة، د.، 82-81الحأ ـد، ،  الترائية، د. أحسل لتـدالباتية ص   1س
 .44ال اط ، ، 

 ،111الباتيـــة، أحأـــد لتـــدل اليأــــاني، ،  ، 109 -106سيـــة، لتـــد الـــتحأل الصل ــــ ، ، الترائ  2س
لنح ، الأ   ا ،94القادت   به الحأد، ،  األديال صالفت ، لتد، 75الباتية إحسال إلري ظر ت، ، 

الفـت  صال أالـا  الد نيـة، ســع د ، 17 حقيقـة الترائيـة، أبـطفى أحأــصد، ،، 49ال رتسـتاني، ، 
القــادت،  ــ به  الترائيــة لتــد، 30الســصم، ،  حفــ، أحأــد لتــد ، أتــصة تنــة الترائيــ، 208، ، أــتاد

 .1/19أحأد، 
 .83-82الحأ د، ،  الباتية صالترائية، د. أحسل لتد  3س
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ـــة قـــد اتت تـــ   لْ إهـــ ا  ـــى أل هـــ ل الفتقـــة الباتي دل  حنأـــا  ـــدل ل 
نــه ناســة ال ــت عة أنرــا تعتقــد  ــي البــاب القــدصا، بأب  ــتائم الجنــا بســت

صهــ ا أــا  -حســب أعتقــداترم -تة   ت   ــ    رــانرــم  ــي  تــأص  ،اإلســصأية
ل هـــ ا هـــص تأي الأنتســـتصل إلـــى إصح ـــ   ،نت ـــد إثباتـــه  ـــي هـــ ا البحـــ 

 النظت لل آتاء الابصم. لباتية بغض  نح ة ا
أا  ؤلد تأ نا ه ا أل قتة العـ ل لنـدأا ات ـ  أـل قـجص ل لانـ   

تبح  لل أب  الديانة ال  اية صيقصل الأؤتاصل لر ل النح ـة، إل قـتة 
أنــ  البــغت،  حــ تها صالــدها أــل  ،العــ ل أاــ   تــدتا لتــب ال ــ اية

 ل  لانــ  تتاســ   ــي هــ ل النح ــة، لــ ،البحــ   لــ  ل نرــا لــم تتــت  حــب  
ي ل أاء ال يعة إلى أل تتل  ل   يء بأا  ي  ل  أستترا التـي تنتأـ

 .أا تأ   إل را صالتي تعتتت ألج  
صل ل ان غالرا بالد ل ال د د صقائم الجأال ال ي دتس  لنـه  ـي  

ص ـي  ،لتب ال ـ اية لـ  هـ ل الأعتقـدا  الضـالة التـي لانـ  تـؤأل ترـا
 ي الصبصل إلى هـ ا الـد ل ال د ـد، ست   أنابتترا التقد  أل الح  

ل لـال أ  ـى أـا تأ ـ   ،صأا  ألانة  يه ت ع را تتناجل لل ل   ـيء صا 
 صهص  ت را ال ي لال أصل ضحية  ي ست   أنابتاترا لأعتقداترا.

 ــتام بســتب الأعتقــد أل بــاحب الأعتقــد صت أــل الاطــصتة  ــي اإل
 أ لـاتل أـل   ؤأل بأنـه أ ـتم لنـدأا  تت ـب  ـتائم  ـي سـت   أنابـتة 

ة؛ ل ل       أ إلـى التصبـ ؛تت ابه ل فع  إلى تصقيا العقصبة ل يها لحظة
 ت  يعتقد أل أل  نف   يه العقصبة هص الأ تم صيحتسب األ ت لند هللا.
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 ثانيًا: حكم اإلسالم ف:هم:
 - بــــأل الــــدالي إلــــى التــــدع  1س: يقــــصل  ــــ ة اإلســــصم اتــــل تيأيــــة

صهــ ا باتفــا  ل أــاء الــد ل  قــد  ،  ــصج قت ــه -لالاــاتع لــل حــدصد الــد ل
ــ صا ل ـــى أل الـــدالي إلــى التـــدع الأاـــال  ل  تــاب صالســـنة يقتـــ  صأل نب 

صلقـد  أعـ  هـ ل   2س،قت ه أل   الفساد  ي األتض   أل   الـتدة  قـط
الطائفـــة تـــ ل الـــتدة صالـــدلصة إلـــى الفســـاد  ـــي األتض،  ـــا تأا ترـــم حـــد 

 التدة صحد الفساد  استحقصا ت ل  القت .
د ـــل الباتيـــة إل : "تداج ل ـــى ســـؤال أ أـــا الفقـــه اإلســـصأي  تـــصى 
 ــي أد نــة  ى باســم سل ــي أحأــد  الأصلــصدأســأ  تع، اتتدلــه ال د ــد أاتــ

، ل ـــى طت قـــة   ســـفياج   اهـــاج بـــص ياج د ات ـــه  ـــي أصل أأـــتل اتصقـــ ، ـــ تاج
ا يفة الأـدلص أحأـد ال  اية التي اتتدلرا   اه الضال لاظم الت تي 

ل سـم  جليم طت قة ال  اة ال ي جلـم أل  سـأهج ل الد ل األحسائي، 
   3س تا ا  أاتى باط ة.الأصئلة نصتاني، صانتح  سفسطا  صا

رــــم ن  أل ــــى لت ــــ  الفتــــتة ل ص اتفــــ  ل أــــاء اإلســــصم الأعابــــت لأــــا 
اات صل أل الأ ة أتتدصل لل د ل اإلسصم، صلقـد طتـ   ـ رم   4س،لفات

                                                           

 .137: ست  تعت فه، ،ن تيميةدير اإلسالم اب  1س
  .28/346أ أصع  تاصى   ة اإلسصم، اتل تيأية،   2س
صتتت ــب: أحأــد   أــا ،هـــ 1420س :  ،لتــد العج ــج تــل لتــد هللا تــل بــاج ال ــ ة،  تــاصى إســصأية  3س

  .164 -163س/1، م1994-هـ 1414 ،1ط/ ،الت اض دات الصطل، لتد العج ج تل لتد هللا الأسند
 ،143،، اآللصسي ، صء الع ن ل، 23، ،الده صي ، ا ثني ل ت ة ،101ديال صالفت ، ، األ  4س
 .106، ، حقيقة الترائية، أحأد الاضت 11يقة الترائية، أبطفى أحأصد، ، حق
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بـــ    ـــي أبحـــ  تفالـــتدة بال صلســـصف ن ـــتح حـــد  1س الحـــا م حـــد الـــتدة
لأــــا أل الع أــــاء حلأــــصا ل ــــى  ع رــــم ل فاح ــــة  ــــي  تــــتة نســــة ، الــــتدة

صل ــل ألل لقصبــة الــتدة القتــ   أبــبح  بــاقي  ،ال ــت عة بأنــه يعتتــت جنــا
ــــ  ــــة القت ــــة  ــــي لقصب ــــه الفقرــــاء  ،العقصبــــا  أتداا  صهــــ ا أــــا نــــ، ل ي

 صيلصل القت  أل ضأنرا. ،صالع أاء لندأا تتداا  لقصبا 
 م الفرلة البابية:ثالثًا: إعدا

 ،ثات  الغالتية أأل اـدلترم التـتص  أـل دلـصة البـاب بأنـه القـائم
ح نأـا   2س صأنه الأردي ال ي  ـدلص إلـى ا لتبـام بال ـت عة اإلسـصأية

تأصا هـــؤ ء الأصحـــدة يســـفتصل لـــل اتـــ  طـــص ترم ثـــاتصا ل ـــ رم، صه ـــم 
 الأســــ أصل صالأنفضــــصل لــــل الباتيــــة ل ــــى أصلئــــ  الــــ  ل يعأ ــــصل ل ــــى

   3س ة.تدأ ت الد ل صاألأ
                                                           

العــدد  -الســنة الســابعة ، ال اأعــة اإلســصأية بالأد نــة الأنــصتة، لتــد القــادت  ــ بة الحأــد، الترائيــة  1س
د. نابــت  ،ل ــت ة يأاأيــة ا ثنــأبــصل أــ هب ال ــيعة اإل، 14،، م1974-هـــ1394األصل ت ــب 

حسل الج ا  با ا أبدتها: أحأد ، أ  ة التسالة، م1994- ھ1415 ،2ط/ تل لتد هللا تل القفاجي،
، أ  ـــــة الأنـــــات، 9/189، أ  ـــــة ال اأعـــــة اإلســـــصأية بالأد نـــــة النتصيـــــة، 633/7 ،هــــــ 1388س : 

أ  ــــة البحــــص  ، 17/212 هـــــ 1354:  ــــ د تــــل ل ــــي تضــــا س ؤلف ل، أحأــــد ت أ أصلــــة أــــل الأــــ
ــــدلصة  ،اإلســــصأية ــــة دصت ــــة تبــــدت لــــل التئاســــة العاأــــة إلداتا  البحــــص  الع أيــــة صاإل تــــاء صال أ  
هــ  دات الأنـات، 1354أحأد ت ـ د تـل ل ـي تضـا س : ، تسائ  السنة صال يعة، 27/343، صاإلت اد
 ــت   ،313، ،إحســال إلرــي ظر ــت، ة صالت ــيال ــيع، ا13،، م1947-هـــ 1366 ،2ط/، القــاهتة

ـــل ل ـــي لـــصا ي ،أعابـــتة تنتســـب إلـــى اإلســـصم صأيـــال أصقـــ  اإلســـصم أنرـــا الألتبـــة ، د.  الـــب ت
 .2/647، م2001-هـ 1422 ،4ط/،  دة ،العبت ة ال هتية

 .94القادت   به الحأد، ،  األديال صالفت ، لتد  2س
 .49، ، الأ   صالنح ، ال رتستاني  3س



 153  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

أتباع الباب ستالاج ل  أعـصا لرـم  نـصد لـي  اصضـصا الأعتلـة   ت   
  تيال ال ـال انتقاأـاج إللـدام ص   1س ،ضد  ي  الدصلة إلنقا  الباب بالقصة

صقضـــى ل ـــى  ،البـــاب، صقـــد ظفـــت ال ـــال بأـــل حـــاصل ا تيالـــه  نلـــ  ترـــم
ا أـــا أـــل ألـــدأرم ال ـــال صلق ـــ  قـــتة العــ ل حتفرـــ ،الثــصتة صالفتنـــة الباتيـــة

التـــــي اســـــتطال   تةطيســـــت قت ـــــ  هـــــ ل الفتنـــــة الأ  2س ، م1852سســـــنة
أص ترائيـاج إ  صهـص  تقيم د ل الباتيـة، ص  ت ـد باتيـاج أل  ةبأعتقداترا الباط 

تأة  ــي يســب  بحأــد هــ ل الأــتأة أــا أنرــا نســا  أ ــتف أــا تعتــج بــه الأــ
  3س .ةست   أعتقدا  دني  

 ـالبعض قـال إنـه قـد قـدت هللا  ،ة إلـداأرااات   الع أاء  ي طت ق
تترا ل ى أسصأ حال،  قد ألدأ  حتقاج ح ـ  حفـت لرـم حفـتة أل ت صل أ

لقــد تأ ــ   ثترــا  ــي "  :صالــبعض قــال  4س ،صأصقــد   رــا نــاتاج  ألقاهــا   رــا
ــــ  بال ــــتابحفــــتة بعــــدأا أ ئ ــــه   5س "،ح ــــاتة صالت ــــ  ل  رــــا قصل صلقــــد انطت

 . 6س چہ  ہ                ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ چ  تعالى:
                                                           

 .109، ، الترائية، لتد التحأل الصل    1س
 .47تن  ال اط ، ،  لائ ة قتاءة  ي صثائ  الترائية،  2س
السـصم،  حفـ، أحأـد لتـدأتـص الترائيـة، الباتيـة ص ،  تنـة 26حقيقة الترائية، أبطفى أحأـصد، ،   3س

 ،31. 
، د. أحأـــد ي الأ ـــجالال ـــيعة  ـــ، 69أية  ـــي الأ ـــجال، يح ـــى ها ـــم  ت  ـــي، ، الفـــتص  اإلســـص  4س

الفـت  ، 16-15، ، لتـد القـادت تـل طـاهت البغـدادي، الفـت  تـ ل الفـت  ، 85 صس  الن تاأـي، ، 
 .43 صال أالا  الد نية، د. سع د أتاد، ،

 .209الفت  صال أالا  اإلسصأية، ،   5س
 . 69ساآلية  سصتة النأ ،  6س
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إل اتتســـاأة قـــتة   1س،قات ـــ  الحلـــم باتتســـاأة صاأتنعـــ  لـــل التصبـــة
العــ ل إل ســ أنا ترــ ل الأقصلــة إل دلــ   حنأــا تــدل ل ــى إيأانرــا ببــحة 
أعتقــداترا الباط ــة ألنرــا، تقــصل: اــ صا حظلــم أــل هــ ل الحيــاة؛ ألنــه   

 . يء بعد الأأا 
صأنرــا البــصت  ، ــصم القياأــة لــ  أنرــا لصأــة أــل لصأــا د  اثــم 
ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ  نتظتصل  ي ال صم اآلاـت، أت اه ـة قصلـه تعـالى:ال ي  

ـــــــــــــه ص   ي، أ 2سچی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ    ـــــــــــــا بحيات    نتف
   3س .يستت   بأصته
ٱ     ٻ  ٻ  چ  تعـــالى:ســبحانه ص قصلـــه العــ ل قـــتة أت اه ــة أيضــاج 

أي:    افــــــــــــــ    4س چڀپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  چٻ  ٻ   پ
تسـتب انسـياقرا صتاء أعتقـداترا الباط ـة  ـي قد  ل ل    5س ،لنرم الع اب

 ل ـى أـا أنـاءج ، ص اإلسصم لت قي حتفرـا ل ـى  ـت حـال إاتا را أل دائتة
صثـــة حل هــ ل الأعتقـــدا  الضـــالة لفتقــة الباتيـــة  ع ترــا تتت ـــب ث ـــ ســت 

 ي:الت  صهي لال ، تائم بستب الأعتقد
  ي دة التي حلم ترا ل أاء إ تال ل  رم، صطبقرا الحا م ت أة الت  -1

                                                           

 .83الحأ د، ،  الباتية صالترائية، د. أحسل لتد  1س
 . 74ساآلية  ه،سصتة ط  2س
    .27/262، الأاصتدي،   النل  صالع صل 3س
 . 75سصتة الجاتف، آية س  4س
 .8/27 ،أتل حيال ، البحت الأحيط ،2/978الص  ج الصاحدي،   5س
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صلأــــتل لــــم  ت ــــاصج  ،ل ــــى البــــاب أحأــــد ل ــــى ال ــــ تاجي  لــــ  الصقــــ  
تي  لـت  لـ   ـي  لأا سـي التدة  ت أة التقاديةإ  تعتتت الثصث ل سنة، 

 .إل  اء هللا تدةالبح  أ
  ت أــة القبــا، صالتــي ألــدصا لرــا  ــي  لصنتقــام أــل ال ــال، ألل -2

القبــــا،   يأاــــ ل إ  صلــــي الأقتــــصل  تعتتــــت أــــل القبــــا، بســــتب 
 .أيضاج  الأعتقد

صلقــــد اتت ترــــا ت ــــال  ،صهــــي أصضــــصع هــــ ا الأبحــــ  ، ت أــــة الجنــــا -3
 لد جأل نسة ال ت عة إلى أل  اءصا لرم بال را اابة  ي باتية صنساال

 .ل ى حسب أعتقداترم ال د د
جنــا ليبــ ت ا فرــا أــل   ــ  الالنــصاة األصلــى  ــي تحقــتة العــ ل لانــ      

الأعتقــد حــ ل  اــاأت الفلــت  ــحل الــنفا تتاــ  أأاأــه ، ألل يعتقــد بفلتهــا
صهـ ا هـص الـ ي  ـد ا اإلنسـال  ،أصق  الاضصع الس تي لتحق ـ  ت باترـا

 .ب ال تائم تدصل أل ي عت أنه أ تما لتقادي  تت ا
أــا  صهــ ا ،صلأــا ق نــا أــل قتــ  هنــا ت أــل اطــصتة الأ ــتم ا لتقــادي    

صتــد ا بــه إلــى التج  ــة ليحبــد هــ ا  ،د ــا قــتة العــ ل لت ــتم  ــعباج لــاأصج 
 ل صتــ ،ال ــعب ثأــتة ا نقيــاد صتاء الأعتقــدا  الباط ــة التــي ترــدد حياتــه

أـا يطغـى ا لتقاد لث ت   حل  ؛، ل ل ل  د حتفه ل ى  ت حال ،لتاأته
ائ  لـى الحقـ    قـي اهتأاأـاج إإيأال الفـتد إلـى أأا د ا صلت أ   ،ل ى الفلت

ل ألقــــى لرــــا ا ص  ،تاــــال  أعتقداتــــه التــــي لت أأــــا ص م ترــــا، ي ســــ    هتأاأــــاج ا 
  ج التي تنابت  لتل صأعتقدل.بالح ل  دحض أ
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  :ماميةثالث: بواج المتعة عند الشيعة اإلج الذالنمو 
  :يعةواًل: تعريف الشأ

ســبحانه لقصلــه   1س، تعنــى األتبــاع صاألنبــات الشاايعة فااي اللغااة:      
دلـــي اا الت ـــ  أي ت ـــي   صيقـــال  2س چڦ  ڦ   ڄ  ڄ    چ  :ىتعـــال

ڀ  چ عـــالى: صت ـــايا القـــصم بـــاتصا  ـــيعاج لقصلـــه ت  3س،ةدلـــصة ال ـــيع

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 .  4سچڤ   ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
أأــتهم صاحــد  تبــا بعضــرم تأي بعــض  رــم  ــيا، لقصلــه  لــ  قــصم

أي بأأثـــــــــالرم أـــــــــل األأـــــــــم   5س چ گ  گ  گ   ڳ  ڳ چ تعـــــــــالى:
صلــ  أــل لــاصل  ،الأاضــية، صلــ  قــصم ا تأعــصا ل ــى أأــت  رــم ال ــيعة

الأ ـايعة صهـي الأطاصلـة صأبـ ه أـل  ،ب له  رـص  ـيعة لـهإنسال صتحج  
   6س .صالأتابعة

ترــ ا  تضــ  أل ال ــيعة أــل ح ــ  أــدلصلرا ال غــصي تعنــى: القــصم، 
 ال، صاألبحاب.صاألتباع صاألنبات، صاأللص 

                                                           

 .189-8/188 أنظصت،  تل العتب، لسال  1س
 . 83س اآلية البا ا ، سصتة  2س
 .3/124 ل  صهتي، البحاح،  3س
 . 15س يةاآل القب،، سصتة  4س
  . ي ترصل  أا صأ ل ت نرم صح  س اآلية تداية  54س اآلية سبأ، سصتة  5س
 .5/405 ل جأ دي، العتصا، تاع  6س
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تعنـى ا لتقـاد تحأاأـة اإلأـام ل ـى تـل  لشيعة في الشارع: ا أما 
ص  بـــ  صأتبالـــه ل ـــى بـــ بعـــد التســـصل -لـــتم هللا ص رـــه -أتـــي طالـــب
نبـاج   1س تعنـى اإلأاأـة لأـل تقدأـه  ـي أقـام الاص ـةلأـا ست   الـص ء 

ل ص  أام ل ـياإل اج بأل اإلأاأة   تاتع أل أص دصصباية صالتقدصا أيض ا 
  2س .أل لندل ةأص تتقي ،ات    بظ م يلصل أل   تل

  يســـأى  ــــيعياج إ  أــــل قــــدم ل يـــاج لــــتم هللا ص ــــه ل ــــى الا فــــاء 
  3سأتـص بلـت البـد  ، صلأـت تـل الاطـاب، صلثأـال تـل لفــال، ،الثصثـة

                                                           

 الأ  ـا الأصسـصي، أصسـى. د ال تـتى، البـتاة، 23 ، لتصم، لتدال ت م أحأد، ا ثني ل ت ة  1س
 ل ـى اإلسـصأي، صتالتبـ  ي ال يعة، 43 ،م، 1991=هـ1411 ان  صا، لصا أأت لا، اإلسصأي،

م، ، 1961، 1أحأـــد  ـــصاد، ط/ ،صالأحـــا أصل  ال ـــيعة، 150،  ،األتدل لأـــات دات  ـــت ج، لأـــت
ـــات ال  ثـــي، دات ال  ـــ ، ت ـــتص ، ، 12 ـــ ل الســـنة 28،  رـــاد ال ـــيعة، د. ســـأ تة أات ، أـــا الفـــت  ت

، ال ــــيعة صالقــــتآل، إحســــال الرــــي 34م، ت ــــتص ، ، 1963، 1صال ــــيعة، أحأــــصد أحأــــد أرــــدي، ط/
 . 51م،  هصت، با ستال، ، 1984هـ 1404، 6ظر ت، ط/

، الت ف ت  ـي 69، ، يح ى ها م  ت  ي ،، الفت  اإلسصأية1/146الأ   صالنح ، ل  رتستاني،   2س
، د.  دتاسـة سياسـيةس، العالم اإلسصأي  ـي العبـت األأـصي، 245التاج ، ،  القتآل، د. نعأا  لتد
، انتصني نتـنج، تت أـة عتب، ال471م، ، 1984 -هـ 1404 ،1ط/ ال ط  ، لتد ال ا ي أحأد لتد

أحلـام الـجصاع  ـي اإلسـصم، أحأـد ت ـدي ، 229م، القـاهتة، ،2004، 1ح أي سصأة، ط/الأرندا 
، تــات ة الأــ اهب اإلســصأية، 52، أبــت، م، القــاهتة، 1982 -هـــ 1403 ،1ط/ أحأــد إســأال  ،

الفقــه الأــال ي الأيســت، د. صهبــة الجح  ــي، دات  ،30أحأــد أتــص جهــتة، دات الفلــت العتأــي، القــاهتة، ، 
 .3/696م، 2000-هـ 1420 ،1ط/ال  م الط ب، دأ  ، 

م، أؤسســة اقــتأ، ، 2005 -هـــ1426 ،1ط/ لــتة الاــصاتع صال ــيعة، د. ل ــى أحأــد البــصتي،   3س
اد، الأــنعم الحفنــي دات الت ــ د. لتــد :  ــحقت صأاــت، ،  تقــة ال ــيعة، الحســل تــل أصســى النــصأاتي95
 ،م، القاهتة2003 ،1ط/دات الفلت العتأي،  ،م، الاصاتع صالأت ئة، أحأد إتتاهيم الف صأي1992، 1ط/
تــ ل ال ــيعة  ،8، دات الــد اع لــل الســنة، ، هللا تــل أحأــد الســ في أــل لقائــد ال ــيعة، لتــد ،74 /1

 .161 هصت، با ستال، ،  صأه  الت  ، إحسال الري ظر ت، تت أال السنة،
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صصجتائـه صأحتيـه!  ص  بغضـرم صهـم ا فـاء تسـصل هللاأتضي هللا لـنرم 
  1س. صتأسلصا به صالتفصا حصله ا ترت  ال يعة تر ا الأعتقد 

إنأــا هــص اــصف أبــ    ،إل الاــصف تــ ل الســنة صال ــيعة لأصأــاج 
 ؛ص  تت ــابه  يــه القــيم ،بع ــد الغــصت صاســا ال ــقة   تتقــاتب  يــه الأبــادئ

، ص  حتــــى تطت ــــ  الطقــــصا الثاتتــــه تــــ  ت ــــاد   تتفــــ   يــــه الأعتقــــدا 
   2س .اإلسصأية

اج ترــا  ــدل ل ــى أنرــا تنتأــي لــ ل  اتاــ   لــ  طائفــة  ــعاتاج اابــ
 أأا ال  ل حبتصا حـ  الاص ـة  ـي  ؛إلى السنة، أص تنتأي إلى ال يعة

تــل  صل ــيتــل لفـال، صلثأــال  تــل الحطـاب، تصلأــالبـد  ، أتـي بلــت 
صأأــا الـــ  ل   3س، رـــؤ ء هــم أهــ  الســنة -تضــي هللا لــنرم - أتــي طالــب

صلــى ترــا أــل صقــالصا بأنــه األ ،حبــتصا الاص ــة  ــي ل ــي لــتم هللا ص رــه
  4س  رؤ ء هم ال يعة. ،ال أيا

                                                           

 ، الباتيــــة صالترائيــــة، د. أحســــل لتــــد40، د. أحأــــد  صســــ  الن تاأــــي، ، ة  ــــي الأ ــــجالال ــــيع  1س
أاأيــة ، لق ــدة اإل3-2ة، أتــي أحأــد الحســل تــل أصســى النــصأاتي، ، ،  تقــة ال ــيع57الحأ ــد، ، 

أاأـة ل ـى تـل أتـي هللا ، لتد80 ة السالصسي، دات ا لتبام، ، لند ال يعة ا ثني ل ت   تل سـبأ صا 
، البــصال  الأحتقــة  ــي الــتد ل ــى أهــ  57تحأل الســ أاني دات، األأــ  القــاهتة، ، الــ ، لتــدطالــب

ال ط ـ ، دات  الصهـاب لتـد لتـد ه  تحق ـ :974 : دقة، أحأد تل ح ـت الر ثأـي الألـي سالتدع صالجن
 .53الطبالة الأحأدية، القاهتة، ، 

 .173م، ،  1985- هـ 5140 ،1، ط/البتاع الأ هتي بأ ت قيا، ل ي ال اتي، الدات التصنسية  2س
 .36-35أا الفت  ت ل السنة صال يعة، أحأصد أحأد أردي، ،   3س
لرــي  ــيعة صالت ــيا  ــت  صتــات ة، إحســال إ، ال103أبــ  ال ــيعة صأبــصلرا، لا ــ  الغطــاء، ،   4س

البـتاة ال تـتى، د.  ،13م، ،1983-هــ1404إداتة تت أال السنة،  هصت با ستال،  ،1ط/ظر ت، 
 . 48- 47س، ، أصسى الأصسصي 
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 ثانيًا: ما أهم معتقدات الشيعة الرجعة والتقية والمتعة:

لقد ا ترتصا بالتقادهم بأل ل قـتآل أعـاني باطنـة تاـال  الظـاهت، 
صأل الناا   يب حرم إ  الظاهت، صأأا الباطل  ص يب حه إ  األئأة 

 لــتة الظــاهت صالبــاطل هــ ل  صقــد اســتغ  ال ــيعة  1س ،صأــل يســتقي أــنرم
صحــاصلصا ترــا تفســ ت القــتآل ال ــت م ل ــي  صا ــ  أعتقــداترم ص اــدم أــ هترم 

   2س.  ي اإلأاأة
صأل دات  ،لقـــد لفـــتصا بالـــ نصب صاســـتح صا دأـــاء الأســـ أ ل صأأـــصالرم

ص الباج أا  ن ب بـتاع   3س ،اإلسصم دات حتب صداتهم هي دات اإليأال
الــتصا ض ل ــى  ــتم صت ــت   تب ت ــتؤ لن ــ  تــ ل الســنة صال ــيعة، بســ

 ــي الصقــ  الــ ي يأ ــدصل  يــه أهــ    4س -تضــصال هللا ل ــ رم -البــحابة 
صلرــم أعتقــدا    5س ،الت ـ   نســتصل إلــ رم آتاء  ــد عصنرا هــم لــل أنفســرم

أ أعـــ  ل  رـــا أ  ـــب  ـــت  ال ـــيعة   يســـندها أثـــت ص  يقت رـــا لقـــ  ص  
ي ت ل السنة صال ـيعة تاضا ل أنط ، صالتي هي أبدت الاصف األتد
 :أن  تداية الت يا إلى اآلل ه ل الأعتقدا  هي

                                                           

 .232الاصاتع صال يعة، د. أحأد أحأد أحأد   ي، ،   1س
 ،1ط/األتدل، الســـأيا أحأـــصد، دات لأـــات،  لتـــد :، تع  ـــ ظر ـــت إحســـال إلرـــي الســـنة صال ـــيعة،  2س

، أحأـــد لتـــدل يأـــاني ، د.أنتيـــاء بـــص نتـــصة صتســـصل بـــص تســـالة،  97 – 96سم، ،2004 - هــــ1425
،6. 
 .47عة، د. ل ى أحأد البصتي، ،  لتة الاصاتع صال ي  3س
 3/1233 هللا الغفاتي، أبصل أ هب ال يعة، د. نابت لتد  4س
احأد أحأـد   ـي، ،  دتاسا  لل الفت ، د.، 95، القادت   به الحأد،  األديال صالفت ، لتد  5س

233. 
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الأ قــــب   1س، : صهــــي ت عــــة أحأــــد تــــل الحســــ ل العســــلتي الرجعااااة /1
 صتـــد أل يعـــصد  ـــي ال ـــصم   2سصالغائـــب لـــل األببـــات ،بالأرـــدي لنـــدهم

 ،ص ج ــ  الظ ــم صال ــصت ،صيحــتت العــالم أــل الأفاســد صال ــتصت ،الأصلــصد
 ل ى حسب جلأرم.  3سسصم ت ل العالأ لالعدل صال ص ت   
صتـت    4س صستت ا لتقاد أل الأاـالف ل ،: تعنى لتأال الح التقية /2

صتسـتعأ  لنـدأا  اـاف   5سأظاهتترم بأا يعقب ضتتاج  ي الد ل صالدنيا
دلـ  رم   6س سب أعتقـداترمال يعي ل ى نفسه أل ضتت إظرات الح  ح

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄچ  تعـــالى:ســـبحانه ص  ل ـــى التقيـــه قصلـــه

  8س .چ ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئچ  صقصله تعالى:  7سچڃ  چ
                                                           

 .98 ، ،: ست  تعت فهمحمد بن الحسين العسكري  1س
، تـ ل ال ـيعة صأهـ  الت ـ ، إحسـال إلرـي 2/512يا الفقه صالفلـت الأعابـت، د. صهبـة الجح  ـي قضا  2س

 .161ظر ت، ، 
أاأية ترا، د. أحأد أحأد لتد الحأ د الفقي، ألتبـة لعرد القديم صأدى تأثت ال يعة اإلالت عة  ي ا  3س

 .2م، ، 2006، 1بستال الأعت ة، ط/
، ال ـيعة  ـي التبـصت اإلسـصأي، ل ـى لأـت  ـت ج، 2/805 ،يح ى ها م  ت  ـيأصسصلة الفت ،   4س

، 35، لقائـد ال ـيعة، لتـد هللا تـل أحأـد السـ في، ، 1228ب ال ـيعة، ، ، أبصل أ ه150، 
 .198التطتف صاإلتهاب، د. سالم الترنساصي، ، 

، نـصت األأـ ، أاأيـة أحأـد تضـا، الأظفـت، لقائـد اإل131نابت الد ل  ال، ، العقائد ال يعية،   5س
 االــد صح ــدت س، 85، ال ــيعة  ــي الأ ــجال، د. أحأــد  صســ  الن تاأــي، ،72، م، 1961 ،1ط/

م، 2000طبعـة  أرصت ـة أبـت العتأيـة،  ،حـصات هـادي صأثأـت، لتـد هللا لتـد الـتحأل الت ـ د، القـاهتة
 ،25. 
 .101البتاة ال تتى، د. أصسى الأصسصي، ،   6س
 . 28سسصتة  ا ت، اآلية   7س
 . 28سسصتة آل لأتال، اآلية   8س
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الـــ ي الت ـــأ إلـــى التظـــاهت   1س ثـــم  ـــتصل قبـــة لأـــات تـــل ياســـت
ڍ  چ   ـأنجل هللا سـبحانه صتعـالى قصلـه: ،اج أل ألداء اإلسـصمبال فت اص 

صيقصلـــصا أهـــ  الســـنة بأنـــه ص ـــ    2س چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
ل البـحابة لـم يفعـ  أاألصلـ ل أـنرم صاآلاـت ل الأسـ أ ل أا يع م  أيـا 

 لأا ست .  3سأحد أنرم التقيه إ  أا  لت لل لأات تل ياست
صالتـــي تعتتـــت أـــل نأـــا ع  ،: صهـــي أصضـــصلنا لرـــ ا الأبحـــ المتعاااة /3

ي الجنا ا لتقادية التي لم ي ـرد التـات ة اإلسـصأي أثـ  هـ ل الأـؤاأتة  ـ
 دلصل إل رـا صيسـر صل أسـباترا   ت   اإلباحية التي ،الأ ال ا  تأالي

ـــة  صيأاتســـصنرا صســـط الأ تأـــا اإلســـصأي باســـم لقـــد الأتعـــة، هـــي ح  
 صضعرا   صارم إل تاء طصب الأتعة التايبة  ي التنا  أ هترم.

                                                           

تل لاأت تل أال ، أصلى اتل أاجصم، أحد السابق ل األصلـ ل صاألليـال التـدت  ل، عمار با ياسر:   1س
ا أعـصا ل ـى إنـه قتـ  أـا ل ـى تـل صأأه سأية تن  الاياط، أصلى تني أاجصم أل لبـات البـحاتيا ، 

ســـنة، اتفقـــصا انـــه نجلـــ   يـــه اآليـــة   93سصلأـــتل   87سببـــف ل ســـنة  - لنـــههللا تضـــى – تـــي طالـــبأ
، 36ال  تاجي، ،، طبقا  الفقراء ،2/422البغدادي،  ،ت اي، الأت ابهالسابقة، له لدة أحاد  . س

ـــــات أاتبـــــت  ـــــل أنظـــــصت، ت ـــــد، الأـــــالقي، ،27/147 ة دأ ـــــ ،  ت ترـــــ  ب ال أـــــال،  ،24، التأر 
 ،، تـــــ لتة الحفـــــاظ2/161، ، ســـــتد ال نـــــى24  الأحـــــدث ل، ،، طبقـــــا2/52 ، ال ا ـــــ ،21/226
، تببــ ت الأنتبــه، 6/116، تصضــي  الأ ــتبه، اتــل نابــت الــد ل، 56الص يــا ، اتــل قنفــ ، ، ،2/52
 ت ألــصم سـ، 279، بــفي الـد ل، ،تـ ه بال، اصبـة 2/56، تـات ة ح ـب، اتـل الع أــي، 3/987

ترـ  ب الترـ  ب، اتـل ح ـت، ، 9/404لصء الد ل،   ب ال أال، إ أال تر ،1/406، ، ال هتيالنبصء
، اإلبـابة  تـل 4/4070أعت ة البحابة، لألبـفراني،  ،3/568، أغاني األايات، الع ني، 7/408

       .3/346، الطبقا  ال تتى، اتل سعد، 4/557ح ت، 
 . 106س، اآلية سصتة النح   2س
 .25، ،لتد هللا لتد التحأل ،حصات هادي صأثأت، 72، ،أحأد تضا، لقائد اإلأاأية  3س
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 ثالثًا: كيفية بواج المتعة:
أص الــجصاع   2س ا نقطــاع لقــد أص  1س ى جصاع الأتعــة باإلباحيــةيســأ       

بـــص صلـــي أص  ـــرصد أص إلـــصل، ص لـــ  بـــأل  ا ـــي صيلـــصل   3س، الأؤقـــ 
  4سالت   بالأتأة صيقصل لرا: أتجص   أتعة ل ى لتاب هللا صسنة تسصله

  ي ـتتط  ـي : "لبـات ال ـيعة صهـص أـل  5س يقصل ن م الـد ل الح ـي     
صلص تـأأتا ل ـى ال تأـال لـم  ،...ي تتط ال رصد  ص  ،نلاح الت  دة الصلي

ى أــل األ ــت أــا تتاضــيا ل يــه ق ــيصج صيســأ   ،أــدةثــم يحــدد ال"  6س ، بطــ "
  7س ".لال، أص لث تاج 

                                                           

 ،108، ال ـيعة صالتبـحي ، ، 3/1234هللا القفـاجي،  د. نابـت تـل لتـدأبصل أ هب ال يعة،   1س
 ،102أصسى الأصسصي، ،  البتاة ال تتى، د.ص 
  . 228ظر ت، ،  إحسال ال يعة صأه  الت  ،، 152يعة صأبصلرا، لا   العطاء، أب  ال   2س
الفقــه ل ــى ، 89، ، 1ط/م، 1961ت ــتص ،  ،ال ابــية، أنــصت الاط ــب، ألتبــة الحيــاة لاألحــصا  3س

 .4/94الأ اهب األتأعة، أتصبلت ال جائتي، 
، د. نابـت تـل سـعد الت ـ د ال  ة أحأـد تـل لتـد الصهـاب، تحق ـ ، تسالة  ي التد ل ى التا ضة،  4س

، دات جهـتة ، أحأـد أتـصضتا   ي لقد الجصاعأحا ،37،  ،ه1400 السعصدية،، دات الأأأصل، 2ط/
 .180،ت تص ، الفلت، 

 قيــه،   ه642: هــص  عفــت تــل حســل تــل يحــي تــل الحســل تــل ســع د الرــ لي، سنجوو  هكوومي  هكحلووي  5س
لـه ل ـم  ـي اآلداب ، أاأيـة  ـي لبـتلس ـي العـتا  ، لـال أت ـا ال ـيعة اإلإأام، أقدم أل أهـ  الح ـة 

الأعتتـت  ـي  ، أاتبـت ال ـتائا،اإلسـصم  ـي أسـائ  الحـصل صالحـتام ـتائا تبـانيفه،  أل ،ص عت   د
تات ة اإلسصم صص يا  الأ اه ت صاأللصم،  أا الـد ل أبصل الد ل، تص ى بالح ة. س ، تح الأاتبت

 ،1ط/هـــ  تحق ــ : د. ب ــات لــصاد، دات الغــتب اإلســصأي، 748أتــص لتــد هللا تــل قايأــاج الــ هتي س : 
تحق ــ :  هـــ 764س :  ــصا  الص يــا ، أحأــد تــل  ــا ت تــل أحأــد، بــصح الــد ل، 13/354، م2003

  .3/112، م1974 ،1ط/ إحسال لباا ت تص ،
 .2/8 تائا اإلسصم، ن م الد ل الح ي،   6س
 .108أصسى الأصسصي، ،  ال يعة صالتبحي ،  7س
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القـــصم، يألـــل التأتـــا بـــأي اأـــتأة أـــل أي أ ـــة أيـــاج لانـــ  ل ـــى تأي     
ـــة  نســـتصها إلـــى  أـــاأرم ح ـــ  يقـــصل: "  بـــأا بالت ـــ  أل إص لـــ  لأقصل

صيقصلــــصل  ــــي أصضــــا  ، تأتــــا بالأ صســــية أص بالنبــــتانية أص ال رصديــــة"
بعــض أئأــترم أنــه   بــأا أل  تأتــا بالفــا تة ألل  لــ   آاــت نقــصج لــل

   1س ."يأنعرا أل الف صت
صلـــص لانـــ  أـــل  صا  األجصاع  ،ثـــم  تيحـــصل التأتـــا أـــا أي اأـــتأة

رــا صل ــل  تفــ  أعرــا أــتة صأــ ل  يقــصل أحــد  ــ اصهم "أألــل أل  تأتــا ت
لأــــا أنرــــم  تاــــ صل ، صا ســــتأتات لــــيا ل ــــى الــــدصام :أي  2سأص أــــتت ل"
اــت ل تأتــا بالجانيــة ألنرــم  ــتصل أل الأــتاد ترــا أ ــتد ا ســتأتاع أتــتتاج آ

ســأل أحــد  قــد   4سلأــا أل العــدد   ــت أحــدد  ــي التأتــا   3س دصل الصلــد
أئأــة ال ــيعة هــ  لــدد الجص ــا  لأتعــة    ج ــد لــل أتأعــةو قــال تــجصع 

  5س .أنرل أل   حنرل أستأ تا 
  صأسـصا  6س ى سال ـصثت لقد هيأ  لندهم ت ص  لرـ ا الغـتض تسـأ  

صلرـــل قـــصاد يـــأتصل بالت ـــال ل نســـاء  ،لد ـــدة ل أتعـــة تصقـــ    رـــا النســـاء
 ، اتــــاتصل أــــا  تضــــصل أــــل بعضــــرم الــــبعضصبالنســــاء إلــــى الت ــــال  

                                                           

 .230،  أحأد لأال  ع ، أاأية، د.ال يعة اإل  1س
 .8/1235 ل يعة،أ هب اأبصل   2س
 .3/213 حأد السالصا،أ أا ا ثني ل ت ة، أ. د. ل ي  3س
 . 108ال يعة صالتبحي ، أصسى الأصسصي، ،   4س
   .224، إحسال إلري ظر ت، ، السنة صأه  الت  ، 231، ،أحأد لأال د. أاأية،  ال يعة اإل5س
 . 131البتاة ال تتى، د. أصسى الأصسصي، ،   6س
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  1س ،صيأا صل بأ د رل إلى لعنة هللا تعـالى ص ضـبه ،صيع نصل أ تة الجنا
يعـــــصل تأرـــــم بعأـــــ  الفـــــصاح  صهـــــم يعتقـــــدصل حســـــب أـــــ هترم أنرـــــم يط

 .صالأعابي
  2س،  ـي جصاع الأتعـة   تـت  الجص ـة لـل جص رـاأا الع ـم بـأل  

 لـ  بأنرـا "أثـ  الجص ـة ال ـا تة  حنرـا   3س طـاءغص تتت أأـاأرم لا ـ  ال
صلــ ل  الجص ــة الأعقــصد ل  رــا   تــت  جص رــا   تــت  جص رــا صالقات ــة 

 ي حالـة أـتض الـجصع إ ا أـا  جص رـا قتـ  الـداصل ترـا  حنرـا   تـت  
  4س".جص را أيضاج 

لأــا أل الجص ــة  ــي جصاع الأتعــة ليســ  ل  رــا لــدة بعــد انترــاء  
ص  ــتل أــل أئأــة ال ــيعة  ،صل ــل أأــاأرم لا ــ  العطــاء  5س،أــدة الــجصاع
صهــي اأســة صأتأعــصل  ،أاأيــةأل العــدة ثاتتــة تح أــاع ال ــيعة اإليقصلــصل 
   6س . صأاج 

                                                           

 .1235 /3هللا الغفاتي،  يعة، نابت تل لتدأبصل أ هب ال   1س
أتــص  ضــة، ، الــجصاع صالطــص ، جلــي ل ــي 224لرــي ظر ــت، ، ال ــيعة صأهــ  الت ــ ، إحســال إ  2س

لقد الـجصاع أحأـد ، 88األحصال ال ابية، أنصت الاط ب، ، ، 91م، ، 2004-هـ 1425 ،1ط/
 .85أتي جهتة، ، 

تضـا تـل أصسـى تـل  عفـت لا ـ  الغطـاء،  قيـه أـل ل أــاء أحأـد تـل ل ـي تـل ال: كادي  الطاياس  3س
ساأللـصم،  ، القـتا .ال يعة اإلأاأية، صلد بالن  ، صتع م  ي ساأتاء، صتص ى تبغـداد، صد ـل  ـي الن ـ 

  .1/183ا ت الد ل الجتل ي، 
 .155-154، أب  ال يعة صأبصلرا، لا   الغطاء،  4س
أنـــصت الاط ـــب، ،  ، األحـــصال ال ابـــية،3/213، السالصســـياإلأـــام أصســـصلة ا ثنـــي ل ـــت ة،   5س

89. 
 .155أب  ال يعة صأبصلرا، ،   6س
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ل جص ـة لأـا هـص الحـال  ـي الـجصاع   تص د نفقـة  ي جصاع الأتعة 
أـاأرم لا ـ  العطــاء بـأل النفقـة ليسـ  أـل لــصاجم إص تـتت   1س،الأ ـتصع

  2س .الجص ية، ألل النا ج جص ة ص  ت ب نفقترا إ أالاج 
ــــه   ــــي جصاع الأتعــــةلأــــا أن ــــه  نترــــي   3س   حا ــــة ل طــــص    ألن

، صهـ ا د أـل جصاع الأتعـة   نسـب إلـى أتيـهبانتراء الأـدة ت قائيـاج أأـا الصلـ
  ال رــم إ ا التــتف الــجصع بــأل هــ ا إالأتعــة صالجنــا  هــص الفــت  تــ ل جصاع

  سأه.، صأتاد أل يأنحه االصلد  نسب له أل جصاع   ت أ تصع
طاهــا أيضـاج ل أتأتــا أل يحاسـب الأتأتــا ترـا ل ــى أ تتـه التــي أل

تداج ل ــى  قــد تصى أحـد أئأــة ال ـيعة  ،إياهـا ص ابــم أنرـا حســب العـدد
ل الت   ل تجصع الأـتأة إ "ل: سؤال ت   أل ال يعة يقصل باحب السؤا

أتعـة ت ـــتتط لـه أل تأتيـه لـ   ـصم حتـى تص يـه  ـتطه، أص ي ـتتط أياأــاج 
..  ر  يبـ   لـه أل يحاسـترا .أع صأة تأتيه   را ل ى أا  تطه ل  را

ل ى أا لم تأته أل األيام  يحسب لنرا أل أرتها بحساب  ل و قـال: 
أرتها بأقدات أا لـم  يحبا لنرا أل  ،  أل ال تطنعم  نظت أا قطع

  4س. "له يتف

                                                           

لقـد الـجصاع، أحأـد أتـي أحاضتا   ي ، 110 – 109 ال يعة صالتبحي ، أصسى الأصسصي، ،  1س
 .85جهتة، ، 

 .155،  ب  ال يعة صأبصلرا، لا   الغطاء،أ  2س
 م،1973-هـــ 1393أــال الســنة،  هــصت با ســتال، ال ــيعة صالســنة، إحســال إلرــي ظر ــت، دات تت   3س

 ،90. 
 .174أب  ال يعة، صأبصلرا، ،   4س
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ل جصاع الأتعــة    ات ــ  لــل  عــ  الجنــا أــل  ــح ؛ ل ــى  لــ تنــاءج 
أنــه األتلــال   جصاع قــد أســقط رــص صبالتــالي  ،اتت ــاب الأعبــية ح ــ 
تاج ل ـى  عـ  الفاح ـة صاإلنفـا  يلـصل سـ ، ـرصد صأـدصل تدصل صلي، ألنه 

 ـي الـجصاع الأعرـصد  حتى أنرم استح صا أا لـم يلـل حـص ج  ،أا أي اأتأة
 ــحل جصاع الأتعــة يعتتــت  صبالتــالي ،الغ ــت أــل ح ــ  ا تفــا  أــا جص ــة
   أص أصضــصلةص تأســلصل بأدلــة أنســصاة  ،جنــا بســتب أعتقــدا   اســدة
 .أساا لرا أل ح   اإلثبا 

 رابعًا: أحاد:ثهم في الترغ:ب بالمتعة:
بــــأل  لقــــد اات ــــ  ال ــــيعة تصايــــا  صأحاد ــــ  لــــ باج ل ــــى النتــــي

أيضـاج أـل أحـاد ثرم التـي نسـتصها  أؤأل   يلتأ  إيأانه حتـى  تأتـا""ال
حـد   "أـل اـتع أـل الـدنيا صلـم  تأتـا  ـاء  ـصم القياأـة  إلى التسـصل

صحـد   "أـل تأتـا أـتة لتـ    1سصهص أ دع يعنى أقطصع األن  صاأل ل"
 صأل تأتـا ثـص  ،صأل تأتا أتت ل لت  ث ثال أل النات ،ث ثه أل النات
  2س ل ه أل النات".أتا  لت  

ـــــا  ـــــدلصة إلـــــى التأت ـــــة أل ت ـــــصل ال أنـــــه أـــــل ســـــت     ـــــب الأصاجن
تحق ـ   ايـة  صا ست ابة لرا تعت  أل النات صتـدا  ال نـة، صسـت   إلـى

ب الأنلـتا  صت ن ـ ،األأـاني، صتـت  أ اهـدة الـنفا  ـي لأـ  الأعابـي
 .صالفصاح 

                                                           

 .3/1236 ل يعة، نابت تل لتد هللا الغفاتي،أبصل أ هب ا  1س
 .217،  لري ظر ت،إحسال إال يعة صأه  الت  ،   2س
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  لــــل ثــــصاب ئلنــــدأا ســــ  1سل  عفــــت البــــاد إيقصلــــصل لــــ باج إ  
أتأتا قال: "إل لال  ت د ت ل  ص ـه هللا تعـالى لـم يل أرـا أي الأتأتـا ال

ترا ل أة إ  لتب هللا لرا ترا حسنة، صلم يأد  ـدل إل رـا إ  لتـب هللا لـه 
حســنة،  ــح ا دنــا أنرــا  فــت هللا لــه تــ ل   نبــاج  ــح ا ا تســ   فــت هللا لــه 

بعــدد بأقــدات أــا أــت أــل الأــاء ل ــى  ــعتل، ق ــ  بعــدد  ــعتلو قــال نعــم 
  2س ال عت".

أيضــــاج أــــل   ــــب الأصاجنــــة أل يلــــصل الفــــصج بال نــــة لــــل طت ــــ  
صال ــ ة بــالأنلتا  صاألأــل أــل ســاط ال بــات صالح ــد  ،إطالــة ال ــرصا 
يقصلـــصل  لـــ   ـــي حـــد    لأجاحأـــة  ـــي أل ـــى ال نـــال، إ أـــا األتـــتات صا

بأنه قال: "أل تأتا أتة أأـل أـل سـاط ال بـات  أنسصب إلى التسصل
ل"  ـي ال نـا اصأل تأتا ثصثاج جاحأنـ ،ا األتتاتتت ل ح د أصأل تأتا أ

ل الأتأتـــا إ ا أ ثـــت أـــل إ ا  قـــط تـــ   نجلقـــصل إلـــى األاطـــت إ  لـــيا هـــ
 إ   ـي ال نـة أـا التسـصل ى تا أ ثت أـل ت ـا دت اتـه حتـى  تسـاص التأ

أنــه قــال: "أــل تأتــا أــتة  يقصلــصل  ــي حــد   أيضــاج لــ باج ل ــى النتــي

                                                           

ي تـــي طالـــب القت ـــحأـــد تــل ل ـــي تـــل الحســ ل تـــل ل ـــي تــل أ: هـــص  عفــت تـــل أعفييير القيييا  ج  1س
قـال  ،تـي بلـت البـد   أي أتص لتد هللا الأدني الباد ، أ أه أم  تصة تن  القاسـم تـل أحأـد تـل أالرا
أحأــد تــل ا ــ  تــل  ، أابــات القضــاة،97-5/74هـــ  سترــ  ب ال أــال  148ال ــا عي: ثقــة س : لنــه 

أتـص أحأـد اجي ل ـت  ،، ال تح صالتعد  2/62 ،ت تص  ،هـ  لالم ال تب 306 : سحيال الأعتصف تصليا 
ت ـتص   ،هــ  دات ال تـب الع أيـة 327: ستي حاتم تل إدت ـا الـتاجي اتل اإلأام ال ت ت أ ،لتد التحأل

  .2/487، م1952 -هـ 1372، 1ل، ط/لتنا
 .226،  يعة صأه  الت  ، إحسال إلري ظر ت،ال   2س
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 ل ل يه السصم اإلأـام الثالـ  الأعبـصم لنـد لان  دت ته لدت ة الحس
صأل تأتا أتت ل لان  دت تـه لدت ـة اإلأـام الحسـل تـل ل ـى  ،ال يعة

   1س ".تأتا أتأا أتا   دت ته لدت تي صأل ،ل يه السصم
لنـــد ال ـــيعة أنرـــم لـــم  أـــا أســـر  الصبـــصل إلـــى دت ـــة التســـصل

يط ـــا ل ـــى   ـــدلص بابـــاج أـــل أتـــصاب اإل ـــتاء بالفاح ـــة إ   تحـــصل، صأـــل
   تضــ رم أل ، ص     ــجم بــال صاضــع را أــل اإلبــاح  لأابــاتهم  ــي  لــ
أـنرم  قـط، تـ   ـدلصل إل رـا   ـتهم تـاتة بأحاد ـ  تـدل ت صل الأعبـية 

ل ــــى الترد ـــــد بالصل ـــــد لأـــــل لـــــم يقتـــــ  بأعتقـــــداترم  ـــــي الأتعـــــة، صتـــــاتة 
 .تي  تقتأصل ترابالتت  ب   ج نصها صيعدصنرا أل أ ض  األلأال ال

 ي التت  ب  ـي جصاع الأتعـة:  ل إأام ال يعة لا   الغطاءقص ي 
، صأـل الأع ـصم أل أا لان  الأتعـة إ  تحأـة تحـم هللا ترـا أأـة أحأـد

حالــة الســفت  ســيأا صأــل تطــصل أســفاتهم  ــي ط ــب الع ــم، أص الت ــاتة، 
صهم  ي أعية ال باب صت عـال العأـت،    ،أص ال  ل  تابطصل  ي الثغصت

إأــا البــتت صأ اهــدة الــنفا الأص ــب ل أ ــقة  أــت ل: ا ــص حــالرم أــل أ
التي تؤدى إلى الصقصع  ي أأتاض أجأنة، أص ل   أر  ـة أضـاف إلـى 

صهــــ ا نقــــض  ،أـــا  يــــه أــــل قطــــا النســــ  ص تاتي الحيــــاة الأصدلــــة  ــــ رم
لقـــاء ،صتفص ـــ  ل غـــتض ،ل حلأـــة  ـــي العســـت صالحـــتع صلظـــيم الأ ـــقة  صا 

  2س. لعراتأا الصقصع  ي الجنا صاا  بال ال ت عة، ص أت
                                                           

 .230،  أحأد لأال  ع ، د.ال يعة اإلأاأية،   1س
 .167-166لا   الغطاء، ،  أب  ال يعة صأبصلرا،  2س
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ثــــم يقســــم الت ــــ  ب ــــتف الحــــ  لــــص أل الأســــ أ ل أاــــ صا بقصالــــد 
ل    نتري الجنـا صالت ـ   ـدلص ، الجنا اإلسصم  ي جصاع الأتعة  نتر 

إلى  تحرا بل  دهـاءو صلـم  تـت  صسـ  ة إ  سـ  را ل ت ـب  ـي ا لتقـاد 
تص صأرا صاإلقبال ل  را صل   صهم يعدصل استباحة الأتعـة، أـل أبـصل 

 و صالأصضصلة  ل ص تصل لالعادة  ي  ل  أحاد ثرم ال ا بةالد
أنــه قــال: "لــيا أنــا   1سلــل أتــي  عفــتيقــصل أحــد ل أــاء ال ــيعة 

أـا الع ـم بـأل األحاد ـ   ـي   2س، ستب  أتعتنـا"أل    ؤأل بلتتنا ص  ي
اـتم القـصل ل ـى إ ـتاد تصايـة أاـتى صل ـل ن ،التت  ب بالأتعة   تحبى

 . ي لتترم ةبلثت  نةأل التصايا  الأدص  
 عفــت اإلأــام أــل أفتت ــا  القــصم ل ــى أل هــ ل التصايــة أــا الع ــم 

صد ــل آبــائي  أــل لأــ   ،ل الأتعــة أــل د نــيإنــه قــال: "أب  3س البــاد 
صالتقــد تــد ل   تنــا صالأتعــة  ،صأــل أنلتهــا أنلــت د ننــا ،ترــا لأــ  تــد ننا

د صأأـــال أـــل ال ـــت ، صصلـــد الأتعـــة أ ضـــ  أـــل صلـــ ،أقتأـــة إلـــى الســـ  
تهــا أــؤأل أصحــد؛ ألل لــه  ــي الأتعــة قالنلــاح، صأنلتهــا لــا ت أتتــد، صأ

  4س ،صأ ــــت الأتعــــة" ،أ ــــتال، أ ــــت البــــدقة التــــي يعط رــــا ل أســــتأتعة
 !!!سبحان القصل ه ا اإلأام  عفت صأعاج هللا أل يقصل 

                                                           

 .127: ست  تعت فه، ، أبي جعفر  1س
 .3/214أصسصلة ا ثني ل ت ة، د. السالصسي،   2س
 .167، : ست  تعت فه،جعفر القا    3س
لرـي ظر ـت، ، ، ال يعة صأه  الت  ، إحسال إ213أاأية، د. أحأد لأال  ع ، ، ال يعة اإل  4س

 . 214 - 213س/3 ، أصسصلة ا ثني ل ت ة،227
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 :خامسًا: أدلة المؤيد:ا والمخالف:ا للمتعة
 تســـصللرـــد : أل الأتعـــة لانـــ  أباحـــة  ـــي يقـــصل  قرـــاء ال ـــيعة

ص ـــي  ـــطت أـــل لرـــد الا يفـــة لأـــت تـــل  ص ـــي لرـــد أتـــي بلـــت هللا
صهـــم   1س،حتـــى أنـــه حتأرــا صأأـــت الأســـ أ ل بــال   لنرـــا  الاطــاب 

لتـــب ال ـــيعة صبعـــض  يســـتدلصل ل ـــى  لـــ  تتصايـــا  لد ـــدة تص ـــ   ـــي
 .لتب أه  السنة

أأـــا الفـــت  اإلســـصأية األاـــتى  تقـــصل: أنرـــا لانـــ  لـــادة  اه يـــة 
ا  ي السنصا  األصلى أل لبـت التسـالة، حتـى أل أأـت لأ  الناا تر

تتحت أرا  ي  صم ا تت أص  ـي ح ـة الـصداع  ـأنرا  ـأل  ـتاب  النتي
صنجلـــ    رـــا  الاأـــت الـــ ي حـــتم بعـــد ســـنصا  أـــل بعثـــة النتـــي ال ـــت م

  2س آيا  التحت م.
صنــجاع تــ ل ال ــيعة صالســنة  ،لقــد أبــب  جصاع الأتعــة نقطــة اــصف

ـــصم، صأـــل الأؤســـص ـــدل  قرـــي أـــل جأـــل  ـــى ال  ـــاج أل البـــحابة إل   حق
لفـصا  ـي  لـ  صأ ،ل ـد اع لـل الـجصاع الأؤقـ  ى بعض ألصم ال يعة انتـت 
إ  يقــصل:  أــنرم لا ــ  الغطــاء، الــتؤصا اص عــ اال تــب صهــم  اــصتصل صت 

صلأــ   "أل الأتعــة بأعنــى العقــد إلــى أ ــ  أســأي  ــتلرا تســصل هللا
عــد ص اتــه، صقــد اتفــ  صب ترــا  أالــة أــل البــحابة  ــي حيــاة التســصل

                                                           

، البــتاة ال تــتى، د. أصســى الأصســصي ، 152لا ــ  الغطــاء، ، حســ ل أل أبــ  ال ــيعة،   1س
120. 

 ،4/94، الفقـه ل ــى الأـ اهب األتأعـة، لتـد الـتحأل ال جائــتي، 68 /3   تـدائا البـنائا، ال اسـاني،2س
 .108د. أصسى الأصسصي، ،  ال يعة صالتبحي ، ،85جهتة، ، لقد الجصاع أحأد أتص
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 ..الأفســـتصل أل  أالـــة أـــل لظأـــاء البـــحابة لـــانصا يفتـــصل تحباحترـــا
صالأــــانعصل أــــنرم  ــــدلصل أنرــــا نســــا  صحتأــــ  بعــــدأا أباحرــــا صتــــاتة 

   1س. جلأصل أنرا نسا  بال تاب"
أنــه أبــاح الأتعــة ألبــحابه صلــم  لأــا ثتــ  لنــدهم أل تســصل هللا

 اء ال ـيعة أباحـةقدا  ل أـ ثت  لنه أنه نري لنرا،  بق   حسب أعت
ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  چ  تد لــــــــــة اآليــــــــــة  ــــــــــي قصلــــــــــه تعــــــــــالى:

 دصل أل   قرا ناسة.   2س چڦ  ڦ
ألل أعنـــــى  يفســـــتصل لفـــــ  ا ســـــتأتاع ل ـــــى أنـــــه جصاع الأتعـــــة، 

ص ؤلــدصل ل ــى هــ ا الأعنــى ت فــ   ،ا ســتأتاع لنــدهم دصل لفــ  النلــاح
لعقـــد لقـــد إ  ـــات ل ـــى ل  يـــه إ ـــاتة إلـــى أل اإ إ تـــاء األ ـــت صيقصلـــصل:

ـــاء األ ـــت بعـــد ا ســـتأتاع ـــه أأـــت تح ت ـــ   ـــي لقـــد  ،أنفعـــة، لأـــا أن ص ل
 حنـــه   ـــب  ـــي النلـــاح، صيطالـــب الـــجصع  ؛اإل ـــاتة صالأتعـــة، أأـــا الأرـــت

  3س بالأرت أص ج قت  أل يألل أل ا ستأتاع.
ص نـدصا نظـت ترم الفقريـة اإلباحيـة  ،قد تد أهـ  السـنة ل ـى ال ـيعةل

 صاج صقـــــالصا: إل اآليـــــة صتد   ـــــي الـــــجصاع الأعـــــتصف التـــــي تقـــــصل بـــــال
صالأعرـــصد الـــدائم صلـــيا  ـــي جصاع الأتعــــة؛ ألل ســـيا  اآليـــة ل رـــا  ــــي 

 األ نـــاا الصتـــي يحـــتم الـــجصاع أـــنرلالـــجصاع  قـــد تـــدأ  اآليـــا  تعـــدد 
                                                           

 . 153- 152سغطاء، ، ب  ال يعة صأبصلرا، لا   الأ  1س
 . 24ساآلية  سصتة النساء،  2س
 .154،  أب  ال يعة صأبصلرا،  3س
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ڍ  چ  ـال الأحتأــا :صأبــاح أــا تصاء  لــ  ح ــ  قــال تعالـــى  ــي ت ــــ

ي حــــتم أ  1سچٻ  ٻ  ٻ   ...  ڌ  ڌ    ڎ  
صاع الــدائم الأعرــصد  ــي اإلســصم، ل ــيلم التــجصع ترــؤ ء يعنــى تــ ل  الــج 

رصت قابد ل أا  تع إلـيلم أي لتتجص صهل بالأ ،لتتتغصا النساء بأأصال م
لأـا  الفع  الأحـتمصهص اإلحبال صتحب   النس  دصل أ تد  ،بالنلاح

   2س يفع  الجنا.
ڤ  ڤ       ڤچ  ترــ ا يلـــصل أعنـــى ا ســتأتاع  ـــي قصلـــه تعـــالى:

أأــــــــا  ،لقــــــــد الــــــــجصاع الأعــــــــتصف 3س چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
 تعـالى:سـبحانه ص قصلـه  تسأية الأرـت أ ـتاج  قـد صتد  ـي القـتآل لث ـتاج أنـه

صأأـــــــــا إنـــــــــه أأـــــــــت  ، 4س )چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    چ 
تح تــاء األ ــت بعــد ا ســتأتاع صالقــصل بــأل  لــ  لــيا ال ــأل  ــي الــجصاع 

 صيفرـــم أنرـــا أتـــصهل أ ـــصتهل إ ا الـــدائم،  ـــحل  ـــي اآليـــة تقـــديأاج صتـــأا تاج 
  5س. أتدتم ا ستأتاع ترل

                                                           

 . 23-24سسصتة النساء، اآلية   1س
 .82-81، تفس ت اإلأاأ ل ال     ل،   2س
 . 24سسصتة النساء، اآلية   3س
 . 50سسصتة األحجاب، اآلية   4س
التحأل ال جائتي،  عة، لتد، الفقه ل ى الأ اهب األتأ 469- 684س/3ل  اساني،  ،ئا البنائاتدا  5س
،  ، ال ـيعة صالسـنة، إحسـال إلرـي ظر ـت،85جهـتة، ، أحأـد أتـى  اإلسـصأي، ، لقد الـجصاع4/95

أاأيـــة، د. أحأـــد لأـــال  ـــع ، ، ، ال ـــيعة اإل215/ 3، السالصســـي، ، أصســـصلة ا ثنـــي ل ـــت ة90
 .191أتص  ضة، ،  اع صالطص ، جليالجص  ،229
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ے  ے  چ  ة بقصلــه تعــالى:اســتدل أهــ  الســنة ل ــى تحــت م جصاع الأتعــ  

ۓ    ۓ    ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۅ    ۅ   

صقد نجل  اآلية ال ت أة  ي صق     ص ـد  ـي   1سچۉ  ۉ  ې  ې
البـــحيحة أـــا يعـــد التـــتاف أـــل النتصيـــة الســـنة  ص   ـــيال ـــت م ال تـــاب 

إ  الـجصاع الأعرـصد الـدائم   ص  تاد بـاألجصاع هنـا ،اإلسصم تنلاح الأتعة
لـــى أل الأتأتـــا ترـــا تـــدا   ـــي لـــداد األجصاع  ـــي هـــ ل اآليـــة د  اصأـــل 

  2س  ع يه بالدل  .
 تع ــ   ــي إباحــة الأتعــة ب ــيء  ــ  هــ ا    نبغــي ألحــد أل أأــل      
  تحتأــ ، انتبــاتاج لأــ هب  ال ــت م صيحأــ  آياتــه أــاالقــتآل  لتــابأــل 
صأل ـى أـل   تاب ال ت م  ص  ل  أعتقد  اسدالأص تأي تق دل  حل  لالتقد

صال ــصم بعـد هـ ا  ــي أسـألة النسـة   يقــصم ل ـى أســاا  لـ  تأي باطـ 
 .صبالتالي  رص تج د بأا   حا ة إليه ص   ائدة  يهت  هص ا تغال 

أبــــاح الأتعــــة ألبــــحابه،  رــــص حــــ   هللا تســــصلل إقــــصلرم أأــــا       
إنأا أباحه بأأت أـل هللا لحا ـة لاتضـة  ـي  ـت  ألـة اسـتثناء  صل نه

 أل األب  القتآني العام ثم نري لنرا لقب اإل ل ترـا نريـاج أؤأـداج لأـا
استباح ألة بـأأت هللا سـالة أـل نرـات صلأـا أنـا إقاأـة حـد السـتقة  ـي 

  الحتب.حالة 
                                                           

 .31-29، اآليا  سصتة الأعاتع  1س
الأأ  ــــة العتأيــــة  ،الت ــــاض ،6ط/ل ــــي أحأــــد الســــالصا،  ه، السالصســــي، أصســــصلة ا ثنــــي ل ــــت   2س

 .  219 - 218س/3 ،م2002 السعصدية،
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اســـتدل ال ـــيعة أيضـــاج ل ـــى حـــ  جصاع الأتعـــة تتصايـــة لـــ باج لـــل       
حـصل صأنـه   ـجى  يـه دتهـم  أنه سئ  لل أتعة النساء  قال: " ؛إأاأرم

"أل ح يـــة الأتعـــة قـــد بـــات   2س:صيقـــصل لا ـــ  الغطـــاء  1س ، أـــا  ـــص "
بالابـص، قـد  - لـتم هللا ص ـه - عاتاج أله  الت   ص اتة لرـم، صل ـي 

حنلات حتأة الأتعة صأل ل أاته الأأثصتة التـي  ـت  تضا ت النق  لنه ت
الأتعــة أــا جنــي إ   ــقي  لــل أ ــتى األأثــال قصلــه: "لــص  نرــي لأــت

  3س".ىأص األ ق
 قـال: "أـا   4س،أيضاج  ي تصاية أاتى أل ت صج  اء إلى أتي  عفت     

تقصل  ي أتعة النساء، قال: أح ـه هللا  ـي لتابـه صل ـى لسـال نتيـه  رـي 
لى  صم القياأة قال: يا أتي  عفت أث ـ  يقـصل  لـ ! صقـد حتأرـا حصل إ

ل  ع   قـال: إنـي أل ـ   بـاب  لأت تل الاطاب صنري لنرا قال: صا 
أل  ل  أل تح    ئاج حتأه لأـت قـال:  أنـ  ل ـى قـصل بـاحب  صأنـا 

  ر ـــم إ  لنـــ  إل القـــصل أـــا قـــال تســـصل هللا ل ـــى قـــصل تســـصل هللا
 أقتـــ  الت ـــ   قـــال: يســـت  أل نســـاء   ، صأل الباطـــ  أـــا قـــال بـــاحب

 عفـــت  صأناتـــ  صأاصاتـــ  صأنـــا  لأـــ  يفع ـــلو قـــال:  ـــألتض لنـــه أتـــص
  5س ح    لت نساءل صأنا  لأه".
                                                           

 .224لري ظر ت، ، إحسال إ ال يعة صأه  الت  ،  1س
  .164 : ست  تعت فهكاد  الطااس  2س
 .3/225لة ا ثني ل ت ة، أصسص ، 158أب  ال يعة صأبصلرا، لا   الغطاء، ،   3س
 .127: ست  تعت فه، ،أبي جعفر  4س
 .221، ال يعة صأه  الت  ، ، 108ال يعة صالتبحي ، د. أصسى الأصسصي، ،   5س
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صتاــــض  ،صتــــن، ل ــــى الأتعــــة ،لقــــد صتد  أحاد ــــ  لث ــــتة تؤلــــد     
 ــي   1س، ال   نـيإأـام ال ـيعة ل  رـا صتحـت، ل ـى لأ رـا   ـ لتصا لـل 

، صلأ رــم ترــ ل الأعتقــدا  ،ا  ال ــيعةؤلــد أعتقــديــه  أيضــاج قبــة تأسلف
أل ضأل هؤ ء أل ت صج قـال: "بعثـ  إلـي اتنـة لـم لـي يقصل ال   ني: 

لال لرا أال لث ت  قال : قد لت   لثتة أـل  اطتنـي أـل الت ـال   ـم 
ي أل هللا أجص رم نفسي، صأا بعث  إلي  ت بة  ي الت ال   ت أنه ت غنـ

 ـي سـنته  صأ نرـا التسـصل -نـى الأتعـةتع - لج ص ـ  أح رـا  ـي لتابـه
حتت  أل أطيا هللا لـج ص ـ  أ  تعنى لأت تل الاطاب  حتأرا ج ت

 تجص نـــي أتعـــة  ق ـــ   ،صألبـــي ج ـــت  ـــص  لت ـــه صأطيـــا تســـصل هللا
ست ــ تل  ـــدا   ل يــه  أاتتتـــه أ   2سلرــا: حتــى أداـــ  ل ــى أتـــي  عفــت

  3س.ا أل جصاع" قال: أ ع  ب ى هللا ل يلأ
                                                           

ل، لــال  ــ ة  عفــت ال   نــي،  قيــه إأــام أــل أهــ  ل ــ  أتــيأحأــد تــل يعقــصب تــل إســح  : هك لينووي  1س
الــتد ل ــى القتاأطــة ال ــا ي  ــي ل ــم الــد ل،  ،هـــ  تــص ي   رــا، أــل لتبــه441-هـــ329ال ــيعة تبغــداد، س
هــ  385تـل النـديم س   أحأـد تـل إسـحا  ،، الفرتسـ 15/280ألصم النـبصء، . سس ت صتسائ  األئأة

 ـراب الـد ل  أع ـم الت ـدال،، 135،  ،هــ1350 ،1ط/ تحق  : تضـا ت ـدد، دات الأعت ـة، ت ـتص ،
، 56/297 لســا ت، ، تـات ة دأ ــ ، اتـل4/303 ،أتـي لتــد هللا يـاقص  الحأــصي، دات بـادت، ت ــتص 

، الــصا ي بالص يــا ، 7/566تـات ة اإلســصم، الــ هتي،  ،23/362، اتــل أنظــصت، أاتبـت تــات ة دأ ــ 
 ،2ط/رنـد، ، لسال الأ جال، اتل ح ت العسقصني، تحق  : دائتة الأعتف النظاأية، ال5/226البفدي،
  .7/145األلصم، الجتل ي، ، 5/433م،1971-هـ 1390

 .127: ست  تعت فه ،أبي جعفر  2س
، 233أحأــد لأــال  ــع ، ،  أاأيــة، د.ال ــيعة صأهــ  الت ــ ، إحســال إلرــي ظر ــت، ال ــيعة اإل  3س

 السالصســـي، لة ا ثنـــي ل ـــت ة،صأصســـص ، 3/1236 ب ال ـــيعة، نابـــت لتـــد هللا القفـــاجي،أبـــصل أـــ ه
3/215. 
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نظتة ال ـيعة إلـى جصاع الأتعـة  رـي صا بـة ص جأـة صحتـى  ه ل هي     
 أل هـ ل الأـتأة تفضــ را ل ـى الــجصاع العـادي انتبــاتاج لأعتقـداترا، تتــجصع

 ـتد ؛ تـ  لأالـجصاع صأـا  تتتـب ل يـه أـل أبـال  ليا ت بـة  ـي أبـ 
 صتاـــال  لأـــت تـــل الاطـــاب ،هأنرـــا تطـــا هللا أـــل ح ـــ  هـــي تعبـــ

لتب ال يعة التي أط عنـا ل  رـا تـتصى  ألنرا تاالفه  ي الأعتقد، صأ  ب
 .ل د جصاع الأتعة تراص ه ل القبة صلأنرم  ت دصل ت

أـل ل أـاء السـنة صهـص   1سلأا  تصي أيضـاج أل التا ـب األبـفراني     
الثقــة الثتــ   ــي لتابــه أــا نبــه: "أل لتــدهللا تــل الجأ ــت

ل  ــت اتــل   2س
لبــاا

أـــ  ل ـــ  : "ســـ  أتتح   ـــه الأتعـــة  قـــال لـــه اتـــل لبـــاا  3س
 ســطح  الأ ــاهت ت نرــا صأــ ل أتيــ  صهللا أــا صلــدت  إ  بالأتعــة  أســألرا

                                                           

 ،الأ قب بالتا ب، أاهتتص القاسم الحس ل تل أحأد تل الفض  األبفراني : أالراغب األصفها ي  1س
يفه، ال ت عة إلى ألال ال ت عة، الأفتدا   ي  ت ب القتآل،  اأا التفاس ت الـ ي لـم ناأل تب ،أحق 

  .18/121 يلأ ه صاستفاد أنه اإلأام التيضاصي  ي تفس تل. سألصم النبصء، ال هتي،
تص ي سنة صلد سنة أثن ل،  أد نةأصل أصلصد ل أرا ت ل بالتل العصام تل اص  د،  :عبم هللا ب  هكزبير  2س
ل لـال لت ـت  ـي الع ـم صال ـتف،  ،صتصاية أحاد   ،هـ ، صله بحبة73س لـدال أـل بـغات البـحابة، صا 

  . ة تضي هللا لنرم، له أصاق  أ رصدةالبد  ، صاالته لائصال راد، أأه أسأاء، ص دل 
ل أــــاء ص ، 3/212 ، الثقــــا ،5/56 ، الــــتاجي،صالتعــــد   ، ال ــــتح3/514 أع ــــم البــــحابة، البغــــصي،س

تات ة أصلـد الع أـاء صص يـاترم، أتـص سـ يأال ، 1/195، طبقا  الأحدث ل ،55األأبات، اتل حبال، ،
 ،1ط/د ســــ يأال الحأــــد، الت ــــاض، هـــــ  تحق ــــ : د. لتــــد هللا أحأــــ379أحأــــد تــــل جأــــت التأعــــي س :

، ت ــال بــحي  أســـ م، 1/387 ، الردايــة، ال صبــا ي،1/107 ،، ال نــى، اتــل أنــدل1/70، هـــ1410
تــل اأع ــم البــحابة،  ،3/1647 األبــتراني، ،أعت ــة البــحابةص ، 1/72 ، تــات ة أبــترال،1/342

ــــــد3/905 ،ا ســــــتيعاب،2/126 أــــــتجص ، ــــــل لت ــــــاء، ات ــــــتا ، صا نتق ــــــات 1/268 ،لت ــــــي ، ت ــــــل أت  ة ات
 . 1/41ألصم النبصء،  ،3/201، أابات القضاة، 330، تات ة صاسط، ،1/388ا ثأة،

 . 18، ،ست  تعت فه: ابن عباس  3س
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يقـــصل إأـــام ال ـــيعة لا ـــ  ص   1س،  قالـــ : صهللا أـــا صلـــدت  إ  بالأتعـــة"
أل ت صج سأل   ة الببتة  قال له: بأل اقتـد    ـي  ـصاج   2س،الغطاء

لـال أ ـد   قال لـه: ل ـ  صلأـت الأتعةو  قال: بعأت تل الاطاب
الحــد   لنــه أنــه بــعد الأنتــت  قــال: يــا  ،نــاا   رــا! قــال: نعــم بــ ال

أ را النـاا أتعتـال أح رأـا هللا صتسـصله ل ـم صأنـا أحتأرـا ل ـيلم صألاقـب 
   3س. ل  را  قت نا  رادته صلم نقت  تحت أه

حد ثــه لــل تح  ــ  الأتعــة  ثــم  اــتم إأــام ال ــيعة لا ــ  الغطــاء      
أل لـــ  أتعـــة    -حســـب جلأـــه -قـــد ثتـــ  باألدلـــة البـــحيحة   يقـــصل:

ضتت   را  ي لا  ، أص أ   أباحة بضتصتة العق  صه ل بـفة نلـاح 
أــل أ ــل ل ـم نفــي الأضــتة  الأتعـة    ــب إباحتــه بأبـ  العقــ   ــحل ق ـ 

 ـي  لـ  ق نـا أـل أدلـى ضـتتاج  لل نلاح الأتعـة  ـي األ ـ  صالاـصف،
  4س  ي األ    ع يه الدل  .

العقـــ  تتأأـــ  العصاقـــب، أأـــا  -ه صتعـــالى ســـبحان - إنأـــا  ضـــ  هللا     
أــثصج:  حنــه  ــتى الحالــة الحاضــتة ص   نظــت إلــى لاقتترــا،   ؛ق  ــ  العقــ 

ل ال ـــ،  ـــتى أاـــ  الأـــال ص   تأأـــ   ـــي لقصبـــة القطـــا، صالجانـــي  ـــتى أ
قضـــاء ال ـــرصة، ص   تأأـــ   يأـــا   نـــى أنـــه أـــل  ضـــيحة  ـــي الأ تأـــا 

 .صاآلاتة صقا ل ى  ل  صلقصبة  ي الدنيا
                                                           

 .161، لا   الغطاء، ، أب  ال يعة صأبصلرا  1س
 .164،  ،: ست  تعت فهكاد  الطااس  2س
 .162،  ،صأبصلرا أب  ال يعة  3س
 .163 ، نفا الأت ا،  4س
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 حــــدصد أ ــــ  هــــ ا العــــالم أحــــدصدة صل ــــل الــــ ي  ــــتع ال ــــتع أل ــــم     
بعصاقــب األأــصت،  قــد أ ت ــ  الع ــم اآلل أل أــل أســباب أــتض اإل ــدج 

طــت  ل أبــاباج  ــالأتأة تبــب  ا تبــال ال نســي الــ ي يلــصل  يــه أحــد ال
صه ا أل أ ـد األضـتات التـي  ،اج ناقصج ل أيا أل  تب  ترا  نسي صلاءاج 
 هللا.   أصالتي لم يع م لصاقترا أل قت   ت ا را اتم 

صدل ـــ  لـــصل الأتعـــة ترتانـــاج صا تـــتاء ل ـــى أهـــ  الت ـــ  صلـــ باج صجصتاج 
تـــي ل ــ رم أنـــه لـــم  ثتــ   ـــي لتـــب ال ــيعة  لـــت صاحـــدة أــل النســـاء الص

، بأــــا  ــــ رم آاــــتهم اإلأــــام ل ــــت ة يثنــــتأتــــا ترــــا أحــــد أــــل أئأــــترم ا 
ـــدل   األاـــت أل  أيـــا ، الغائـــب النســـاء ل أيـــا أئأـــترم  لـــتل  ص لـــت ال

  تهم، لأا أنه لـم  م ال  ي ال يعة أأأسأائرل  ي لتب التات ة سصاء 
هـ ا أـا أنرـم  ، ثت  صاحد أـل أص دهـم بأنـه لـال حبـ  ة أتعـة صثأتترـا

أ ئصا لتب التات ة صاألنساب صالس ت أل األساط ت صاألباط   صهـ ا أأـا 
اهم إلــى ألصهــم  رــاتصا تتهــانلم    ــصاب ل يــه لنــد صاحــد أــنرم أــل أدنــ

  1س أل لنتم بادق ل.
لندأا لـصح  لـدم انت ـات جصاع الأتعـة  ـي ال ـيعة ت ـم الصضـصح 
صالبســــاطة صالســـــرصلة  ــــي ت ـــــال   جصاع الأتعـــــة صالتحــــتت أـــــل تبعـــــا  

، تدصا ل ــى  لــ  الــبعض بأحاد ــ  أل صبــة لأــا صالأرــت صلصاجأــه الــجصاع
جصاع أسـأاء لـ باج لـل صى تصيـة لنـدأا ت   2س ع  إأاأرم لا   الغطاء

                                                           

 .234أحأد لأال  ع ، ،  أاأية، د.، ال يعة اإل227،  ري،ال يعة صأه  الت   إحسال إل  1س
 .641ست  تعت فه، ،: اسكاد  الطا  2س
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البحاتية الأ رصتة تـ ا  النطـاق ل أاـ  لائ ـة جصع   1ستن  أتي بلت
 ــتصى لنرــا هــ ا ال ــ ب تت  بــاج   2سأم لتــدهللا تــل الجأ ــت  تســصل هللا 

ل غ ــت بــأل  تت ــب هــ ل ال ت أــة صالــبعض أــنرم قــال: "أل أهــ  الن ــ  
ل لانـــ  حـــص ج صأ ،بـــصد ال ـــيعة  ـــتصل أل الأتعـــة ل ـــباابـــة صلـــ  

صلــيا لــ   ،لانــ  حــص ج  صال ــيعة  ــي لــ  ألــال تــتى الأتعــة ل بــاج صأل
لصل ل باج ثم تترم  ا  النطـاق ل تـجصاع الأتعـة، يل     3س حصل يفع "

تت ــب   ــت   يــه صتبــفه بأنــه طت ــ   ــدا  ال نــة، صيســاصي الأتعــة ص 
اف إ  ضــع بــه نتيــاء أنــه ال رــ  الأتلــب   يعتقــددت ــة البــديق ل صاأل

 النفصا صأتض العقصل أل الأس أ ل.
 سادسًا: رأ  علماء اإلسالم في المتعة:

ــــى الأــــتأة      ــــجصاع ســــلل الت ــــ  إل ــــاء ال ،إل أهــــم أقابــــد ال ــــصع صبق ن
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ بالتناســ ، صت ث ــت األأــة الأســ أة قــال تعــالى:

                                                           

 ثصثــة ســنة صتص  ــ  بألــة، قــديأاج  إســصأرا صلــال العــصام، تــل الجأ ــت جص رــا: الصااد:ق بكاار أبااي بناات أسااماء  1س
طبقــا  اتــل . سالنطــاق ل تــ ا   ســأرا التســصل إلــى الطعــام لتقــديم ثصأرــا  ــق  هللا، لتــد اتنرــا  قتــ بعــد صســبع ل
، 982 ، ،، أعت ـة البـحابة2/783 تـات ة اتـل أتـي ا ثأـة،، 517، ي،، تات ة الثقا ، الع  8/196سعد 

عـد   البــا ي، التال ـتح ص ، 883صام الســنة، ،قـ ،، سـ ت الســ   البـالح ل107تــل أنـدل، ،اال نـى صاأللقـاب، ص 
ـــاء، 3/1275  ، ترـــ  ب األســـأاء النـــصصي،7/7، أســـد الغابـــة، اتـــل األث ـــت،7/3147 ،التصأـــي اتـــل، أع ـــم األدب
ـــــ هتي،35/123، ترـــــ  ب ال أـــــال، 2/328 ـــــ لتة الحفـــــاظ، ال ـــــا  ، الـــــصا ي1/38، ت ، 9/36البـــــفدي،  ،بالص ي

، 3/506أغاني األايـات، تـدت الـد ل الع نـى،  ،1/314ح ت،  اتل ،، نجهة األلباب80،اتل ا  ال، الص يا ، 
 ،أبــتالقــاهتة، الألتبــة الت ات ــة ال تــتى، ، هـــ 911: س ،إســعاف الأبطــأ تت ــال الأصطــأ،  ــصل الــد ل الســ صطي

 ،تـل لتـد التـتا ،ا سـتيعاب ،4/515تـل حنتـ ، ا، أصسـصلة 488، بفي الـد ل، ،ت ه بال، اصبة 34،
4/344.  
 .761ست  تعت فه ،  عبد هللا با البب:ر:  2س
 .234 ،  ع ، لأال أحأد. د اإلأاأية، ال يعة  3س
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ـــتم  صهـــ ل الأقابـــد ال ـــت فة (1) ،چک  ک   ک  ک  گ     ت
"إ ا لـال الاــال  ، إ  بـالجصاع ال ـتلي ؛أ أـ  ص ـه ىلتنـي اإلنسـال ل ـ

ا جاج ل ـى سبحانه صتعالى قد صضا  ي اإلنسال  ت ـجة ال ـنا لت ـصل حـ
صيعأــت بـه ال ــصل  ــص  ــ   ــي أل  ــت   اإلنســاني الـجصاع  بقــي بــه النــصع

بــــاب الأتعــــة يحــــصل أ ــــتي هــــ ا الحــــا ج، إ    عــــ  لث ــــتاج أــــل النــــاا 
ص نبــت صل لــل الــجصاع  ،بالأتعــة يلتفــصل  ــي قضــاء حــا ترم الجص يــة

  2سالأط صب، بأا  يه أل تبعا  صت ال  ".
: "إ ا صالســـــنة نقـــــصج أـــــل لتـــــاب ال ـــــيعة  3سأحأـــــد أأـــــ ل: د يقـــــصل

 ،ح لم ن ـدل يفتـت  لث ـتاج لـل الجنـاحلأ  العق   ي ه ا النصع أل النلا
،  رـــــ ل  ـــــنالة عبضـــــاقـــــصل تـــــحل الأتعـــــة أـــــل بـــــاب اســـــت ات اإلصأل ال

الس يم قت  الأ تع، يضـاف إلـى  لـ  أـا يسـتتبعه نظـام  ت ضرا ال ص  
صاســترتات بــالأتأة صهــ ا الصضــا الــ ي تضــصا بــه ل أــتأة  ،الأتعـة أــل  ســاد

صدصل إ  ـــات  تـــتة أاـــتى  ـــحل هـــ ا يعتضـــرا  ،ت ـــصل أســـتأ تة  تـــتة أل
  4سأل د أنصاع الاطت".

                                                           

 . 21سسصتة التصم، اآلية   1س
 ، 3/270، ، ال اسانيتدائا البنائا  2س
م حـي الأن ـية بالقـاهتة، تـدتع 1886أد ـب صأفلـت صلاتـب أبـتي، صلـد  ـي  أحمم أمي  إبورهيي :  3س

م، أن ـأ 1911ال تلي، ح   نـال أنرـا الـدلتصتال، سـنة   ي تع يأه أل ال تاب إلى األجهت، ثم القضاء
، صم، صضــحى اإلســصم، صظرــت اإلســصم، أ ــرت أؤلفاتــه:   ــت اإلســأ  ــة الثقا ــة، صال اأعــة ال ــعتية

 . صيل ت ديا الأصسصلة الحتة تتا م الع أاء صط بة الع م الأعابت ل، م. س1954تص ى سنة 
 .92ال يعة صالسنة، إحسال إلري ظر ت، ،   4س
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ى الأتعـــة اتفـــ  ل أـــاء الأســـ أ ل ل ـــى أل العقـــد تحـــ  أســـأ   قـــد 
إ     ص ـــد ااــتصف تـــ ل   1س تـــت أــا يفع ـــصل هــص الجنـــا بع نــهصيعت ،حــتام

ال رم إ  التقـادهم  ـي أل أـل اتفـ  أـا أنثـى   2س الجنا الأحتأة صالأتعة
نترـاء الأـدة الأؤقتـة أل اأع نة أل الأتعـة   ـب ل يـه بأ ـتد ل ى أدة 

أ ـــص يلصنـــصا أعـــ صت ل  ـــي   3س !ل ص رـــه ص   نظـــت إل رـــا لأـــا قـــالصايحـــص 
ا الفــت  صهــم يعتقــدصل أنرــم يحســنصل بــنا  أــل نظــت إلــى ال رــ  ترــ 

أحــصال ال ــيعة  ــي الأتعــة  ــي هــ ا الجأــال   يحتــاع  ــي حلأــه ل ــ رم 
  4س بالجنا إلى تتهال.

صهــــص أــــل  ، ــــي جصاع الأتعــــة  5س تأي األســــتا  أصســــى الأصســــصي 
لــ ل  نق ــ   ؛ل أــاء ال ــيعة الأبــحح ل آلتاء ل أــاء ال ــيعة الأنحت ــة

                                                           

، 36، ال ـ ة أحأـد تـل لتـد الصهـاب، ، التد ل ـى التا ضـة، 3/270، ، ل  اسانياتدائا البنائ  1س
ال ـــيعة  108، أصســـى الأصســـصي، ، ، ال ـــيعة صالتبـــحي 217لرـــي ظر ـــت، ، ال ـــيعة، إحســـال إ

أـ هب ، 3/214 سـصلة ا ثنـي ل ـت ة، د. السالصسـي،، أص 229أحأد لأـال  ـع ، ،  أاأية، د.اإل
 .3/1234 ل يعة،ا
 .60، أحلام الجصاع، أحأد ت دي أحأد، ، 3/231 لة ا ثني ل ت ة،أصسص   2س
الفقــه ل ــى  ،25،  ،، الفقــه ل ـى الأــ اهب الاأســة، أحأــد  ـصاد أع نــة92ال ـيعة صالســنة، ،   3س

، لقــــد  89 – 88س، األحــــصال ال ابــــية، أنــــصت الاط ــــب، ، 4/94الأــــ اهب األتأعــــة، ال جائــــتي، 
 .   189، الجصاع صالطص ، جلي أتص  ضة، ، 82جهتة، ، الجصاع، أحأد أتى 

   العطاء  صقد  لتل ال اتـب نفسـه  ـي ستأي لالم أل أه  السنة  ي نقد ص رة إلى لاه ا التأي   4س
 .154، ، لتابة أب  ال يعة صأبصلرا، لا   الغطاء

ل الأصســـصي : بــاحي لتــاب ال ــيعة صالتبــحي ، صهــص حف ــد الســ د سأتــص الحســموسااي الموسااو    5س
م، صأ أ  الدتاسا  التق  دية  ي  اأعاترا ال تـتى، صحبـ  ل ـى 1930األبفراني ، صلد  ي الن  ، 

ال رادة الع يا  ي الفقـه اإلسـصأي ا  ترـاد، صالـدلتصتال  ـي الف سـفة، أـل أؤلفاتـه، إ ـتال  ـي تأـا قـتل، 
 .   صيل ت ديا، الأصسصلة الحتةسقصالد   سفية ال أرصت ة الثانية. 
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 ا يقصل: "التقد  اجأاج أنه   تص د  لـتة باط ـة أثـ  الـجصاع تأيه لاأصج إ
صل ــل أــل  ،صألط ــ  لرــا أتتتاترــا الأؤقــ  التــي أدا رــا الفلــت ال ــيعي

يأعــل النظــت   ــداج  ــي الت ــت ا اإلســصأي صيقــاتل ت ــت ا النلــاح الــدائم 
تت ت ا الجصاع الأؤق   تى أنه أـل الأسـتح   أل يبـدت لـل ال تلي 

تــ  يلــصل البعــد ت نرأــا  ا  أحــدهأا  نــاقض اآلاــت،أ ــتع صاحــد ت ــت ع
  1س .لل األتض صا بعد السأ

ـــدائم صحـــتم  ـــي أصيقـــصل  يضـــاج: إل اإلســـصم الـــ ي  ـــتع الـــجصاع ال
الـــجصاع الـــدائم أ ثـــت أـــل أتأعـــة نســـاء، ص ـــتط  ـــي ال أـــا تـــ ل األجصاع 
العدالة صحتم تعدد األجصاع لند لدم القدتة، ل   يألل أل نتبـصت أل 

ترــــ ل الدقــــة صالأتانــــة صالقــــصة  ــــي تحد ــــد أــــنرج الــــجصاع صالنلــــاح  ــــت عة 
يضــا قــانصل آاــت هــص أقــتب أــا يألــل أل يلــصل إلداأــة الع ــتة ت نرأــا 

   2س .إلى إباحة ال نا
أل التداهة أل ال ت عة اإلسصأية   تقضي ت صاج جصاع  تد 
صاحد أل أل  اأتأة   أعرل سق  صاحد لأتعة، صأدصل أل يعط رل 

 اء أا التحد د أص أعا اج صيلصل  ي ح  أنرل أتى أا  ص لسصةأ نفقة
األأبات  ثم انتري الاصف ت ل أه  السنة ص قراء ،أسبقاج لر ا الح 
  3س .أاأيةاإلال يعة أا لدا  الأتعة ل ى تحت م جصاع ي  ل  الجأال 

                                                           

 .120 ، ،د. أصسى الأصسصي  البتاة ال تتى،  1س
  .120-121س ، البتاة ال تتى،  2س
 .92ال يعة صالسنة، إحسال إلري ظر ت، ،   3س
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لقد  لتنا أل قت  أل الاصف أ تد ت ل أه  السنة صال أالة 
 صال ي ل يه أه  السنة صال أالة أ ل ال يعة  ي  صاج نلاح الأتعة،ص 

أل لرد البحابة صحتى اآلل إل ه ا النصع أل النلاح باط  ألنه 
 ،حف  النس ص  ، اال  أقتضى لقد الجصاع أل الدصام صا ستقتات

 ىإله ا الجصاع تتي ؛ ألسباب تم  لتها ثم حتم ط ب الصلد صانه اسص 
 . صم القياأة
ل   ةنلحألى ه ا  هب  أرصت البحابة بأل نلاح الأتعة أل اصا 

 ،بعدل مأ ،  ال قت  الداصلأسصاء  ،الفاسدة التي تفسة العقد أط قاج 
أاأية ال  ل  تأسلصل تحباحته عة اإلصلم  اال  ه ا التأي إ  ال ي

صهص  تضي هللا لنرأا  1س،اتل لبااتنسب إلى  تصى بستب حتى اآلل 
 .تصق  بعد  ل  لأا ثت  له النسةطت ثم ل أباحترا ل أضأص  ت

إنأا " قصله: –تضي هللا لنرأا –لباا  أأا  ؤ د ت صع اتل
لان  الأتعة  ي أصل اإلسصم لال الت   يقدم الت دة ليا له ترا 

ب   ف  له أتاله، صتأعت ة   تجصع الأتأة بقدت أا  تى أل يقيم،  تح
ڤ  ڦ   ڦ   ڤ  ڤ  چ :سبحانه صتعالى له  أنه حتى نجل قصله

تضي هللا لنرأا  ل  جصاع   قال اتل لباا  2سچڦ  ڦ  
  3س ".سصاها حتام

                                                           

 .18، ،: ست  تعت فهابا عباس  1س
 . 6س  سصتة الأؤأنصل، اآلية 2س
 .3/468، ي  تدائا البنائا، ال اسان3س



 184  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

لـل سـع د تـل  ت ـتأيضاج  اء  ـي حـد        
ق ـ   قـال: "أنـه   1س 

قــال لأــا  ؛لقــد ســات  بفتيــا  التلبــال –لنرأــا تضــي هللا –تــل لبــاا  
 قالصا:و ق  : أا قالصا –تضي هللا لنرأا –اتل لباا ال عتاء، قال   را

قـــــــد ق ـــــــ  ل  ـــــــ ة لأـــــــا طـــــــال       
 أحبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

                    

* 
 

 لباا اتل   تصى  ه  ل   ي 
 
 

  لــ   ــي تابــة األطــتاف هــ      
 آنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

* 
 

 ت صل أثصا  حتى يبدت الناا
 
 

قال: سبحال هللا ... أا تر ا أ ت   صأا هي إ  لالأ تة صلحـم الانج ـت  
صقـــال: إل الأتعـــة لالأ تـــة صالــــدم  صقـــام اط بـــاج  ،  تحـــ  إ  ل أضـــطتص 

   2س ه".  را  قد ثت  نسا  صلحم الانج ت،  أأا إ ل تسصل هللا
أيضــاج أنــه قــال لنــد أصتــه:" ال رــم إنــي  اتــل لبــاا صتصى لــل
حت ـاع بفتـصى اتـل صلة  ي الأتعة، صل يه  ـص يبـ  ا أتصب إلي  أل ق

ل قـد صا ـ  صأرـ ا يلـص  ،صقد  لت  األحاد   أنه قد ت ا لنرا لباا
اـصف تـ ل ل أـاء األأبـات  ـي ص   لاأة البحابة  ي تحـت م الأتعـة"

                                                           

العاتــد  دي ال ــص ي، الحــا   الأقــتئ الأفســتســ األتــل ها ــم يقــال أتــص لتــد هللاسااع:د بااا جب:اار:   1س
تــال أهــ  ال ص ــة يســتفتصنه يقــصل: الــيا  ــيلم اتــل أقــتآل ل ــى تــل لبــاا الــ ي لــال إ ا ال ــر د، قــتأ ال

طبقــا   ،2/136 ،تــل بســطاما ،أعت ــة الت ــالس.الــدهأاءو يعنــي ســع د تــل  ت ــت، قت ــه الح ــاع ظ  أاج 
، 1/118 ،الأنتاـــب، 85، ،التتد  ـــي، قـــا  األســـأاءطب، 1/80، التـــات ة ال ت ـــت،491، ،ا يفـــة

، ، ال ــاأا133، ل أـاء األأبـات، ،3/203تـل أــتجص ، ا أع ــم البـحابة، ،4/9ال ـتح، الـتاجي، 
هــــ  385 :اتـــل  ـــاه ل س، تـــات ة أســـأاء الثقـــا ، أتـــص حفـــ، لأـــت تـــل أحأـــد ، 99، ،ال ت ـــاني

أسـأاء  ،1/325تـل جأـتا ،لع أاءأصلد ا ،98،، م1984 ،1ط/ال ص  ،  تحق  : ببحي الساأتائي،
، 119، ،اتـل التيــا، ، التاـاتي صأسـ م2/540ال صبـا ي،  ،، الردايـة1/198،قطنـي الـدات ،التـابع ل

، تـات ة إتأـ ، 547تات ة ت ر ، ،، 5/531،ال نتت ني ،ال ا تة ،780، ،قصام السنة ،س ت الس  
 .2/371اتل ا  ال،  ،ص يا ال ،180، ،ل صل األنباء، اتل أتي أب بعة ،2/460 ،تل الأستص يا
 .55  أحلام لجصاع  ي اإلسصم، أحأد ت دي أحأد ،2س
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 قـد   1س مأـل بعـض ل أـاء ال ـيعة الأصثـص  ترـ حتـى حلم تحت م الأتعة
 صأتـي لتـد  2س،نق  نقصج بحيحاج لـل اإلأـاأ ل أتـي  عفـت أحأـد البـاقت

صهأـــا إأاأـــال أـــل أئأـــة ال ـــيعة أـــل   ـــت نل ـــت؛ تـــ    3س، هللا البـــاد 
رم  ي ه ا العبت يعتتصل لل أنفسرم بال عفت ة نسبة لإلأـام  عفـت أن

 4سالبــــــاد 
  صقــــــد تصى أل ت ــــــصج أــــــل ال ــــــيعة ســـــــأله لــــــل الأتعــــــة
 . 5س"  ل  الجنا" :صصبفرا له  قال

ل ـى   8س ،صالحنات ـة  7س، صال ا عية  6س ،تف  ل    أل الأال يةا صلقد
ســتح  ا رــا الأرــت بأــا باطــ ،  ــحل أســرا   أل نلــاح الأتعــة، هــص نلــاح

 رـا العـدة صل  ،صالفتقة ت نرأـا ت ـصل بالفسـة صلـيا الطـص  ،أل بضعرا
 ـــحنرم  ـــتصل أل هـــ ا العقـــد   9سيـــة: فأأـــا الحن ،لاأ ـــة، ص  حـــ  بـــه الصلـــد

ص ثتــ  النســب  ، اســد صل ــل إ ا داــ  ترــا   يحــد؛ ألل  يــه  ــترة العقــد
 ص  ب أرت األق  أل الأسأى صأرت الأث .

                                                           

  .3/468، يال اسان  تدائا البنائا، 1س
 .127، ،: ست  تعت فهأبي جعفر  2س
 .125: ست  تعت فه، ،أبي عبد هللا الصادا  3س
  .167ست  تعت فه، ، :الصادا جعفر  4س
 85  لقد الجصاع، أحأد أتص جهتة، ،5س
سـل لتسـالة حا ـية العـدصي ل ـى  ـتح أتـي الح ،437،  ،اتـل أتـي ج ـد الق تصانـي   الثأت الـداني،6س

 47-2/36 ،ليسى الباتي الح تي، حياء ال تب العتأيةإدات  ،اتل أتي ج د الق تصاني
 .55-2/40 ،ال  تاجي ، الأر ب، 178-8/163 ،ت تص ، دات الأعت ة ،اإلأام ال ا عي، ماأل  7س
 ،2/48 ،ال ــصب الببــتي  أتــي القاســم ،التفت ــا  ،19-13س/7، الأغنــي ل ــى أاتبــت الحتقــي  8س

 .70-3/53 ،أتلي تل  صس  ال تأي الأقدسي،  ي ال أا ت ل اإلقناع صالأنترى اية الأنترى 
 .3/139 ، تل لاتد ل ،حا ية تد الأحتات، 3/472 ،ال اساني ،  تدائا البنائا9س
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عتتــــت جصاع؛ ألل أقابـــــد الــــجصاع   تتـــــص ت  يــــه أـــــل صل نــــه   ي
بـتاحة، صألل  ق ـ ص صبيغة الجصاع  يه دالة ل ى الت  1س تصات  أص نفقة

قاأـة األسـت  ة، صتتأيـة األص د أقتضى لقد الـجصاع حـ  الع ـتة صدصاأرـا صا 
صنرم، ص لـ    يلـصل ل ـى الص ـه األ أـ  إ  إ ا لانـ  ؤ صالقيام ل ـى  ـ

  ل  حلم الفقراء تبطصنه.لقدة الجصاع باقية، ل
نستا ، أأا ست  أل نلاح الأتعة أا هص إ  جنـا أـنظم  ـص  اـتع    

صلـيا  يـه  ،تةلل لصنه صطء اأتأة ل نه لأدة أع نـة، صالأـتأة  يـه أسـتأ 
تأي  أرــــصت الفقرــــاء تأي هــــ ا  تتــــ ل أل  تأــــط أبــــ ت بأبــــ ت، صأــــل

أنـا ااـتصط ص  ،تعـالى طت ـ  الجنـاصلقـد سـد  ،ته صقصة دلـ  رمهسد د لص ا
ٻ  چ  األنســاب أصضــحاج ضــتصتة اإلحبــال  ــي قصلــه تعــالى:

صلقد اهتأ   أيا األديال بأقابد الـجصاع صالتتـتصا أل   2س چٻ  ٻ  
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   چ  هدا ـــه ص ـــصد ال ت ـــة لقصلـــه:أـــل أهـــم أ 

صأل أحسل قـص ج أـل هللِا   3س ،چخب  مب  ىب  يب  جت  حت
 ــادلصهم أهــ  الســنة  ــي جصاع الأتعــة   أــا بــال ال ــيعة   يفقرــصل، صلقــد

ـــصا الأعـــاني  ـــم إتـــتة تطعـــيم، ص  ع  صلـــم  تـــ  لرـــم إ  أل  تاـــ صا أـــل الق 
 ا به أتض أعتقد الأتعة لند ال يعة.ص أبصج ل داص 

                                                           

، 89الاط ـب ، أنـصتال ابـية،  األحـصال ،191-190، ، ضـة أتص جلي ،الجصاع صالطص   1س
 .25، ،دالأ اهب الاأسة،  صا ىالفقه ل  ،4/94ي، ال جائت ، الأ اهب األتأعة ىالفقه ل 

  . 25-24  سصتة النساء، اآلية، س2س
   .72  سصتة النح ، اآلية، س3س
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 :ج الراب : بواج التجربة عند الفرلة الجمهوريةذالنمو 
 واًل: تعريف الفرلة ومؤسسها:أ

السصدال تدلي ال ج تة صسط  ي  أالة تص د الفتقة ال أرصت ة      
صقد أسا ه ل ، نفسرا اإلاصال ال أرصت  ل صتط   ل ى ،اإلسصم

 ل ل  أط   ل  را  1سسال أرصتي الفتقة ت    دلى أحأصد أحأد طه
لباتة لل حجب سياسي ن أ لأا ترا  ي تداية ن ألان  ، ص سأاءألدة 
بالغطاء  اج دثت تأ  2س،م1945 لام السياسية السصدانية األحجاب ن أ 
 .الد ني
إلى  تقة لرا ات اهرا  ،م1952بعد لام  ،تحصل الحجب ال أرصتي    

الد ني الأعتصف، صلال قد ل أ باحب الفتقة إلى أس صب أا ت 
ات  ، حاصل به إافاء دلصته تتقديأرا باسم اإلسصم، صتح  ستات 

 أل الد ل اإلسصأي ل ي يحق  ت ل  هد  ل: 
                                                           

ثــم انتقــ  إلــي  ،ت  الن ــ  األجت  صالتــي  تقــا  ــ م،1912، ســنة صلــد أؤســا الفتقــة بقت ــة الر  ــ ج  1س
تاــتع أرندســاج أــل ل يــة  ــتدصل صلأــ   ــي لــدة  ،ت الــة ق ــب الســصدال ح ــ  أرــد الــدلصة ال أرصت ــة

 إلى نسبة التاهصية اسم ل  را أط  لأا  ،طه إلى نسبة الطاهصية الفتقة ل  را ط  أ ،أناط  بالسصدال
 الحــاتة بــالثصتة ســتقت، اصاألنتيــاء الاــال  تصل  نلــ ألنرــم ؛بالجنادقــة الع أــاء بعــض صســأاهم تائــه، ل أــة
 صأنـه الأنتظت، الأسي  أنه ىدلأ  لرا، الدلصة إلى انطصقاج  أعتقداته تأسيا  ي ل تدأ ،دتأال أم األصلى
 أل إلـى  تتقـي أل يألل ال أرصتي  اإلنسال صأل الثانية، التسالة باحب صأنه الأحأصد، الأقام باحب
د. ، بالســصدال ال أرــصت  ل  تقــةس. لــ باج  صتعــالى ســبحانه هللا ل ــى صا تــتاءل ،دلــاءلا آاــت إلــى هللا يلــصل 
 طـــه الألا ـــفي. د الـــتدة، 22، ،طـــه أحأـــد أحأـــصد حقيقـــة ،2/1292 الأ  ـــد، لتـــد ب ـــ ت  ـــصقي

  .158،  ال با ي،
تة ، تـدصل إ ـام1945أ تـصأت ، بق ـم أحأـصد أحأـد طـه، التعت   بالفلت ال أرصتي السفت األصل أل س س ة:   2س

 .5، النصت، ،الأ رت تح  ال أرصتي  الفلت، 3إلى ألال الن ت، ،
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   1س. تقة باطنية ي األب  دلصته ل صنرا  ب أص  إافاء حقيقة حجأه* 
بع  الحتاتة إلى أصبال دلصته الباتدة،   ص طتح الدلصة ال أرصت ة * 

لأــا  نبغــي أــل ناحيــة  ــتلية لأــا حقــ  هــ ل ال ــرتة التــي أحيطــ  ترــا 
ل  أتاد  2س ةلصته؛ ألنه لتد  ـرت د أل  ث ـت حصلـه انتبـال اآلاـت ل حتـى صا 

  3س .لال ل ى حساب د نه
 تفــ   أيــا الع أــاء الــ  ل لتتــصا لــنرم بــأنرم  تقــة باطنيــة،  يلــاد

يـــــة أـــــل ح ـــــ  التفل ـــــت بســـــتب الت ـــــابه الـــــ ي   أعرـــــم بـــــالفت  الباطن
 .صالأعتقدا 

صالداتا ل فت  الباطنية     ـد لث ـت لنـاء  ـي لقـد أقاتنـة تؤلـد 
ــــة، ابصبــــاج  ــــةالفتقــــة أنرــــم  تقــــة أســــتنبطة أــــل الفتقــــة الباطني  الباتي

صليســ   تقــة  ،ديانيــة ص ــت  ال ــيعة صالأتبــص ة الأنحت ــةاصالترائيــة صالق
                                                           

ــــتدة، ،244، ،  قضــــايا التبــــصف اإلســــصأي1س ــــة ،158، ال با ــــي، طــــه الألا ــــفي. د ال  حقيق
 دات الأ  ــد، لتـد ب ـ ت  ـصقي. د القـتآل، تحت ــ   ـي ال أرـصت  ل أـنرج ،34، الأطيعـي، أحأـصد،
 الأ رــت تحـ  ال أرـصتي  الفلـت ،146، جلـي، أحأـد لحسـ  الفبـ ، القـصل ،25 الاتطـصم، الفلـت،
تقنـ ل الفقـه آدم سـصأي ، 123هـاب، د. سـالم الترنسـاصي، ، التطتف صاإلت ، 5، أحأد، أحأد النصت
إلـداد  ـصقي  ،،  تقة ال أرصت  ل بالسصدال صأصق  اإلسصم أنرـا، تسـالة دلتـصتال  ـي العق ـدة171، 

 .1/84م،  اأعة أم القتى، 1983عج ج لت د، السعصدية، الأ  د، إ تاف د. لتدال ب  ت لتد
 أـل فسـتي ه ا  حل ؛ة رت  لتد طه أحأد أحأصد بأل أحأد أحأد النصت /األستا  بأقصلة س أنا إ ا  2س

 ؛ل ـتائما تت ـاب  فـتدنأ لسـتب القـانصل   ـي بـه نأاـ    الـ ي البالـ  أص ،الـدا ا  ـةنظت  لصاأ  ضأل
 ـل يبـ   أل يلـصل تأي  ـي التح  ـ  الت ـص ني لعق يـة أحأـصد التـي اـتع صل ،ألنه افي   يألـل إثباتـه

ترــا أــل الســ ل صالعجلــة، أأــا ال ــتائم التــي تتت ــب بســتب الأعتقــدا   حنرــا   تبــدت إ  أــل  ــا، 
ل لال ل ى   ت الح  أا دام آأل به ص ت د أنابتته.   أدت  لنه قض ته ص دا ا لل  لتل صتأيه صا 

 . 12الأ رت، النصت أحأصد أحأد، ، الفلت ال أرصتي تح   3س
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لـال الع أــاء  ـي أصل األأــت  قـد   1س ،حد ثـة لأـا  ــدلي بـاحب الفتقــة
 ل، لـــ ا  قـــد أهأ ـــصا الـــتد ل ـــى  ـــيعتقـــدصل أل دلـــصة الت ـــ    ت ـــد أ ت

لتاباته التـي لانـ  تظرـت  ـي البـح  الحـ ل بعـد اآلاـت، صل ـل تتـ ل 
 .عتقدصل  ي بد  أا يقصلصحصات  ل يأل له أتبالاج 

صلندئـــ   تـــدأ بعـــض الع أـــاء  ـــي الـــتد ل يـــه تـــاتة أـــل ل ـــى أنـــاتت 
الأســــا د، صتــــاتة ل ــــى ألأــــدة البــــح ، صتــــاتة تتــــأل   ال تــــب التــــي 
أبـــبح  بعـــد  لـــ  الأت عيـــة البـــادقة ل ـــ  باحـــ   ـــي تدتـــه صنقـــض 
أفتت اتــه؛ ألنرــا لأــا يقصلــصل ال ــاهد ل ــى العبــت، هــ ا ت انــب أــا قــام 

الع أـــاء أـــل أناظتتـــه، صتفن ـــد آتائـــه  ـــي حضـــصتهم ل نـــدصا  بـــه بعـــض 
  ي ناد رم صأناط  ت أعرم.  أحأصد أحأد طهالتي يقيأرا 

استأت  ه ل الفتقة تدلص الناا ل داصل   را أص لدم أعاتضـترا 
غ تة طبعــ  لــ  ل ــى األقــ ، صلقــد بــدت لرــا أ ثــت أــل أائــة تســالة بــ

األحلــــام الأتع قــــة  تأثــــ  اطتهــــا  ــــي تعــــاتض  تســــالة أ ثــــت أــــل أــــتة
األحلـــام الأتع قـــة باألســـتة  ـــي  أـــا ،باألســـتة  ـــي الأ تأـــا ال أرـــصتي 

 ،اابـــة الـــجصاع ال أرـــصتي الـــ ي هـــص أصضـــصع الأبحـــ   2س ،اإلســـصم

                                                           

ال اأعــة  هـــ 1415تبــحي  الأفــاهيم  ــي  صانــب العق ــدة، أتــص أحأــد أحأــد أأــال تــل ل ــي س :  1س
القياأــة البــغتى، لأــت تــل ســ يأال ، 89،م، 1978-هـــ1398اإلســصأية بالأد نــة الأنــصتة، طبعــة، 

ـــائا، األتدل،  ـــد هللا األ ـــقت العت تـــي، دات النف  ضـــائ   ،163،م، 1991-هــــ 1411 ،4ط/تـــل لت
ـــة، ال ص ـــ ،  ـــة اتـــل تيأي ـــتحأل تـــل لتـــد الاـــال  ال صســـ ، ألتب ـــد ال -هــــ 1404 ،1ط/البـــص ية، لت

 . 244، أ. د. لتد هللا حسل جتص ، ،قضايا التبصف اإلسصأي، 14م، ،1984

 . 139، ال با ي، طه الألا في. د التدة،  2س
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ليا ه ا أل قت  الحلم الأسـت  ل ـى ، صيأا  حلأه ،ه الجناصال ي ي ب
هــ ل ال ت أــة  ــي الــجصاع ال أرــصتي صل ــل ألل اإلســصم صضــا ل ــجصاع 

ــــي قصالــــدل ص تت ــــج ل  رــــا أبــــ ــــه، صأتلــــال تتن أــــل صهــــي صج يقــــاا ل ي
 ا  التي يع أرا العاأة. يالتد ر
اســــتعان  هـــــ ل الفتقــــة ل ـــــى ن ــــت أعتقـــــداترا الفاســــدة تتحطـــــيم  

 مناــصة، أ م انــ   ــراأة أأالأعنصيــا  الع يــا  ــي نفــصا ال ــباب، ســصاء 
أــل  لفــة،  لتقادهــا بــأل القضــاء ل ــى ت ــ  القــيم   عــ  لرــا  أرــصت

   1س .ال باب اابة الأتاهق ل أنرم
جلـــيم الفتقـــة جصاع الت تأـــة ليح ـــ  حصلـــه ص ت ـــتف  تت ـــتالـــ ل   

 صقه أ أصلة أل الفتيا  الأاتقا ، صالفتيـال الأفتـصن ل  رـصج صضـص ج 
  ـــد ال ـــباب الـــ ي    صحتـــى  2س. تدلصتـــه صأعتقداتـــه الفاســـدة صالباط ـــة

 .لأن صدلأص  تع تأاني ضالته ايحت م إلى أنرج 
إل التــتدد  ــي تنف ــ  إ ــاتته، أص أعتقداتــه يعتتــت لقــص  صأعبــية 

صل لتطت ــــ  هــــ ل الأعتقــــدا  صتا ـــ  صت عيــــة أــــل أتبالــــه؛ لــــ ل  يســــع
 إ   تـــــد ل ـــــ  تـــــابا لديـــــه أل يعتقـــــد تـــــجصاع الت تأـــــة بحســـــب ،الات ثـــــة

 هص دلص له أحأصد أحأد طـ ،ي  ؤأل بهأعتقدا  الفلت ال أرصتي ال 
 قبت  ي ح  نح ته ال أرصت ة. إ   قداتباله ص 

                                                           

 . 169، جتص ، لحس هللا لتد. د. أ اإلسصأي، التبصف ضاياق  1س
. د الــــتدة، ،164، الأطيعـــي، ن  ـــب أحأـــد أص التســــالة ال ا بـــة، طـــه، أحأـــد أحأـــصد حقيقـــة  2س

 .92، ال با ي، طه الألا في
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 ثانيًا: كيفية بواج التجربة:
اإلسـصم هــص الــد ل السـأاصي األ أــ   ــي أحلاأـه بالنســبة ل نســاء  

ال أرـصت  ل يعتقـدصل أل اإلسـصم قـد  صل ـل ،اابة  ي طت قة جصا رل
 لف   لـ  الق ـد؛ تتعـاليم هطأحأد تر ل الق صد، ص اء أحأصد  الأتأة لت 

إلـــصل  يســـتطيا نـــه  ألص  ،التـــي أنرـــا جصاع الت تأـــةص  ،القـــتل الع ـــت ل
لـــال صاضـــحة؛ لـــ ل  أبا ـــتة ص الحـــتب ل ـــى الـــجصاع اإلســـصأي ببـــصتة 

أل يغ فــصا دلــصترم تثــصب إســصأي ليحبــنصا أنفســرم، صليل ــدصا لرــم  تــد 
 ل دهم، دصل أل  نتبه إل رم الأس أصل. 

اإلســـصأي،  قـــد   ات ـــ  الـــجصاع ال أرـــصتي الحقيقـــي لـــل الـــجصاع
الــجصاع إلـى قســأ ل ل ــى حسـب أعتقــداترم  ــي  هقسـم أحأــصد أحأـد طــ

صيقبـــدصل  ،نح ــترم الباطنيــة، بأعنــى أل لرـــم جصاع  ــي  ــت عة الفــتصع
صيقبـــدصل بـــه  ،تـــ ل  الـــجصاع اإلســـصأي، صجصاع  ـــي  ـــت عة األبـــصل

صألنرــــم أبــــاتصل ت ــــص  د نــــي  ،هالــــجصاع ال أرــــصتي الــــ ي  ــــدلصل إليــــ
قيقــة  لأنأــا الــجصاع اإلســصأي   يعنــي يســأصنه أيضــاج سالــجصاع  ــي الح

   1س. أقابد الجصاع الحقيقي صل ل يعنيه جصا رم هم
الجص ـة لـل انتثا  نفـا يعني الح  لندهم  الجصاع ال أرصتي إل      
صالـتصؤم ال اأـ  تـ ل  ،لأا يعني التصا   التام –ل ى حد تعت تهم –نفسه 

 ـي صاقـا األأـت  ـي الـجصع صالجص ـة، صل ـل قـد يحظـى الـجصع أص الجص ـة 
الحالـــة   ـــب أل  تـــت  الـــجصع ااتيـــات بـــنصل أص أـــا يصئأـــه،  فـــي هـــ ل 

                                                           

 . 70، ب  ت،  صقي. د، ال أرصت  ل أنرجص ، 1207 /2 بالسصدال، ال أرصت  ل  تقة  1س
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ـــ   أنرأـــا لـــل  ،الجص ـــة أص تتـــت  بالأثـــ  الجص ـــة جص رـــا ل ـــي  بحـــ  ل 
صالاطــأ أســتأتة حتــى   ــد أــا يصئأــه أص  ،بــنصل لتظــ  لأ يــة الت تأــة

  1سه؛ ت  هـص الجنـا بع نـأرا صه ا  ي حلم ال تع ليا تجصاعت د أا يصئ
إنرــم ترــ ا يفتحــصل أصســا صأ تــت بــاب  أأــا هــص أص ــصد بعأ يــة الت تأــة 

 صالاطأ التي اتتدلصها بستب أعتقدهم الباط . 
ص لــ  ألنرــم يط قــصل  ،  يلتفــصل ترــ ا تــ  لرــم أ ــجال   ــت تا ــ 

صيســـــأصل الطرـــــت صالعفـــــاف  ،ل ـــــى الفســـــص  صالســـــفصت صالـــــتق، أدنيـــــة
لـجصاع لنـد ال أرـصت  ل صالــ ي نسـبة ألهأيـة هـ ا اص   2س ةصالبـيانة ت عيـ

   ب إل رم ال باب تحدثصا لل ه ا الجصاع تح   عات الجصاع الناسة 
 أط قصا ل يـه الـجصاع  ـي صأ تدصا له لتاباج  ،ل جصاع  ي ال ت عة اإلسصأية

 .اإلسصم
يلـصل الـجصاع ال أرـصتي ل ـى الطت قـة ال أرصت ـة بغ ـت صلـي، ص  

غة العقــد، تتــت  أأــت األســتة بــدا ، ص   ــاهدي لــدل، أــا تغ  ــت بــي
صالت ـ  قـيم ل ـى نفسـه  قـط، ص   ، صضى  الأتأة هـي القـيم ل ـى نفسـرا

 تعدى ل ى الأـتأة ألل الأـتأة تسـاصيه  ـي لـ  الحقـص  بأـا   رـا الص يـة، 
اآلثـات الأتتتبـة  يصالطف  هص اآلات قيم ل ى نفسه، صيلـصل ترـ ا قـد لغـ

                                                           

 طــــه الألا ــــفي. د الــــتدة،. 169، جتص ، حســــل هللا لتــــد. د .أ اإلســــصأي، التبــــصف قضــــايا  1س
 أحأـصد حقيقة ،15، أحأد، أحأد النصت الأ رت، تح  ال أرصتي  الفلت ،153-152، ال با ي،
 ،صاألصقــاف الد نيــة ال ــئصل  صجاتة ااتأــة، تســالة اإلســصم ،43، الأطيعــي، ن  ــب أحأــد طــه، أحأــد

 .132، السصدال،
 .28، ،جلي أحأد  لحس الفب ، القصل  2س
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ية أاالفـاج ل  ـت عة اإلسـصأ ، أأا  ع  حلم هـ ا الـجصاع 1س ل ى الجصاع
   2س. يعتتت جنالأا  ي األحلام الأتع قة باألستة 

 إسقاطه أركاا العقد: محمود ثالثًا: تعل:ل 
يسقط  تط ص ية الغ ت ل ى الجص ة  ـي ال ـت عة ال أرصت ـة  الولي:/1

  صبـــايا  انـــأســـصاء  ل  رـــا ســـقصطاج تاأـــاج أـــل أنطـــ  ت ـــض الصبـــاية
الغ ـــت ل ـــى الجص ـــة، ص لـــ  أـــل أنط ـــ   ةايصبـــ ماألب ل ـــى أتنتـــه، أ

تأتــــا الأــــتأة بحت ترــــا التــــي أحســــن  التبــــتف   رــــا بعــــد أل أبــــبح  
 أتع أة. 

يســـقط تأاأـــاج ألنـــه يأثـــ   ـــي التســـالة األصلـــى ثأـــل  ـــتاء  الصاااداا:/2
..   ـيا ل أـتأة ال ــصم .الأـتأة ح نأـا لانـ  ت ـتتى  ـي لرــد هصانرـا ص لرـا

نأـا هـي  ـت لة جص رـا  ـي لص قـة أت ا ئـة، صصا باترأـا أتسـاصية ثأل صا 
   3س. هي ل را لجص را صجص را ل ه لرا

  يحتاع الت   ال أرصتي ال ي  ت د أل  ـدا   ـي لصقـة  الشاهد:/3
أــا ال أرصت ــة أل يحضــت  ــاهداج، تــ  أــا ل يــه إ  أل يقــصل لرــا: أنــا 

هلـــ ا  قـــط تـــدصل صلـــي ص  أرـــت ص   !!انتثـــا   اتـــ  لنـــ ، صهللا  ـــاهدنا
 .صلل ت صل ه ل العصقة   ت لصقة الجنا  اهد،

                                                           

 هللا لتـد. د. أ اإلسصأي، التبصف قضايا ،2/1217ب  ت،  صقي. د بالسصدال، ال أرصت  ل  تقة  1س
 .205، د. سالم الترنساصي، تهاب، ، التطتف صاإل154، الفب ، القصل ،169، جتص ، حسل

 الأطيعــي، ن  ــب أحأــد ه،طــ أحأــد أحأــصد قيقــةح ،152، ال با ــي، طــه الألا ــفي. د ،الــتدة  2س
 .21، أحأد، أحأد النصت الأ رت، تح  ال أرصتي  الفلت ،65،
 .182 ، ،التدة، 1231-2/1230 بالسصدال، ال أرصت  ل  تقة  3س
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ص ـــعصت  د ـــد  ،ثـــم إ ا أتاد ال أرـــصتي أل  ـــ لت هللا بفلـــت  د ـــد 
 ،ص رأــا لرــا قــائصج أنــا انتثــا   اتــ  لنــ  ، نتقــ  إلــى  أرصت ــة  د ــدة

صهللا  ـــاهدنا لأـــا أل ل  أرصت ـــة نفســـرا نفـــا الحـــ   ـــي ت د ـــد حيـــاة 
طــتح ال أرــصت  ل جصاع  أــل أ ــ   لــ    1س؛الفلــت لأــا هــص حــ  ل ت ــ 

الت تأــة تــديصج ل عبــادة  ــي حــد ثرم لــل الــجصاع ال أرــصتي الحقيقــي لأــا 
 دلصل صال ي يبـعد باإلنسـال لنـدهم أـل الثنائيـة الحادثـة إلـى الصحـدة 

   2س. صتب  اإلنسال باب ،الأط قة،  تت ا الح ب
هــ ا هــص أاطــت أــا  ــي دلصتــه إ  يقبــد الت ــ  أــل بــياغ هــ ا 

  الـــ ي  بحـــ  لـــل تح  ـــ  أل   ـــ ب ال ـــباب الأتاهـــ الحـــد   الضـــال
ص ــــ ب الفتيــــا  الصتــــي    تأــــتعل تتقابــــة آبــــاء، ص  ناــــصة  ،الجنــــا لرــــم

ل ـي يعي ـصا  ـي ظـ    3س ص أالتـه؛ ةت ال، حتى يحقـ  تتلبـه الأتداليـ
   4س. الظ م صاإلباحية صاإللحاد

ــــــجصع لــــــدم تعــــــدد  ــــــى ال ــــــة ل  ــــــي جصاع الت تأ ت ــــــتتط الجص ــــــة  
، م تعــدد الجص ــا   لتقــادل أنــه أا ــل أحأــصد طــه حــت الجص ــا ؛ أل

ال ت عة اإلسصأية أل تصاسـب ال اه يـة  ـي هـ ل الأسـألة، صالتعـدد  ـي 
ال أرصت ـة  رـدم  لتل أل تصاسب ال اه ية لأا أل التعدد  ـي  ـت عترم 

ألل األبــ   ــي هــ ا الــجصاع الجص ــة الصاحــدة  ــص  ،الــجصاع أــل أساســه
                                                           

 .29، ،أحأد أحأد النصت الأ رت، تح  ال أرصتي  الفلت  1س
 .155، ،طه ال با ي الألا في التدة،  2س
 .111، ة،التد  3س
 .154، جلي، أحأد حس ل الفب ، القصل  4س
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ات ـــه أتأـــا أـــتا  أص ثصثـــة  رـــم يأنعـــصل تنتثـــ  نفـــا اإلنســـال لنـــه ا
    1س .التعدد ل ل 

ـــى أل أحأـــصد أحأـــد طـــه ت انـــب أاـــ ل أـــل  ـــ   آاـــت ل  هـــ ا دل 
البـص ية التـي تقـصل بـالع م  أعتقدا  الفت  الباطنية أنه يأا  بأعتقدا 

 دصل ال تلي.  2س  ال دلس
ـــة الأتبـــص ة هـــ ل ص  ســـ   ،لـــ ل  أاـــ  أحأـــصد أحأـــد طـــه بأقصل

 قــاء لنـــدأا  ــتم تــ ل الـــ ا  اإللريــة صاإلنســال ال أرـــصتي تحترــا ثأــتة ال
  صالتتــتصا ثأتترــا الأبا ــتة أل  ثتــ ،ال اأــ ، تــجصاع الت تأــة  يأــا ت ــنرم

 ــي  الباط ـة أعتقـداترمص  ،الفاسـدةلقـصلرم حسـب  دل   أرـصتي الع ـم ال  ـل 
 . تبصتهم ه ا

ــــة  لأــــا التتــــتصا الثأــــتة   ــــت الأبا ــــتة لــــجصاع الت تأــــة هــــي ال ت 
لحة أــــــــل تنــــــــ ل صأنــــــــا ، صا نتفـــــــاع بال ت ــــــــة البــــــــالحة التــــــــي البـــــــا

 ت صل قتة الع ل  ي الدنيا صاآلاتة. 

                                                           

 الأ  ــــد لتــــد ب ــــ ت  ــــصقي. د ال أرــــصت  ل  تقــــة ،83، ،ال با ــــي طــــه الألا ــــفي. د الــــتدة،  1س
2/1230. 
  يط ــا ،الحقــائ  أأاأــه  تت  ــى ؛التقــي العتــد ق ــب  ــي هللا يق  ــه ل ــم أنــه ،ال ــدل بــالع م يقبــدصل "  2س

 صه ا الب ت، لنه يع ج لأا صأاتت ،الأحفصظ ال صح له انل   صتأأا ،الغ ب ل م أل افية أأصت ل ى
 العتـد بقـصل صيسـتدلصل  بالظـاهت  رـتم أحـدد ال ـت عة ل ـم ألل ؛ بال ـت عة يقـاتل  ص  ل م يقاتأه   الع م

سصل أنــال أــل لــدنا  أنــه  ــتع م أل -الســصم ل يــه - أصســى -صتعــالى ســبحانه – هللا أأــت الــ ي البــال 
 الغ ـــب الأقبـــصد إ  ل ـــجأل أضـــيعة صالتتـــتصل ال ـــت عة ل ـــم إلـــى الأتبـــص ة  نبـــتف لـــم صلرـــ ا  ل أـــا

 ال ـــصهت ل ـــى يحلـــم بالحقيقـــة العـــالم ت نأـــا الظـــاهت ل ـــى يحلـــم بال ـــت عة  العـــالم صالت  ـــي، صال  ـــ 
 . 2/1232 ال أرصت  ل،  تقة. سالافي صالأضأصل 
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ثـــم يعـــصد أحأـــصد أحأـــد طـــه لعادتـــه  ـــي تفســـ ت اآليـــا  لتصا ـــب 
ڻ   ۀ  چ  ال ـدني يـأتي ت ـا ج صنسـاءأقبدل صيقصل: صأل الع ـم 

صهـــــــــــ ا ســـــــــــحت يق  ـــــــــــه   1س چۀ  ہ ہ  ہ  ھ  ھ
صا   اترـــم الأســـتأا  ،   نلـــت حد ثـــهأحأـــصد ل ـــى أ ل الأســـتأا حتـــى 

 نفسه بعدم إضا ته إلى أنجلة الع أاء. 
يعتقــــد أحأــــصد أل ســــتب صقــــصع آدم  ــــي الاط ئــــة قــــتب أــــا تــــ ل 

صألل آدم لـــــم يســـــتطا التأ  ـــــج الـــــدق   تـــــ ل حقيقتـــــه  ، ـــــت عته صحقيقتـــــه
صيأثــ   ،ص ــت عته  رــص يأثــ  نرايــة الــجصاع  ــي الحقيقــة  ــي العرــد األصل

   2س.  ي ال ت عة  ي لرد تس  التصح دتداية الجصاع 
يعتقــد أل ال ــت عة بعــد لرــد آدم قــد نجلــ  أــل أبــ  الــد ل  لأــا

ل ل  إلى أل  ـاء لرـد  إلى  تله   اء تعدد الجص ا ، صاستأت الحال
لرــــد العــــصدة إلــــى أبــــ  الــــد ل إلــــى العــــصدة إلــــى الجص ــــة  ،آدم الثــــاني

الــجصاع  ــي ال ــت عة إلــى الصاحــدة تأر ــداج صتحقيقــاج لصنتقــال بالب ــت ة أــل 
   3س .ةال أرصت  ص ل  بالجصاع ل ى ال ت عة ،لحقيقةالجصاع  ي ا

بأــا أل ثأـــتة جصاع الت تأـــة لنـــد أحأـــصد ت ـــا الح ـــب صا تبـــال 
بــ  العبــادة؛ أ صاإل ثــات أنــه هــص صأــا دام  لــت هللا ،بــاب بغ ــت ح ــاب

ة صباســــتأتات حتــــى تت ــــدد حيــــا ،ات أــــل جصاع الت تأــــةثــــ  صتــــد أــــل اإل
                                                           

 . 43س اآلية العنلتص ، سصتة  1س
 .2/1234 ،الأ  د لتد ب  ت  صقي. د ال أرصت  ل،  تقة  2س
 .2/1213ل، ال أرصت    تقة  3س
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ا لانــ  ت ــ  هــي  ــح ، الفلــت صال ــعصت لــدى ال أرــصت  ل  ــي لــ  لحظــة
ل لرــم طت قــة ســر ة صأيســتة قــن  ؛  صتــد لــجليأرم أل ي  العبــادة ال أرصت ــة

ل أرصت ـــصل أتـــى حتـــى يبـــب  جصاع الت تأـــة لأ يـــة ســـر ة    ـــأ لرـــا ا
ســـقط أصال ـــرصد لأـــا ؛ لـــ ل  أســـقط الص يـــة صالأرـــت أتادصا صل ـــ   ـــاءصا

 .ت ال   الجصاع
بفــــت  صهلــــ ا أجال أحأــــصد لــــ  الحــــصا ج أــــل أأــــام ال أرــــصت  ل  

ل أرــصتي إ  أل   تقــي إ  لــيا ل ــى ا البــاب ل ــى أبــتاليه لإلباحيــة
رــــا الــــجصاع دصل أل  اطــــت صلــــي  ــــي أي أ ــــ   يط ــــب أن بال أرصت ـــة

أص  ــد ا أرتهــا،   ــدا  لــ  أــل ال ــت ل ل  ــي ت تأــة ثــم ت تأــة  أأتهــا
 ،أل   ــــد ال ــــت لة، أص ال ــــت   الحقيقــــيإلــــى  . د ــــدة ثالثــــة صتابعــــة..

 .صل ل ه را 
"ليا ب تعالى بـصتة  يلصنرـا ص   :ألل أحأصد طه يقصل ألتباله

نأــا حظــه أــل  لــ  أل يلــصل أســتأت الت ــص ل تت د ــد  ،نرايــة   ت غرــا صا 
لى  ل  تردف العبادة ،حياة  لتل صحياة  عصتل  ي ل  لحظة   1س ."صا 

باع  تقته الباطنية  صاهد ل ي  تـتهل يبطاد أحأصد أحأد طه ألت    
لرـــم أســـألة الف ـــ   ـــي ااتيـــات ال أرـــصتي بـــنصل، حتـــى  ر ـــئرم أســـبقاج 

إ  يقــصل: "األبــ   ،الف ــ   ــي ااتيــات لــ  أنرأــا لآلاــتلتقتــ  لأ يــة 
 ــي اإلســصم ديأصأــة العصقــة الجص يــة تــ ل الــجص  ل  لــ  بــأل جص تــ  

به تاتات  ـي الـجصاع  صت ال يإنأا هي بنص نفس .. صل ل   تأ   الن
                                                           

  .155، ال با ي، طه الألا في. د التدة،  1س
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صأرـ ا احتـال بـاحب الفتقـة   1س ،...الة"اآلات ااتياتاج بـحيحا نبف 
 صاســــتأال ق ــــصأرم  أبــــاح لرــــم جصاع ،الباطنيــــة ال أرصت ــــة ل ــــى اتبالــــه

ص عــ  جصاع الت تأــة أــل أنــصاع  ،صأســقط لــنرم  ــتائض الــجصاع ،التنــا 
 لت اثت الفت  صال أالا .   ع  الجناالعبادا  ص ع  

أحأــصد طــه  ــي لتابــه تطــص ت  ــت عة األحــصال ال ابــية:  يقــصل
ي  أـــاع آيـــا  اآل ـــا  أل الجص ـــة  ـــي الـــجصاع ال أرـــصتي الحقيقـــي هـــ

   2س چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  چ  لإلنســال ال اأــ  دلــ  رم قصلــه تعــالى:
   3س .صيفستها بأنرا الجص ة الأنتثقة لل  ا  جص را اات ه

ع صالـدلصة إلـى الح ـصل لقد  ستها تفس تاج  تف  أا أ هبه  ي الجصا
صالـــ ي هـــص األبـــ   ـــي أعتقـــداترم ألنرـــم يعتقـــدصل أل لرـــم  رـــم  د ـــد 

  ، لتحت ت الأتأة أل الق صد التي لت را ترا اإلسـصم    ـدان رم  يـه السـ
 أص الا  .
صهـــــي أل هـــــ ل الحتلـــــا   ،أـــــل  لـــــ  تتضـــــ  لنـــــا قضـــــية هاأـــــة 

الأعاديـــــة  صهـــــؤ ء األنتيـــــاء ال ــــدد أاطـــــت ل  نـــــا أــــل القـــــصة ،الأنحت ــــة
صهـــص  ،لإلســـصم، ألل هـــؤ ء اســـتطالصا أل يعأ ـــصا تحـــ   طـــاء اط ـــت

صأــل ل أائرــا  ــي نظــت أق ــد رم تــ   ،أنرــم أــل أتنــاء األأــة اإلســصأية
يعتتتصل أنرم أفلت را؛ ل ل  يأاـ صل النـاا بأ لـاتهم ل ـى أسـاا أنرـا 

                                                           

 .30، أحأد، أحأد النصت الأ رت، تح  ال أرصتي  الفلت  1س
 . 53س اآلية  ب  ، سصتة  2س
 .70، الأ  د، تدل ب  ت  صقي القتآل، تحت    ي ال أرصت  ل أنرج  3س
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ابصبـاج لنـدأا  اإلسـصأية،  صتطص ت ص رـم  د ـد ل أعتقـدا  ا ترادا
ا ح ــص ج  د ــدة ل ــ  ل  بحثــصل لــل التح ــ  أــل األتلــال صالصا بــا  يقــدأص 

 األب ية  ي الجصاع.
 شرو  البواج الجمهور  بالشرع والقانوا: مفهوم و رابعًا: مقارنة 

أـــــل الطتيعـــــي أل تنظـــــيم العصقـــــة الجص يـــــة لـــــل طت ـــــ  الـــــجصاع 
 ـتلية، ال  ـت صح د لقطا الطت   إلـى العصقـا  ال تلي هص الست   ال

 عــــ  اإلســــصم لصقــــة الت ــــ  بــــالأتأة لصقــــة لت أــــة أتنيــــة ل ــــى  قــــد 
 ــــرات، إب صقتــــصل، لأظرــــت لرــــ ا التضــــا صل ــــى تضــــاها صل ــــى إ  ــــا
 . صل ى نفقه  ستأتات دصام الع تة ت نرا ،ليحف   تف اإلنسانية

صقد لتف ال تع صالقانصل الجصاع تعت   أغا ت ل فتقة ال أرصت ـة 
عنـي العقــد الـ ي يف ــد حـ  اســتأتاع لـجصاع اإلســصأي يا نبـصا ل ــى أل 

أأـــا  ـــي القـــانصل   1س ،لـــ  أـــل العقـــد ل بـــاآلات ل ـــى الص ـــه الأ ـــتصع
لقد ت ل ت ـ  صاأـتأة ل ـى نيـة التأت ـد يحـ  ": هن  أل ى  السصداني   نَ، 

 ـــحل  ؛صبالتـــالي  2س،اســـتأتاع لـــ  أنرأـــا بـــاآلات ل ـــى الص ـــه الأ ـــتصع"
                                                           

جهـتل ،  لقـد الـجصاع ، أحأـد أتـص، 104 /2م، دات الفـت ، 1994، 11 ، ط/، الس د سـات قه السنة  1س
، 370، ،  ، الجصاع صالطـص ، لتـدهللا الأتا ـي30 ضة، ،  ، جلي أتص، الجصاع صالطص 43، 

م، تدأــ ، ، 2001 -هـــ1422، 2ط/الــجصاع ص تقــ  الــجصع  ــي اإلســصم، د. نفيســة إتــتاهيم بــا ي، 
األحــــصال ، 14م، ، 1936رضــــة، نظــــام الطــــص   ــــي اإلســــصم، أحأــــد أحأــــد  ــــا ت، دات الن، 29

ـــــد ،21ال ابـــــية، أنـــــصت الاط ـــــب، ،  ، دات م1963، 4ط/ هللا ، األحـــــصال ال ابـــــية، لأـــــت لت
،  ،م1995، 1ط/ الأ  ـد أحأــصد أط ــصب، د. لتــد ،سـتةالــص  ج  ـي أحلــام األ، 55، ، الأعـاتف

 . 168 -167س
 .م، صجاتة العدل1991 أس أ ل لسنة انصل األحصال ال ابية ل  ق2س
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، يـة التأت ـد صلـيا الت تأـةال تع صالقـانصل قـد نبـصا  ـي التعت ـ  ل ـى ن
ص يلـصل لعقـد ص ـتصط  بطـ  تـدصنرا أ ي ا  تع صالقانصل أتلال لأا أل ل

 اسداج إ ا أ تـ   ـتط أنرـا؛ لـ ل  لـال  تـد أـل تتـ ل ت ـ  ال ـتصط  ـي 
 ال تع صالقانصل حتى  تت ل حقيقة الجصاع ال أرصتي الباط .

ثصثــة لــى إلــجصاع اإلســصأي لنــد بعــض الفقرــاء تنقســم  ــتصط بــحة ا
 -  تصط:

 .ل را نفعه ص ائدتهإصهص أا يعصد  أا   جم الص اء بهال تط األصل: 
ط أل   أـــا  بطـــ  ال ـــتط صيبـــ  العقـــد أثـــ  أل ي ـــتت ال ـــتط الثـــاني: 

 .نه  نا ي أقتضى العقدأرت لرا  ر ا  تط باط  أل
ـــد أـــل أبـــ ه أثـــ  أل ي ـــتتطاال ـــتط الثالـــ :  ق ـــ  ت لأـــا  بطـــ  العق

   1س.النلاح
ــــد ــــجصاع  أأــــا لن بعــــض الع أــــاء الأعابــــت ل  تنقســــم  ــــتصط بــــحة ال

  اإلسصأي إلى  تط ل:
  ،األصل: حضصت ال اهد لال تط 
أل ت ـــصل الأـــتأة أحـــ  ل عقـــد بأعنـــى أنرـــا   ـــت أحتأـــة  :الثـــانيال ـــتط 

  2س اج.أؤقت م ال التحت م أؤأداج أأل ى الت   سصاء 
                                                           

ــداني،36-2/34   حا ــيه العــدصي،1س  ،  ايــة الأنترــى،437أتــي  ج ــد الق تصانــي، ،  اتــل ، الثأــت ال
لأــــــت تــــــل الحســــــ ل الحتقــــــي ، الأغنــــــي ل ــــــى أاتبــــــت الحتقــــــي، 3/70 ،أتلــــــي  صســــــ  ال تأــــــي

 . 19 -13س/7 حأد ا    هتاا،تحق  : أ ،هـ ، الألتب اإلسصأي344:س 
، 253الفقــه الأيســت، أحأــد ليســى لا ــصت، ،  ،22  األحــصال ال ابــية، أنــصت الاط ــب، ، 2س

 .80، ، هللا ، لأت لتديةاألحصال ال اب
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ق ل صلنـــد الـــبعض اآلاـــت ثصثـــة  ـــتصط تج ـــادة ال ـــتط ل الســــاب 
أي   ـت أؤقتـة بأـدة سـصاء أ انـ    1س "،أل ت ـصل البـيغة أؤأـدة  تط"
ل ـتط الثــاني لنــد الــبعض اآلاــت قبــ تة، أــا أصحظــة أل ا أم ،طص  ـة
 تلال العقد. أأل 

لـــــ ل  يعتتـــــت بعـــــض الع أـــــاء أل  ـــــتصط بـــــحة الـــــجصاع أتأعـــــة 
صهــ ا ال ــتط   2س، تحضــا ة ال ــتصط الســابقة  ــتط "لــدم إســقاط الأرــت"

صقــد اتفقــصا  أيعــاج  ، يعتتــت لنــد أ ثــت الع أــاء أــل  ــتصط ال ــجصمأيضــاج 
صل ــل إســقاط الص يــة ل بلــت  ،ل ــى أل إســقاط الص يــة أــل  ــتصط النفــا 

األحـــصال ال ابـــية ل أســـ أ ل قـــانصل اابـــة أـــل  ـــتصط البـــحة  ـــي 
 السصداني.  ،م1990لسنة 

ه ل األتأعة  تصط، لأا  حظنا قـد أدت رـا بعـض الع أـاء تحـ  
القــانصل صل ــل  اــتصف ص رــا  نظــتهم نأاــ  تتقســيم  ،صط البــحة ــت 

أـــــا  لـــــت  ،م1991ل أســـــ أ ل لســـــنة الســـــصداني لألحـــــصال ال ابـــــية 
 الاصف  ي التقسيم. 

ي تتط  نعقاد الجصاع  تصط لث تة نأا  أنرـا أـا شرو  االنعقاد:  -1
 ،أرصت ـةجلـيم الفتقـة ال  صهي التي قد أسـقطرا ، ا، أصضصع البح 

 . أص طصب الأتعة أل ال يعة
                                                           

الجصاع صالطص   ي  أيـا األديـال،  ، 50 -46سأحأد ت دي أحأد، ، ،  أحلام الجصاع صالطص 1س
 .372،  ،م1966، 1ط/األل ى ل  ؤصل اإلسصأية، القاهتة، لتد هللا الأتالي، الأ  ا 

، أحأــد أتــي جهــتة، ، أحاضــتا   ــي لقــد الــجصاع، 190 ضــه، ، أحلــام الــجصاع، جلــي أتــص  2س
153. 
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 أي ي ــتتط القــانصل أل ت ــصل البــيغة أؤأــداج  :  فااي الصاايغةو شاار  -2
قب تة   ص صقـ  الـجصاع بأـدة؛  م ان  طص  ة، أأ  ت أؤقتة بأدة سصاء 

 حنه يلـل بـاطصج   ـص قـال ت ـ   أـتأة تجص تـ  لأـدة سـنة، أص  ـرت، أص 
 ـــتط الصهـــ ا  ،ت ـــ ،  ـــحل العقـــد يلـــصل بـــاطصج أي أـــدة أحـــددة،  قالـــ  ق

تقـــــة ، صجصاع الت تأـــــة لنـــــد الفجصاع الأتعـــــة  ـــــاأا تـــــ لالصهـــــص أاتـــــ  
  ال أرصت ة أل ح   البطصل. 

أأــا  يأــا  تع ــ  بــالجصاع ال أرــصتي  ــي البــيغة؛  ــحنرم  اــالفصل 
نه جصاع ت تأـة بح ـ  إ ا لـم يحبـ  تصا ـ  إاع اإلسصأي صيقصلصل الجص 

ــ   أنرأــا أل يفــات  اآلاــت، ص بحــ  تصحــي تــ ل الــج  ص  ل،  حنــه ل ــى ل 
لل بنصاج  د داج ثم يلتت الت تأة حتى   د ل    أنرأـا أـل يصئأـه أـل 

ي تـجصاع الت تأـة، صهـ ا جصاع أؤقـ  إلـى أل جصع، أص جص ـة؛ لـ ل  سـأ  
  ــد الــجصع أــا تصئأــه صالجص ــة أــا يصئأرــا أي أل البــيغة   ــت دالـــة 

  اج باط  أيضاج.ل ى التأت د صه ا جصا
ل يـــــه القـــــانصل الســـــصداني لألحـــــصال ال ابـــــية  صهـــــ ا أـــــا نـــــ،   

 الفقتة سأ    14م الأادة س1991ل أس أ ل لسنة 
أل يلصنـا أن ـج ل   ـت دالـ ل ل ـى  "ي تتط  ـي اإل  ـاب صالقتـصل

 ر ل الأادة أل أتلـال العقـد الـ ي بأاالفتـه  بطـ  العقـد،   1س ،لتصق  "ا
 ـــتصط بـــحة العقـــد الـــ ي بأاالفتـــه يفســـد صلنـــد بعـــض الع أـــاء، أـــل 

 العقد.
                                                           

 .الفقتة سأ   14الأادة سالسصدال،  م،1991ال ال ابية ل أس أ ل لسنة   قانصل األحص 1س
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 ــتصط بــحة العقــد هــي األأــصت التــي   ــجم شاارو  صااحة العقااد:  -3
أتالاترـــا  ـــي لقـــد الـــجصاع، ليلـــصل بـــالحاج ل ـــي  تتتـــب أثـــت ل يـــه بعـــد 

  نبـــ، صقـــد تط أنرـــا  ـــحل العقـــد يلـــصل  اســـداج انعقـــادل، صا  ا تا ـــ   ـــ
نـــه ي ـــتتط لبـــحة   أـــل قـــانصل األحـــصال ال ابـــية ل ـــى أ25الأـــادة س

 لقد الجصاع اآلتي: 
 .إ راد  اهد ل* 
 .دم إسقاط الأرتل* 
  1س. الصلي ب تصطه* 

 :الشهادة على البواجالشر  األول: 
 بــة  ــح ا لــم اال ــرادة ل ــى الــجصاع لنــد العقــد ص  الحنفيــة أل يعتتــت

ــــجصاع ل ص ــــصد إ صقــــالصا ،صاــــالفرم الأال يــــة  2س ،ي ــــرد  ــــاهدال بطــــ  ال
حة  ـــــي الـــــداصل    ـــــي بـــــحة العقـــــد    ـــــجم أل ال ـــــاهد ل  ـــــتط بـــــ

 ـحل  ،ال أـل نلـاح ل ـى   ـت  لـ   رـص باطـ صأا ل ،يحضتال الداصل
   3س .داصء تدصل إ راد يحدال صلم يعجتا ت ر 

لألثـــت   4س،ب ـــاهد ل  إ ـــص يبـــ  الـــجصاع لنـــدهم  ؛ل ـــا عيةأأـــا ا
أتـــى  تـــل الاطـــاب "أل لأـــت  5ستـــل الجأ ـــتلتـــد هللا الـــ ي تصي لـــل 

                                                           

  . 25الأادة سالسصدال، صجاتة العدل،  م،1991ال ال ابية ل أس أ ل لسنة قانصل األحص   1س
 . 369 /3،   تدائا البنائا، ال اساني2س
 .36-2/35 ،  حا ية العدصي 3س
 .2/40،ال  تاجي  الأر ب،، 8/164أ م، اإلأام ال ا عي،   4س
 .176: ست  تعت فه، ، عبد هللا با البب:ر  5س
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ص  أ  ــجل  ،لـاح لــم ي ــرد ل يـه إ  ت ــ  صاأــتأة  قــال: هـ ا نلــاح الســتتن
ص ـتصط حضـصت ال ـاهد ل أل يلصنـصا   1س "صلص لن  تقدأ   يـه لت أـ 

أأـا إ ا قـال  تلي حت ل أل ف ل ساأع ل قصلرأا أعاج  اهأ ل أنه نلاح 
   2س .تجص   ب رادة هللا صتسصله لم    ج ت  ق   يلفت

فتقـــة ال أرصت ـــة بـــالحتف صالأعنـــى إ  يقـــصل هـــ ا أـــا قالـــه جلـــيم ال
لنــدهم يغنــي  ال أرــصتي ل  أرصت ــة أتجص ــ  ب ــرادة هللا صتســصله، صهــ ا

حلـم اإلسـصم   ال أرصت  ل   ت هـ ا ل ـال لل ال رصد، صأر ا إ  لم يق
صه ا أـا نبـ  ، ل يه  حل الجصاع ال أرصتي  اسد صأناءج  ؛ل  رم بال فت
ال ـرادة  ـي حصال ال ابية ل أسـ أ ل أل قانصل األ  26ل يه الأادة س

 ل أل يلصنـــــا ت  ـــــ ل أص ت ـــــ  صاأـــــتأت ل هدا"ي ـــــتتط  ـــــي ال ـــــ :الــــجصاع
أســ أ ل أل فــ ل أــل أهــ  الثقــة، ســاأع ل اإل  ــاب صالقتــصل  ــاهأ ل أل 

  .الأقبصد ترم الجصاع"
اســم ل أــال  الأرــت: تفاااا علااى إسااقا  المهاار:عاادم اال الشاار  الثاااني: 

إأا بالتسأية،  ل ى الجصع  ي أقات ة البضا ال ي   ب  ي لقد النلاح
  3س.ل البدا  أا ص ب بالعقد صالأرت أا ص ب بغ تإصق    ،أص بالعقد

                                                           

  إتصاء الق     ي تحت ـ  أحاد ـ  أنـات السـت  ، أحأـد نابـت الـد ل األلبـاني، إ ـتاف أحأـد جه ـت 1س
  .ل الصليباب بطصل النلاح بغ ت إ  ،6/261  1861هـ، ت تص ، تقم س1405 ،2ط/ ال اصي ،

 .29-3/25  حا ية تد الأحتات،  تل لاتد ل، 2س
 ،3/107، تد الأحتـات، 3/415، أن  ال    ، 1/374،دات بادت ،الرأام ال  ة نظام الفتاصي الرندية،  3س

الــــجصاع ، 1/79 ،م1965ي، حأــــاد العتاقــــي، الــــجصاع الأغتأــــ، 4/99تأعــــة، ال ج ــــتي، الفقــــه ل ــــى الأــــ اهب األ
ـــه ل ـــى الأـــ اهب الاأســـة، أحأـــد  ـــصد ، 259لأيســـت، لا ـــصت، ، الفقـــه ا، 370، ،لطـــص ، الأتالـــيصا الفق

 .48، أحلام الجصاع، أحأد ت دي،  ،25أع نة، ، 
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لقصلــــه صقــــد أ أــــا الفقرــــاء القــــصل بــــأل البــــدا   تــــد أنــــه  ــــي النلــــاح 
ســـبحانه أيضـــاج صقصلــه  (1)چ  ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ  تعـــالى:ســبحانه ص 

 أي: (2) .چڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :عـــالىصت

إ تاءهل أا  تض لرل أل  ت ضة ل ـى أجصا رـل، تعالى  ع  هللا قد  
 د عصنــه إلــ رل، د عرــم إلــى   ــتهم أــل الت ــال، أأــل ص ــب لــه ل ــ رم 

 .ح  تص ه
تأى ل ــى   ــي حــد   أل النتــيالنتصيــة   ل يــه الســنة صقــد حث ــ

أــا هــ ا  قــال: يــا تســصل " أثــت بــفتة  قــال:   3س تــل لــصفالــتحأل  لتــد
بــات  : قتراو قــال: صجل نــصاة أــل  هــب  قــال ــ   قــال: أــا أبــدهللا تجص 

"   :قـال أل تسـصل هللا ص ي حد   آاـت   4س ،هللا ل  أصلم صلص ب اة"
                                                           

 .  4س اآلية  سصتة النساء، 1س
 . 24س اآلية  سصتة النساء، 2س
  أتص أحأد الجهتي القت ي، أحد الع تة الأب ت ل بال نة، الحات  تل لتد :عبم هكرحم  ب  عوف  3س

هـ  32ستص ي سنة ثأانية ال  ل بادتصا إلى اإلسصم، ال صأحد أه  ال صتى، صأحد السابق ل التدت  ل، صأحد
، 259، ، نيـــــة الأ ـــــتأا، 2/844ا ســـــتيعاب، ، 45، األجدي ،ا  ـــــتقا سلـــــه لـــــدة أحاد ـــــ . 

، ترـ  ب 3/475أسد الغابة،  ،2/563 صاأض األسأاء،  ،249، ،س ت الس  ، 75،، الأؤت  
 ،اليأنــــــي، ، طبقــــــا  الع أــــــاء162،، الأصبــــــصل، 4/301 ،، الت ــــــاض النضــــــتة1/300األســــــأاء،

 ، ألــــصم النــــبصء،2/39الأقتنــــى،  ،18الأعــــ ل، ،، 1/638ال ا ــــ ، ، 36، ،تأر ــــدال، 1/105
اإلبــابة، ، 1/292، الــد باع، 1/272،الاط ــبأابــات  تناطــة، ، 3/425ا  الحنفيــة، ، طبقــ3/49
 .1/19طبقا  األايات، ، 1/378الثقا ،   ،2/230 ،تع    الأنفعة، 4/293
،  تل لصانـه، يعقـصب تـل إسـحا  تـل ، أستاتع تل لصانه2/1042 ، 1427تقم سبحي  أس م،   4س

م، 1998هــــ  تحق ــ  أيأـــل تــل لــاتف الدأ ـــقي، دات الأعت ــة، ت ـــتص ، 216س :إتــتاهيم النيســاتصتي 
 .3/50 ، 4163لتاب الحج تقم س
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إلـــــى   ـــــت  لـــــ  أـــــل    1س "،نلـــــاح إ  تـــــصلي صبـــــدا  ص ـــــاهدي لـــــدل
 األحاد   الدالة ل ى أل النلاح  تد  يه أل البدا .

سـقاط إلالنـدهم يبـ   ت  الحنفيةئأة لدة أتاء  ي إسقاط الأرألل     
سقط الأرـت أت رـا إ ا لانـ  بـغ تة  ـص يبـ  أأـا أل جص ة  قط أأا إ ا 

   2س. تصق  ل ى إ اجترا ص تد أل تضاهالص لان  لت تة 
ل الأرت  تط  ي بحة النلـاح لـ ل  إ يقصلصل   3س ؛أأا الأال ية      

  5س ،صالحنات ــة  4س، ــتصل  ســاد النلــاح إ ا أســقط الأرــت، صأأــا ال ــا عية
 يقص ل: أل الأرت ليا  ـتطاج  ـي بـحة النلـاح لـ ل    يفسـد النلـاح 
إ ا داص ل ى إسقاطه، ت  يفسد ال تط ص  ب أرت الأثـ ؛ ألنـه  ـتط 

 باط     نا ي أقتضى العقد.
 بالداصل ص تأ د  6س: الأرت   ب بالعقدل ى أل تن،   قالدةهنا      

                                                           

 ـتح ســنل  ،7/15 ،بـحي  التاـاتي  لــت الحـد   تج ـادة سص ـاهدي لــدل ، ص ـي بـحي  األلبـاني   1س
تقـم ، البـاقي، دات إحيـاء ال تـب ، تحق ـ  أحأـد  ـؤاد لتـد هـ273 : س ني، هللا تل  ج د القجص  أتص لتد ،اتل أا ة

قطنــي: أتــص الحســل ل ــي  ســنل الــدات ،3/50  4163تقــم س ، أســتاتع اتــل لصانــة،1/605  1886س
م   تي تتهـصم، الأنع حسل لتد :  حقتهـ   385 : سقطني  لأت تل أحأد تل أردي البغدادي الدات

 .313 /4 ، 3518س م، تقم2004 تص ، ، تدات أؤسسة التسالة
 .7/120 ، تل لاتد ل، تد الأحتات ،3/480  تدائا البنائا، ال اساني، 2س
 .3/415، أن  ال    ، ال  ة أحأد ل ي ، 2/47  حا ية العدصي، 3س
 .2/55، الأر ب، ال  تاجي، 8/178  األم، اإلأام ال ا عي، 4س
 .7/15 اأة،قد تل  ،  الأغني5س
تقصيم النظت  ي أسائ  اص ية  ائعة، صنت  أ هتية نا عة، أحأد تل ل ي تل  ـع ب، أتـص  ـ اع،   6س

 -هــ 1422، 1هـ  تحق  : د. بال  تل نابـت تـل بـال  الاـج م، الت ـاض، السـعصدية، ط/592س :
 .3/72م، 2001
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 ، صه ا أا نب  ل يه  1س تتاءألداء أص اإلل قصي   يسقط إ  باصهص د 
ــــداصل   أــــل قــــانصل األحــــصال ال ابــــية30س دةالأــــا ــــ   الأرــــت صال ح 

"  ــــصج ل جص ـــة ا أتنــــاع لـــل الــــداصل، حتــــى  : ـــاء  بــــالن، اآلتـــي
تقــــبض أع ــــ  أرتهــــا، إ ا تضــــ   الجص ــــة بالــــداصل قتــــ  أل تقــــبض 

   2س ."أرتها أل الجصع  رص د ل  ي  أته
أنه     ب ل ى الت ـ  إ  بالعقـد  ـح ا داـ    الأرت صا ب   ت

ـــة الجص ـــة لنـــد  ـــه  ـــي أأاط  ترـــا تأ ـــد الص ـــصب، بأعنـــى أنـــه   حـــ  ل
تناجلــ  لــه لنــه  ط ترــا إيــال،  رــص د ــل  ــي  أتــه   يســقط لنــه إ  إ ا

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ : تعـالىسـبحانه ص لقصلـه   3س ،أنرـا بط ب نفـاج 

    4س.چے  ے    ۓ  ۓ  
 الأرت ل ى الجصع   لأا يقصل بعـض الع أـاء ثأـل قد أص ب هللال

لبضـعرا  قـط؛ صل ـل هنـا  أقابـد أــل هـ ا الأرـت أنرـا تصل ـد الت بــة، 
  5س،صلســـب لتضـــاها، صل صثـــ  البـــ ة ت نرأـــا ،صالأ ـــ  إلـــى الـــجصاع ترـــا

                                                           

ظــائت، أحأــد تــل أحأــد ألــي،  ــراب الــد ل الحســ ني  أــج ل ــصل الببــائت  ــي  ــتح األ ــبال صالن  1س
ــــيس : ــــب الع أيــــة، ط/1098الحأــــصي الحنف األ ــــبال ، 2/303م، 1985-هـــــ 1405، 1هـــــ  دات ال ت

صالنظـــائت ل ـــى أـــ هب أتـــي حنيفـــة النعأـــال، ج ـــل الـــد ل تـــل إتـــتاهيم تـــل أحأـــد، تـــل ن ـــيم الأبـــتي 
  .182،  م،1999 -ـ ه1419، 1ط/هـ  دات ال تب الع أية، ت تص ، 970س :
  .30، صجاتة العدل الأادة س  قانصل األحصال ال ابية2س
 .131، ، م2004، 1ط/،   أاص  الفتاة الجص ية، د. لدنال حسل حات ، دات الأ تأا3س
 . 4سية اآل  سصتة النساء، 4س
  .415، ،، دات الحد   القاهتةهـ1426القصالد الفقرية، د. لتد العج ج أحأد لجام، طبعة   5س

 .328، ، القصالد الفقرية، أحأد بلت إسأال  
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صالأقبــد األهــم هــص أل الأرــت يأ ــج تــ ل النلــاح صالســفاح، صقــد أأــت هللا 
ل ص ع رـــا  ت ضـــة، صهـــ ا أصضـــ  دل ـــ  تعـــالى أل تـــؤتي النســـاء أرـــصته

 .أرأا لال قدتل  1س،ل ى ص صب الأرت صأنه   جصاع تدصل أرت
صالـــ ي  ،تأـــةهـــ ا أـــا أســـقطه أحأـــصد أحأـــد طـــه أـــل جصاع الت  

 صل ل   نطت  الحلم ل ى جصاع الأتعة. ،يأا  بطصنه أل تسأ ته
 :هطالولي بشرو الشر  الثالث: 

ـــد بعـــض األئأـــة   ـــصلي  ـــي النلـــاح لن ـــ ي  تصقـــ  ل يـــه ال هـــص ال
ـــــد  ـــــص يبـــــ    ـــــب  بـــــحة العق ـــــه صهـــــص األب، أص صبـــــيه، أص القت  تدصن

صالــــ ي ت ــــدل لقــــد النلــــاح لنــــد ، صالأعتــــ  صالســــ طال صالأالــــ  ةالعابــــب
   2س. الأال ية هص األب  ي أتنته البلت
أص  ،بــحة لــجصاع البــغ ت أص الأ نــصل  الــصلي لنــد الحنفيــة  ــتط

ة أأــا الأال يــ ، نفــ  دصل تضــا الــصلي ة ألل نلاحرــا  أل فــة حــت  ،التق ـ 
  ــيا   3س ل ــى أنــه   يبـ  العقــد تدصنــه اتفقـص اصال ـا عية صالحنات ــة  قــد 
  5سصلي  رـص سـفاح  ل ل  نلاح لم يحضت   4س ل أتأة أل تتجصع بغ ت صلي

ص لــــ  ل حــــد   الــــ ي صتد لــــل لائ ــــة تضــــي هللا لنرــــا: "أيأــــا اأــــتأة 
نلاحرــا باطــ   نلاحرــا باطــ ، نلحــ  بغ ــت إ ل صل رــا  نلاحرــا باطــ   

                                                           

 .416،  د العج ج أحأد لجام،  القصالد الفقرية، د. لت1س
 .2/51 ،ال صب الببتي  أتي القاسم   التفت ا،2س
 .2/34 ،  حا ية العدصي 3س
 . 8/163 ،اإلأام ال ا عي  األم، 4س
 .2/40 ،ل   تاجي    الأر ب،5س
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ل   حل دا  ترا   را الأرت  السـ طال   ـت تاابأا استح  أل  ت را، صا 
   1س ".صلي أل   صلي لرا

أل الصلي  تط أل  تصط بـحة  ل ل  تص ص أ ثت الع أاء الأعابت      
صالــبعض  ــتى   2س، صل إســقاط الــصلي   عـ  النلــاح  اســدصأرــ ا يلــ العقـد

  3س . اجة الصليأنه أصقصف النفا  ل ى إ
صه ا أا أا  به القانصل السصداني، إ  نـ، ل ـى أل أـل  ـتصط بـحة 

هـص العابـب   ل ـى أل "الـصالي: 32العقد الصلي، ح   نب  الأـادة س
"يبــ  العقــد  :  ل ــى أنــه4صنبــ  الفقــتة س، تنفســه ل ــى تتت ــب اإلت 

تح ــاجة الــصلي الاــا، إ ا تجص ــ  اأــتأة بالص يــة العاأــة أــا ص ــصدل  ــي 
لــال العقــد، أص  ــي ألــال قت ــب يألــل أاــ  تأيــه  يــه،  ــحل لــم    ــج، أ

 يلــــصل لــــه الحــــ   ــــي ط ــــب الفســــة أــــا لــــم تأضــــي ســــنة أــــل تــــات ة 
  4س.الداصل"

اج الـصلي صه ل الأادة تصض  أل الص ية أل  تصط النفا ،  ح ا أ ـ
  ه حـ   سـة العقـد، صأرـ ا يلـصل لقـد جصاع  أبب  العقد بحي ، صا  

 ؛ ألنه أا ى ب تط أل  تصط الجصاع.            الت تأة  اسداج 

                                                           

   الحد   بحي . 1480تقم س 124، ،   إتصاء الق   1س
 ،732-731ائت، لإلأــام الســ صطي، ، األ ــبال صالنظــ 24 ضــة، ،،   أحلــام الــجصاع، جلــي أتــص2س

ب الاأسـة، أحأـد  ـصد ، الفقـه ل ـى الأـ اه4/32الـتحأل ال ج ـتي،  الفقه ل ى الأ اهب األتأعة، لتد
 .255،  ،الفقه الأيست، أحأد ليسى لا صت ،26أعنية، ، 

 .206،  صاع، أحأد أتي جهتة،لج   لقد ا3س
 .  صجاتة العدل السصدال32قانصل األحصال ال ابية ل أس أ ل، الأادةس  4س
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بأا أل ال يعة صال أرـصت  ل قـد أسـقطصا  ـتصط الـجصاع  ـحل الحلـم      
لحــد     1س  ــي إبــاحترم النلــاح بــص صلــي ص   ــرصد ص  أرــت جنــا بع نــه

أتـــي هت ــــتة 
  تــــنل  الأـــتأة الأــــتأة ص  »: : قــــال تســـصل هللاقـــال  2س

التــي تــنل  نفســرا »: ص ــي لفــ  ،«ي تــنل  نفســرانفســرا إنأــا الجانيــة التــ
"أل الطت ـــ   أعـــ  تلبـــاج   ع ـــ  اأـــتأة  :ص ـــي األثـــت  3س ،«هـــي الجانيـــة

أــنرل ث ــب أأتهــا ت ـــد ت ــ    ــت صلــي  أنلحرـــا  ت ــ   لــ  لأــت    ـــد 
   4س".النا   صالأنل 

 خامسًا: حكم بواج الجمهور  ما المسلمة: 
لص أتبالـه إلــى ا نحــصل إل الفلـت ال أرــصتي الأنحـ  أاصقيــاج  ــد

األاصقي بال اأ ، بستب أعتقداترم الفاسدة، صالتي يط قصل ل  رـا لـدة 
أســـأيا  أنرـــا حـــ  حت ـــة الأـــتأة  ـــي ااتيـــات جص رـــا دصل إ ل صل رـــا، 

صنضـــج  لتهـــا يغنـــي لـــل ال ـــرصد، صالأســـاصاة التاأـــة  ،صتع يأرـــا الأتقـــدم
                                                           

 .36الصهاب، ،   تسالة  ي التد ل ى التا ضة، ال  ة أحأد لتد1س
هت تة ألنـه لـال  اات فصا لث تاج  ي اسأه، سأي بأتص ي،بحاتالتحأل،  هللا تل لتد : لتدأبو هريرة  2س

تة  ي لأه، أس م لام ا تت، صتصي لنه أ ثت أل ثأانأائة ت   أـل تـ ل بـاحب صتـابا تـص ي يحأ  ه
  .5/320، أسد الغابة 4/333، التت ، ا ستيعاب، اتل لتد4/200، اتل ح ت ساإلبابة .هـ87سنة 
 .6/248 ، 1841س تقم ،قطني الدات، الحد   أت صع  3س
حت ـــب    تحق ــ ،هـــ 211: ، سأبــن  لتــد الــتاج ، أتــص بلـــت لتــد الــتاج  تــل هأـــام البــنعاني  4س

بـاب النلـاح بغ ـت صلـي تقـم  ،هــ1392 ،1ط/ ،لتات ـي، با سـتال الأ  ا الع أـي، التحأل األلظأي،
ح لتــاب النلــا ،قطنــي ســنل الــدات، 7/179  1363الســنل ال تــتى، الت رقــي تقــم س، 6/198  10486س

تـــــل أنبـــــصت تـــــل  ـــــعبة ، ســـــنل ســـــع د 6/258  1858إتصاء الق  ـــــ ، تقـــــم س، 4/321  3530تقـــــمس
 ،3ط/الـتحأل األلظأـي، دات السـ فية، الرنـد،  هـ  تحق   حت ب لتـد227: س اني، الاتاساني ال صج 

 .175 /1  530تقم س ،م1982-هـ1403
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سقاط الأرت ألنه يأثـ  ثأنرـا صال ث ـت  ت نرا صأ ل الت   ت قي القصاأة، صا 
 أل الأسأيا  التتاقة. 

هـــص  ،ل القبـــد األســـأى  ـــي ال ـــتع صلنـــد أهـــ  الفلـــت صالنظـــتإ 
صأل   ـد لـ  صاحـد أـل العاقـد ل  ـي   1سالتناس  صحفـ  النـصع اإلنسـاني 

صت ـصل بـه التاحـة صسـط   2س، ل ي  ؤل  ت نرأاباحبه اإلنا التصحي ا
  (4)چ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ پ چ  لقصلــه تعـــالى:  3س، الحيــاة ص ـــدائدها

صلـــــ  هـــــ ا  ـــــدل ل ـــــى  (5)چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب چ  صقصلـــــه:
دصام الع ـــــتة لـــــ ل   قـــــد  عـــــ  هللا لرـــــ ا الـــــجصاع  ـــــتصط يقـــــاا ل  رـــــا 

 البحي  أل الفاسد لأا ت نا سابقاج.
قد ست  صأل أث ت  ه ل الأسألة  ي  أرصت ة أبـت حـصل جصاع ل

ال أرـــصتي لـــل الـــجصاع صهـــي أســـألة   تات ـــ   ،الترــائي أـــل الأســـ أة
 ألل تعاليم ال أرـصت  ل؛ال أرصت ة ل أس م مأ  ال الحلم ل أس أةأسصاء 

تنـــاقض أبـــصل الـــد ل اإلســـصأي صالعق ـــدة لأـــا تنـــاقض بالأثـــ  تعـــاليم 
 . التي ست  لنا الحد   لنرا  ي الأبح  السات  الترائية صالباتية

سـتناداج إلـى أـا ل الحلصأة الأبت ة تتى أل ه ا الجصاع باطـ  اإ"      
 ـي  ـأل الأـدلى  ،م13/4/1950أ تى به أفتـي الـديات الأبـت ة  ـي 

                                                           

 .478 /3   تدائا البنائا، ال اساني،1س
 .206جهتة، ، أتصأحأد  ،  لقد الجصاع2س
 .35م ، 1977أبطفى الأس أاني، القاهتة،  ،  الجصاع صاألستة3س
 . 187س اآلية ،  سصتة البقتة4س
 . 72س اآلية  سصتة النح ، 5س
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ح ــ  قــال: "إ ا لــال الأــدلي قــد التنــ  أــ هب الترــائ  ل بعــد أل لــال 
أســـ أاج التتـــت أتتـــداج لـــل اإلســـصم ت ـــتي ل يـــه أحلـــام الأتتـــد ل صلـــال 

   1س ." جصا ه باط
 ـرصد  أدصل صل صلي ص حلم الجصاع تد قياساج ل ى تأي األئأة  يص       

ة أحأـــصد أحأـــد طـــه الـــ  ل تحـــدثصا لـــل تد    2س قـــد ا تأـــا تأي الع أـــاء
صأ نـــصا ليفيـــة إســـقاط أحأـــصد أحأـــد طـــه  ،ص ـــتحصا ليفيـــة جصاع الت تأـــة

صالتتا ــه تنفســه لأــا  لتنــا ســابقاج؛  ،ألتلــال ص ــتصط الــجصاع اإلســصأي
 قــد  الــجصاع  ــي اإلســصم لــ ل  ل ــهبــأل الــجصاع ال أرــصتي  ات ــ  لــل 

صصبــفصل  ،ل لــه تــبطصل هــ ا الــجصاع تــ ص  تــى هــؤ ء الع أــاء الأعابــت أ
ل جصاع  ،النظت لـل لصنـه أتتـداج  ،بأنه جنا بع نه ت سال الحال، بغض   صا 

 . إلبطال حلم اإلسصم ل يه اتتداءج  ،الأتتد باط   ي باط 
إل أاطت الـدلاصى التـي  ـتاد ترـا هـدم اإلسـصم، هـي ت ـ  التـي   

األ لات الأنا ية لإلسصم لتـصا اإلسـصم  ـحل أثـ  هـ ل  تحاصل أل ت با
الــدلصى قــد  نط ــي ل  رــا اســم الت د ــد  ــي  رــم اإلســصم، أص أــا  ــا   

صل ـنرم     تثـصل أل  ، ل  أل أسأاء،  ص يسـيء الأسـ أصل الظـل ترـا
   دصا أنفسرم قد ات صا أل اإلسصم أل ح     ي عتصل. 

                                                           

 ،1ط/ ،،  أرصت ـــــة أبـــــت العتأيـــــةالص ـــــاء دات أتســـــي، تضـــــا أ ـــــتم. د الد نيـــــة، صالحت ـــــة الـــــتدة  1س
 . 185، م،2006-هـ1426

 أحأـد، أحأـد النـصت الأ رـت، تحـ  ال أرصتي  الفلت ،154، جلي، أحأد لحس  الفب ، القصل  2س
 صجاتة ااتأـــة، تســـالة اإلســـصم ،43، الأطيعـــي، ن  ـــب أحأـــد طـــه، أحأـــد أحأـــصد حقيقـــة ،15،

 . 152، ال با ي، طه الألا في. د التدة، ،132، الد نية، ال ئصل 
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ــــة  لإ  ــــة  تق ــــال أرــــصت  ل  تق ــــى انتقــــال باطني ــــدلص إل ــــة ت ة إباحي
ـــى بـــصت الســـ ص  الأعنصيـــة ـــال الأحسصســـة إل  صهـــم ،التحـــت م أـــل األلي

، أص  1س يألــل أل نســأ رم بالاتأيــة تــ ل  يســتح صل أــا حــتم هللا، لــ ل 
الاتأدية ألل حابـ  أـ هترم هـص حابـ  أـ هب الاتأيـة الـ ي يقـصل 

ا  بســقصط الت ــال   صتســ يط النــاا ل ــى اتبــاع ال ــرصا  أــل الأحتأــ
   2س تدلصى الصبصل إلى الحت ة الفتدية الأط قة.

نستا ، أأا ست  أل حلم الجصاع ال رصتي هص حلم الجنا       
بالنسبة لأحأصد أحأد طه ال ي قام تتح    ه ا الجصاع لل قبد 

ي ا  صالتقدص  ،صلأد، أأا أتباله  قد التقدصا أل الت    اء تتسالة ثانية
رم أل ليأرم بالتبات أل أا يقصله لبد  أا يقصل؛ ل ل  اتبعصا ج 
 .بأيم أنرج التسالة ال د دة

صل ل القاتئ لتات ة الأ اهب صالفت  الأنحت ة لل ال ت عة   د أل     
ه ل الفت  قد تسقط  تط أص  تط ل أل الجصاع حتى  تأ ج أنر را 
لل أنرج اإلسصم؛ صل ل أحأصد أحأد طه قد أسقط ل   تصط 

اع اإلسصأي صجصاع الفت  الأنح ة أيضاج أل الجصاع ل تأ ج لل الجص 
صه ا أا ن    يه إ   ،أ   أل يعتقد أتباله أنه أفلت صأ دد لإلسصم

ٹ  ڤ  ڤ  چ  يقصل تعالى: ،قصا ل يه  ر د الفلت صاإلسصمأط 

                                                           

 بالسـصدال، ال أرـصت  ل  تقـة ، الـنفا بـه صتتتـاح يسـت   لأـا لبـاتة صهـي  أيةل لفظةس الاتأد نية  1س
 . 2/1292 الأ  د، لتد ب  ت  صقي. د

 .145-144، ال با ي، طه الألا في. د التدة،  2س
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  ڃڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ

 . 1س چڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ   چ  چ  چ  چ
د قــد التقــد أنــه بــاحب تســالة  د ــدة صلــص التقــدنا ســ فاج أل أحأــص 

 ــحل  ؛ألتبالــه اج ص ع ــه ي ــتع دســتصتاج ليلــصل أنر ــ ،التقــاداج اــاأت لق ــه
صل نـه أعتقـد  ،ه ا الجنا ال ي ست  الحد   لنـه هـص جنـا بسـتب الأعتقـد

 ــــحل جصاع الأتعــــة صجصاع الت تأــــة جصاع باطــــ   ؛باطــــ  صل ــــ  أــــا تقــــدم
 ...باط  باط 

  

                                                           

 .  112س اآلية األنعام، سصتة  1س
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 المطلب الثالث
 بنا في الشرع والقانوا عقوبة ال
 أواًل: عقوبة البنا في الشرع:

إل طبــائا النــاا أتفاصتــة  ــ رم أــل يلفيــه التت  ــب  ــي ثــصاب هللا 
صلـص تـت  تـدصل  ،ه ه ل األسـال بصالتته ب أل لقابه، ص  رم أل   ت ف  

ألـتاض   أ   تل ل ى الفساد، صألببحصت ت   ،ضلقصبة أل سد  ي األت 
قض  الحلأة اإللريـة أل يلـصل  ـي د ـل  ل ل ، الناا لتضة ل ضياع

ببـــفة  ي لحأايـــة لـــتض الضـــع   أـــل ســـ طال القـــص هللا جصا ـــت ت فـــي 
صحتــى يحفــ  النســ  أــل  تائــج الب ــت الح صانيــة ببــفة لاأــة  ،اابــة

 أا أتالاة حالته  ي ل  صضا.
ل ى أنـه   3س، صال ا عية  2س،صالأال ية  1س،لقد اتف  ل    أل الحنفية

ت م حتــى الأــص  بالح ــاتة، صا  ا جنــى البلــت    ــد إ ا جنــى الأحبــل الــ
  4س .چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  أائة   دة لقصله:

                                                           

 .138-3/131 السأتقندي، الفقراء، تحفة  1س
صقي،  تــل لت ــة، حا ــية الدســ 4/821، البــاصي الســال ،  ت غــة، 202 /6اإلأــام أالــ ،  الأدصنـة،  2س
-431س/9البـــا ي،  الأنتقـــي، ،2/390 العـــدصي، حا ـــي، 5/117ال ت ـــت، ل ـــدتدتي،  ال ـــتح، 4/313

 أتــي اتــل تســالة، 6/295ال   ــ ، الحطــاب،  أصاهــب، 449-443 تــل ت ــد، ،  الأقــدأا ، ، 439
 .437، ت د،  تل الأ ترد، تداية، 567،  ،الق تصاني ج د
 جاد،  429 – 428س/7 الأحتـــــاع، ال ـــــا ي البـــــغ ت، نرايـــــة، 4/179ق  ـــــصأي صلأ ـــــتة،  حا ـــــية  3س

اإلأـــام  ،األم، 328 الأـــاصتدي، الســـ طانية، األحلـــام،  203 - 201س/4 ال ـــصه ي، حســـل الأحتـــاع،
 .7/335 ال ا عي،

 . 2س اآلية النصت، سصتة  4س
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ــ   أــل الحنات ــةلأــا اتفــ  أعرــم         3س صال ــيعة  2س،صالظاهت ــة  1س، ل 
إ     ص بــه إ  لأبــ حة  فيــةنحاات فــصا  ــي تغت ــب العــام أــا الل ــنرم ص 

،  ــتصل أل التغت ــب ل ــ لت دصل األنثـــى أال يــة الأأــا   4س،  تاهــا اإلأــام
ة أنرــــا صلقــــد ا ترــــدصا  ــــي لقصبــــة التغت ــــب بالنســــبة ل أبــــ حة الأت ــــص  

التغت ب  ع  ل ت   دصل الأـتأة ألل الأـتأة تحتـاع إلـى حفـ    قالصا: إل  
صبـــيانة، صألل األأـــت    ا ـــص إل  تأـــ  أل تغـــتب صأعرـــا أحـــتم، أص 

  5س.    صج أل تغتب دصل أحتمأل تغتب دصل أحتم، صاألب  أنه  
  يح   أـتأة تـؤأل بـاب صال ـصم اآلاـت أل »:ح ترم قصل النتي

صألل تغت ترـــا بغ ــــت   6س ،«تســـا ت أســــ تة  ـــصم صل  ــــة إ  أـــا  ي أحــــتم
أحــتم إ ــتاء لرــا بــالف صت صتضــ يا لرــا، صأل  تأــ  بأحــتم أ ضــي إلــى 

ل ل فــ  بع أــ  أ تتــه تغت ــب أــل لــيا تــجال صنفــي أــل    نــب لــه، صا 
 فــي  لــ  ج ــادة ل ــى لقصأترــا بأــا لــم  ــتد بــه ال ــتع، صبأــا   يألــل أل 

 ــ  هــ ا  ابــ، الأال يــة الاتــت الــصاتد أأــل   7س ،يحــد  أث ــه ل ت ــ 

                                                           

، التفت ــا، 6/67 ، الفــتصع،  تــل أف ــ ،26/271الأقنــا،  تــل قداأــة، ص ، 322-12/308، الأغنــى  1س
ـــي القاســـم ال ـــصب الببـــتي،  ـــتحأل لتـــدالـــتصض الأتأـــا، ، 222-2/221ألت  الن ـــدي أحأـــد تـــل ال

 .28/333اتل تيأية،  ، أ أصع  تاصى   ة اإلسصم7/318
 .238 – 11/231 تل حجم،  ،ىالأح   2س
 . 5/387 الطصسي، الاصف،  3س
 .138-3/131تحفة الفقراء، السأتقندي،   4س
 .437،، تداية الأ ترد،  تل ت د، 5/117، ال تح ال ت ت، ل دتدتي، 4/313 حا ية الدسصقي،  5س
 .2/977،  1338/417س تقم الأتأة تسا ت   باب الحج، لتاب أس م، بحي   6س
 .567، ، الق تصانيتسالة  ،6/295أصاهب ال     ، 443، الأقدأا ، ، 9/431الأنتقي البا ي   7س
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الت ــ  دصل الأــتأة إ    ــجم أــل العأــ   ص  ع صنــه  ــي حــ  ، ــي التغت ــب
بعأصأــه أاالفــة أفرصأــه ل ــى أنــه لــيا ل ــى الجانــي أ ثــت أــل العقصبــة 

لصتة  يه، صص صب التغت ـب ل ـى الأـتأة   ـجم أعـه الج ـادة ل ـى  لـ  الأ 
 ـحل العأـ  بعأـصم الـن،  ـؤدى إلـى  ـصا  حلأتـه،  ؛ص ضصج لأـا سـت 

  1س .ت ترا إ تاء به صتأل ل أنهغل الحد ص ب ج تاج لل الجنا ص ي تأل
 ية:التبالتغت ب ل ى األنثى لألسباب ال   تأي األئأة ال  ل قالصانت   
أل تســصل »  2س:حــد   أتــص هت ــتةلقــد قضــى تــ ل   لتســصلا أل  * 
قاأة الحد ل يه  هللا     3س.«قضى  يأل جنى صلم يحبل تنفي لام صا 
   بالعق  لأقصلة ل ي تل أتي طالبل أصاأت الد ل   تؤاإ* 

أصلى  لص لال الد ل بالتأي ل ال أسف  الا   » الأ رصتة إ ا قال:
     4س .«بالأس  أل ألصل

 صلي إ تاطه  ي تتأية صل ته  ر ا ثأل لدم حفظه لرا.الإل  نب * 
 ل البلت التي لم تتجصع  حنه س فاج يبتف ل  را صل را.إ* 

                                                           

، د. م هاج الطالـب ،2/304 القادت لـصدة، الت ت ا ال نائي، لتد ،220الأتاد، تل لت  ، ،ن     1س

 .80م، ،1965رنا، القاهتة، أحأد  تحي ت ،، السياسة ال نائية253،  ،عبد ال ميع 
 .210  سبق تعريضك،  أبو يريرة هكموسي( 2)

 ، 6833-32، تقـــم سأص حـــ  ، إ   ـــي حـــدبـــاب ظرـــت الأـــؤأل حأـــىالعســـقصني،    ـــت  البـــاتي، 3س
، لأ ـــد الـــد ل أتـــي التتلـــا  لتـــد الســـصم تـــل تيأيـــة أعنـــى أابـــات الأبـــطفي الأنتقـــي  ـــي ،8/191

م، 1983-1403ط  ،الت ـاض ،ي، التئاسة العاأـة ل بحـص  الع أيـةأحأد حاأد الفقر :تحق   ،ال تاني
  . 2/704  4014تقم س

 ،4/130 ، 4323تقـم س ،قطنـي الـدات سـنل، 1/42  164ليفية الأس  تقـم س داصد، باب   سنل أتص4س
 .1/58هللا الأصب ي،  أ د الد ل لتد ،األايات لتع    الأاتات
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ت ب لألنثى  تبة لرا ل ي تعي  بع دة لل  نا ترا، غل التإ* 
السصء ترا،  صظل   ،بعاد لرا أل ال لص يعد إص هاب صل را أعرا 

صا  ا ل م  ،ستغفت صتتصب إلى تأراصت ،ص تبة لرا لي تنسى  نا ترا
 أل تفت طرم  ي تتأية تناترم لجادأصلياء األأصت أنرم سصف  د عصل ث

الأب حة ألل  ؛صحفظرم أللتاضرم أل الضياع ، ل  أل حتبرم
 ة هي التي  تاها ال اتع ال ي يع م تافايا النفصا. يالحقيق

 ثانيًا: عقوبة البنا في القانوا:
  ل ى 146س  ي الأادة ،م1991ة ال نائي لسن لقد ن، القانصل     

 - ي:التاللقصبة  ت أة الجنا ص اء  الفقتا  ل
 .أل  تت ب  ت أة الجنا يعاقب باإللدام ت أاج إ ا لال أحبلج  /1
 .  د أائة   دة إ ا لال   ت أحبلباليعاقب  /2
ا ة إلى ال  د ال لت باإلض ،  صج أل يعاقب   ت الأحبل /3

  1س .سنةبالتغت ب لأدة 

                                                           

   صجاتة العدل، السصدال.46م، الأادة س1991القانصل ال نائي لسنة   1س
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 المبحث ال،اني               

 القن  بسبب المعتقد
 

 هكقذف مفهو : هيول هكمطلب  
 مهكمعتق بسبب كلقذف نم ذج: هكث ني هكمطلب  

ً  هكقذف عقوبة: هكث كث هكمطلب   ً وق نو شرع   ن 
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 المطلب األول
 مفهوم القذف

 :أواًل: تعريف القذف في اللغة
إل التعت فا  التي صضع  ل ق ف لث تة صأتبا نة، صت م ااتص رـا 

ســــتب  ــــي ل نرــــا ت تقــــي  ــــي  صانــــب أاــــتى؛ صال ؛ ــــي بعــــض ال صانــــب
ـ    ؛ع، أص باحـ ية ل    قيه، أص أ ت  دا اتصف ا نتأاءا  العق  ألل ل 

صأطابقــاج  ،رأــا يأاــ  بــالتعت   الــ ي يعتقــد أنــه األ ثــت أصئأــة لتأيــهأن
 لأصضصله. 

 م  تعـــالى ألســـبحانه ص قصلـــه ل  1س القـــ ف  ـــي ال غـــة يعنـــي التأـــي بقـــصة    
، صالقــــــ ف صاحــــــدة القــــــ ف  2س چڀ   ڀ  ٺ چ  :أصســــــى ل يــــــه الســــــصم

تقا  صا القـصم بلـ ا:   3سصالق  ا  أث   ت ة ص تف ص ت ا  صهي ال تف
ـــهت ـــنرمقصت  4س ـــاتأصا ب ـــصا  بالـــد  ت  ـــ ل   5س،ا  ـــ  ترـــم الف  يقـــال هـــم ت

   6س ةحا   صقا ف  الحا   بالعبا صالقا ف بالح ات 
لقد اتف  ل أاء ال غـة ل ـى أل القـ ف  ـي الحقيقـة ال ـتلية يعنـي 

 اســــــتعأ   ل ــــــى  رــــــة الأ ــــــاج لعصقــــــة  تأــــــي الأحبــــــنا  بالت   ــــــة
                                                           

 .48 /12،  تل أنظصت،   لسال العتب1س
 . 39س  سصتة طه، آية 2س
 .494،  ،م الص  ج  الأع 3س
 .749 /2 يط،  الأع م الصس4س
 .4/1414 ،  البحاح تاع ال غة ل  صهتي 5س
 .1676الأحيط، البستاني، ،    قطت6س
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صيحلــم ل ــى  " ث ت التأــي ل  ــ ،صالألــاتل  ــي تــأ ،الأ ــاترة تــ ل الح ــاتة
صل ــى نقــيض هــ ا   1س "،ل احتأــ  الأطابقــة ل صاقــاا  ص  القــ ف بأنــه لــ ب

  2س .چمث  ىث  يث  حج  مج     جح  محچ  :يقصل تعالى
بأعنــــى لــــام  ،ف  ــــي ال غــــة يعنــــينســــتا ، أأــــا ســــت  أل القــــ 

صبأعنى اا، التأي بالح اتة لأا يعنـي ال ـتم صالت بـة صالفت ـة  ،التأي
صأـا  لـ   تضـ   ،ق ف لفـ  أـتل إ  إنـه يحأـ  أعـاني لث ـتةصالبعد،  ال

 أعنال أل اصل تتل بة ال  أ  التي  دا    را. 
 ثانيًا: القذف في االصطالح الشرعي:

ل صأـــ    ،نـــه التأـــي بالجنـــاأد اتفـــ  األئأـــة ل ـــى تعت ـــ  القـــ ف بلقـــ
صأضــــــاف  ،أل التأــــــي يلــــــصل ببــــــت   القــــــصل أص بالد لــــــة  3س حنفيــــــةال

ــ :اج  ــتصط تعت ــ  ل  4سالأال يــة  ،أســ أاج  ،لفيفــاج  ،اج ت  بــأل يلــصل الأقــ صف ح 
                                                           

ـــــدتد ،4/324، ، الدســـــصقي  حا ـــــية الدســـــصقي1س حا ـــــية العـــــدصى،  7/122تي، ال ـــــتح البـــــغ ت، ال
2/392 . 
 . 48س، اآلية   سصتة سبا2س
ـــة الفقرـــاء، ل ســـأتقندي، 5/89 ،رأـــامال تـــل  ـــت  القـــد ت،  ـــتح   3س ، تـــدائا البـــنائا، 3/144، تحف

، األ ـــــبال 5/105 ، الأبســـــصط، الستاســـــي،6/79لاتـــــد ل،  تد الأحتـــــات،  تـــــل، 9/216 ال اســـــاني،
 .511، ،صالنظائت،  تل ن يم

ي سال ، لثأال تل حس ل تـت ستاع السال   تح أسر  الأ ،6/214  الأدصنة ال تتى، لإلأام أال ، 4س
تدايـــــة ، 24 /4، حا ـــــية الدســــصقي،  تـــــل لت ــــة، 222م، ، 1982ال ع ــــي، دات الفلـــــت ت ــــتص ، 

ل  ـأاصي، ، أسـر  الأـدات ، أتـص بلـت حسـل ا2/392 حا ية العدصي، .444، ، ،  تل ت دالأ ترد
، 4/130 ،م2002 ، بيروت1ر اإلسالمية، ط/هللا، الدا محمد جمعة عبد /د ال صا ب الدت ة، 172، 
الأنتقــى  ــتح أصطــأ  2/1075، ال ــا ي، القتطتــي، 4/830ة الســال ، أحأــد تــل أحأــد البــاصي، ت غــ

 .260، ، تل ت د ، الأقدأا ،9/162 ،الب  ي أال ،
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 قـد   1سبالغاج أص بغ تة تط   الصطء ل جنا، أص نفي النسب، أأا ال ـا عية
   2سلي ــأ  أ ــتد أعــتض التعت ــت صجاد الحنات ــة اج  ع ــصا التأــي  ضفاضــ
صا إليــه التأــي بــال صاط، أص ال ــرادة ل ــى الجنــا إ ا التعت ــ  أتصنــة  ضــأَ 

 قرم الأال ية  ـي هـ ا الـتأي، أأـا الظاهت ـة  قـد أقد ص نة، صلت تأ  الت    لم
دصا التعت ــ  صقــالصا: التأــي بالجنــا ببــت   القــصل، أص تنفــي نســبه لــل ق  ــ
    4س.باضية التأي يلصل ببت   القصل أص بالد لةصلند اإل  3سأتيه

صالتتــت أ  ــب الفقرــاء أل أــل نســب العتأــي إلــى   ــت  نســه  قــد 
ه صلـــص ظرــت  ل يـــه الع أـــة؛ ألل القــ ف لنـــدهم أأــا  تالـــى  يـــ ،ق  ــه

نه قطا نسبه، صأأا إ ا قال لغ ت العتأي يـا صأل ،العتف بحسب ل  جأل
لتأــي  ــص حــد ل يــه؛ ألنــه صبــفه ببــفا  العــتب أــل  ــ الة صلــتم 

ل العـتب تحـا   ل ـى صقـد ابـصا قـ ف العتأـي بالـ ا ؛ أل ،ص  ت  ل 
   5س. أنساترا

                                                           

ــــاع1س ــــة الأحت حا ــــية ق  ــــصأي ، 444 /2ل  ــــ تاجي،  ، الأرــــ ب،435 /7ال ــــا عي البــــغ ت،  ،  نراي
  335،  األحلام الس طانية، ،511، ،يس صطال، ، األ بال صالنظائت186 /4صلأ تة، 

اإلقنــــاع، ل ح ــــاصي  ،9/215 ،تي ل ــــدتد ،ال ــــتح ال ت ــــت ،391-12/363  تــــل قداأــــه، ،  الأغنــــي2س
ال صب  أتي القاسمالتفت ا،  7/330 التحأل تل أحأد الن دي، لتدا ية التصض الأتأا، ح ،4/259

أ أصع  تـاصى ، 90-6/83الفتصع،  تل أف   ، 5/122 ،تى الدتد ال تح البغ ت،، 1/225 ،الببتي 
الأتـدع  ـي  ،6/104، لا ـ  القنـاع لـل أـتل اإلقنـاع، ل ترـصتي، 28/342 ،  ة اإلسـصم، اتـل تيأيـة

الألتـب اإلسـصأي، هــ ، 884: س اتـل أف ـ ،  ،إتـتاهيم تـل أحأـد تـل لتـد هللا تـل أحأـد تح الأقنـا، 
 .5/83 ،م1974 -هـ 1394

 .366-11/365  الأح ى،  تل حجم، 3س
 .456،  ،  دلائم اإلسصم، لإلأام أتي حنيفة النعأال4س
 . 6/123، الأدصنة ال تتى، لإلأام أال ، 2/392حا ية العدصى،   5س
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  1سد لـة الجنـا؛ ل ال ـصاط أـل أإلـى  ل الفقرـاءلأا  هب البعض أ
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       چ  :قصلــــه تعــــالىصا  ا ثتــــ  لصنــــه جنــــا  نطتــــ  ل يــــه 

صالأحبـ ة هــي أل حلــم ال ــصاط هـص حلــم الجنــا، ص ــي   2سچٺ    ٺ  ٺ    
 ىنـألل الج   ؛الأقات   ـتى آاـتصل أل ال ـصاط لـيا أـل د    لفـ  الجنـا

سـاأي دل ـ  سأاج، صااـتصف األال   ات فال  ل ات آصال صاط  اسم  ،اسم
   3س.ااتصف الأعاني

نســــتا ، أأــــا ســــت  أل هــــ ل التعت فــــا  قــــد اتفقــــ   ــــي أبــــ  
أـل نفـي النسـب، أص  صاات ف   يأا   حـ  بـه ،صهص التأي بالجنا ،الق ف

، صلقــد لــال تأي األ  تيــة أل لــ  هــ ا أــل ســت   أ ــتى التأــي بــال صاط
ه  ؤثت  ي النفا صيستب لإلنسال ال  بة، الق ف، لأا تعاتف الناا بأن

 صأل هنا يأتي أقبد ال اتع  ي إجالة أا يعص  تاحة اإلنسانية.
 ثالثًا: القذف في القانوا:

  الفقـتة سا  157س ةانصل ال نائي ل ى الق ف  ـي الأـادلقد ن، الق    
 ،صلــص لـــال أ تـــاج  ، تأــي لـــ باج  ابـــاج  "يعــد أتت ـــب  ت أــة القـــ ف أـــل

 ،ا اتة الصاضحة الد لة بالجنأص د لة أص لتابة أص باإل، ةبالقصل بتاح
                                                           

الأدصنــة ، 26/282قنــا، ألتــي قداأــه، الأص ، 10/176 الأغنــي، ،2/392 ، عــدصى ل ،  حا ــية العــدصى 1س
ال ـصب  أتي القاسـم ،التفت ا، 4/821لباصي، ا، ت غة السال ، 6/123 تل أنا، ال تتى، اإلأام أال 

، تي  ال ـــــتح ال ت ـــــت، ل ـــــدتد حا ـــــية الدســـــصقي ل ـــــىص ، 5/123ال ـــــتح البـــــغ ت، ، 2/225الببــــتي 
4/329. 
 .  2ساآلية  ،  سصتة النصت2س
 .2/34  تدائا البنائا، ال اساني، 3س
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تاح القانصل  قد لت صا الق ف بأنـه:   1س،أص نفي النسب" ،أص ال صاط أأا   
إســـناد  عـــ  ل غ ـــت أص ـــب لعقابـــه، أص احتقـــاتل لنـــد أهـــ  ت ـــدل، صيقبـــد 
باإلسناد نسبة األأت إلى  ا، الأق صف ل ـى سـت   التأ  ـد أص نسـبة 

ائل إلــى الأقــ صف لــل طت ــ  التصايــة لــل الغ ــت، أص تتد ــد األأــت ال ــ
أص الن ــ   ،أأــا  تتتــب ل يــه أ ى ل أقــ صف  2س، القــصل ل ــى أنــه إ ــالة

  3س. أل لتاأته ص ت ه
ص  ي تتط  ي اإلسـناد أل يلـصل ل ـى سـت   ال ـجم لأـا أنـه يألـل      

 لــ    4س ،اج أص   ــت أبا ــت تبــت حاج أص ت أيحــ اج أل يلــصل اإلســناد أبا ــت 
صقـــد   5س ،اج لبــاتة يفرـــم أنرـــا نســبة إســـناد أأـــت إلـــى الأقــ صف يعتتـــت قـــ  

 ــي  ــل  الأــدح، ت ــد أل هــ ا   يأنــا أــل أل يعــد  اج تــصتد العبــاتة أحيانــ
صقد    أ القا ف إلى استادام الأ اج إ ا لال يقبد به الق ف  6س ،اج ق  

ل ــى سـناد قــد بـيغ  لأـا يسـتصي أل ت ــصل العبـاتا  التــي صقـا ترــا اإل
أص ل ــى ســت   العــتض   ل ــى أنرــا حقيقــة أص ت ــصل  ســت   ا ســتفرام

  7س .ه إلى الأق صف ي بيغة تد ل ى ا ستفرام أص   
                                                           

 السصدال. ،  صجتة العدل1  الفقتة س157م، الأادة س1991  القانصل ال نائي لسنة 1س
 .138ال تائم  ي الفقه اإلسصأي، أحأد  تحي ترنا، ،  2س
 .102،، الحأاية ال نائية ل عتض د. سع د لتد ال ط  ، 2/368  الت ت ا ال نائي، لصدة، 3س
 .537م، ،1982  قانصل العقصبا ، القسم الاا،، د.  صج ة لتد الستات، طبعة 4س
 .125م، ،1955  العصنية  ي قانصل العقصبا ، أحأد أحي الد ل لصض، طبعة 5س
 .617أحأد ن  ب حسني، ، ،قانصل العقصبا  ،537  الدصلة صالس طة، طعيأه، ،6س
ي علو ، جريموة القون، م2009، 2عـصض لتـد التـصاب، ط/ال ـا ب، د. أ صاإلبـصغ  القـ ف صالسـب 7س

 .26 تائم الق ف، د. لتد الاال  النصاصي، ، ،36م،  1998، حسن طولية، دار ال،قافة
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 المطلب الثاني
 نماذج للقذف بسبب المعتقد

القالدة  ي ال ت عة إل أل تأى إنسـاناج تصاقعـة أص بـفة أحتأـة  
أص  ،ثباتــهة أـا تأـال بــه،  ـحل ل ــج لـل إأـا ص ـب ل يــه أل  ثتـ  بــح

اأتنـــا ص تـــ  ل يـــه العقصبـــة؛ ألل الأتـــدأ األساســـي ل  ـــتائم القصليـــة  ـــي 
باحـــة البـــد   ـــي لـــ   ،ال ـــت عة اإلســـصأية تحـــت م ال ـــ ب صا  تـــتاء صا 

األحصال صحتـى يحأـي اإلسـصم األ ـتاد  قـد  عـ  العتـتة  ـي األلفـاظ أـل 
ح ــ  القــ ف  اضــا لأللــتاف  يلــصل قــ  اج بأــا يفرأــه بــه لاأــة النــاا 

 صلال أعنى العاأي يستعأ   ي الق ف. ، ا لال القا ف لاأياج إ
هـــ ا أـــا التـــاد ل يـــه بعـــض األ ـــتاد اابـــة  ـــي التـــصادي إ  يقـــصل 

بعـض األطـتاف  ال ا، لآلات ه ا الصلد اتل حتام أص لندأا  ت ا ت
أص لنـدأا يغضـب أحـد أـل آاـت ، تـل حـتامنـ  اأ يقصل البعض لآلاـت 

 ل ـــى ســـصء نـــ  اتـــل حـــتام ي ـــردصل هللا  ـــتد ل يـــه قـــائصج: صهللا ي ـــرد إ
صهـــم يعتقـــدصل أل هـــ ا التأـــي   يعتتـــت قـــ ف؛ ،  رأرـــم آليـــا  األحلـــام

صألل ه ل ال ت أة قصلية  يلفي   را الت ف  ل ى حسـب العـتف إل لـال 
 النظت لل بد  قصلرم.  ؤدي الأعنى بغض  

لص سأل  بعض األ تاد  ي الأ تأا لـل تأ رـم  ـي القـ ف بسـتب 
الفعــ ، لقــالصا: أنــه   يأــت ل ــ رم  ــصم  صا   قــد ســأعصا قــ  اج  الأعتقــد بحــ 
هــ   ــي التــصادي  ــحل األ ،النــصع، اابــة القــ ف ت ت أــة ال ــصاطأــل هــ ا 

  يعتقدصل أل ه ا الفع  حـتام، صيلثـت القـ ف أـل هـ ا النـصع حتـى  ـي 
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صهــ ا هــص  ،يــصم  ــي نفــا الأقــ صف ــصاتع الأد نــة  يحبــ  اإل ــ اء صاإل
 . أة الق ف التي هي أ تد قصلبصد أل  ت الأق

 ــا،  تقــد بحــ  الفعــ  نفــي نســبأيضــاج أــل القــ ف بســتب الأع 
 ــي اابــة لــل القبائــ  أص ال ــنا الــ ي  نتأــي إليــه  ــي الت ــد الصاحــد، 

صيستطيا أل  تعتف ل   ـتد  ،حا   ل ى األنسابالدصل العتأية التي ت
 عــتبرــا الصهــ ل  تاســة  تأ ــج ت ،اآلاــت تــدصل  لــت انتأائــه لقت  تــه ل ــى

قـ ف  ت أـة عتتـت نفـي  ـا، لـل قت  تـه ي ي أعت ة األنسـاب؛ لـ ل  
 ل ى حسب قياا ال تع.

تقـــا هـــ ل الصاقعـــة لنـــدأا ي ـــتبه ل ـــى أحـــد  ـــا، أـــل أي أ ـــتاد 
األســتة يلــصل أص القت  ــة!   بــادتل ســائصج اتــل أــل أنــ و  يقــصل لــه: اتــل 

صل نـه     صل، صهنـا  ت ـل  السـائ   ـي أل يلـصل هـ ا اتـل  ـصل حقـاج؛
صيقـصل لـه: لنـ   ،ه ه ا ت  يبتح له تع يقاج ل ـى تد أـل سـألهيلتم ظن  

 ،أص قت ب أل ه ا الأعنـى يه باسأهصيسأ ،ألتقد أن  اتل  صل الفصني
صل ـل ال ت أـة  ،لصتـل ةا لـيا  ـي الظـل أص الحقيقـة بالنسـبصال ت أة هن

ائ ـــه بســـتب الأعتقـــد بـــأل هـــ ا القـــصل   يعتتـــت  ت أـــة حديـــة  ـــي تأي ق
 تد لة أنه بتح به.
أســأت ال ــصل   ــا،النفــي النســب بلثــتة لنــدأا يلــصل لــ ل  يقــا 

صل نــه أــل قبائــ   ،أص أبــفت ال ــصل  تأ ــجصل بــال صل األتــيض أــل أتنــاء 
صل ـل يقصلـصل تتأ ج بال صل األسأت، صهنا    تم القـ ف بـالتعت ض  قـط 

 جنا. اتل نه أقد ستقته  صيقبدصل  ببت   ال ف  سإل أأه
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ا القـــ ف يقـــا صبلثـــتة، ص تســـتب  ـــي أ ـــا   لائ يـــة، صل ـــل   هـــ 
، أص ل ر رــم بــأل الأســ أصل  ت ــا ل تقاضــي إأــا أــل أ ــ  التســتت لعــادة 

هــ ا قـــ ف  ص ــب الحـــد، هــ ا أـــل   ــت القـــ ف الــ ي يقـــا  ــي أ ـــالا 
ـــ ي النســـاء صهـــل يعتضـــل ألـــتاض بعضـــر ـــت صال ـــاب نقـــ  الات ل أـــل ب

يع أـل أل  ص  ،تعـالىد هللا دص لى بح  لاأ  ألنرل   يعت ل حإيحتاع 
نرل  ــنق ل الاتــت ببــت   أنقــ  الاتــت  ص ــب حــد القــ ف ل أــاج بــأ ــتد 

                     ال ف .العباتة أص 
ألب   ـي القـ ف أنـه أـل نفـى  ابـاج لـل أتيـه لـأل يقـصل لـه: ا

لســ  ألتيــ   حنــه يحــد باتفــا ، ص ــت  األئأــة أــا تــ ل أل يلــصل القــا ف 
صأ ل أا إ ا لـال النفـي  ـي   ـت حالـة  ،الحد  ي حالة  ضب،   ص ب

 ،أل يلــصل الأــتاد بــالنفي   ــت حقيقــة ضــب  ــص  ص ــب الحــد  حتأــال 
ترـم  ـي أحاسـل أاصقرـم صل ـى  هلأل يلصل الأقبصد ل ى لـدم الت ـب
 ه ا  تصق  الحد صلدأه ل ى القت نة.
 رـــم  ـــتصل أنـــه يحـــد ســـصاء نفـــى  ؛أأـــا الـــبعض اآلاـــت أـــل األئأـــة

ألل الغضـــب قت نـــة تـــدل ل ـــى   1س،   ـــتل ملـــة  ضـــب أالنســـب  ـــي حا
أــل القــصل لفــ   ــدل ل ــى إتادة القــ ف تاــصف حــال التضــا، صا  ا ثتــ  

صقياســاج ل ـــى أــا تقـــدم يلــصل حلـــم الحــا   الســـابقة  ،القــ ف  حنــه يحـــد
 .الحقيقي ألل ه ل ال ت أة أ تد قصل لأا  لتنا سابقاج  حلم القا ف

                                                           
 .10/215المغني، البن قدامة، ( 1)
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ــــد حــــ  الفعــــ  ــــا يعتق صل ــــل ألل اإلســــصم يحأــــي  ،إل القــــا ف هن
ل يقــا صيحأــي أــل اإل ــ اء الــ ي يألــل أ ،األتت ــاء أــل ألســنة ال ــا ت ل

لْ  ،القـ فحتى ل ى العابـ ل،  قـد أنـا  لـال ال ـا، بـادقاج  يأـا  صا 
قــ ف، إ ا لــم ت ــل لــه ت نــة تثتــ  بــحة قصلــه؛ حتــى   ت ــصل ألــتاض 

لـ  ليـال  ، صألل الق ف   يق  لند حد الأق صف تـ  يأـَا اج الناا هدت 
 األستة بأا  ي  ل  أم الأق صف.

لأا  نطت  ل ى بأا أل الحد  نطت  ل ى القا ف ال ا ب، 
أل الباد  ال ي ليا له ت نة ل ى بد  قصله،  أل باب أصلى 

 ر   م ال ا لتقاد بح  الفع  أأسصاء  ،سصء الأعتقد نطت  ل ى 
  تدا   ،ة قصلية  قطالتحت م  ي ه ل ال ت أة بال ا ؛ ألنرا  ت أ

إ  إ ا لال الق ف بالتعت ض، صحتى الق ف بالتعت ض  يه  يا  را النصا
 ا لال القبد أنه إ اج اصف بأعنى أل بعض الفقراء يعتتتصنه ق  

  .  الق ف دل ل ى أص ظاهتة الق ف 
ل صط، بعد  ا، آات با ى يأا إ ا تأ لأا اات   الفقراء
ل القصل قصل أ  2س،صالحنات ة  1س،ال ا عية ى اتفاقرم ل ى تحت م  ل    ت 

ئ لنه تِ ،  ح ا قال: أتد  أنه ل ى د ل قصم لصط، د  هالقائ  أا يأ ن
، ألنه ق  ه تصطء دَّ الحد، صا  ا قال: أتد  أنه يعأ  لأ  قصم لصط ح  

  ص ب الحد،  أ به الق ف بالجني.
                                                           

 5/402الأر ب، ل   تاجي، ( 1)
  10/200،   الأغني،  تل قداأة2س
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إلى القصل تص صب   2س،صتصاية لبعض ال ا عية  1س، هب الأال ية 
ص   ، ي أث  ه ا القصل،  أل تأي  اباج   د حد الفت ةحد الق ف 

إ ا لال  ل  القصل   3س، يسأا تفس تل بأا يح   الق ف، صالتتت الحنات ة
 ي حالة  ضب،  يقام ل يه الحد؛ ألل قت نة الغضب تدل ل ى إتادة 

نرم  تصل لدم ص صب ح   4س،أا الحنفيةأ، الق ف، تاصف حال التضى
ال  أة إ ا لم يبتح بال ف ، لر ا     ب الحد ه ل  الحد ل ى قائ 

  5س .الحنفية الظاهت ةقد صا   تأي ص ، ت  الصا ب التعج ت ؛لندهم
ألل ه ل ال  أة    تص صب الحد؛ال ي يقصل  يأ   الت ل ل  نت       

 يه، صألل قصم  يفرم أنرا إ  الق ف بعأ  قصم لصط،  لان  بت حة
صه ا القصل قد    أل  نسب إل رم،حد،  ص يحتأألصط لم  ت  أنرم 

  نبغي أل  ؛يقبدصل الأعنى اج حد تصاديلتف الاستعأاله  ي   ب 
يقطا بأنه بت  ، صأأا احتأال لصنه أتاد ل ى د ل قصم لصط  ص 

 يست  إلى  رم   تهم،  البصاب ال جم بأنه ص  ،يفرأه العصام أبصج 
  قصله إني أتد    يقتأأ   ي التأي بالفاح ة،   نبغي بت  ، أستع

 .ل مأ صهللا  ،نه ل ى د نرم، ت  يلصل ق  اج أ
                                                           

 597  تسالة اتل أتي  ج د الق تصاني، ،1س
تحق ـ  لـادل  ، هــ676 : س جلت ا يح ى تل  ـتف النـصصي، أتصتصضة الطالت ل صلأصد الأفت ل،   2س

،  ــت  الأعــ ل، ج ــل الــد ل تــل لتــد العج ـــج 8/311 ،م1992، 1ط/، ت ــتص  ، آاــتلتــد الأص ــصد، ص 
   .382، ،لأ  باتي، ت تص ا
  10/201المغني، البن قدامة، ( 3)

  .4/150 ت  القد ت،  تل الرأام،  تح   4س
   .11/285 ،،  تل حجمى  الأح 5س
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 المطلب الثالث
 عقوبة القذف في الشرع والقانوا 

 أواًل: عقوبة القذف في الشرع:
 ـي القــتآل ال ـت م ســصاء  اج أع نـ اج  عـ  هللا لتأـي النــاا بالجنـا حــد

 :صل هللا تعــــاليســــتطا إثباتــــه ح ــــ  يقــــإ ا لــــم ي، اج بــــادق مأ اج  ــــال لا بــــأ
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ

ل لقصبـــة القـــ ف  ـــاء   ـــي هـــ ا إ  1س ،چڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  
اآليــــة أل ل ــــى القــــا ف ثــــص  الــــن، القتآنــــي بــــت حة ح ــــ  أص تــــ  

 - :صهي لالتالي لقصبا 
 .صأتأعصل ل تق   ،ثأانصل   دة ل حتصهي  :لقصبة تدنية /1
صطعنــه  ،ثتــ  ل بــه م قتــصل  ــرادته بعــد ألصهــي لــد :أدتيــةلقصبــة  /2

 . ي أقدسا  الناا
 صالاــــتصع لــــل طالــــة هللا ،هــــي الصبــــم بالفســــص   :أعنصيــــةلقصبــــة  /3

 .صالبعد لل أتضاته تعالى،
الأ تأـا  صالقـ ف، صأص ـب الحـد  يـه، ل ـي  ا ـ تعالي قد حتم هللاص      

ل أـا تتاأـى أل الأفاسد التـي تحـد   ـتاء انت ـات  ـ صع الفاح ـة؛  حنـه 
ص ــــي  لــــ   ســــاد  ،لا بغ ــــت حــــ   ــــاع القــــصل أــــل   ــــت تتــــ   النــــاا ترــــ
ظ ـم صاقـا ترـم، صتأأـا أنرـم ل ـى صهـص صتأي األتت ـاء بالباطـ   ،ال أالة

                                                           
 .(4)سورب النور، اآلية ( 1)
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 ،  ــت ل ــم بــالقصل،  لــال  تــد أــل حأايــة ألتاضــرم تتحــت م هــ ا القــصل
 تنتــصا الســـبا ا:صت ــت ا حلــم تادع يقطـــا ألســنة ال ــت لقـــصل التســصل 

   1س « .صق ف الأحبنا  الأؤأنا  الغا ص » :قا    لت أنرلالأصب
  3س، صالأال يــــــة  2س، لــــــ  أــــــل الحنفيــــــة هتفــــــ  ل يــــــاصهــــــ ا أــــــا 

ل ــى   7س،صال ــيعة ال عفت ــة  6س،صالظاهت ــة  5س، صالحنات ــة  4س، صال ــا عية
 ، ـــرادته  د  صت   ،ا ف ثأـــانصل   ـــدةأل لقصبــة القـــ ف إ ا ثتـــ     ـــد القـــ

 ــص تقتـــ  لـــه  ،لـــم ل يــه بأنـــه اـــاتع لــل حـــدصد الـــد لحص  ،هيقتفســـصق ــ  
هـــ ا باتفـــا  ص  ،صلأـــ  بــالحاج  ، إ ا تــاب أـــل  لـــ  ال ــتم    ــرادة أتـــداج إ

 .سابق لال األئأة
                                                           

 .   6/644 ، 12667تقم س ،الت رقيسنل ، 5/393 ، 2766تقم س  تل ح ت،بحي  التااتي،   1س
، الأبسـصط، ل ستاسـي، 5/89 ، ت  القد ت،  تـل هأـام تح ، 3/144  تحفة الفقراء، السأتقندي، 2س
 . 7/34ا، ال اساني، ئ، تدائا البنا5/105
 ،، حا ـ تي العـدصي 329 – 4/325 ، تـل لت ـة ،، حا ية الدسصقي2/1075القتطتي،   ال ا ي، 3س
، 4/830،  ،أحأــد تــل أحأــد البــاصي ت غــة الســال ،  6/214 ،الأدصنــة، أالــ  تــل أنــا ،2/392

، الثأـت 444، صأداية الأ ترد،  تـل ت ـد، ، 3/269 ، الأقدأا 221،  ي،ستاع السال ، ال ع 
 . 4/259، اإلقناع، الح اصي، 596اتل أتي  ج د الق تصاني، ،  الداني،

، جاد 7/436، نرايــــة الأحتــــاع، ال ــــا عي البــــغ ت، 198  األحلــــام الســــ طانية، الأــــاصتدي، ، 4س
 .5/398، ل   تاجي ،الأر ب ،4/196 ،، حا  تا ق  صأي صلأ تة4/215الأحتاع، ال صه ي، 

الـتحأل أحأـد  ، حا ية التصض الأتأا، لتـد26/352الأقنا،  تل قداأة، ص ، 12/386  الأغني، 5س
، التفت ا، ألتـي القاسـم ال ـصب 28/342تل تيأية، ا، أ أصع الفتاصى،   ة اإلسصم 7/331، الن دي

 ،سـعد تـل حأـد لت ـ  ،ادن ـ  الأـت  ، 90 -83س/6 تـل أف ـ ، ، ، الفتصع 226 – 225س/1الببتي، 
 . 222 -221س، 
 .11/266  الأح ى،  تل حجم، 6س
 .5/408  الاصف، الطصسي، 7س
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 ثانيًا: عقوبة القذف في القانوا:
 أل ى لقصبـة القـ ف تقـت  ،م1991د ن، القانصل ال نائي لسنة لق

       1س.د ثأان ل   دة""يعاقب أل  تت ب  ت أة الق ف بال   ي:التلال
إل الــ  ل يقــ  صل   ــتهم  ــي العــادة ترــ ل ال ت أــة هــم أبــحاب  

 اج النفــصا ال انحــة ل  ــت،  ــحل تــتداد ال ــصم  ــي هــ ا األأــت،  ص ــد حلأــ
  نط  بالت   ة، صتتتدد ت ل النـاا  صانبـه، صأـ ل  يعـم   اج لاأ اج صتأي اج  اسد

 ـه حـتم هللا القـ ف، الفساد  ي األتض، صتنح  األاص ،  أل    ل  ل
تنــــى ل يــــه  أيــــا   جلــــجع الثقــــة  ــــي أبــــ  النســــب الــــ ي  ل القــــ فأل

 .بص  القتابة
أــــا  إلحــــا  العــــات بالنــــاا  ــــي ألــــج   صلــــ ل   ــــي  ت أــــة القــــ ف

ص ترــــا ل ــــى أصبــــة   يــــه العقســــبحانه صتعــــالى د هللا يأ  صنــــه؛ لــــ ل   ــــد  
 .قصله ا لم   د الت نة ل ى بد  إ صلص لال بادقاج  ،القا ف
ــص   أص ــب هللا الحــد ل ــى أــل قــ ف   ــتل  مَ ت قــصل القائــ  ِلــهــ ا يفس 

  ســت   ل نــاا إلــى  بالجنــا دصل أــل ق  ــه بــال فتو  القــا ف لغ ــتل بالجنــا
 ،لعــــتض الأقــــ صف ةلــــه صتتتئـــ اج   عـــ  حــــد الفت ــــة ت ـــ  ب ،الع ـــم بل بــــه

صأأــا أــل  ،اج ل ــأل هــ ل الفاح ــة التــي    ــد أــل تأــى بــه أســ أ اج صتعظيأــ
ل ل  را لاف صع الأس أ ل  اهد حال الأس م صاط  ح  تل بال فت   تأى

العات تتأيه بالجنا ألظم أل تأية بـال فت، ص  سـيأا   ي ت   به، ص  حقه
  .أل لال الأق صف اأتأة

                                                           

   .  الفقتة سأ 157الأادة س، ، السودانوزارب العدلم، 1991القانصل ال نائي لسنة   1س
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 المطلب األول
 فهوم الخمرم

 تعريف الخمر في اللغة: أواًل:
 ـــي ت ـــل   أضـــاأ ل  لـــال اهتأـــام الفقرـــاء بال غـــة  ا تـــأث ت لت ـــت

صلـــانصا حت بــــ ل  ،األحلـــام الفقريـــة الأســـتنبطة أــــل األحلـــام ال ـــتلية
ل ى تابي، أقدأـة أـل لـ  أبحـ  ل أسـائ  ال غصيـة  سـت صء نقـ  

ي ل    أنرم تنـتناصل لف  الاأت صلف  األ تأة ص  ل ل  ؛األحلام ال تلية
 الحلم ل ى د لة ال ف  صأعنال.

  2س أص االطـــه  1س  ـــيء صقاتأـــه: تعنـــي اـــاأت الاأـــت  ـــي ال غـــة
  4س،  اأت صاأت صاأصت أث  تأتة صتأـت صتأـصت  3سصأاأت  صل: تصتى 

 رـــي تاــــالط العقــــ    5س صســـأ   الاأــــت اأــــتاج ألنرـــا تتلــــ   ــــااتأت 
   6س .ل يه صتغطيه صتستصلي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   چ  يقـصل تعــالى:

 لنرــا لــل لائ ــة تضــي هللاص   7س چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

                                                           

 .4/255 ، تل أنظصت لسال العتب،  1س
 .211،  ،إتتاهيم صآاتصل  الأع م الصسيط،  2س
 .574،  ،ت الأحيط، ل بستانيقط  3س
 .2/649 ة، ال صهتي،البحاح تاع ال غ  4س
 .189،  ،أاتات البحاح، ل تاجي   5س
 .2/23 ،القاأصا الأحيط، الف تصج أبادي  6س
 . 90س، اآلية سصتة الأائدة  7س
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لـــ   ـــتاب أســـلت  رـــص »    قـــال:بـــتلـــل القالـــ :" ســـئ  تســـصل هللا 
أل أعاني الاأت  ي ال غة إنرا تغ ب العق  ال ي يفب  أـا   1س،«حتام

 .ت ل اإلنسال صالح صال، ص  تحأ  أي  ائدة أل  تأرا
طيـــه، غل ـــى أنرـــا تاـــالط العقـــ  صت صاصبأـــا أل ل أـــاء ال غـــة اتفقـــ

ف اضـــعأـــل قت ـــ  اإل ـــحل النت  ـــة أـــل  ـــتأرا ت ـــصل  ؛صتســـتصلي ل يـــه
الـــتحلم  ـــي تبـــت اته،  ـــص يســـتطيا لقـــدتا  العقـــ  اإلنســـاني الأاأـــصت 

صضــبطرا صلــب   أــاع ت باتــه ص ــرصاته، أأــا  صقــا نفســه  ــي اتت ــاب 
 ــتائم أاــتى بســتب  يــاب العقــ ، صل ــجل لــل القيــام تصظائفــه ببــصتة 

 سصية. عالة ص 
ــــد ل ال ل الأاأــــصت  اــــت ط إ"  2س :ســــ صطييقــــصل ال ــــ ة  ــــصل ال

  تــــ ل الســــأاء لصأـــه الأنظــــصم، ص نل ــــ  ســـتل الألتــــصم، صهــــص   يفـــت  
ال غـة يطـات  أعناهـا ل أـاء  لنـدصأرـ ا  ـحل أعنـى الاأـت   3س صاألتض"

 الفع .   حأل 

                                                           

، سـنل 10/169، بـحي  أسـ م، 10/81  5586تقـم س ،  تـل ح ـت العسـقصني،بحي  التااتي   1س
 . 505/ 8 ، 17359تقم س الت رقي،

م  911-هـــ849س،  ــصل الــد ل الســتصطي، لتــد الــتحأل تــل أتــي بلــت :جااالل الااد:ا الساا:وطي  2س
 ،صالعأـــدة ،ل ال ـــت مآصحفـــ  القـــت  ،بـــاحب التبـــان   التـــي جاد  ل ـــى ثصثأائـــة لتـــاب، ن ـــأة  تيأـــاج 

ال ـاأع ل  ـي حـد  . أنثـصت، صألفيـة النحـص، أـل تبـانيفه، اإلتقـال  ـي ل ـصم القـتال، الـدت ال ،صالأنرـاع
، أع ـــم حفـــاظ القـــتآل لتـــت التـــات ة، أحأـــد أحأـــد ســـالم 233-1/229ال ـــصلاني، ، سالتـــدت الطـــالا

، التفسـ ت صالأفسـتصل، أحأـد حسـ ل 2/24م، 1992-هــ 1413 ،1ط/أحيسل، دات ال  ـ ، ت ـتص ، 
  . 1/262 ،ال هتي

 .384األ بال صالنظائت، ل س صطي، ،   3س
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 ثانيًا: تعريف الخمر في االصطالح الشرعي:
الاأت التي أل  ل  تص  ل ى أنرم الحنفية اء تعت   الاأت لند      
،  صل  ي نقيا الجأ ب، صنقيا التأت إ     ى صا تدتالحد إنأا تص ب 

تام، ص ي   تل إ ا أسلت ص ب أنرا هي الاأت الح أي:صق ف بالجأد 
   1س.الحد
ـ   أـل الأال يـةت نأا       صلـم   4س ،صالحنات ـة  3س ،صال ـا عية  2س ،اتف  ل 

م، أـل ل أل أسلت لث تل  ق   ه حتال ى أ  5س ،أاأية االفرم ال يعة اإل
أـل الأال يـة  قـالصا: صلـص قطـتة صاحـدة  دأي  ـتاب لـال  رـص اأـت، ص ـد  

 .تص ب الحدالاأت 
                                                           

هت، أحأد أتتضي الجأ ـدي، تحق ـ : السـ د لتـد هللا قاسـم اليأـاني ال بلسـ ، األجهـت، لقصد ال صا   1س
، 5/80الرأـام،  تـل  ـتح  ـت  القـد ت، ، 6/56 تد الأحتات،  تل لاتد ل، ، 105-104س/1أبت، 

 .9/213تدائا البنائا، ال اساني، 
، ال ـا ي، 4/149لتـد هللا،  ال صا ب الدت ة، أحأد  أعـه 6/261الأدصنة، اإلأام أال  تل أنا،   2س

ت غــــــة   ،500 – 499س/4تي،  ال ــــــتح البــــــغ ت، ل ــــــدتد  ،1079 - 1078س/2لقتطتــــــي، اإلأــــــام ا
لثأـــال تـــل حســـ ل  ســـر  الأســـال ،أ ـــتح  ، ســـتاع الســـال 4/855الســـال ، أحأـــد أحأـــد البـــاصي، 

 أتـي بلـت ، أسـر  الأـدات ،4/352، حا ية الدسصقي، 2/404، حا  تي العدصي، 226،  ،ال ع ي
، ا سـت لات، اتـل 443،  تـل ت ـد، ، صنرايـة الأقتبـد ، تداية الأ ترـد175، ، حسل ال  أاصي 

 .8/9لتد التت القتطتي، 
، جاد 4/202ق  ــــصأي صلأ ــــتة،  تي، حا ــــ28/337أ أــــصع  تــــاصى  ــــ ة اإلســــصم، اتــــل تيأيــــة،   3س

 .197، الأاصتدي، ، ، األحلام الس طانية4/257الأحتاع، ال صه ي، 
الــــتصض الأتأــــا، لتــــد الــــتحأل تــــل أحأــــد  2/595، صالأغنــــى،  تــــل قداأــــة، 26/216الأقنــــا،   4س

 ،6/99لفـــتصع،  تـــل أف ــــ ، ا، 6/409التفت ـــا، ألتـــي القاســـم ال ــــصب الببـــتي،  7/339الن ـــدي، 
 .4/266اإلقناع، ل ح اصي، 

 .5/475الاصف، الطصسي،   5س
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 لتـاب هللا تعـالىلث ـتة أـل آيـا  تحـت م الاأـت  ـي صقد  اء  لت 
رم حــت  لألــال الاأــت  ــي ق ــصأرم ص  أتالــاةع القــتآل  ــي تحت أرــا صقــد تــدت  
ى  ى  ائ         ائ    ېې   ې  ۉ  ې  چ  : قــــال تعــــالىلرــــا 

ــــــــ  ح ــــــــ  1س چ ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ ثم لت ــــــــت أــــــــل ح 
 .ص ع  الأحظصت الأأأصت صهص تت  ،ي إلى أا  ص ب اإلثمتناصلرا أؤد  

ة  ــي حالــة الســلت لى لــل قــتب البــصثــم نرــى هللا ســبحانه صتعــا 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ  تعــالى: هقصلــ ــي 

ٱ  ٻ  چ  ا قطعـــــاج  ـــــي قصلـــــه:تحت أرـــــ  ـــــاء ثـــــم  2س چھ  ھ  ے  

  3س چ ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
لعــل هللا »  ــي حــد  أــل  تعاأــ  بــالاأت  هللا تســصللعــل لأــا      

تها صأعتبـــتها، تتالرـــا، صلابـــاصبائعرـــا، ص  اصســـاق ر االاأـــت، ص ـــاتأر
ل حــال الأــدأ هللا تســصلتــ ل صلــ ل    4س ،«إليــه ةصحاأ رــا، صالأحأصلــ

: ىالأح ـــــقـــــال بـــــاحب ص   5س،«   ـــــدا  ال نـــــة أـــــدأل اأـــــت»: قـــــال 
صا  أــاع األأــة،  أـــل   "الاأــت حــتام تـــن، القــتآل، صســنة تســـصل هللا

                                                           

 . 219ساآلية  سصتة البقتة،  1س
 . 43سسصتة النساء، اآلية   2س
 . 90سسصتة الأائدة، اآلية   3س
  ، الحد   بحي .2/330 ،سنل اتل أا ة  3674تقم س ،325-3/324 ،سنل أتي داصد  4س
 ، لتـاب األ ـتأة، بـاب أـدأل الاأـت، 329 – 328س/2 ،سنل اتل أا ة تصي لل أتي الدتداء  5س

،  3376ســنل اتــل أا ــه، تقــم س ،، لتــاب األدب بــاب إثــم القــاطا10/415 ، تــل ح ــت  ــت  البــاتي،
 .، حلم األلباني بحي 2/1120
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استح را، أأل سأا الن،  ي  ل ، صل م باإل أاع،  رـص لـا ت، أتتـد 
  1س.حصل الدم صالأال"

 لان  الاأت أـل أحـب األأـصت إلـى نفـصا العـتب حتـى لـانصاقد ص      
  يسـتطيعصل البــتت ل ــى لــدم  ــتأرا، لــ ل  لــال الأقبــد أــل نــجصل 
تحت أرا تدت  ياج ل دة  غفرم ترا صلندأا حتأ  ل  رم أببح  لائقـاج 

ل لــتصى أثــال لــ ل  أــا ، ياإلســصأالــد ل لــبعض العــتب أــل داــصل 
ـــــ"  2س:أيأـــــصل األل ـــــى ـــــة ليســـــ ملأـــــا تص   ـــــى الأد ن ـــــه بعـــــض  ؛ه إل قات 

قـــــالصا لــــه: أ ــــل تـــــ هبو  أ ــــاترم بأنــــه  ت ـــــد الأ ــــتل ل  ــــي الطت ــــ   
 قــالصا:   تبــ  إليــه  ــحل يــأأت  بالبــصة،  قــال: إل ادأــة  أحأــداج 

الــــتب صا بــــة،  قــــالصا: إنــــه يــــأأت  تحلطــــاء الأــــال إلــــى الفقــــتاء،  قــــال: 
ابــطناع الأعــتصف صا ــب،  قــالصا لــه: إنــه  نرــي لــل الجنــا  قــال: هــص 

 قـالصا لـه: أنـه  ،احتاع إليه  ح  صقتي   ي العق  صقد بت    ااج  ص
 ت ـا صقـال:   نري لل  تب الاأت  قال: أأـا هـ ا  أنـا   أبـتت لنـه

 ــي الأنــجل ثــم أت ــا إليــه   ــم يبــ  إلــى  يالــ ي تبقــى لــ أ ــتب الاأــت
  3س."أنجله حتى سقط لل البع ت  انلست  لنقه  أا 

                                                           

 .11/365،  تل حجم ،الأح ى  1س
صأحــد أبــحاب الأع قــا ، صلــد باليأاأــة قــتب  ،أــل  ــعتاء ال اه يــة ،أيأــصل تــل قــيا :األعشااى  2س

ت  أـل الأ ـص  ص  سـيأا أ ـص   ـاتا، صلـ ل  لثـت  األلفـاظ الفاتسـية  ـي  ـعتل، الت اض، ص د ل ى لث 
  .3/949 ،أع م الأؤلف لس .م 629 -هـ 7لا  لأتاج طصيصج صأدت  اإلسصم صلم يس م تص ى سنة س

 أتـــي لتـــد هللا ل ـــي :تحق ـــ  ، 571 : ، اتـــل لســـا ت، سأتـــص القاســـم ل ـــيتـــات ة دأ ـــ  ال ت ـــت،   3س
  .249 - 248س/63م، 2001-هـ 1421، 1لا صت ال نصأي، دات إحياء التتا  العتأي، ت تص ، ط/
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اء تتحت أرـــا تعـــالى حـــالرم  ـــي تحـــت م الاأـــت   ـــصلرـــ ا تالـــى هللا     
م صيعتتـت اإلسـص، أتدت اج حتى ل م هللا أنرم باستطالترم تتلرـا  حتأرـا

تهــا ل ــى الأ تأــا اإلنســاني، لأــا طأل الاأــت أــل ألظــم الــ نصب، صأا
صألل العقــ  هــص الفابــ  تــ ل اإلنســال  ،تفع ــه  ــي العقــ  أــل  يــاب تــام

رـــا لــــدة ص ـــدد  ـــي تحت أرــــا صأنـــجل    ، قـــد حتأرـــا ال ــــاتع ؛صالح ـــصال
صتفــــاات ترــــا  ،الاأــــت الــــاة لحالــــة العــــتب التــــي لانــــ  تــــدألأحلــــام أت 

 .اابة  ي الص ئم التسأية لد رم
صأـــل ق ـــب الأـــصاج ل أل الت ـــ  الســـل ت لنـــد العـــتب هـــص بـــاحب     

ال ـــراأة صالأـــتصءة! هـــص نفســـه الـــ ي أبـــب  بعـــد اإلســـصم أ ـــتد أ ـــتم 
 حق ت يحد ل تأه، ص   د ص  عل أل العاأة.

 تعريف الخمر في القانوا:: ثالثاً 
 ـي نـ، م، 1991ال نـائي لسـنة القـانصل  اء تعت   الاأت  ـي      
ت ــأ  لــ  أســلت " أــت  نبــ  ل ــى أل ل أــة ساتعت فــا    3س الأــادة

   1س" . ال االباج أم أا صطاألث تة صسصاء  أسلت ق   ة أم
أل الع أاء الأعابت ل صت ال القـانصل  صقد ناد  ه ل ال أالا 

أضـت بالعقـ   بعدأا أثت  الع م أـل أل  ـتب الاأـت  2س،تتحت م الاأت
                                                           

 . 3الأادة س، ، ال ودانوزارة العدلم، 1991 القانصل ال نائي لسنة  1س
، 232، الفقـه ال نـائي، د. حسـل أحأـد األأـ ل، ، 2/402 لـصدة، القـادت الت ت ا ال نـائي، لتـد  2س

 أصســىالعج ــج  لتــد ،ج تا، التعــ364،  ،الجح  ــيأبــطفى قضــايا الفقــه صالفلــت الأعابــت، د. صهبــه 
أحأــد  تحــي ترــنا، ،  السياســة ال نائيــة، 52الفقــه ال نــائي، أحأــد أتا ــ ، ، ، 15لــاأت، ، 

 .315،  ،، الفقه الأيست، أحأد ليسى لا صت79
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 ل ـ   لـ ،  قـد  1س،عصال سم صالبحة، لأا أنه  ؤدى إلى ضـع  اإلنتـا
ألنرــــا تعتتــــت أــــل  ؛اإلســــصأية الاأــــت تحت أــــاج قاطعــــاج حتأــــ  ال ــــت عة 

صأضــــيعة ل ــــنفا، صالعقــــ  صالأــــال،  ،أم الابائــــ  ، لأــــا تعتتــــتال بــــائت
 .صالبحة

صقد حتأ  ال ـت عة ل ـى أل تتـ ل ل نـاا أـل أصل  ـصم أل الاأـت      
 حنرــا  ؛صل ــل بالأقاتنــة أــا ال ــ  ؛أرأــا ت ــل أف ــدة لــدى بعــض األ ــتاد

ة، صأاليــة ببــفة اابــة ل ــى األ ــتاد  ا  أضــتات  ســيأة ببــفة لاأــ
  .صالأ تأا

نســـــتا ، أأـــــا ســـــت  أل  ـــــتب الاأـــــت  ر ـــــ  الفـــــتد  تت ـــــاب 
ال ــتائم، لأــا  ــؤثت ل ــى الفرــم صاإلدتا ، ص ــؤدى إلــى  قــدال قــدتة الفــتد 

بط صالــــــتحلم صالســــــيطتة ل ــــــى ســــــ صله، صتص  رــــــه الص رــــــة ل ــــــى الضــــــ
 .البالحة السصية

 ة نظـت   ت أـة  ـي ص رـي ـل   ،صأا  ل   حل السلت  ي حد  اته
صقـــد نـــ، ل ـــى  لـــ   ـــي أ  ـــب  ال ـــتع بالنســـبة ل أ تأعـــا  الأســـ أة

، لأــــا أل أ  ــــب الــــديانا  القصالــــد القانصنيــــة الأنظأــــة أل ــــتاد الأ تأــــا
 .ب العق  أص يضت به صهللا أل متت ض أا  ؤدي إلى  ها

                                                           

، الفقـــه 79أحأـــد  تحـــي ترـــنا، ،  ل نائيـــة،السياســـة ا 52الفقـــه ال نـــائي، أحأـــد أتا ـــ ، ،   1س
العج ــج أل  أصقــ  اإلســصم أــل الاأــت، د. بــال  تــل لتــد ،315،  ،الأيســت، أحأــد ليســى لا ــصت

الأـ اهب األتأعـة، ، الفقـه ل ـى 114،  ،ال ـت م الاط ـب لحدصد  ي اإلسصم، لتدا، 8أنبصت، ، 
أتـص آدم سـصأي ، 325هيم أحأـد، ، لحديـة، أحأـد إتـتا أسقطا  العقصبة ا ،5/10أتص بلت ال ج تي، 

 .283ج دال، ، 
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 المطلب الثاني 
 :نماذج لشرب الخمر بسبب المعتقد

ل ـــتب الاأـــت بســـتب الأعتقـــد الاـــاط  الـــ ي اـــاأت  اج نأص  ـــنأاـــ      
صهـص يعتقـد  ،لنـدأا  ـتب الاأـت  1س،لق  البحاتي قداأـة تـل أظعـصل 

هـــص  تـــأصل ص  ، ـــتب الاأـــت هـــ ا البـــحاتي ال   ـــ  لقـــد  2س،أنرـــا حـــصل
 ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ڎ  ڎ چ:قصلــــه

  3س چڱ  ڱ    ں       ڱگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
  ـــي ال ـــام  5س لأـــتص تـــل يلـــتبص   4س نـــدل تـــل ســـر  لـــ ل   عـــ  أتـــص

                                                           

صهص أل  : أتص لأتص ال  أحي أل السابق ل التدت  ل، صلي أأت البحت ل لعأتلدامة با مظعوا   1س
 أص ج لآليــة   حــدل لأــتأاــصال أم الأــؤأن ل حفبــة، هــا ت إلــى الحب ــة، صقــد  ــتب أــتة الاأــت أتــ

  . 1/161 ،، ال هتيألصم النبصءسس ت  صلجله أل البحت ل، تص ي صله ثأال صستصل سنة،
 .10/322 ،الأغني  تل قداأة  2س
 . 93ساآلية  سصتة الأائدة،  3س
لـاأت تـل لـؤي تـل  الـب اسـ م بألـة  إلـى: تل لأتص القت ي العاأتي  نسب أبو جندل با سهل   4س

صلـال أتـصل سـر    تسـصل هللا إلىتصل  ي حد د   أا لال  صم الحد تية  اء  تس   ي الحد د  طتحه أ
لـ ل  ، ثـم انـه ا  ـ    حـ   قد لتب  ي لتاب الب   أل أل  اء  أنا تتدل ل  نا  اـصل تسـصل هللا

بــاتي ببــ ت الثقفــي صلــال أعــه  ــي ســبع ل ت ــصج أــل الأســ أ ل يقطعــصل ل ــي أــل أــت ترــم أــل   ــت 
 ـي اص ـة لأـت تـل  ليـه تـص يأل يضأرم إليه  ضـأرم إ تسصل هللا إلى لتتصا   رم  ،صت اتترم قت  

 .7/59 ،تل ح ت،  بابة، اإل4/189عاب،  تل لتد التت، سا ستي الاطاب 
 ـي ص ـد جأ ـدة  أسـ م ص لـ   ـي سـنة  يلنـى أبـا ثـصت قـدم ل ـى التسـصل: عمرو با يكرب البب:د   5س

الأد نــة، ص ــرد لــام الفــت  بــالعتا ، صقتــ   ــصم القادســية، صق ــ  أــا  لط ــاج  صأئــ ، تســا ل ر ــتة، أقــام ب
صلال  اتساج أ رصتاج بال  الة صهص أل ال عتاء الأحسن ل، صق   ت  أا  سنة إحدى صل ت ل بعد أل 

، 281 – 3/279التت،   تل لتدسا ستيعاب،   رد صاقعة نراصند أا النعأال تل أقتل، ص رد  تحرا.
  . 574 – 8/568 تل ح ت،  ابة،اإلب



 242  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

صلأــا لت ــصا بــأل ت ــا   1س، أســتح  ل لرــا أســتدل ل تــنفا اآليــة الســابقة
صأل ســتب نــجصل اآليــة ال نــاح اــا، بأــل  ــتب الاأــت قتــ  التحــت م، 

صل آيــة التحــت م الــصاتدة  ــي هــص الحــتع الــ ي أبــاب البــحابة بعــد نــج 
ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  قصلـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى:

حابة صأنرـــا تت ـــا الحـــتع لـــل الأاضـــي أل ـــل هـــؤ ء البـــ  2س چڀ
 .أنرم   يستح صنرا بعد اآلل

ب أنرـم لـم يلفـتهم البـحابة تتح ـ  رم ل حـتام بسـت ،    لـ أأل  
 التقدصا أل اإلنسال بعد التقصى   إثـم ل يـه، إ ا أـا  ـتب الاأـت، صلقـد

 أقاأصا ل  رأا حد الاأت  قط؛  لتقادهم الااط   ي تح   را.
ل ى ه ا  اتع أل لقصبة التدة ل  أل التقد أل الفعـ  حـص ج،  

أأـــا أـــل لـــال أســـتحصج لرـــا دصل أل  االطرـــا أعتقـــد  حنـــه ص   ـــ   ـــي 
ل ألل البــحابة لــم يلصنــصا أســتح  ل لرــا،  ــالتتتصا لابــ ل لفــتل، صل ــ

صلــ ت  ــي  ت أــة الجنــا بســتب  ، ــحل ق ــ  لــم يعــ ت هنــا  ــي إقاأــة الحــد
صأفاســدل  ،التقــادل حــ  الفعــ ؛ ق ــ  ألل الســلت أ ثــت صقصلــاج أــل   ــتل

لـة إأـا حبـ  ب ـتأه جنـا صسـتقة صقتـ ... أ د أل أفاسد الجنـا؛ ألنـه تأ
أسصاطاج  ـص  الحـد؛  ضتأرم لأت تل الاطاببعد إقاأة الحد ل  رم 

   3س .لسصء التأص  
                                                           

 .8/303 ،الأغنى،  تل قداأة  1س
 . 90ساآلية سصتة الأائدة،   2س
 .4/146أحأد  أعه لتد هللا،  ال صا ب الدت ة، ،8/9القتطتي،  تل لتد التتاست لات، ا   3س
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أل أ ثت البصت صضصحاج  ي ه ا ال أل أل ي تب  ـتاباج يعتقـد  
أنه   ت أسلت  يسلت به، صهنا بالتبـات  ع ـه التقـاد  ـي الصقـائا، صأأـا 
 ــتب البــحابة  لــال التقــادهم  ــي حــ  الفعــ ، ص ــي ل تــا الحــالت ل أل 

ة  ـــتب الاأـــت؛ بســـتب أعتقداتـــه صلـــم  تت ترـــا ال ـــا، اتت ـــب  ت أـــ
 بستب أنه أ تم، أص أنه أنتر  لحتأا  هللا سبحانه صتعالى.
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 ثالثالمطلب ال
 عقوبة الخمر في الشرع والقانوا 

 أواًل: عقوبة الخمر في الشرع: 
ل لـــم يســـلت، "  1س حنيفـــة: قـــال أتـــص ص  يحـــد أـــل  ـــتب الاأـــت، صا 

ـــ   أـــل الأال يـــة ، ت نأـــا"يحـــد أـــل  ـــتب النت ـــ  حتـــى يســـلت   2س،اتفـــ  ل 
ل ـــى أل أـــل   6س،صال عفت ـــة  5س،صالظاهت ـــة  4س،صالحنات ـــة  3س،صال ـــا عية

 ـــتب الاأـــت، أص  ـــتاباج أســـلتاج  ســـلت أنـــه، أص لـــم يســـلت  ع يـــه الحـــد 
 .ثأانصل   دة، صليا ل يه حبا، ص  نفي

بـالقصل،  دي صأطـتاف الثيـاب صيألـ عـ ل باأل ـصالحد: أل    ـد أتأ
  ـد بال ت ـد صالنعـال، » صال صم التادع ل اتت الأأثصت  يـه أل التسـصل

 صق   ت  يحد بالسصط التباتاج بسائت الحدصد،  7س ،«ص  د أتصبلت أتأع ل
                                                           

 10/91 ،الرأام تل   تح  ت  القد ت،  1س
 ي،، ت غة السال ، أحأد تـل أحأـد البـاص 6/261 أال ،، الأدصنة، اإلأام 2/405 حا ية العدصي،  2س
ا سـت لات، اتـل  447،  ، تدايـة الأ ترـد،  تـل ت ـد،597،  ، تسالة أتي ج ـد الق تصانـي،4/855

 .8/10، لتد التت
 انية، الأـاصتدي،األحلـام السـ ط، 4/261، ال ـصه ي ، جاد الأحتـاع،7/335األم، اإلأام ال ا عي،   3س

،334. 
، 2/226التفت ـا، الببـتي،  ،6/99، ، صالأقنا، اتل قداأـة، الفـتصع،  تـل أف ـ 12/595 الأغنى،  4س

 ،  تــاصى  ــ ة اإلســصم، اتــل تيأيــة7/339الــتحأل تــل أحأــد الن ــدي،  حا ــية الــتصض الأتأــا، لتــد
28/336. 
 .11/188 الأح ى،  تل حجم،  5س
 .199  الغطاء، ، لا  ، أب  ال يعة صأبصلرا،5/475الطصسي    الاصف،6س
 . 12/77  ،6776س   ت  الباتي بحي  التااتي، لتاب الحدصد، تقم 7س
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ص  ــصج أل  ت ــاصج األتأعــ ل إ ا لــم  تتــدع إلــى ثأــان ل   ــدة  ــحل 
ل إلـــى أل تأى ترا ـــ  حـــد  ـــاتب الاأـــت أتأعـــ  لأـــت تـــل الاطـــاب

أتي النـاا قـد ترـا تصا  ـي »صقـال:   1س الناا  يه، ص اصت البحابة  يـه
أتى أل تحــد  تــل أتــي طالــب  ــتب الاأــت  أــا ا تــتصلو  قــال ل ــي

هـ ي أ تـتى ألنه إ ا  تب الاأت سلت، صا  ا سـلت هـ ي، صا  ا  ؛ثأان ل
  2س.«بقية أياأه    د  يه لأت تل الاطاب ، حدل ثأان ل حد الفت ة

هــ ا أــا اتفــ  ل يــه األئأــة أــل بعــدل أل    ــد حــد الاأــت ثأــان ل 
  ـــدة، صبعـــض الع أـــاء يقـــصل:   ـــب ضـــتب أتأعـــصل، صالج ـــادة يفع رـــا 

 اإلأام ل ي حسب الحا ة.
: "أــا أحــد أقــيم ل يــه الحــد  يأــص  يقــصل ل ــي تــل أتــي طالــب 

ال  أ د  ي نفا أنه   ئاج الح  قت ه إ   اتب الاأـت؛  حنـه  ـيء تأ نـ
 حل حد  اتب الاأت أتأع ل  أـا  أنرـا لانـ  نفسـه  بعد تسصل هللا

  3س.هدتاج صأل حد ثأان ل  أا  ضأن  نفسه"
                                                           

 .28/336سصم، أ أصع  تاصى   ة اإل، 334-333األحلام الس طانية، الأاصتدي، ،  1س
أحأـد  ـؤاد  :تحق ـ  ،2ط/بحي  أسـ م، ، 12/78  6778-4س  ت  الباتي، تقـم، 8/197بحي  التااتي،   2س

هـــ  تحق ــ : أحأــد 179الأصطــأ، أالــ  تــل أنــا األبــبحي س : ، 12/81  4-6776س ، تقــمالبــاقي لتــد
أــام أتـــي ،  ــتح أعــاني األثــات، لإل2/45 ، 1826، تقـــم سم2004، 1ط/أبــطفى األلظأــي، أتــص ظتــي، 

 .9/153، م1987 ،2ت تص ، ط/ دات ال تبتل أحأد تل سصأة، تحق  : أحأد جه ت  عفت أحأد 
الأنتقــى،  ــتح ، 3/600  2569-16تــاب الحــدصد، بــاب حــد الســلتال، تقــم سســنل اتــل أا ــة، ل  3س

هــ ، دات 494 س :، ال تل ا   تل سعد تـل أ ـصب البـا ىأصطأ اإلأام أال ، تأل   أتي الصل د س يأ
، لــصل الأعتـصد  ـتح ســنل 4/184  2325تقـم س، م1999-هــ 1420 ،1ط/ ال تـب الع أيـة، ت ــتص ،

لألتبـة ، األ أحأـد لثأـاللتـد الـتح :تحق ـ  أا الحـ  العظـيم آبـادي،ط ب أحأد  أتص ال أتي داصد،
 . 12/193 ،م1968-ه1388 ،2ط/ الس فية الأد نة الأنصتة،
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 :ثانيًا: عقوبة الخمر في القانوا 
م ل ــــى لقصبــــة  ــــاتب 1991لســــنة لقــــد نــــ، القــــانصل ال نــــائي 

أــل ي ــتب "  سأ : 78باإلســصم  نبــ  الأــادة سأق ــداج العقصبــة  ،الاأــت
ل  ــــد أتأعـــــ ل   ــــدة إ ا لـــــال حص هـــــا أص يبــــنعرا يعاقـــــب بااأــــتاج أص ي

  1س ."أس أاج 
 ـــتع حـــد الاأـــت لبـــيانة العقـــصل،  ـــحل العقـــ  ألـــج األ ـــياء بـــه 
الثصاب صالعقاب صالاطاب،  أل  نى ل يه استح  العقصبـة   ـيا لق ـه 
صنفســه أ ــ  لــه، تــ  ب تعــالى  ــي حــ  الت   ــ  صل عتــد حــ  ا نتفــاع، 

  تعالى  ج ت ل نتري لأا  تت ب. ح ا  نى ل ى ح  هللا
صألحقه تتتبة الأصئلة ت   ضـ   ،إل هللا قد  تف اإلنسال بالعق 

بعضـــــرم ل ـــــ رم،  ـــــح ا  ـــــتب الاأـــــت ألحـــــ  نفســـــه بالترـــــائم،   ـــــصجي 
ـــدلص إلـــى  ـــ  الاأـــت   ـــم إل ق   ـــة ج ـــتاج لـــه لـــل هـــ ا البـــنيا، ث بالعقصب

  2س.لث تها  تع   الحد بأب  ال تب تاصف   تل أل األ تأة
 
 
 

                                                           

 .سأ   الفقتة 78الأادة س ،، ال ودانوزارة العدل م،1991القانصل ال نائي لسنة   1س
 ،  65هللا التااتي، ،  أحاسل اإلسصم، ألتي لتد  2س
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 الرابأ المبحث                

 المعتقد بسبب القكا            
 

 هكقا ص مفهو  :هيول هكمطلب   
 مهكمعتق بسبب كلقا ص نم ذج: هكث ني هكمطلب   

ً شرع هكقا ص عقوبة: هكث كث هكمطلب    ً نق نوو     
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 المطلب األول
 مفهوم القصاص

 واًل: تعريف القصاص في اللغة:أ
صأنـه   1س، اء تعت   القبا،  ي ال غة بأنه يعنـي: تتبـا األثـت      
  2سچچ  چ  چ   چ    ڃڃ ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :تعــالىســبحانه ص قصلــه 

 هلـــص قل  3س،أيضـــاج يعنـــى تتبـــا الاتـــت، أي  اتتـــدا  تتبعـــال آثـــات أقـــداأرأا
  5س، لأـــا يعنـــى تتبـــا الـــدم بـــالقصد (4)چ ھ   ے  ےچ  :الىتعـــ

بـال يفعـ  بـه   6ستقصل اقت، األأ ت لفصل أـل  ـصل إ ا اقـت، لـه أنـه
 . 7س أص ضتب، أص  تح أث   ع ه أل قت ، أص قطا،

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  ول سبحانك وتعال  فوي معنو  المسواواب يق

 والضووور  (8)چگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڑ  ک  ک  ک
ل ـــى الأســـاصاة  ـــي القتـــ  أص   ل القبـــا، صالثـــأت أل القبـــا،  ـــدلتـــ

ال تح أأا الثـأت  ـص  ـدل ل ـى  لـ  تـ  تأأـا دل ل ـى الأغـا ة لأـا  ـي 

                                                           

 .504،  ،الأع م الص  ج ،1734بطتا، ، ل ، قطت الأحيط7/75تل أنظصت  لسال العتب  1س
 . 64سسصتة ال ر ، اآلية   2س
 . 503-504س، ،الأع م الص  ج  3س
 .  11سآية  سصتة القب،،  4س
 .610،  ت ب القتآل، لألبفراني،الأفتدا   ي    5س
 .538،  أاتات البحاح، ل تاجي،  6س
 .4/433،  ديتاع العتصا، لإلأام الجأ  7س
 . 178سسصتة البقتة، اآلية   8س
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أـل صلـي الأقتـصل لنـدأا  أعنال أل انت ات الغضب صط ب الدم صأسالته
   1س .قات  قت  ه  تى 
 قـــد لـــتف ل أـــاء ال غـــة القبـــا، ل ـــى أنـــه يعنـــي  ـــي  ،صأرـــ ا     

 قرــاء صهــ ا هــص تعت ــ   ،ة أــا تــ ل ال ت أــة صالعقصبــةا الأحبــ ة الأســاص 
ال ــتع صلــم ن ــد ااتص ــاج  ــ لت ح ــ  قــالصا: إنــه لقصبــة أقــدتة  ــي ال ــتع 

بــأل يفعــ  بال ــاني أثــ   ع ــه إل لــال   رــا  ــي أصضــعرا الأنبــص، ل
 . ي أح ه ، لأا سيأتي تعت فهقت  أص  تاح أص   تل

 صطالح الشرعي:تعريف القصاص في اال ثانيًا:
لأا  لتنا تعت   القبا،  ي ال تع هص تعت فه نفسه  ي ال غة 

ه، أص صليـــه ت ـــاني لاأـــداج بأـــا إ ا يعنـــى  ـــتلاج:  عـــ  أ نـــي ل يـــســـابقاج 
ـــــة  ، عـــــ  ـــــى التأت ـــــد صهـــــص الأأاث  ـــــدم ل     ـــــب بقتـــــ  لـــــ  أعبـــــصم ال

ـــدم  صالأســـاصاة، بح ـــ  يقـــت،   ـــدم  جاج ااحتـــت  -أعبـــصم ال بـــه لـــل أبـــاح ال
ى أــــا أــــل ال ــــاني حتــــى  تســــاص  -صالأتتــــد تأــــيصالح الأحبــــللــــالجاني 

ــ   أــلصهــ ،الأ نــي ل يــه أــل ح ــ  ال نايــة   قرـــاء  ا أــا اتفــ  ل يــه ل 
   4س.صال ا عية  3س،صالأال ية  2س،حنفيةال

                                                           

 .5الأصسصلة الفقرية، ،   1س
، تت ــــ ل 1/124، لقــــصد ال ــــصاهت، 3/142، تحفــــة الفقرــــاء، ل ســــأتقندي، 9/15البحــــت التائــــ ،   2س

  13/65، الأبسصط، الستاسي ،9/322، تد الأحتات،  تل لاتد ل، 6/102الحقائ ، ل ج  غي 
 .2/109، ال ا ي، القتطتي 1/396ل ت د، تداية الأ ترد  ت  3س
جلت ـــا النـــصصي،  ـــتح ال ـــ ة أحأـــد الاط ـــب ، أغنـــى الأحتـــاع، 4/45 جاد الأحتـــاع، ال ـــصه ي،  4س

 .7/287، نراية الأحتاع، ال ا عي، 2/177 الأر ب، ال  تاجي،، 4/3 ال تأ ني، دات الفلت،
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  2س ،صال ــيعة الج ديــة صالظاهت ــة،  1س،الحنات ــةلأــا اتفــ  أعرــم لــ  أــل 
 .الأأاث ة صالأساصاةأل القبا، يعني  ل ى

أنـه  ـي الغالـب يقـاد ب ـيء  ت،  قـي القبا، بـالقصد ألل الأسأ
أص يقــاد ت ــدل إلــى القتــ  صلقــد اتفقــصا  ــي أل القاتــ  الــ ي يقــاد  ، ــتأط  يــه

با ــتاج لــه أنــه ي ــتتط  يــه باتفــا  أل يلــصل لــاقصج بالغــاج أاتــاتاج ل قتــ  أ
   3س.الأ لتل بال أ ة األأت صالأبا ت صاات فصا  ي  يه   تل   ت أ ات 

صالقبا، تـ ل األقـاتب   4س  يستص ى القبا، إ  تح ل اإلأام 
لأا هص ت ل األ انـب يقتـ  الت ـ  بـالأتأة، صالأـتأة بالت ـ ، صاات فـصا  ـي 

  5س.حلم قت  األب لصتل
الصضـــا أـــل  م ـــال  ـــي ال ـــتع، أأل القتـــ  ببـــصتة لاأـــة ســـصاء إ

حـــ  لتـــداء ل ـــى ي  تت ترـــا اإلنســـال بأـــا  يـــه أـــل ا أ تـــت ال ـــتائم التـــ
الحيــاة أــل أ ــ   لــ   ــتع لقصبــة القبــا، ل نج ــت أــل  اإلنســانية  ــي

صأرـ ا  ت د التفل ت  ي القت   ـحل ال ـجاء سـصف يلـصل أـل  ـنا العأـ  
  جا تة لقاباج.تتداءج ات صل لقصبة القبا، أانعة 
                                                           

، اإلقنـــاع، 4/37م، 1988 ،5ط/، ال ـــا ي،  تـــل قداأـــة، الألتـــب اإلســـصأيص ، 9/384الأعنـــي،   1س
 : س،  ـــتح الجتل ـــي ل ـــى أاتبـــت الحتقـــي،  ـــأا الـــد ل أحأـــد تـــل لتـــد هللا الجتل ـــي، 4/181

 .15م، ، 2002-هـ 1424 ،3ط/، تحق  : لتد هللا تل لتد التحأل، دات اإللرام،  هـ772
 .3/1357، الفقه النا ا، السأتقندي  2س
 .                                  1/261، إت اد السال ، أتي بلت حسل ال  أاصي،1/573ني، أتي ج د الق تصا ،الثأت الداني  3س
 . 744،  ،لس صطي صل الد ل ا ،األ بال صالنظائت  4س
، تحق   د. حس ل أتص سالم  هـ371س :التفت ا، أتي القاسم لتد هللا تل حس ل ال صب الببتي،   5س

 .2/216م، ت تص ، 1987-هـ 1408 ،1ط/الدهيأاني، 
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 تعريف القصاص في القانوا: ثالثًا:
ـــتاح القـــانصل  ـــه ل أـــاء ال غـــة   1س لـــتف    القبـــا، بأـــا لت ـــه ب

قـــــالصا: إنـــــه لقصبـــــة أقـــــدتة  ـــــي ال ـــــتع  ـــــي أصضـــــعرا  قرـــــاء ال ـــــتع ص 
أــادة تــن، ال، لأــا   رــا قــد يقضــى لنــه تتــدل، أص تدصنــهالأنبــص، ل

أعاقبــة الأعتــدي ال ــاني الأتعأــد " :  ل ــى تعت ــ  القبــا، بأنــه28س
بأث   ع ـه" صلقـد التتـت القـانصل أل الحـ   ـي القبـا، اتتـداءج ل أ نـي 

لأـا أنـه أاـ  تـتأي الفقرـاء الـ  ل قـالصا: "يسـقط  ،ل يه ثـم  نتقـ  ألصليائـه
  2س ".القبا، إ ا لال الأ ني، أص صليه  تلاج ل  اني

 :أبـ حة الفـتد صال أالـة يقـصل تعـالىية حأالالقبا،  اء لقد 
 ــصاء إأص   القبــا، لــيا نظاأــاج لصنتقــام (3)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ 

 ،ة ا تتــداءا لتــداء لــل ال نــاة ســال لألحقــاد إنأــا هــص أــل أ ــ  لــ   
 ــي الأــ ل   الــ ي  ــصقل أنــه  ــد ا حياتــه ثأنــاج لأقتــصل  ــد ت بــأل يفلــت

، لأـا أنـه  ـفاء لبـدت أهـ  القت ـ  أـل البحـ  ال ي يبـ ت إليـه   تـتدد
 .أت ال ي يقضي ل ى الفتد صال أالةصتاء الث

                                                           

دصا ــا ، 25لــاأت، ، أحأــد ، التعج ــت، لتــدالعج ج 78 /2الت ــت ا ال نــائي، لتــد القــادت لــصدة ،  1س
،  ،الحأ ــد أحأــصد لتــد ــي ثصبــه ال د ــد،  الفقــه الحنفــي 557العيســصي، ، لتــد الــتحأل ال ت أــة 
لـــصع القـــتآل ، 301الفقـــه الأيســـت، لا ـــصت، ، ، 25، ال ت أـــة صالعقصبـــة، ألتـــي جهـــتة، ، 247

، ال ـتدصب، الحتابـة 13، أحأد  تحـي ترـنا، ، ، الحدصد صالتعج ج177ل  ت أة د. ال نقيطي، ، 
، 6/261، الفقه اإلسصأي، د. صهبة الجح  ي، 71، القبا،، أحأد سع د لتدال ط  ، ، 21، 

 .45تقن ل الفقه ال نائي، ، 
 . 31الأادة س، ودان، ال وزارة العدل م،1991القانصل ال نائي لسنة   2س
 . 179سسصتة البقتة، اآلية   3س
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 المطلب الثاني
 ج ما القصاص بسبب المعتقدذنما

 الثأر في الصع:د المصر :
ــا ت ة صالتفســ ت تــ لت لــادا  ال اه يــة  ــي الثــأت  اــت  لتــب الت

صتؤلد  أيعرا أل لادة الثأت، لان  أتأب ة لند العتب قت  اإلسـصم، 
صأل الثــأت لــال  ــائعاج ح ــ  لــال نظــام القت  ــة يقــصم أقــام الدصلــة، صلــ  

صتعتقـــد أنرـــا أ ضـــ  أـــل   تهـــا  ،قت  ـــة تفـــاات تنســـترا صحســـترا صقصترـــا
 ،انصل الحـا م صالحـ  ل قـصي صلـص لـال ظالأـاج بحلم القـصة،  ـالقصة تأثـ  القـ

  صا لتداء ل ى أحد أ تاد القت  ة يعتتت التداء ل ى القت  ة بأ أعرا.
 تعريف الثأر: أواًل:

بــه،  الثــأت لغــة: الــدم أص الط ــب بالــدم، يقــال ثــأت  القت ــ ، صثــأت 
أي  هتـالثأت الجحـ  يقـال: ط ـب تجح لأا يعني  أنا ثائت أي قت   قات ه 

ـــالثـــأت يضـــاج يعنـــي ، ألتثـــأت    أســـتة الأ نـــي القبـــا، بال ـــد ح ـــ  تتأس 
  1س.أل القات   فاء لأا  ي بدصتهم تحنفا ل بأ د رم أص أقاتأه ل يه
إ ا لـال  دصنـه أم ـال قـتصج أقباباج سصاء  األا  بالثأت يلصل إل       

 ،ســباب التقاديــةألص  ،أــا  اــ، البحــ  هنــا هــص أنــه، صل ــل القتــ  لأــد
م ايـــات   ـــت  لـــ ؛ القت ـــ  إلـــى األاـــ  بالثـــأت، ص  يلـــصل لرـــ تـــد ا أهـــ 
اأــة  تجقــص تبـ ت هتل تثــأدت   ــ ل تصح القت ــ  الـ ي  "أيعتقــدصل ألنرـم 

 تثأتلأدت   ح ا  -أل دم قات يأي  –سقصني أسقصني ألند قتتل صتقصل: 
                                                           

 .15/5  الأصسصلة الفقرية، صجاتة ال ص  ، 1س



 253  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

 .حسب أعتقدهمب تقت ه ل التصح حتى  ؤا  له تثأتلص  تس  1س،"طات  
  تائم الثأت ظ   أقتصلة  ي ألتاف الت   الأبـتي ت ـم تحـت م 
ــــاقرم  القــــانصل لرــــا، ص لتقــــادهم  ــــي العــــادا  صالتقال ــــد التــــي تأاــــ  تان

 أيعـــــاج بالضـــــع  صال ـــــتل  صتطـــــالترم بالثـــــأت، أص تـــــدأغرم أأـــــام القـــــصم
ظ ــ  تحــا   ل ــى هــ ل الأعتقــدا ، ص  يقــت ألســتة الأ نــي صالاــصف، ص 

قم أــل ال ــاني أص أــل أســتته، صقــد  تــصالى ا نتقــام ل يــه قــتات حتــى تنــت
 يأـدح ال ـاني الـ ي   2س، ت ل األستت ل إلى حد يفني ل    أنرأـا اآلاـت

  3س. يأا  تثأتل صيستنلت أصق  أل    ثأت لنفسه أص ل صي قتاتته
 ـــال أصيعتقـــد ال ـــا، الـــ ي يقـــا ل يـــه لـــبء أاـــ  الثـــأت ســـصاء 

ل لقتاتته، بأنه صحدل أل   ملنفسه أ  صج له تطت   قـانصل القبـا،، صا 
 ــح ا أاـ  القبــا، تنفســه أــل   4س لـال ال ــاني أاثــ  تـ ل  ــدي العدالــة

ال ــاني،   ــد لــ  الثنــاء صالتقــد ت أــل قت  تــه أص أ تأعــه، إ ا لــال هــ ا 
الأ تأــــا    ــــج أص  ؤ ــــد  لــــتة األاــــ  بالثــــأت، لأــــا أنــــه   ــــد لــــ  الــــ م 

العدالـة بالقـانصل  ـي قــ، تحققـ  ص  ،تنفســهصا حتقـات إ ا لـم يفعـ   لـ  
  5س .ال اني

                                                           

، صأع ــم أقــا يا ال غــة،  تــل 1/897أ أــ  ال غــة،  ،5/2063ال ــصهتي، البــحاح تــاع ال غــة،   1س
 .12/624، لسال العتب،  تل أنظصت، 330، أاتات البحاح، التاجي، ،6/27 اتا، 

 .140 تام، تأسيا ترنام، ،   ل م اإل2س
 .406  ال ت أة صالأ تأا، د. أحأد لاتف، ، 3س
 .148  دتصا  ي اإل تام صل م العقاب، د. أحأد ن  ب حسني، ،4س
 .147  دتصا  ي اإل تام، ، 5س



 254  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

إل القات  الـ ي يقتـ  ال ـاني أاـ اج بالثـأت، يع ـم أـا قـد  ـؤدي إليـه 
ل لـل أداء أـا  ـؤأل صحلم صا لدام، صل ل  ل     ـتد   ، ع ه أل أحا أة
صيحقـ  العدالـة  ،ت م ل أه بأل القـانصل يأاـ  لـه حقـه ،به أل أعتقدا 
الثـأت تابـأه دصل أل يظفـت بـه  ، طالـبت  قد  تتأ    1سل ى ال اني،

ل ن   أنه، إ  صهص أاث  أأام الس طة القضـائية،  ـص  ثنيـه الاـصف أـل 
صهص يع م أل ثأل  ل  اإللـدام  ،ه ل الس طة لل بتع ابأه أأاأرا
  2س.  اته لأ   ات صلتاأة أا دام يعتقد أل األا  بالثأت  ي حد  

 ثانيًا: معتقداتهم في الثأر:
ل الــ ي يقــا ل يــه أم  ــي ا هتأــام بأاــ  الثــأت، قــداترأــل تــ ل أعت

لـــبء أاـــ  الثـــأت   ـــب أل يلـــصل هـــص أقـــتب النـــاا إلـــى الأقتـــصل أـــل 
ح ــ  العبــبة، صل ــى تتت ــب الأصات ــ ،  ــح ا قــام ترــ ل الأرأــة  ــا، 
أــل أ ــتاد العائ ــة، صل نــه أبعــد دت ــة أــل العبــبة إلــى القتــ   قــد  تقــدم 

الســـ طة  لـــى الأحققـــ ل أـــلأص الأطالـــب بالثـــأت أبـــصج إ ،بـــاحب الـــدم
بأنـه هـص القاتـ   لتقـادل بـأل أاــ   ؛أتطصلـاج بـا لتتاف لـ باج لـل نفسـه

   3س .الثأت بغ ت  دل لات ل يه صل ى قت  ته
ل ا لتقــاد بأاــ  الثــأت قــصي التــأث ت إلــى حــد أنــه قــد لــتف  ــي إ      

يألـــ  األلـــصام  –الـــ ي ل يـــه أاـــ  الثـــأت  –بعـــض القضـــايا أل القـــا، 
                                                           

 ،  أرصت ــة الســصدال،اإلســصأية ،  اأعــة أألم دتأــالال ــت عة صالقــانصل، العــدد الثــاني  أ  ــة ل يــة 1س
 .239م، ، 2010 -هـ 1431

 .80ل م اإل تام، د. تأسيا ترنام، ،   2س
 .2/117  ل م النفا ال نائي، أحأد  تحي، 3س
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ـــاب، حـــا ي القـــدأ ل، قـــ ت ال ســـم،   الطـــصال  حاســـت الـــتأا، ت  الثي
ص  يســأ  لغ ــتل قتــصل العــجاء  ،يقتــ   ــي قت  ــه لــجاء، ص  يقــيم لــه أأتأــاج 

  1س. حتى يأا  تثأتل أل القات ، لأا يفع  العتب  ي ال اه ية
ـــيء باألحـــدا  صالأـــ اب  صالحـــتصب التـــي ســـتترا  ـــات ارم لأ  ل ت صا 

بسصا؛ التي ا تع   ت ل تغ ـب صأنـي بلـت، الثأت، صالتي أل أ رتها ال
أـتؤ القـيا أنـه أصقد حلى  ،صاستأت   ي بعض التصايا  أتأع ل لاأاج 

   تط ــب أص يقــتب النســاء، أص يأ ــ  ال حــم، أص ي ــتب الاأــت، أقســم أ
  2س. حتى  ثأت ألتيه أل تني سعد

صأل تسص  أعتقد الثأت لند هؤ ء القصم، أنرم يعتتتصل أل  أيـا 
ألستة التي  نتأي إل را القاتـ  أتضـاأن ل  ـي الـدم،  ـص  تصتلـصل أ تاد ا

لــل قتــ  أي  ــتد أنرــا أاــ اج تثــأت قتــ  رم، تــ   اتــاتصل ال ــا، الــ ي 
أتلـــــجل  ـــــي ص  ، ت ـــــدصل أل يقتبـــــصا أنـــــه بـــــأل يلـــــصل أـــــل أقـــــام القت ـــــ 

ا  تأالي، حتى لص لال ه ا ال ا، تت ئاج   ل ـم لـه بال ت أـة التـي 
ا دام يفـي بأط ـترم، صأـا  لـ   رـم   يأاـ صل الثـأت اتت ترـا ال ـاني، أـ

   3س .أل الضعفاء ببفة لاأة، لالنساء صاألطفال
لأـــا أنرـــم يأتنعـــصل لـــل تقـــديم أي بـــصغ ل ســـ طا  لـــل  ـــت أرم 

ى لرـم أاـ  الثـأت بأ ـد رم، تـ  قـد   يقـدأصل أي اترـام بالقتـ  حتى  تسن  
                                                           

د  تحــــي، ل ــــم الــــنفا ال نــــائي، أحأــــ، 152  أبــــصل ل ــــم اإل ــــتام صالعقــــاب، تؤصف لت ــــد، ، 1س
2/117. 
 . 81  أقدأة  ي الس ص  اإل تاأي، أحأد أحأد ا   ، ، 2س
 . 118 - 117س/2  ل م النفا ال نائي، 3س
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ثــأت   يســقط الل بــأ ، أــا الع ــملقاتــ  نفســه؛ ليســتطيعصا الن ــ  أنــهإلــى ا
ت أرم سـنصا  طص  ـة حتـى ، صقد  تتأبصل بغـ لص  تأحصل السن ،بالجأل

 .يظفتصا به
صقـــد  نتقـــ  أـــل   ـــ  إلـــى   ـــ ، صيظـــ  أســـتحلأا تـــ ل الفـــت ق ل 

صهـم    اج،بـغ تاج، أص لت ـت  تبادلصل القت  حتى   يلاد  بقى أنرم ت ـصج 
ثـــأت  اـــت ل أل  ـــي ال بـــالصل ل ـــى أي  رـــة يأصتـــصل، أـــا داأـــصا يعتقـــدص 

 أرانة.صلتاأة، ص ي تتله أ لة ص 
 ثالثًا: مقارنة القصاص بجرايم الثأر:

* إل القبا، يقتبت  يه ل ى ال ـاني  ـص  ؤاـ    ـتل ت ت تتـه، ت ـد 
أل الثــأت    بــالي بــاحبه أ ــال ا نتقــام أــل ال ــاني أص أــل أحــد أ ــتاد 

ـــلا، صأـــ ل   تعـــتض األتت ـــاء ل ضـــتت، ص أســـتته أص قت  تـــه    ـــتع   يحأ 
إ   ـــي حالـــة صاحـــدة  قـــط صهـــي الديـــة  ـــي القتـــ   نســـال  نايـــة   ـــتلاإل

، صهــ ا أتفــ  ل يــه تــ ل لــ   قرــاء ال ــتع ،الاطــأ التــي تحأ رــا العاق ــة
 ،ل  أل  نى  نايـة  رـص أطالـب ترـا صتن، القالدة الفقرية ل ى أل:

 ص  يطالب ترا   تل إ   ي بصتت ل:
 قـط، ص  تحأـ   ديـة الاطـأ ص ـبه العأـد العاق ـة تحأـ البصتة األصلـى: 

 .القت  العأد
بـتي الأحـتم إ ا قتـ  بـ داج أص اتت ـب أص ـب لفـاتة البصتة الثانيـة: ال

  1س.  ال جاء ل ى الصلي    ي أاله
                                                           

   . 747ي، ،   األ بال صالنظائت ل س صط1س
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* إل األاــ  بالثــأت، يعتتــت قــانصل الرأ يــة، ص تتتــب ل يــه تجا ــد  ــت، 
ج تطت ـــــ  ا لتـــــداء ل ـــــى األتت ـــــاء دصل ضـــــصابط ل أ تأـــــا،  ـــــص   ـــــص 

العقصبـــــا  دصل ال  ـــــصء إلـــــى الســـــ طا  التســـــأية، صا   أدى  لـــــ  إلـــــى 
  1س. ضع  قصة القانصل 

صأأــا هــص ثاتــ   ــي األ هــال أل القبــا، قتــ  اإلســصم لــم يقــم 
صلة لــل  نايــة ؤ الأســاصاة،  لانــ  القت  ــة ل رــا أســل ــى أســاا العــدل ص 

ادتاج أــا أي  ــتد أنرــا، إ  إ ا أل نــ  ا عــه  ــي الأ تأعــا  العاأــة، صنــ
ت تفي القت  ة بأا  الثأت أل ال اني  قط، إ  لانصا  ـتصل أنـه   يسـاصي 
 ـــي الأنجلـــة،  تتصلـــد أـــل  لـــ   ـــتصت صحـــتصب تـــ ل قبائـــ  أهـــ  ال ـــاني 

   2س .صالأ ني ل يه
نـــه إحــدداج ل أســئصلية  ــي القبــا،، ح ــ  ل ال ــت م أآ  ــاء القــت 

ڈ  ژ  ژ   چ تعـالى:سـبحانه ص  قـال   3س،قبتها ل ـى ال ـاني صحـدل

  4س .چ  ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڑ           ڑ  ک  ک  ک
لقد لان  الأساصاة ت ل ال ت أة صالعقصبة،  ت عة األديال 

صتد  ي التصتاة أا حلى ص   5سصليس   ت عة القتآل صحدل، السأاصية ل را
                                                           

 .406  ال ت أة صالأ تأا، د. أحأد لاتف، ، 1س
 .523م، ، 1935هتة،   دلصة التس  إلى هللا تعالى، أحأد أحأد العدصي، القا2س
 . 53أد أتا  ، ،   الفقه ال نائي، أح3س
  .178  سصتة البقت، آية س4س
الــتاج   ، ا  ــتتا   ــي القتــ  صأيــال أنصالــه صأحلاأــه، القاضــي أأ ــتة لتــد53،   الفقــه ال نــائي، 5س

 . 9م، ،2007-هـ 1428 ،1ط/أحأد أاتات، 
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ے  ے   ۓ  ۓ  چ ل ال ت م لنه، إ ا قال سبحانه صتعالى: آالقت 

ۇ  ۆ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

 (1) .چ چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئې   

 رابعًا: حكم الثأر بسبب المعتقد:
 بغ ت ح  لحتأـة الـنفا اإلنسـانية اءج حتم اإلسصم قت  النفا اتتد

 ل النتـيصقـد تـ    2سچوَالَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ  چ  قال تعـالى:
  يحـ  دم اأـتئ أسـ م إ  تححـدى » الح  ال ي يقتـ  بـه الأسـ م  قـال:

ثـــــــص : الـــــــنفا بـــــــالنفا، صالث ـــــــب الجانـــــــي، صالأفـــــــات  لد نـــــــه التـــــــات  
   3س .«ل  أالة

 ،الــدم  ــي حــ  بعــض النــاا دصل ســائتهم ــالنفا بــالنفا أرــدت 
  َ ِتـق   اج تيـأ ن قتـ أـل  ـحل  ؛صلياء القت   اابـةأ رص أردت الدم  ي ح  

ل قت ـــه صلـــي الـــدم لـــم  ،بابـــاج ألنـــه   ـــت أرـــدت الـــدم  ـــي حقـــهبـــه ق صا 
 نه أردت الدم  ي حقه.يقت، أنه أل

صل ـــل  ،ت ل ـــى ســـت   القبـــا،أثـــلـــ ل  أبـــاح اإلســـصم األاـــ  بال
   رـص تا ـت النظـت ل، أل قتـ  لـه قت ـ» :ب تط ا ستيفاء لقصل النتي

                                                           

 . 45  سصتة الأائدة، آية 1س

 . 151ة األنعام، آية   سصت 2س
 .12/247  ،6878تقم سبحي  التااتي   3س
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أا أل يقاد ،إأا أل  ؤدي أل يقـاد أهـ  القت ـ  أي  ؤاـ   :بأعنـى  1س ،«صا 
ل  «لرم تثأتهم لأصج بقالدة "أل قت   ـا،: قطـا بـه، صأـل    ـص صا 

ل اســـتيفاء صلــي الأقتـــصل  اســتيفاء القبــا،  تـــد لــه أـــل إ ل اإلأــام صا 
ألل  ؛دصل إ ل اإلأــــام صاقــــا أصقعــــة صل ــــل يعــــجت بــــاحب حــــ  الثــــأت

أـا نبـ  ب لنه صه ا ل س طال أص أل  نص  تتداءج القبا، يح  أا ل ا
   2س".  يستص ى القبا، إ  تح ل اإلأامل يه قالدة: "

إباحــة اإلســصم ل قبــا، أق ــد بعــدم التعــدي ل ــى   ــت ال ــاني، 
صلــ ل  حــتم اإلســصم أــا لــال  ــائعاج  ــي ال اه يــة أــل قتــ    ــت القاتــ  

  3س ،ظ ـمصأل اإلستاف  ي القت  ألل  ل   ـؤدي إلـى الفسـاد صالبغـي صال
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڱ  چ  تعـــــالى: يقـــــصل

إل أل ألتى الناا ل ى هللا  ـصم القياأـة » :ل النتيص قيص   4س چ  ہہ
ض غــأب» :قــصل ــي حــد   آاــت يص   5س ،«ثصثــة: ت ــ  قتــ    ــت قات ــه

 ــــي اإلســــصم ســــنة  ىصأتتغــــ ، ثصثــــة: أ حــــد  ــــي الحــــتمالنــــاا إلــــى هللا
   6س .«  دأه صأط ب دم اأتئ بغ ت ح  ل ت  ، يةال اه

                                                           

ســـنل النســـائي ب ـــتح الحـــا   ، 12/253 ، 6880/8تقـــم س    ـــت  البـــاتي،  تـــل ح ـــت العســـقصني1س
 .8/38م، 1989 -هـ1407 صل الد ل الس صطي، دات ال   ، ت تص ، 

 .743صالنظائت، الس صطي، ،  األ بال  2س
 . 153، ، تل تيأية ،ة  السياسة ال تلي3س
  .33س   سصتة اإلستاء، اآلية4س
 .12/251  10-6881لتاب الديا  تقمس ،  بحي  التااتي 5س
 .12/253  10-6882تقمس ،  بحي  التااتي 6س
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ــ   نســتا ، أأــا ســت  أنــه    نبغــي لأــل لــه القبــا، أل يطت 
إلـــى أاـــ      ــدلص  ـــالقبــا، ل ـــى أــل اســـتحقه، حتـــى   يحبــ  حَ 

ص تــت   لــ  لإلأــام؛  ــح ا حبــ  ح ــ  أــل اإلأــام طصلــب تــد ا  ،الثــأت
لقبـا، الأ نـي   اتـأص أا حبـ   يـه الح ـ ، أأـا إ ا ط   ،دية أا جاد

 ي. ف  ت الح   بالت  صيفس   ، ت  ي  ل عْ ؛  حنه   ي  ل يه تنفسه أص صليه
النظــت لأــا يحأ ــه  القبــا، ل ــى هــ ا األســاا العظــيم بغــض  

أــل إلــصل أــيصد اإلنســال، هــص العقــاب الــتادع الــ ي   عــ  أــل  ت ــه 
إلــى ا لتـــداء ل ـــى الـــنفا بالقتـــ  أص ا لتـــداء بـــال تح صال ســـت، يفلـــت 

صهـص يع ـم  ،ه اند الهلث تاج قت  أل يقصم بأا تحدثه به نفسه، صأا  ج نه ل
أنه أأاص  بالقت ؛ إل قت  دصل النظت إلى نسبه أص أتلجل، أص صظيفتـه، 

أأـا   1س صأنه أـأاص  بأثـ  أـا أحـد  أـل اإلبـابة إ ا قطـا  ـداج أص ت ـصج 
  ص   أا   ي:ت صل  العقصبة  ي ال تع صالقانصل   ؛إ ا سقط القبا،

لعقصبـــة التد  ـــة ت ـــصل ا  ـــي ال ـــتع: القبـــا،إ ا ســـقط  .األول الحكااام 
بســــتب أــــل أســــباب ا أتنــــاع هــــي  لعقصبــــة القبــــا، إ ا أنــــا صلــــىاأل

  2س چٺ  ٿ  ٿ         ٿ     چ  قصلــه تعــالى:الــدل   ل ــى  لــ  ص  :الديــة
لــصلي الأقتــصل تــدل نفســه إ ا  ىَ طــعْ حــ  القت ــ   ــي الأــال الــ ي ي   صتعنــي

   3س.لم  ثأت أل قات ه
                                                           

 . 9  ا  تتا   ي القت ، القاضي: أأ تة لتد التاج  أحأد أاتات، ، 1س

  .92سصتة النساء اآلية س  2س
 .10/386، تاع العتصا، 715، أاتات البحاح، ، 15/841لسال العتب،   3س
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 رــــي الأــــال الصا ــــب   1س ءتات ــــ  الديــــة بحســــب ااــــتصف الــــدأا      
أص هـي الأـال الـ ي  ؤديـه   2س ا،بال ناية ل ى النفا، أص ل ـى أـا دصنرـ

ال ــــاتح، أص القاتــــ  إلــــى ال ــــت  ، أص صتثــــة القت ــــ  لعــــصض لــــل الــــدم 
  4س،أص ســتب لجأتــه د تــه ت ــ  إنســاناج بأبا ــت،أ لــ  أــل   3س، الأرــدصت

  5س .صأقداتها  ي النفا أائة أل اإلت 
  :القصاصإذا سقط  القانوا  فيالعقوبة ي: الحكم الثان

يعتتــت ل أــاء القــانصل أل الديــة هــي الضــأال الأــالي الــ ي   ــب      
صلقــــد نــــ، القــــانصل   6س، بال نايــــة لــــل اآلدأــــي، أص ل ــــى طــــتف أنــــه

نقــصد ال مأ   أــل اإلتــ  انــأم ل ــى قيأترــا ســصاء 1991ال نــائي لســنة 
أـــل اإلتـــ ، أص أـــا يعـــدل ل ـــى أنرـــا أائـــة "  1  الفقـــتةس42 ـــي الأـــادة س

قيأترـــا أـــل النقـــصد ص ـــ  أـــا يقـــدتل أـــل حـــ ل آلاـــت تئـــيا القضـــاء بعـــد 
  7س .الت اصت أا ال را  الأاتبة"

                                                           

، 1/306 تــل ت ــد،  ،تدايــة الأ ترــد ، 369 ، التنقــي  ل أــتداصي،13/59الأبســصط، الستاســي،   1س
 .2/207الأر ب، ل   تاجي، ، 2/1111 ،، ال ا ي، ل قتطتي4/372أتي التتلا ،  ،ال تح البغ ت

، نرايــــــة الأحتــــــاع، 4/76، جاد الأحتــــــاع، 10/230، تد الأحتــــــات، 5/179أاتبــــــت الحتقــــــي،   2س
 . 4/56، ال ا ي،  تل قداأة، 3/1369، الفقه النا ا، 3/106، تحفة الفقراء، ل سأتقندي 7/315
، 10/282 ،،  تــل حــجمى، الأح ــ126، ، ال  ــأاصي أســر  الأــدات ،  4/80أغنــى الأحتــاع،   3س

 .99هللا التاات، ،  ، أحاسل اإلسصم، ألتي لتد4/199اإلقناع، ل ح اصي، 
 .3/159، تحفة الفقراء، ل سأتقندي، 16الفتصع،  تل أف  ، ،   4س
 .1369 /3 سأتقندي، ل، الفقه النا ا 5/19الاصف الطصسي ، 1/148لقصد ال صاهت، الجأ دي   5س
   ، النظت ــة العاأــة إل ــلا2/209، الت ــت ا ال نــائي، لــصدة 303الفقــه الأيســت، لا ــصت، ،   6س
 .583ه، بنعاء، ، 1422، 2، د. لتد العج ج أنبصت الت  ي، ط/نف    ي األحلام ال نائيةالت
   .43، 42الأادة س صجاتة العدل، السصدال،م، 1991القانصل ال نائي لسنة   7س
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  ال،الث الضكل 

   للجرائم بسبب المعتقدننما
 رتداد عن اإلسالمالمتعلقة باتموال واال

 
 هكمبحث هيول: هكسرقة بسبب هكمعتقم        

 هكمعتقم بسبب هكحرهبة: هكمبحث هكث ني     
 هكمعتقم بسبب يبغهك: كثهكمبحث هكث      
 بسبب هكمعتقم رمة: هكرهبعهكمبحث هك     
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 المبحث اتول

 قة بسبب المعتقدالسر

 
 بسبب هكمعتقم هكسرقة مفهو : هيول هكمطلب

 هكمعتقم بسبب كلسرقة نم ذج هكمطلب هكث ني:
ً شرع ً وق نون كسرقةعقوبة ه: ث نيهك هكمطلب   
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 ولالمطلب األ 
 مفهوم السرلة

 :أواًل: تعريف السرلة في اللغة
: أي ســــأا صاســــتت  الســــأا  1س ســــتقة تســــت قاج نســــبة إلــــى الســــتقة

ــــه تعــــالى:  2س أســــتافياج  صســــات  النظــــت:   3س چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  لقصل
   4س ه.تتقبا لق ه أنه ل نظت إلي

ســــت الــــتاء صاأل بـــ   ــــي لفـــ  الســــتقة أل ت ـــصل بفــــت  الســـ ل صل
 تعـالى:سـبحانه ص لقصلـه   5س،ص  صج إسلال التاء أـا  ـت  السـ ل صلسـتها

 ،تـــــــأات ، تقـــــــصل: انســـــــت  لـــــــل القـــــــصم، إ ا 6س چٺ  ٺ  چ 
   7س.أيضاج  ةتفي ل ي   هب، صال أا ستص  صستصقصاا

السات  لند العتب أـا  ـاء أسـتتتاج إلـى حـتج  أاـ  أنـه أـا لـيا 
 ـحل أاـ  أـل ظـاهت  رـص أاـت ا صأسـت ب صأنترـب،  ـحل أنـا  ـي  ،لـه

  8س  ديه  رص لابب.

                                                           

 .296، ل تاجي، ، أاتات البحاح  1س
 .4/496 ،، ال صهتي بحاح العتأية  2س
 . 18سسصتة الح ت، اآلية   3س
 .931، ل بستاني ، لأحيطقطت ا  4س
 .4/186، حا  تي ق  صأي صلأ تة  5س
 . 38س، اآلية سصتة الأائدة  6س
 .7/174لسال العتب،  تل أنظصت،   7س
 .309الأع م الص  ج، ،   8س
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 تعريف السرلة في االصطالح الشرعي: ثانيًا:
لاقــ  بــال  افيــة قــدت ل ــتة  لت رــا الحنفيــة بأنرــا: أاــ  أل ــ  

  يعقـ   را الأال ية بأنرا: أا  أل ـ  حـتصلت   1س، دتاهم أا  تائطرا
لبــغتل أص أـــا ج أحتتأـــاج لغ ـــتل، نبـــاباج أات ــه أـــل حـــتجل بقبـــد صاحـــد 

   2س .افية    ترة له  يه
لأا لت را ال ا عية بأنرا: أاـ  الأـال افيـة ظ أـاج أـل حـتج أث ـه 

صلت را الحنات ـة   3س ، ت أص أل أي أل حتجب تصط، أص أا  لتد بغ
اتا ـه أـل حـتج أث ـه أيضـاج لت رـا   4س ،بأنرا: أا  أال أحتـتم لغ ـتل صا 

ت   ا ســتافاء، صلت رــا أاــ  أــال الغ ــت ل ــى ســ بأنرــا:  5س، الظاهت ــة
                                                           

،  ــتح  ــت  القــد ت، أتــي 6/136، ، تد الأحتــات، ألتــي لاتــد ل9/275 ،ســانياتــدائا البــنائا، ال   1س
ــــــاع، ل ح ــــــاصي، 5/133ط، الستاســــــي، ، الأبســــــص 5/117، الرأــــــام ، تحفــــــة الفقرــــــاء، 4/274، اإلقن

 .37لسال الحلام،  تل ال حنة، ، ، 3/237ل سأتقندي، 
، 4/133، ، ال صا ب الدت ة، د. أحأد  أعه177، ، حسل ال  أاصي  أتي بلت أسر  الأدات ،  2س

غـــة الســـال ، أحأـــد تـــل ، ت  470 -469س4 ـــتح البـــغ ت، الـــدتدتي، ، ال2/1079ال ـــا ي، ل قتطتـــي، 
تدايــة الأ ترــد،  تــل ت ــد، ، 4/332ا  الــدتدتي، ، ال ــتح ال ت ــت، أتــي التتلــ4/835أحأــد البــاصي 

 ،448. 
ت عـــــ   ـــــصجي  :تحق ـــــ  ،هــــــ 204 - هــــــ150 : سأحأـــــد تـــــل إدت ـــــا،  ،األم، لإلأـــــام ال ـــــا عي  3س

، جاد 4/186، صلأ ــتة ، حا ــتا ق  ــصأي7/380، م2008 - هـــ1429 ،5ط/دات الص ــاء،  ،الأط بلتــد
 ،يةحلــــام الســــ طان، األ7/439، نرايــــة الأحتــــاع، ال ــــا عي البــــغ ت، 4/218 ،ال ــــصه ي الأحتــــاع،

 .195ل أاصتدي، ، 
 ،28/331 تـــاصى  ـــ ة اإلســـصم، اتـــل تيأيـــة،  ، أ أـــصع 224 -416س/12الأغنـــى،  تـــل قداأـــة   4س

الأقنــا،  ،7/339الأتأــا، الن ــدي،  ، حا ــية الــتصض2/228تي، التفت ــا، ألتــي القاســم ال ــصب الببــ
 .6/122  تل أف  ، ،، الفتصع26/468
 .11/320،  تل حجم، ىالأح   5س
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 ،بأنرــا أاـ  نبــاب  بــالداج   2س، صال ـيعة الج ديــة  1س ،أاأيــةال ـيعة اإل
 أص أا قيأته تأا د نات.

ـــة أـــل حـــتجل ســـتقة ص  ـــى أل أاـــ  الأـــال افي ـــد اتفـــ  الفقرـــاء ل  لق
بغتى تأ  جاج لرا لل الستقة ال تتى صالتي هـي، أاـ  الأـال أـل الغ ـت 

صسنفبــ  القــصل   رــا  ،ل ــى ســت   الأغالبــة، صهــي التــي تســأى الحتابــة
  ي أبح  اا، ترا إل  اء هللا.

 الســـتقة البـــغتى ل الســـتقة البـــغتى صال تـــتى هـــص: أل الفـــت  تـــ 
ص تـــد لص ـــصد  ،صدصل تضـــال ، ؤاــ    رـــا الأـــال دصل ل ـــم الأ نـــي ل يـــه

الســتقة البــغتى أــل تــص ت هــ  ل ال ــتط ل أعــاج  ــح ا لــم  تــص ت أحــدهأا 
 أــل ســتقه أــل دات ل ــى أ ــرد أــل   ــص يعتتــت الفعــ  ســتقة بــغتى،

لأغالبــــة   يعتتــــت  ع ــــه ســــتقة بــــاحب الــــدات دصل اســــتعأال القــــصى صا
نأا يعتتت اات ،بغتى  صساج صأل اط  أا ج أل آات   يعتتـت  ع ـه صا 

نأا يعتتت  ع ه اطفـاج أص نبـباج صا اـتصا صالعبـب صالنرـب  بغتى صا 
  3س ل را بصت أل الستقة صل ل   حد   را.

صل ــل  ،أأــا الســتقة ال تــتى  يأاــ    رــا الأــال بع ــم الأ نــي ل يــه
اـتصا، بغ ت تضال صل ى ست   الأغالبة،  حل لم ت ل أغالبـة  ـالقصل ا

                                                           

 .5/411 الطصسي، الاصف،  1س
 ســصمتــد   ل ــى حــدائ  األجهــات، ل ــ ة اإلالســ   ال ــتات الأ ،813/ 3 الفقــه النــا ا، الســأتقندي،  2س

-هـــــ 1408 ، القــــاهتة،حأــــصد إتــــتاهيم جا ــــدتحق ــــ  أ ،ه 1250 -ه1173س، أحأــــد ل ــــي ال ــــصلاني
 .4/330م، 1988

 .  121- 120س/5تل الرأام،  ت  القد ت،   تح   3س
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صهـ ا أـا ا تأـا ل ـى   1سأص لبب أص نبب أادام التضا   ت أتـصا ت
تعت فــــه ل أــــاء ال غــــة صا بــــطصح،  قــــد لانــــ  تعــــات فرم  ــــاأ ة لرــــ ا 

 تعتتـت السـتقة أـل  ـتائم ا لتـداء  ،الأعنى صأتطابقة ل يـه  ـي الد لـة
أــل حــتج أث ــه بــص   3س،ل ل غ ــتصالأتأــص    2س،ل ــى أ  يــة الأــال الأنقــصل

  ل أـــة الأــال  ـــي الأفرــصم ا قتبـــادي ل ــى أـــا تــطنتلـــ ل    4س،ة ــتر
 اج فـاع   لـ  أـا يقـصم تـثأل هـص أـال أي ـ نتفا به بـأي ص ـه أـل ص ـصل ا نت

    5س .لال نصله أص قيأته
 ثالثًا: تعريف السرلة في القانوا: 

ة الحديــة الســصداني ل ــى الســتقم، 1991ال نــائي لســنة  ــن، القــانصل 
 - تي: ى اآل  ل170 ي الأادة س

 يعـــد أتت بـــاج  ت أـــة الســـتقة الحديـــة: أـــل يأاـــ  بقبـــد التأ ـــ  أـــا ج  /أ
تـه أنقص ج أتقصأاج أأ صلاج  ت طة، أل  ؤا  الأـال أـل حـتجل، ص  تقـ  قيأ

 لل النباب.
                                                           

 .5/121تل الرأام،    ت  القد ت، تح   1س
،  ــتائم ا لتــداء ل ــى الأــال 44الأف ــد  ــي  ــتائم الحــدصد صاألأــصال، ب ــ ت حســ ل لصيضــة، ،   2س

، نظت ــــة الحــــدصد، د. ســــع د 2/65م ،1984اأعــــة باإلســــلندت ة، دات ال الأنقــــصل، د.  ــــصل ثــــتص ، 
 .235ال ط   حسل، ، لتد
 .2/421، لصدل القادت ، الت ت ا ال نائي، لتد46الفقه ال نائي، أحأد أتا  ، ،   3س
، الفقــه الأيســـت، 5العج ـــج لــاأت، ،  ، التعج ــت لتــد364د. صهبــه الجح  ـــي، ، قضــايا الفقــه،   4س

أحأـــد  تحـــي ال ـــتائم،  ،5/156قـــه ل ـــى الأـــ اهب، ال ج ـــتي، ، الف317، أحأـــد ليســـى لا ـــصت، 
 .233، ، ، تقن ل الفقه17ترنا، ، 

 .1/59 د  ي اإلسصم، لتد ال ت م الاط ب،الحدص   5س
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أص  ،صأاـــ  الأـــال أ ـــاهتة ،الحـــتج اســـتافاءت ـــأ  الافـــي انترـــا   /ب
 .أغالبة
صدصت ، صأأــصال األصقــاف ،امي ــأ  الأــال الأأ ــص  ل غ ــت الأــال العــ / 

  1س .العبادة
الأبحـ ؛  لقد أا نا أل تعت   القـانصل ل سـتقة الحديـة أـا  اـ،  

صل ــل نصحــ  أل القــانصل لنــدأا نــ، ل ــى أســقطا  حــد الســتقة  لــت 
  تســــقط لقصبــــة الحــــد "إ ا لــــال ال ــــاني 7سالفقــــتة   172 ــــي الأــــادة س

 .أأ صناج له  ي داصل الحتج"
ل أســـات ال ت أـــة أـــل حديـــة إلـــى فقـــتة تحـــص  هـــ ل البالتـــالي  ـــحل ص 

ـــه  ـــي  لاديـــة إ ا لـــال الســـات  أأ صنـــاج لـــه، صهـــ ا أـــا ســـصف نتعـــتض ل
 ت أة الستقة ا لتقادية أل الأال العـام الـ ي أبـب  ترـ ل الفقـتة  قـط 

 ل   تاتا، صثأتة ل   قاط .  اج أتلى لاأ
  

                                                           

 .  الفقتا  سأ  سب  س  170الأادة س ، ال ودان،وزارة العدلم، 1991  القانصل ال نائي لسنة 1س
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 المطلب الثاني
 نماذج للسرلة بسبب المعتقد 

اب صدصا ــا لث ــتة أنرــا ل ــى ســت   الأثــال   ل ت أــة الســتقة أســب
لـة إأص دا ـا إ ـباع حا ـة الت اهيـة... الحبت الضتصتة، أص الحتأـال، 

صلقد أ اض الع أاء  ي  تح ت ـ  األسـباب صالـدصا ا؛ صل ـل هنـا  أنـصاع 
أــــل الســــتقة  ت ــــا الســــتب   رــــا إلــــى أعتقــــدا  ااطئــــة لالتقــــاد لــــدم 

ـــاد أنرـــا أـــال لـــام يحـــ  ـــه، أص التقـــاد أنرـــا ل  ـــ  تأص   أال ترـــا، أص التق ل
حــصل األبــ ، أص بســتب أعتقــدا  د نيــة تط تــ  أــنرم  لــ ، أــل ت ــ  

 النأا ع نأا .
 ج األول: السرلة بسبب معتقدات د:نية:ذالنمو 
 قد تصى أل س دنا  صس  ل يه السصم قد أا   ي بغتل بصتة  

ـــ أص تعتـــد؛ ألل بعـــض القـــصم لـــانصا  ،مأـــل  هـــب أاـــ ها افيـــة لـــئص تعظ 
ص تا صنرا لتأج ل اال  صالأعتصد بح   سـت  سـ دنا  ،يعتدصنرا دصل هللا

 صســـ  ل يـــه الســـصم هـــ ل البـــصتة أـــل أ ـــ  أل  ا بـــرم أـــل لبـــادة 
لأــا  لــت الــبعض أنرــا بــصتة لبــنم لــال ل ــدل أص ، ال ــت  صالضــصل

 أ ات إليـه   1س، االه يعتد أل دصل هللا  ستقه صلستل صألقال  ي الطت  
قــدل بــصاع الأ ــ   ــي قصلــه ســات  لنــدأا ســألرم لــل   ــى أنــه أاصتــه ل

                                                           

 تـل  ،تفس ت القتآل العظـيم ،9/229لقتطتي، اال اأا ألحلام القتآل، ، 13/272، تفس ت الطتتي   1س
إسـأال   ، تصح التيال، 5/242ال    صالتيال لل تفس ت القتآل، أتص إسحا ، ، 7/2177أتي حاتم، 

 .4/301دات الفلت، ت تص ،  هـ 1127 :أتص الفداء س ،حقي تل أبطفى اإلستانتصلي
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 ــــي أعنـــــى  قــــد اات فـــــ  التصايــــا ص   1سچٹ  ٹ  ڤ      چ  :ىتعــــال
، صالــبعض قــال نرــا الأليــال التســأي ل أ ــ أبــصاع الأ ــ   ــالبعض قــال 

نه اإلناء ال ي ي تب به سـ دنا  صسـ  ل يـه السـصم، صأـنرم أـل قـال: إ
 ل صهت.ا با ضة أتب  صلال أل  ،اإلناء ال ي ي تب به الأ  

ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     چ :تعــــــالىســـــبحانه ص يقـــــصل      

هــــ ا بعــــد أل اتضــــ  ص ــــصد البــــصاع  ــــي تحــــ  أ  ســــ دنا   2س چ ې
 صس  ل يه السصم أل أأه صأتيه صال ي  دلي ستنياأ ل  لندأا صا رـه 

لـصا أنـه لـال لـه أ  أاصته لال  صاترم أنرم   يستغتأصل  لـ  أنـه، صاد  
قبــدصل ســـ دنا  صســ  ل يـــه الســصم  اتـــه بأنــه قـــد ســت  أـــل قتـــ  أل ي

صلـم يعـد ل ـى ق ـد  ، با تها ستنياأ ل  اآلل، ي اتله   را  ـقيقه  صسـ 
  3س .ها  صس   ي نفسه صلم  تدها لرمالحياة ال صم  أست  

صلـم  ، ـتراصل نـه سـل  لـل أناق ،س دنا  صس  أنرم باأللم أحا  
ۈئ  ۈئ    ۆئۇئ  ۇئ  ۆئچ  صقـال:  4سأل يفب  لرـم لـل لـ ترم أي 

ل ــــــل بســــــتب  ة رــــــ ل ســــــتقه بحلــــــم قــــــانصل الســــــتق   5س چېئ      ېئ  
 صليا بستب العاأ  ا قتبادي. ،الأعتقد

                                                           

 .  72س صس ، اآلية  سصتة  1س
  .77س اآلية  صس ، سصتة( 2)
 . 276 - 275س/13 الطتتي، تفس ت  3س
 .9/239 تفس ت القتطتي،  4س
 . 77سورة يوسف، اآلية )  5س
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 ج الثاني: سرلة كتب القردا والفقه والعلوم الشرعية:ذالنمو 
ة أــــل أال رــــا، أص أاــــ ها يــــفســــتقة ال تــــب لــــل طت ــــ  أاــــ ها ا
الســـتقة  ــي هــ ا العبــت لنـــد لات ــة تنيــة لــدم تدهـــا أــل أ ثــت  ــتائم 

لاأة، صنعتقـد أل ظـاهتة  أم ان   ابية، أأبحاب الألتبا ، سصاء 
ستقة ال تب صانت اتها  ي الأ تأعا  ببفة لاأة أل التد ريا  التـي 
  تحتاع إلى تتهال؛ ألنه يعاني أنرا ال ـ  حتـى أبـبح  أـل الأ سـ م 

تائرـم  ـي هـ ل القـانصل لأعت ـة آال ـتع ص ببحترا، ل ل  ن هب إلـى تأي 
 الستقة.

ل ـــتلية تأي األئأـــة  ـــي ســـتقة الأبـــح  صلتـــب الفقـــه صالع ـــصم ا
هــ ل الســتقة الحــد؛ تــتأ رم إ     ــتصل  ــي  لحنفيــةاألاــتى: لقــد انفــتد ا

ل األاــ  أنرــا الع ــم   الأــال بالتبــات الألتــصب   رــا، ص أألل الســات   تــ
حتاجهــــا أل ــــ  النظــــت صالقــــتاءة ــــيا أل ــــ  أال ترــــا، صقــــد  ،صا  ابــــصا صل

  1س الأبح  بأنه لصم هللا     صج أا  العصض لنه.
 قـــد اتفقـــصا ل ـــى أنرـــا ســـتقة حديـــة تص ـــب   2س،أأـــا لنـــد الأال يـــة

لأــصم اآليــة ص لــ   تفــاقرم ل ــى  ،القطــا إ ا ت غــ  قيأــة ال تــب نبــاباج 

                                                           

، لسـال الحلـام 5/130تل الرأـام، ،  تح  ت  القد ت،  153-6/521تد الأحتات،  تل لاتد ل،   1س
 .3/244تحفة الفقراء، السأتقندي، ، 37 تل ال حنة، ، 

، الأدصنـــة اإلأـــام 2/398، حا ـــ تي العـــدصي، 5/328، ال ـــتح ال ت ـــت، 4/337 ـــية الدســـصقي، حا  2س
، ال صا ـــــب الدت ـــــة، 4/840البـــــاصي ، ، ت غـــــة الســـــال 2/1081، ال ـــــا ي القتطتـــــي، 6/277 أالـــــ ،

ــــي البــــ ،4/139 ــــي بلــــت، 4/476، ال ــــتح البــــغ ت، 9/179ا ي، الأنتق حســــل  أســــر  الأــــدات ، أت
 .332، ، ، األحلام الس طانية453ت د، ،  ية الأ ترد،  تلتدا ،187،  ،ال  أاصي 
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ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ  تعـــالى:ســـبحانه ص  ـــي قصلـــه 

، صهــ ا هصألنرــا أأــصال أتقصأــ  1س چڤ  ڤ    ڤ     ٹٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ
قة حديـــة ت أي أنرـــا ســـ  3س،صالحنات ـــة  2س،ال ـــا عية قرـــاء  هأـــا اتفـــ  ل يـــ

 .نباباج ترا تص ب القطا إ ا ت غ  قيأ
  ــتى أنــه   ــب القطــا  ــي الأبــح ؛   4س، أــا اإلأــام اتــل حــجمأ

ـــيا  ـــي الأبـــح ألل حـــ  الأـــتع    نأـــا  ـــي الت قـــ ل  قـــط لفعـــ   ،م ل صا 
ل يــه القطــا إ ا بــأل  أاأيــةال ــيعة اإل ا  ــتى أــ هبت نأــ  5س ،البــحابة

 ،أص   ـــــت  لـــــ  ،أص  ـــــعت، أص أبـــــاح  ،ســـــت  لتـــــب  قـــــه، أص أدب
  6س نباباج.تساصي صلان  قيأترا 

                                                           

 . 38سسصتة الأائدة، اآلية   1س
 .225-4/224 ، جاد الأحتاع ال صه ي،2/281الأر ب، ل   تاجي،   2س
 تـــاصى ، 6/122 ، الفـــتصع،  تـــل أف ـــ ،26/482الأقنـــا،  تـــل قداأـــة، ، ص 248-8/247الأغنـــى،   3س

حا ية الـتصض ، 2/230بتي، ال صب الب ، التفت ا، ألتي القاسم28/331  ة اإلسصم، اتل تيأية، 
 .7/368، التحأل تل أحأد الن دي الأتأا، لتد

م  ل ـــي تـــل أحأـــد تـــل ســـع د تـــل حـــجم 1064 – 994هــــ  س 456 – 384س :اإلماااام اباااا حااابم   4س
ا  ، أــت  م، أ ــات   ــي التــات ة صاألنســاب الفاتســي سأتــص أحأــد  قيــه ، أد ــب، أبــصلي، أحــد ، حــ

تاج أـل الع أـاء صالفقرـاء، صالنحص صال غة صال عت صالطب ص  تها، أبـ ه أـل  ـاتا صلـد بقتطبـة، انتقـد لث ـ
 إلــى تحــ  ، قبــصل صطــاتدصلأتصا ســصط نرم أــل  تنتــه      ه صحــل ــى بقضــه صا أعــصا ل ــي تضــ  تأــا 

 األحلــام. أبــصل، اإلحلــام  ــي ، الأ ــ  صالنحــ ى، الأح ــباديــة ل  ــى  تــص ى ترــا، أــل أ ــرت تبــانيفه
، ال بــاب  ــي ترــ  ب 18/184، ألــصم النــبصء ل ــ هتي، 242-5/239  تــل العأــاد،  ــ تا  الــ هب،س

لأـت تضـا أع ـم الأـؤلف ل، ، 12/91 ،ه1400 ،ت ـتص  ،دات بـادت ،األنساب، اتل األث ت ال ـجتي 
  . 4/254، األلصم، الجتل ي، 2/393 ،لحالة

 .11/118الأح ى،  تل حجم،   5س
 .5/438الطصسي،  لتاب الاصف،  6س
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ــــ د نســـتا ، أأــــا ســــت ، أل ســــتب انت ــــات هــــ ل الســــتقة، أص تعأ 
  ل ـى أنـه سـتقة، أـا ت تاتها، هص التقاد السات  أل  ع ـه هـ ا   يل  ـ

أـــل الســـتقة  حنفيـــةا ســـتقة حديـــة، صلقـــد أات رـــا التتتهـــأل ال أرـــصت ال
ا الحدية؛ بستب أعتقد السات  بأنه يأا ها ل تع م أنرا، صه ا  صا   صاقـ

 الحال؛ ألل السات  يعتقد صا ب الع م.
أل أا  ال تب افية يعتتت سـتقة  صل ل بعض  تاح القانصل ت  

  1س . ل تعت   الستقة  نطت  ل ى ه ا النصع أل الستقة حدية
ل أال  ال تب يعتقد أحق تـه  ـي حيـاجة أ  ـه،  ـص يسـأ  ل أـتع م إ

أل يأاـ ها حتــى   يضــيا أ  ـه، صالأــتع م يعتقــد أنـه   ســت   ل ع ــم إ  
بأاــ  هــ ل ال تــب افيــة،  تقــا الســتقة ا لتقاديــة صالحلــم   رــا صاضــ ، 

، يـــة أــل أاــ  تــتأي ال أرــصت  ع يــه أ  يســتقرا، صأــل أاــ  تــتأي الحنف
 .م أنرا أا سصأة أقبدلتع 
 
 
 
 

                                                           

، ال تائم  ـي الفقـه اإلسـصأي، احأـد  تحـي ترـنا، 5/176 ه ل ى الأ اهب األتأعة، ال ج تي،الفق  1س
أحأــد  ، أســقطا  العقصبــة التعج ت ــة، د.180حســل أحأــد األأــ ل، ،  الفقــه ال نــائي، د.، 39، 

 .2/445 لت ت ا ال نائي، لتد القادت لصدة،ا ،253إتتاهيم أحأد، 
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 ج الثالث: جحد عارية الكتب:ذالنمو 
صهـي  ـجء أـل   1س ،"ةدة الفقرية ل ى أل "العات ـة أـؤدا تن، القال

أي   2س ،«ةالعات ـــة أـــؤدا »حـــد   نتـــصي  ـــي اطتتـــه لـــام ح ـــة الـــصداع 
ل ـــى ال ـــد أـــا أاـــ   » :صحـــد    3س،أـــتدصدة إلـــى بـــاحترا لأـــا أاـــ ها

   4س .«حتى تؤدي
: "لــم يبــ  هللا تعــالى حــداج أــل  5سيقــصل اإلأــام اتــل حــجمصلــ ل  

العقصبة أحدصداج    ت اصج  ـي الـنفا، أص األلضـاء، أص الب ـتة إ   ـي 
ل أصيع ــ  اتــل حــجم لــ ل  بــ  6س"ســبعة أ ــياء أــل ضــأنرا  حــد العات ــة

الأستع ت ط ب العات ة أسـتافياج بأ هبـه  ـي األاـ   لـال سـاتقاج  ص ـب 
   7س.ل يه القطا
الأ ترـــد ل بـــاحب لتـــاب د انتبـــت لرـــ ا الـــتأي أـــل الفقرـــاء لقـــ

ألل ص رـــة الحا ـــة تـــ ل   احـــد العات ـــة؛ يقطـــا" :بقصلـــه ائتـــدائا البـــنا
ـــــ ـــــم الأع ـــــت أل  -اابـــــة ال تـــــب -ة إلـــــى العات ـــــة النـــــاا أاس  ـــــص ل    

                                                           

 .9/7هـ ، دات الفلت، 861لأال الد ل أحأد تل لتد الصاحد، اتل الرأام س : ،  ت  القد ت  1س
 ، 14066أســند اإلأــام أحأــد تــل حنتــ ، تقــم س ،1/149 ، 427ســنل ســع د تــل أنبــصت، تقــم س  2س

  .4/148  ،7277، تقم سلتد التجا  أبن ، 2/801  ،2358تقم س ،، سنل اتل أا ه12/453
إ ثات اإلنباف  ي آثات الاصف،  صس  تل قجأص  ي، أتـص الأظفـت، أتـي الفـتع اتـل ال ـصجي س :   3س

 .266هـ، ،1408، 1ط/، ق  : نابت الع ي النابت الا يفي، دات السصم، القاهتةهـ  تح654
 .3/366 ، 1266تقمس ،سنل التتأ ي  4س
 .271، ، : ست  تعت فهاإلمام ابن حزم  5س
 .11/118الأح ى،  تل حجم،   6س
 . 363- 362س/11،   الأح ى7س
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بـــاب  الأســـتع ت إ ا  حـــد العات ـــة   حـــد ل يـــه أل ضـــي  لـــ  إلـــى ســـد  
 .   1س العات ة، صه ا اصف الأ تصع"

 ص قطا ل ـى  احـد العات ـة؛ ألل ال احـد   2س أأا لند أئأة الفقه
لـيا »   ت سات  إنأا هص اائل، ص  قطا ل ى اـائل لقـصل التسـصل

  3س .«ل ى اائل قطا
 ج الراب : سرلة الكهرباء بسبب المعتقد:ذالنمو 

ســتقة ال رتأــاء صالتــي  تت ترــا  أيضــاج  أــل أنــصاع الســتقة ا لتقاديــة
يعتقــد أل الفعــ  حــصل،  لتقــادل أل ال رتأــاء أــل الأــال  ال ــاني صهــص

 العام ال ي له  يه ح .
                                                           

 .5/183 هب األتأعة، ال جائتي،ل ى الأ ا  الفقه  1س
ال ـتح ، 4/340، حا ية الدسصقي،  تل لت ة، 28/298أ أصع  تاصى   ة اإلسصم، اتل تيأية،   2س

التحأل تل أحأـد  ، حا ية التصض الأتأا، لتد2/398 ، حا  تي العدصي،5/130ال ت ت، الدتد تي، 
، تداية الأ ترـد،  تـل ت ـد 9/179 با ي، الأنتقي، ال26/468، الأقنا،  تل قداأة، 7/355 دي الن

 ، تحفـة الطـصب ب ـتح تحت ـت ال بـاب،187،  ،حسل ال  ـأاصي  أتي بلت أسر  الأدات ، 449، 
، دأ ـ  دات تا عـه ال ـ ة حسـ ل لتـد هللا الع ـى، لتـد ال ـت م ل ـي الأغتأـي جلت ا األنباتي تقديم د.

 . 661 -660سم، ،2000 الفلت،
ل نسـائي،  ،، الأ تتـى أـل السـنل سالسـنل البـغتى 7/40،  7427ئي، تقـم سالسنل ال تتى، النسا  3س

 م، تقـم1986 –هــ 1406 ،3/طتحق  : لتـد الفتـاح أتـص  ـدة، ألتـب الأطتصلـا  اإلسـصأية، ح ـب، 
،  ـــتح الســـنة، لأح ـــي الســـنة، أتـــص أحأـــد الحســـ ل تـــل أســـعصد تـــل الفـــتاء البغـــصي 8/89 ، 4976س

، صأحأد جه ـت ال ـاصي ، الألتـب اإلسـصأي، دأ ـ ، األتناؤصط هـ  تحق  :  ع ب516ال ا عي س :
 اتــــل تتتت ــــب حبــــال، اتــــل بــــحي  ،10/322 ، 2600م، تقــــم س1983 -هـــــ 1403 ،2/طت ــــتص ، 
 ،3/ط التسـالة، أؤسسـة األتنـاؤصط،  ـع ب حققـه  هــ739:  س الفاتسـي، ل ـي تل الد ل لصء ت بال،
 إسـنادلالحـد    ، 311 -310س/1 ، 4457س تقم ،الستقة حد باب الحدصد لتاب م،1997-هـ1418
 .أت صع أنه صالبحي  ،ضع  
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 :واًل: كيفية ارتكاب سرلة الكهرباءأ
صل نـه افيـة  ،تتت ب ه ل الستقة لل طت    عـ  ال ـاني الأتعأـد

ـــــأل يعطـــــ  الســـــات  لأـــــ  العـــــداد، أص    يع أـــــه الأتعرـــــد ل  رتأـــــاء، ب
أصبـــ  إلـــى اســـترص  تـــت الالحاســـب ال رتأـــائي لـــل طت ـــ   ـــت  الأع

ــــي  ي ال رتأــــاء،  تســــت  لرتأــــاء  ــــي التيــــات دصل أل تأــــت بالحاســــب اآلل
تلة  ـــ م ـــال  ـــي أنـــجل، أألحســـاب ت  فـــة ال رتأـــاء الأســـتادأة ســـصاء 

م أل هــ ل العأ يــة أســتادأة ، أــا الع ــبــغ تة تعأــ  تصاســطة ال رتأــاء
 ل أا تطصت ت   األسال ب بالنسبة ل  ا ة الحالية.حتى اآل

يلـصل لـه  يـه حـ ؛ ا يلصل قد نقـ  أـا ج إلـى حياجتـه دصل أل صأر 
تج لطائفــة أع نــة صهــص لــيا أــنرم،  ــحل ســت  أنــه حــألل هــ ا الأــال أ

 ـحل آثـات هـ ل السـتقة، أص الضـتت أنرــا يعـصد ل ـى هـ ل الطائفـة صلــيا 
 ل ى الأال العام.

إ ا نظتنـــا إلـــى  ـــتصط الأـــال  ل ـــى  لـــ   ـــحل حلـــم الســـات  تنـــاءج 
 ص ب حد القطا ن دل أتص ت  ي الستقة أل ال رتأـاء،  الأستص  ال ي

لــصل أــال أنقــصل بفعــ  ال ــاني، يصيألــل أل  ، رــي أــال أتقــصم صأحــتج
لأا يألل أل  ت   استرص  ال رتأاء تدصل د ا أـال ل أتعرـد بال رتأـاء 
أ ثت أل قيأة نباب الستقة الحدية، أا تص ت القبد ل  اني  ي هـ ل 

 الستقة.
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 يمة في سرلة الكهرباء:ثانيًا: رأ  األ 
ــ   أــل التعتتــت ال رتأــاء أــل الأــال    1سحنفيــة العــام الــ ي  تفــ  ل 

ـــه   2س صالحنات ـــة ـــه  ي ل ـــى أل الســـات  أـــل الأـــال العـــام   يقطـــا ألل ل
لــتأي ا:  ــي الــتأي اللرــم ات اهــ  4س صال ــا عية  3سنبــ ب صل ــل الأال يــة

ب؛ قـــدات نبـــايقطـــا الســـات  أـــل ت ـــ  الأـــال العـــام إ ا ســـت  أ األصل:
  يقطــــا لص ــــصد  الــــتأي الثــــاني:، ص لــــه  يــــه ألنــــه أــــال أحــــتج ص  حــــ   

 صهي التقادل أل ه ا الأال يح  له األا  أنه. ،ال ترة
ا إ   يأا أا  أل حـتج، صأـا   تصل أنه   قط  5س ؛أأا الظاهت ة

إ ا لــال   6س أاأيــةه، صتأي ال ــيعة اإلاــ  أــل حــتج  ــص قطــا ل يــؤ لــم  
 ه  أ ثت أأا يب به بأقدات النباب لال ل يه القطا.أأل له سرم  ي

نت   التأي الـ ي يقـصل: بقطـا  ـد السـات  أـل الأـال العـام؛ ألنـه 
 ـــي ت ـــ  العبـــصت اإلســـصأية األصلـــى، لـــال النظـــام الأـــالي  ـــي الدصلـــة 

                                                           

، تحفـــة الفقرـــاء، 37، لســـال الحلـــام،  تـــل ال ـــحنة، ، 5/144اتـــل الرأـــام،   ـــت  القـــد ت، ـــتح   1س
 .6/4 ،تد الأحتات،  تل لاتد ل، 3 السأتقندي، ،

، ألتـــي القاســـم ، التفت ـــا28/333ة الفتـــاصى، اتـــل تيأيـــة، ، أ أصلـــ8/277الأغنـــى،  تـــل قداأـــة،   2س
 .26/542 ، الأقنا، اتل قداأة،2/228 ،ال صب الببتي 

، 4/342، حا ـــــية الدســـــصقي، 4/485 تي، الـــــدتد ال ـــــتح البـــــغ ت،ص  ،5/130 ال ـــــتح ال ت ـــــت،  3س
ايــة الأ ترــد، ، تد، 4/136أحأــد  أعــه لتــد هللا،  ال صا ــب الدت ــة، د. ،9/179 الأنتقــي، البــا ي،

، الأدصنـة، اإلأـام 4/840 ،ت غة السال ، أحأد تل أحأد الباصي  ،3/222،  تل ت د الأقدأا  453
 .6/275أال ، 

 .7/445 نراية الأحتاع، ال ا عي البغ ت،، 4/224جاد الأحتاع، ال صه ي،   4س
   .328 – 327س/11،  تل حجم، ىالأح   5س
 .5/450 ،الاصف، الطصسي  6س
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 ـــ  اإلســـصأية  ات ـــ  لـــل النظـــام الأـــالي اآلل،  النظـــام الأـــالي  ـــي ت
 تادهـــا أأـــا أأأـــا   ع ـــه أ ـــ  ل ـــ   ،تأ  ـــه الدصلـــة اج العبـــصت لـــال لاأـــ

 قد أببح  الدصلة تابـ، بعـض أـا  ،ص ي ظ  نظام العصلأة ،اآلل
تأ ــ  أــل أتا ــ  صأن ــ   ادأيــة ل قطــاع الاــا،، تضــا  ائــدة أع نــة 

 ـــحل أـــال الدصلـــة  ـــي هـــ ل  ،صبالتـــالي ،تعـــصد ل  رـــا أـــل ت ـــ  الاـــدأا 
الأــال ل رــا يعــصد الضــتت ل ــى ال رــة التــي أســند إالحالــة أــال اــا، 
   .العام ببفة اابة

صالتقــدصا أل الأــال العــام  ،لقــد اســتغ  ضــعاف النفــصا هــ ل الثغــتة
صل ـل حتـى هـ ل الثغـتة التـي التقـدصا أنرـا تح ـ  الأـال  ،أباح األا  أنه

 ؛ ألل الأـال العـام اآلل أحـتج ل ـتلا  أع نـة،اج العام،   ن د لرا أتـتت 
 لتعاأ  تأحي ت ل ه ل ال تلا  صالدصلة.

حـ   يعتقد أل له  ي الأال العام ه ا   يح  ألي  ا، ألإ اج 
ة لسـتقة أـل الأـال العـام سـتقل األ ى تأي األئأة، صلر ا التتتنا  قياساج 
ل لـال اـا، ا بستب  ألل الأـ ل  ؛بقطـاع أعـ للتقاد أل له  يه ح  صا 

 ليه أال لام ل ى حسب أا يعتقد  ي ستقة ال رتأاء.إال ي يعصد 
، ي يأاـ  أـل الأـال الأابـ، تص  رـاج الـ  ـا، صأا يحتا ـه ال

بأل ه ل أأصال   ح  له   را إ  بالاـدأا  التـي يسـتف د أنرـا العاأـة، 
أثــ  الأــداتا صالأست ــفيا  الحلصأيــة، صلــيا  ــي  ــل  أأــصال ل نيــة، 
صأــل ثأــة   تص ــد أي  ــترة لألاــ  أــل الأــال العــام الأابــ، هــ ا، 
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عـام الأتأثـ   ـي الأـال الاألا  أل  يأ ،  يح  له  ل  نهأإ ا أا ل م 
 ال رتأاء.
ـــد  ـــاد أنـــه أـــال لـــام اج صبع  ـــالت م أـــل أل  ،لـــل ال ـــترة با لتق صب

نأــا يضــ   أــل أســباب تطتيقــه،  ال ــتع    رــدف إلقاأــة حــد القطــا، صا 
ص  تأا إ ا لـال ل سـات   ـترة حـ   ـي الأـال الأسـتص  صلـص لـال هـ ا 

أص  إباحترــاصهــص يعتقــد  ،طــا ل ــى أــل ســت  إ  أنــه   ق اج الحــ  ضــعيف
  1س، رــــ  التحــــت م بقــــتب لرــــد باإلســــصم، أص بعــــد لــــل الع أــــاء بعــــ تل

ل ـى   إ"لـيا الحـد  صلألثت ال ي تصي لـل لأـت تضـي هللا لنـه قـال:
   2س .أل ل أه"

أحلـام بـالت م أـل قـدم  سـتقة الأـال العـامه ا هص صاقا الحـال  ـي 
تائا  ـــــاإلســـــصم، إ  أنـــــه يغ ـــــب ل ـــــ رم ال انـــــب التق  ـــــدي  ـــــي إتبـــــاع 

اإلســصم أــل ال انــب الفقرــي؛ ألنــه أــا ص ــصد الع أــاء يألــل أل يلــصل 
ترــا  ــترة أأــا   عــ  هــ ل الســتقا  الأــ لصتة  بــالحلم، اإلنســال  ــاهصج 

  رـ  حلأـة،  يعـام الـ أص ألنرـا أـل الأـال ال ،ا لتقاد إأا بح  الفع 
بعقصبــة الفعــ  هــ ا أتت ــب ل حــد، صل يــه أل يعاقــب أثــ   هئــصال ــترة دات 

 ـــــي األاــــــ   تأي القضـــــاةص  ،ال ـــــانيأعتقـــــدا  حســـــب ل ـــــى  ت ـــــة تعج 
 .ااطئةالأعتقدا  البالتاف    ي ال تائم التي ت صل بستب 

                                                           

لا ـــ  القنـــاع لـــل أـــتل ، 10/259 تـــل قداأـــة،  ،، الأغنـــي4/174ل  ـــتأ ني،  ،أغنـــي الأحتـــاع  1س
 .6/130ل ترصتي،  ،اإلقناع،

، بـاب   حـد 7/403، أتص بلت لتد التاج   لتد التاج ،أبن  ، 8/238السنل ال تتى، ل ت رقي،   2س
 .    إ  ل ى أل ل أه
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 و الجماعات: أج الخامس: سرلة الفرا ذالنمو 
الت ف ـــت م ينأاـــ  لأثـــال ل ســـتقة بســـتب الأعتقـــد ســـتقة تئـــيا تنظـــ

 أ ل الأســأأــصال   قــد اســتح     1س ،الر ــتة  ــلتي أبــطفى لتــد العــالص 
 لـتل بسـتب أعتقـدل الاـاط  صأدلتـه الباط ـة،  صالـم  تبعـالأبت  ل ال  ل 

ي  ــي أ ــدي ال فــات حســب األأــصال التــهــ ل لأــا اســتح  أتبالــه أيضــاج 
 .أعتقداترم
هـــ ا أـــا أ بـــ  لنرـــا أحـــد أتبالـــه الـــ  ل  ـــت  هللا ببـــ تترم  ـــي  

ص  ــــب  ،الــــ ي يعتقــــد أل الأ تأــــا لــــا تأبــــطفى قصلــــه لــــل  ــــلتي 
صل ـي يحقـ  هـ ا الرـدف سـ   سـت   أاـ   ،إلى أ تأا إسصأي تحص  ه

الأــال أــل أ ــدي ال فــات حتــى يســتع ل ترــا  ــي أقــات ترم أص إداــالرم  ــي 
   2س.أعتقداته

طـيم الأ تأـا الأعـادي تأص  رم أل هللا قد أباح تح ي  ل  صح ته 
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  چ  :ســـــبحانه صتعـــــالى هللا بقـــــصل

صل ــل التأص ــ   ،أل تــأص  رم  اســد  3س چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
الفاسد لند انضأاأه إليه  حنه   ح  بالتأص   البحي   ي أنـا ص ـصب 

 .إثباته  ي ه ا البح  نت د أا صه ا  4س ،إقاأة الحد
 

                                                           

 .013، ،: ست  تعت فهشكري مصطفى عبد العال  1س
 .190،  سالم الترنساصي،د.  التطتف صاإلتهاب،  2س
 . 5سسصتة الح ت، اآلية   3س
 .2/488 القادت لصدة، الت ت ا ال نائي، لتد  4س
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 المطلب الثالث
 عقوبة السرلة في الشرع والقانوا 

 عقوبة السرلة الحدية في الشرع: أواًل:
ــــــ   أــــــل ا    3س،صال ــــــا عية  2س،صالأال يــــــة  1س ،لحنفيــــــةلقــــــد اتفــــــ  ل 
 ،ت غــ  قيأتــه نبــاباج  اج أحــتج  أــا ج  ل ــى أل لــ  أــل ســت    4س،صالحنات ــة

صهص بال  لاق     ترة لـه  ـي الأـال ص   ـي حـتجل قطعـ   ـدل اليأنـى 
ت نأـا أم   ـت أحـتج، لـال  اج أحـتج   6سالظاهت ةصلند ، أفب  ال صع أل

  أل القطا يلصل أل أفاب  األبابا.  7س،اأيةأ تى ال يعة اإل
لـال يقطـا ال ـد  ل ل ي تل أتي طالـب حصأأا أل طت   اآلثات:     

 ال ـــد أـــل الأفبـــ يقطـــا  لـــال لأـــت تـــل الاطـــاب، ص أـــل األبـــابا
  8س . الصا ب حأ   ل  ل ى اصف التناقض ال ي   ص ه له

                                                           

 .3/243 تحفة الفقراء، السأتقندي،  1س
صالأقــدأا ،  تــل ،  451- 450س، ، ، تدايــة الأ ترــد6/265 اإلأــام أالــ  تــل أنــا، الأدصنــة،  2س

، دلـــصة التســـ  إلـــى هللا 4/840 ،البـــاصي ، ت غـــة الســـال ، 2/395حا ـــ تي ح ـــاجي،  ،3/223 ،ت ـــد
، تســالة اتــل أتــي ج ــد 305أصاهــب ال   ــ ، الحطــاب، ، ، 526صي، ، تعــالى، أحأــد أحأــد العــد

 .9/179 أتص الصل د، ، الأنتقي  تح الأصطأ، اإلأام البا ي600تصاني، ،  الق
، نرايــــة الأحتــــاع، ال ــــا عي 4/186، حا ــــ تي ق ــــصأي صلأ ــــتل، 7/380األم، اإلأــــام ال ــــا عي،   3س

 . 331ل أاصتدي، ،  ، األحلام الس طانية4/344 ل  صه ي، جاد الأحتاع، 7/466البغ ت، 
أ أــصع  ،7/353، الن ــدي الــتصض الأتأــا،، 26/514، اتــل قداأــة الأقنــا،، ص 12/439، الأغنــى  4س

 . 2/228 ،التفت ا، ألتي القاسم الببتي  6/135،  تل أف   ،، الفتصع28/329 ، تاصى   ة اإلسصم
 .12/318 الأح ى،  تل حجم،  6س
 .5/435 الطصسي، الاصف،  7س
 .12/354 الأح ى،  تل حجم،  8س
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 عقوبة السرلة الحدية في القانوا:  ثانيًا:
ـــائي لســـنة 171لقـــد نبـــ  الأـــادة س       ـــانصل ال ن م 1991  أـــل الق

أــــل  تت ــــب  ت أــــة الســــتقة الحديــــة يعاقــــب بقطــــا ال ــــد " ل ــــى اآلتــــي:
  1س.اليأني أل أفب  ال  "

أا  ل   قد ن، القانصل ل ى أسقطا  لقصبة الحد  ـي السـتقة       
ة اـ  أنرـا الفقـت أ  ن172ث ـتة تـم  لتهـا  ـي الأـادة سالحدية  ي حا   ل

 :يالتـلال أصتقـت  ،تـم إثاتترـا  ـي هـ ا الأبحـ    صهي التي7  صالفقتة س3س
"إ ا لــال ل  ـــاني نبـــ ب أص لــال يعتقـــد بحســـل نيــة أل لـــه نبـــ باج  ـــي 
الأــال الأســتص     ت ــاصج  لــ  النبــ ب بأــا  ت ــ  النبــاب صا  ا لــال 

  2س ".له  ي داصل الحتج  صناج أأال اني 
            

                                                           

 .(171) المادة، ال ودان، م، وزارة العدل1991لقانون الج ائي ل  ة ا  1س
 .(7( و)3( الفقرة )172) المادةم، 1991القانون الج ائي ل  ة   2س
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 المبحث ال،اني

 الحرابة بسبب المعتقد
 

 هكحرهبة مفهو : هيول هكمطلب
 هكمعتقوم بسوبب كلحرهبوة نم ذج: هكث ني هكمطلب

ً شرع هكحرهبة عقوبة: هكث كث هكمطلب ً وق نون     
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 ولالمطلب األ 
 مفهوم الحرابة

 أواًل: تعريف الحرابة في اللغة:
لقد أ ـاض  قرـاء ال ـت عة األقـدأصل أـنرم صالأعابـتصل  ـي تيـال 
الحتابـــة، صلقـــد تناصلـــ  الفـــتصع  ـــي الفقـــه اإلســـصأي لـــ  أص ـــه الحتابـــة 
صتفبــيصترا الأات فــة، صلــم  تــت  الأحــدثصل ثغــتة ل أ ــدد ل لإلضــا ة، 

أل الحتابـة يألـل  ،ف  إليه األنظات هـصأا نت د أل ن صل ل  ،أص الح ف
 الس ص  اإل تاأي.بصليا  ،ب الأعتقدأل ت صل بست

لأــــا تعنــــي ، ،  تعنــــي القتــــال 1س الحتابــــة  ــــي ال غــــة نقــــيض الســــ م
صحــتب الت ــ    3س تقــصل: ت ــ   أحــتاب: أي  ــد د الحــتب،  2سالرــص  

   4س .أاله، أي س به
                                                           

تب، ســال العــل، 3/312 ،تــل ســ دل الأتســى، االأحلــم ،3/213  تــل أحأــد، الا  ــ، لتــاب العــ ل (1)
 .1/178 أساا البص ة، الجأا تي، ،1/217، طاعل القات، لتاب األ عال ،1/303 تل أنظصت، 

 أتـص هـصل تـل أرـتال العسـلتي،  أعت ـة أسـأاء األ ـياء، ،1/275 أرتة ال غة، تل دت ـد األجدي،   2س
 .142الأع م الص  ج، ، ، 331،
تحق ــ : أحأــد  اســم  هـــ 276ال ــتاثيم، ألتــي أحأــد لتــد هللا تــل أســ م تــل قت بــة الــد نصتي س :  3س

 ت ـب الحـد  ، أتـص أحأـد لتـد هللا  ،1/428أسعصد تصأص، صجاتة الثقا ة، دأ ـ ، د/  :ميقدتالحأ دي، 
 ،1ط/ هــــــ  تحق ــــ : د. لتـــــد هللا ال تـــــصتي، أطبعـــــة العـــــاني، بغـــــداد،276تــــل أســـــ م تـــــل قت بـــــة س :

 .2/48 ،ا ال غة، ل تاجي أع م أقا ي، 2/52 ،يتل س دل الأتساالأاب،،  ،2/135هـ،1397
اإلتبـاع صالأجاص ـة، الـتاجي، تحق ـ : لأـال أبـطفى، القـاهت، ، 3/109، الرـتصي  ت ب الحد  ،   4س

تفســ ت  ت ــب أــا  ــي ، 311العســلتي، ،، لفــتص  ال غصيــةا ،1/229الــتاجي، ، أ أــ  ال غــة ،29،
تحق  : د. جأ ـدة  هـ 488البحيح ل التااتي صأس م، أحأد تل  تصح، أتص لتد هللا تل أتي نبت س :

 .277قطت الأحيط، البستاني، ، ، 400،م، 1995 ،1ط/أحأد سع د لتد العج ج، القاهتة، 
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صتبـغ تها   1س، اج ت  لت ـصل أـقـد ص أؤنثـة، قد ت صل  إل لف  الحتب
   2س .حتِ ب بغ ت هاء تصاية لل العتب ألنرا  ي األب  أبدت

چ   چ  چ    : ي أحلم تنج  ه تعالى ه ي ال ت عة قصل راأب      

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

گ     گڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 .(3)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ
 ة في االصطالح:ثانيًا: الحراب

ــــــ   أــــــل الحنفيــــــة   6س،صال ــــــا عية  5س، صالأال يــــــة  4س، لقــــــد اتفــــــ  ل 
ل ــي أل الحتابــة تعنــي: الاــتصع ل ــى الأــاتة ألاــ    7س ،ةالج ديــ ةصال ــيع

 ـال أـل  أالـة، أالأال ل ى ست   الأغالبة ص ل  بقطا الطت   سصاء 
                                                           

 .133أاتات البحاح، ل تاجي، ،   1س
 . 1/108تاع ال غة، ال صهتي،  ،5/16تر  ب ال غة، أتص أنبصت الرتصي،   2س
 . 33  سصتة الأائدة، آية 3س
، 459، حا ـية الت ـصتي، ، 5/195، الأبسصط ل ستاسـي، 9/360   تدائا البنائا، ال اساني،4س

 .   3/155تحفة الفقراء، السأتقندي، 
، 156اصي، ، حســـل ال  ـــأ أتـــي بلـــت، أســـر  الأـــدات ، 458  تدايـــة الأ ترـــد،  تـــل ت ـــد، ،5س

، أصاهـــب  278 – 227س/3، الأقـــدأا ،  تـــل ت ـــد، 2/1087التـــت القتطتـــي،  ال ـــا ي،  تـــل لتـــد
تي،  ، ال تح البغ ت، الدتد8/153، ا ست لات،  تل لتد التت القتطتي، 6/134لحطاب، ال    ، ا

، ال صا ـب الدت ـة، د. أحأـد  أعـة لتـد هللا، 228حس ل ال ع ي، ،، ستاع السال ، لثأال 4/491
 .  4/850، أحأد تل أحأد الباصي ، ت غة السال ، 4/144
، األحلـام السـ طانية، الأـاصتدي، 4/199  ـصأي صِلأ ـتة، ، حا ية ق5/523  األم، اإلأام ال ا عي، 6س

 .   4/2408، جاد الأحتاع، ال صه ي، 56،
 .3/83  الفقه النا ا، السأتقندي، 7س
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لـدم  تد له قصة أل سصح، أص   تل ااتع الأبت، صا تتط الـبعض  مأ
ل لــال دااــ  الأبــت ،الغــص   ــي الأعنــى؛   1سرم الحنات ــةصلــم  اــالف ،صا 

ـــالتعت    ابـــية الأحـــاتب ـــم يعتتـــتصا ،صل ـــنرم قبـــدصا ب الأحـــاتب  صل
 داا  الأبت، أص قت باج أنرا، أص ت ل أبت ل قاطا طت  .

الفقرـــاء الحتابـــة بالســـتقة ال تـــتى تأ  ـــجا لرـــا لـــل الســـتقة  ييســـأ   
 ــــي لــــ  أنرأــــا أاــــ  الأــــال افيــــة، ل ــــل  ،تألل الأعتتــــ  2س، البــــغتى 

 أص أـل يقــصم أقاأــه الافيـة  ــي البـغتى هــي الافيــة لـل لــ ل الأالــ ،
ص ـــي ال تـــتى لـــل لـــ ل اإلأـــام الأ تـــجم بحفـــ   ،لالأســـتصدع صالأســـتع ت
 .طت  الأس أ ل صبصدهم

 ثالثًا: الحرابة في القانوا:
قـصل ل ـى ي عتف  تاح القانصل الحتابـة بأـا لت رـا بـه الفقرـاء ص تف

ـــــ ، أ ـــــاجاج   حقيقـــــة ـــــي قطـــــا الطت  ـــــة تعن  الأحـــــاتأصل   3س، أل الحتاب
                                                           

 تل قداأـة،  ،الأقنا، ص 8/277 ،الأغني، ص 4/67ال ا ي، ، 28/309اتل تيأية، ، فتاصى ال  أ أصع 1س
، سـعد تـل حأـد لت ـ ن ـ  الأـتاد،  ،7/377 ،أـد الن ـديالـتحأل تـل أح لتـدالتصض الأتأا، ، 27/7
أنترـى اإلتادا ، أنبـصت تـل  ـصنا تـل ، 7/456 تل أف ـ ، ، الأتدع، ص 6/140الفتصع،  ،225، 

  .3/381، م1993 -هـ 1414، 1هـ ، لالم ال تب، ط/1051ل، الترصتى، س : بصح الد 
 .  1/136  تد الأحتات، ألتي لاتد ل، 2س
ــــائي، لتــــد3س ــــادت لــــصدة،    الت ــــت ا ال ن ــــد2/518الق ــــى الأــــ اهب األتأعــــة، لت ــــه ل  ــــتحأل  ، الفق ال

، أحأــــد أتا ــــ ، ، الفقــــه ال نــــائي الأقــــاتل 75، ال ــــتائم  ــــي الفقــــه اإلســــصأي، ،5/409ال ج ــــتي، 
، 53، إ ـــــتام األحـــــدا ، د. حســـــل أحأـــــد األأـــــ ل، ، 318، الفقـــــه الأيســـــت لا ـــــصت، ، 47،
ال ـت م الاط ـب،  لتـد، أل قضايا القتال، الحـدصد  ـي اإلسـصم، 6العج ج أصسى لاأت،  لتد ج ت،االتع

، تقن ل الفقـه، أتـص آدم 76الحأ د إتتاهيم الأ الي، ،  ت أة الحتابة، لتد، 1/76 دات الفلت العتأي،
 .261ال ط  ، ،  ، نظت ة الحدصد  ي الفقه اإلسصأي، د. سع د لتد268سصأي ج دال، 
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يعأ ــصل  ــي بــصد اإلســصم ألأــا ج أا ــة بــاألأل ل ــى األنفــا صاألأــصال 
صاأللــــتاض أرتأــــ ل  ــــي  لــــ  بقــــصلرم   ــــت أــــؤأن ل ب ــــت عة اإلســــصم 

 إلى أل  ن  ي  تهم.   1سبااتياتهم    ب ل ى اإلأام أل يطاتدهم
ل تعت فــاج  ــاأصج آلتاء  د الع أــاء الأعابــت ل الأحــاتأحــأصي عــتف 

هـــص الألـــاتت الأا ـــ  ألهـــ  الطت ـــ  الأفســـد  ـــي " لـــ  الفقرـــاء  يقـــصل:
 مأ،  ـال لـيصج أسـصاء  ،بـص سـصح أبـصج  ست   األتض سـصاء بسـصح، أص

أنقطعــــ ل  ــــي  ، ــــي أبــــت أص  ــــي  ــــصة، ت نــــد أص بغ ــــت  نــــد ،نرــــاتاج 
  2س. لة... ا "أص أه  قت ة ،البحتاء

صهـص أــل  ـات  أعرـم  ــي  ،  يقتـ   ـي حـد الحتابــة  ـرادة اـائل
 . 3س صهي   تقت   تلاج  يسأأة الحتابة ألل  رادة أل باب الت ت 

م 1991نــــائي لســــنة   أــــل القــــانصل ال 167لقــــد نبــــ  الأــــادة س
يعــد أتت ــب  ت أــة الحتابــة أــل  تهــب العاأــة، أص يقطــا " ي:تــالل ــى ال

ت أـــة ل ـــى ال ســـم، أص العـــتض، أص الأـــال، الطت ـــ ، بقبـــد اتت ـــاب  
  ت طة أل يقا الفع :

 .ت الغص ااتع العأتال  ي البحت أص التت أص داا  العأتال أا تع   /أ
  4س."باستادام السصح أص أي أداة بالحة لإل  اء، أص الترد د ت ل  /ب

                                                           

 .526  دلصة التس  إلى هللا تعالى، أحأد أحأد العدصي، ، 1س
 .   92م، ، 1963-هـ 1382ال بلة العتأية،    نظت ا   ي الفقه اإلسصأي، أحأد  تحي ترنا،2س
لأ أـا الثقـا ي، أتـص ظتـي، ا ،2ط/   قضاء الحدصد صالقبا، صالدية، حسـل أحأـد ل ـي الحأـادي،3س

 .   514م، ، 1998-هـ1419

 السودان. ،( الضقرب ) ( و)ب( وزارب العدل67) م، المادب1991القانون الجنائي لسنة ( 4)
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ص تاح القانصل اتفقصا ل ـى  ،نصح  أل ل أاء ال غة ص قراء ال تع
قـيض السـ م، صقـد سـ   الفقرـاء ص ـتاح القـانصل  ـي تعت ـ  أل الحتب ن

 الحتابة طت قت ل:
إأـــا أل يعت ـــصا الحتابـــة،  يعـــتف أـــل  لـــ  أعنـــى الأحـــاتب، أص  

يعت صا الأحاتب  يع م أنه تعت   الحتابة، لأا هص الحال لندأا لت ـصا 
التدة، تت ل أنرـا تعت ـ  الأتتـد، صالعلـا، صهـص الـ ي   أعرـم تتعت ـ  

 أل أعت ة الأ ت  أتصقفة ل ى أعت ة الأ ت  أنه. ال غة إ 
اا ــة   صقــد دات  تعت فــاترم  أيعــاج حــصل أعــاني  ــرت الســصح صا 
 مأ  ــال  ــي أنفســرم،أصأاــ  الأــال أغالبــة، صا  ــ اء النــاا ســصاء  ،الســت  

 . صه ا هص الأعنى الأتاد  ي ه ا الأبح  ، ي ألتاضرم صأأصالرم
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 المطلب الثاني                          
 للحرابة بسبب المعتقد نماذج

 بتة في السوداا:ج األول: الهذالنمو 
نسبة  اتصف صتبا ل ال ر ا   ي السصدال، ن ـد بـصت الحتابـة 

ية،  أل ضـأل هـ ل البـصت، نأاـ  أات فة اابة  ي الباد اج تأا  ألفاظ
 تتة لنأص ع ل حتابة بستب الأعتقد.أالر
 بتة:: تعريف الهوالً أ

اســـتعأ  لفـــ  سهأباتـــة  ل ـــدل ل ـــى  أالـــة أـــل التـــدص  ل لانـــ  
صالقبائــ  التــي   ــي الباديــة،  فـي قــصان ل الأنــاط  تأـاتا النرــب صالســ ب

تدل ل ى نفا ال أالة، صلف  ة لت   ه ل الظاهتة، تداصل  ألفاظ لد  
 لــه  ــي قت  ــة اج أتاد ــ اج لأــا ن ــد لفظــ ،أــل ألفــاظ  ــتب الســصدال ةهأباتــ

حأـــــت  ـــــي لتد ـــــال، ح ـــــ  يط قـــــصل ل ـــــى هـــــ ل ال أالـــــة أبـــــط   
ي أنطقـة البطانـة بالأرـا تة، سالستا ة ، أص سالسـتص ية  ت نأـا يعـتف  ـ

    1س . ل، أص الن راض ضارصالن
صل األحـــصف الـــ  ل تحـــالفصا لقطـــا الطت ـــ  تـــ ل ال ـــام لأـــا يســـأ  

 رم صيط ـــــ  ل ـــــ رم تبغـــــداد العيـــــات ل، صيســـــأ  2س ،صالعـــــتا  سبالنريضـــــة 
   3س .العاأة  ي ال ام صأبت الأنست

                                                           

 .   9م، ،1983، ، الاتطصمصلرا، صصاقعرا، ص عتها،  تف الد ل األأ ل  الرأتتة  ي السصدال أب1س
   .28/315  أ أصع  تاصى   ة اإلسصم، اتل تيأية، 2س
 .   78  الحدصد صالتعاج ت، أحأد  تحي ترنا، ،3س
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فـــي قـــاأصا ال ر ـــة العاأيـــة  ـــي الســـصدال الرأتتـــة: طت قـــة  ـــي  
الحيـــاة تقـــصم ل ـــى ســـ ب أأـــصال األ نيـــاء لأـــا يفعـــ  بـــعالي  العـــتب، 

تط ــ  ل ــى أــل  تاـ  هــ ل الحت ــة اابــة ســص    1س، صال أالـة هأباتــة
بالرأتتة، صلرم ال أال، صهنا  قبائ   ي صسط السصدال ص تقه أ رصتة 

 ــي  لــ  أ ــعات لث ــتة، صلعــ  ال فظــة نرابــة أــل النرــب، صق تــ  هنباتــة 
        2س. صالفتد هأباتي صهنباتي
 ي حـد    لل الألاس ل ال  ل  لتهم التسصل ة ات   الرأبات

  4س «لقد تات  تصبة لص تاترا باحب ألا لغفت له » قال:  3سالغاأدية
اتة، أص ضـت بة أـل أتنـاء السـت   ل ـى  الألاس ل هم ال  ل يأاـ صل حفـ

التؤصا صالدصاب صال أـال، صنحـص  لـ ،  رـؤ ء الألاسـ ل ل ـ رم لقصبـة 
   5س .الألاا صليا هم أل قطاع الطت  

                                                           

  الســصدال، ت اأعــة   قــاأصا ال ر ــة العاأيــة  ــي الســصدال، د. لــصل ال ــت   قاســم،  ــعبة أبحــا1س
 .   819م، ،1972الاتطصم، الدات السصدانية ل  تب، 

م، أطبعــة أ تصقــتاف، 1996 ،1ط/  أصســصلة القبائــ  صاألنســاب  ــي الســصدال، د. لــصل ال ــت  ، 2س
    .6/256الاتطصم، السصدال، 

     .128: ست  تعت فرا، ، الغامدية  3س
 ، 1695/5بالجنــا، تقــم س ل التــتف ل ــى نفســه  الحــد   بــحي  أســ م  ــي لتــاب الحــدصد بــاب أــ4س
 :هــــ  تحق ـــ 360 :، ســـ يأال تـــل أحأـــد ال ـــاأي أتـــص القاســـم الطتتانـــي، س، الأع ـــم ال ت ـــت3/1323

الأ ي  أتـص ، القاهتة، باب العـ ل، بـاب 3ط/ألتبة اتل تيأية،  الحأ د الس في، دات النست حأدي تل لتد
داصد ســـ يأال تـــل األ ـــع  تـــل إســـحا  تـــل ب ـــ ت  ، ســـنل أتـــص18/228، 569الرجالـــي، تقـــم  أســـاأة

، ت ــتص  لتــاب الحــدصد حــد   الحأ ــد، بــ د هـــ  تحق ــ : أحأــد أحــي الــد ل لتــد275س :األجدي، 
 .     4/152، 4442األلباني، تقم 

  .     319-318س /28  أ أصع  تاصى   ة اإلسصم، اتل تيأية، 5س
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 صل الــــتؤصا صالــــدصاب ت نأــــا الرأباتــــة قطــــاع طت ــــ ؛ ألنرــــم يأاــــ     
ص   ابــصل ترــ ا الا ــت  ،صل ــل  نفقصنرــا  ــي ص ــه الا ــت ،نفســرا بــالقصة

 فسـرم، أص قــتاتترم؛ تـ  لاأــة القت  ـة التــي  نتأـصل إل رــا؛ تـ  أ ثــت أــلأن
 لــــ  لــــيعم ا ــــتهم حتــــى يبــــ  إلــــى الرأباتــــة الــــ  ل   يقتأــــصل إلــــ رم 
بب ة، إ ا أا ص دصهم  ي الطت ـ  يحتـا صل إلـى لـصل أـادي  يقـدأصل 

 لرم الأسالدة.   
 ثانيًا: مجتم  الهمباتة:

 ص نــه ا  تأــالي، ح ــ  يأتــاج أ تأــا الرأباتــة بالبســاطة  ــي ت
 أنه  ت صل أل  ئت ل أساس ت ل:

 ــال أ ئــة الرأباتــة الــ  ل يقصأــصل بعأ يــة الرأتتــة ســصاء  :الفيااة األولااى
ص البـاج هـم  ،  تأ جصا هؤ ء بالقصة صال  الة صالـ لاء صال ـتم اج س ب مأ اج نرب

 تسال البادية صأح   اتها ال  ل يأث ـصل بـعالي  العـتب  ـي العبـت 
      1س .ال اه ي

صأســالدة  ،رــؤ ء يقصأــصل تتســص   اإلتــ  الأنرصبــة  ،الثانيااة ةالفياا أمااا
م ل ي تتم لأ يـة تأص ـ  الرأتتـة الأحتا  ل أل الرأباتة لأصاب ة سفته

  2س. ية استتداد ه ا الأت   أل الأتيا بعد لصدترم أل التح ةغب
ف الرأباتــــة  يأــــا  نأــــصا أــــل بعــــد إ أــــال لأ يــــة الرأتتــــة  تبــــت  

صال الأنرصبة بعد تيا اإلت   ي األسصا   ي أص ه الا ت أثـ   ـتاء األأ
                                                           

 . 2560 /6اسم،   أصسصلة القبائ  صاألنساب، د. لصل ال ت   ق1س
 .  83  الرأتتة  ي السصدال،  تف الد ل األأ ل لتد السصم، ، 2س
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الغـــ اء صالأصبـــا ل أحتـــا  ل  ـــي الباديـــة، لأـــا أنرـــم يبـــت صل بعـــض 
األأــصال لتأص ــ  جأصءهــم أــل الرأباتــة إ ا لــانصا أحتــا  ل ص   ا ــصل 

صأــل يأتنــا لــل تقــديم العــصل لجأ  ــه  الفقــت، أص الحا ــة ل ــى أنفســرم،
صيأتنعــصل هــم تــدصتهم لــل تقــديم  ،ل يــه مب جأصئرــيلــصل لتضــة لغضــ

 السال .ت ف  أي أسالدة يحتا را، صه ا أا ابط   ل يه 
يعتتــت سالســال   أــل أ ــلال التعــاصل  ــي لاأيــة الســصدال يعنــصل 

حسـال أأـا لنـد الرأباتـة   1س،به لـ  أـا تقـدم أـل أـصدة صل ـتة صلـتف صا 
يقدأــه الرأبــاتي  الــ  ل يلصنــصل أ أصلــة صاحــدة،  ــحل الســال  يعنــي أــا

لجأ  ــه حتــى لــص لــم يلــل هنــا  ســات  بــ ة،  ــح ا أــا ص ــد الصاحــد أــنرم 
جأ  ــه  ــي أصقــ  يحتــاع  يــه إلــى أســالدة،   ــيا أأاأــه إ  أل يفعــ  

  التتـــت اات ـــاج ل ـــى الســـال  أأـــا  تتتـــب ل ـــى  لـــ  لصاقـــب ا  ص  ، لـــ 
 ليس  أل بالحه  ي  يء.

بـــاتي لأســـالدة لث ـــت أـــل الحـــا   التـــي يحتـــاع   رـــا الرأهنـــا  
أل يفقـد بع ـتاج  ـي ت ـد " جأصئه  ي الأرنة صأل  ل  يقصل أحد الرأباتـة:

ليســ  لــه  يــه أعت ــة، أص  افــ   ــي إحــدى ســفتاته، أص يلــصل أقتصضــاج 
لعـصل  ـحنرم لـم ل يه ... يحتاع  ي ح ه إلى أال  حل لـم يقـدأصا لـه  ـد ا

ل لــال ب ، ات ــصا أــل الســال  ال أــال ص  ــب ل ــ رم أل يقــدأصل حتــى صا 
  2س. " حل صا ب السال  يط ب أنرم أل يفدصل ترا ،لتي  تلتصل ل  راا

                                                           

   363  ال ر ة العاأية، د. لص  ال ت   قاسم، ، 1س
 .   96  الرأتتة  ي السصدال،  تف الد ل األأ ل لتد السصم، ، 2س
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لـــ ل  أط قـــصا ل ـــى هـــ ا النـــصع أـــل التعـــاصل  يأـــا ت ـــنرم أبـــط   
 الــــــ ي  ،تف ل يــــــه أل الســــــال  يلــــــصل أتبــــــاد ج الســــــال ؛ ألل الأتعــــــا

 ـي صقـ   ، ـي نفـا الأـأج   ل ـدتقـد   ا ب  أل أأج  تعتضـ  لـه، 
أه ل  بأل تتد له  ل  الأعتصف، لـ ل  ه ال ي قد  آات،    جأ  بأعتص 

ل لــال  ، ــصل  ــي ط ــب  ــد العــصل أــل أي هأبــاتي حتــى رــم    تحت   صا 
هـــ ا الط ـــب هـــص صبـــ  ألـــال يســـتطيا أل  نرـــب أنـــه بـــالت م أـــل أل 

 صالأعطى أل حتام. ،األا  أل حتام
صل ــل  ــي أ تأــا  ،أثــ  هــ ا العأــ  يألــل أل يقدأــه أي  ــا،

العـصل ت ة اإللـجام، إ  أل الـ ي  تاـا ل لـل تقـديم الرأتتة يب  إلى د
تـــى  تأــاج لت ــتاج  يبــب  أحــ  ســـات ترم ألجأ  ــه يعتتــت  ــي لــت رم قــد 

 ،التعاأــ  أعــهأــل ال أيــا  تصيحــ    ،أــل  ــأنه دااــ  أ ــتأعرم صيحــط  
صأــــ ل  يلــــصل قــــد  قــــد  ــــت،  صيأتنعــــصل لــــل تقــــديم أي أســــالدة لــــه،

 لة الرأباتة.التعاأ   ي ل  أا  ص ب التعاأ  ت ل  أا
هـــ ا الضـــتب أـــل الســـ ص  اقتضـــته طتيعـــة الحيـــاة التـــي يعي ـــصل 

ــدائم قــد  تعتضــصل ل ث ــت  ،  رــا،  رــم  ــي ســفتهم الأتصابــ  صتقــتأرم ال
أل الأصاقـ  الحت ـة، صلـ ل  بعـدهم لـل أه ـ رم صل ـ تترم، صبأـا أنرـم 

ثــــم تيعرــــا لتعــــصد ل ــــى  صهــــص أاــــ  اإلتــــ  بــــالقصة ،م هــــدف صاحــــد  أعرــــ
 ،  ص ض ت أل  تعاصنصا  يأا ت نرم ل ت نتـصا قسـصة الأبـ تالأ تأا لا ة

 أا استطالصا إلى  ل  ستيص.
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 ثالثًا: معتقد الهمباتة في السرلة:   
ص   ،ص   تضــصل بغ تهــا تــديصج  ، نرتــصل اإلتــ  -قــديأاج  - الرأباتــة"

يســعصل إلــى أــا دصنرــا أــل األأــصال، تــ  صيحتقــتصل أــل  تعــتض لغ ــت 
ــــه ســــتقة اإلتــــ ، صيعتتــــتصل أل ت نأــــا  ــــتصل  ــــي لأ رــــم  ،صحــــتام ،لأ 

   1س. " تصسية صحصل
تأأــا ألل اإلتــ  تعتتــت أــل أنفــا األأــصال  ــي  لــ  الجأــال ل أــاج 

صل ــنرم  ؛هــ ل ال ت أــة  تت تــصل  صال الرأباتــة  ــي  ــت  البطانــة أــاجالبــأ
صســـــيلصل  ــــتح هـــــ ا الحـــــد    اابـــــة الســــياتا ، يء نرتــــصل لـــــ   ــــ

 اء هللا.  أفبصج  ي بح  قادأاج إل  

ــــة  ــــي لأ ي ــــ ل الأحــــاتب   لعــــ  هــــ ا هــــص ص ــــه ال ــــبه ت نرأــــا صأ
تصة أص  نيأــة  تعــتض الحتابــة، ألل الأحــاتب   يأتنــا لــل أاــ  أي ثــ

صيقطعــــصل  ، رــــص أل الرأباتــــة أســــ حصل  ؛اــــتلرــــا، أأــــا ص ــــه ال ــــبه اآل
الطت ـــ   ـــي الفيـــا ي صالغفـــات اـــاتع األأبـــات، صيســـاتصل أـــل ال ـــ، 

م، أص   ـــتل، ل ـــي يأاـــ  ال ـــيء ســـتتتاج بـــالظصالـــ ي يـــأتي  ـــي الافـــاء أ
 أي ستقة. افية

لأــ  ال ــ، ســتقة، ت نأــا لأ رــم بطصلــة الرأباتــة أل  لــ ل  يعتقــد
صال اهد هـ ل األتيـا  أـل  ـعتهم ، ل ى ال  الة صالقصة صالفتصسية  دلَ 

صأــل   نرتــصل  ــي الافــاء اتهانــاج ل ــى أل الرأباتــة لــم يلصنــص صهــي تقــ  ت
 :  تحصل صهم  ،ال  تغنصل ترا أثناء الستقةتيا  التي ل ل  األ

                                                           

  .   15-14  الرأتتة  ي السصدال،  تف الد ل األأ ل لتد السصم، ،س1س
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 .تدَتصا   2سل لي الغنيمأالجأل   1س نيا َ 
     4سالن ريض  ص  التتِ تْد اَتص  3سأا َضاق صا       

اْحت                  قبْض ب َلَت الدِتب   عْب ت ص  5سالس 
 َأَرَتص  6سطَالب األْدَلج الَ ْتَدَل الَعَس َنه                        

 رـــ ا هـــص الفـــت  تـــ ل الســـتقة العاديـــة صالســـتقة بســـتب أعتقـــدا   
الرأباتــة " ت نأــا هــؤ ء ال ــباب  ت ببــصل لســتقة األ نــام لــانصا أصلئــ  
 نرضــصل ل ــى ظرــت  لــ  ال أــ  القــصي الســت ا لألاــ  بــالقصة لأــا أل 
ســـتقة األ نـــام  ـــي الافـــاء، يعـــد اتقـــاج لقـــصان ل الرأتتـــة صاتص ـــاج ل ـــى 

، إ  إل  ـباب ال ـصم أاـ صا "ا األساسـية صهـي العصنيـة  ـي النرـبقالدتر
صل   ل  اتص اج لـل الرأتتـة صيعتتـت  تأـاج   7س ،افيةس دتصا  ت ببصا 

  8س.لت تاج  ي لت را
ن د أل اصل القب، لنرم أنرم يعتقدصل أل حيـاة النرـب هـي 

نتـ صل  ص ال ي  ناسب الت ـال األقصيـاء، ص الحياة الأثالية، صه ا العأ  ه
أا لدا  ل ، صأل اتص رم ل نرب لم يلل بستب أل الأ تأا ظـالم  لرـم 

                                                           

  . 140 ن تا:  أا  ني صتعني صلد ص اب: سقاأصا ال ر ة العاأية، د. لصل، ،   1س
  .     560، ، قاأصا ال ر ة العاأية. س  الغنيم: تعني ال اة2س
      . 466، ،   ضاقصا: ضا ،  تب سقاأصا ال ر ة العاأية3س
  .      192،   اتصا: الاب الأ ي الست ا، سقاأصا ال ر ة العاأية4س
  .    14لساحت: يقبد  أ  الرأباتي سالرأتتة  ي السصدال،  ت  الد ل األأ ل، ،   ا5س
  .    513،،   العس نة: أل العس ل صهي الضتب أل ال  ت األاضت س الرأتتة  ي السصدال6س
  .  220  تدتصا: دب: تدتي أ ى لالحية أص أ ى أت بباج، تقصل  اء  دب أث  ال ،. س، 7س
  .      22 – 14صدال،  تف الد ل األأ ل، ، س  الرأتتة  ي الس8س
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صيأدحــه ل ـــى  ،الفـــتد ي عـــداء؛ تــ  لـــال أ تأــا قت  ـــترم يحتــص ل بــادلصل ال
لأ  الرأتتة، صيحتضه ل  را، صلانـ  أعتقـدا  القت  ـة تتفـاات تص ـصد 
 ،هــ ا البــن  تــ ل أ تادهــا صتحتفــ  ترــم حــ ل يعــصدصل أــل تح ــة أص قــة

صيلتأــصل الضــ    ،أث ــصل بــصتة أستحســنة ألنرــم يحأــصل ال ــاتصهــم ي
 صيسالدصل الضع  .

لأــا أل أــل أأ ــجاترم أنرــم    نرتــصل أــل ال ــات، أص القت  ــة التــي 
ت ـــاصتهم ص   نرتـــصل ال أـــ  الـــ ي يلـــصل  ـــي الق ـــد، تـــ  لـــانصا  نتـــ صل 

يســتقصل  صهــ ا إل دل  حنأــا  ــدل ل ــى أنرــم ،ال ــا، الــ ي يقــصم تــ ل 
صهـــ ا أـــا نت ـــد أل نثتتـــه صهـــص أل  ع رـــم هـــ ا  صيســـتادأصل القـــصة، رـــاتاج 

 يعتتت حتابة بستب الأعتقد.
ل ـــى ضـــصء هـــ ل التؤيـــة، يألننـــا أل نعتتـــت أل الرأتتـــة ببـــصتترا 
التـــي تأـــاتا ترـــا صأتســـص  قيأرـــا صقصالـــدها  ـــي الأ تأـــا التـــدصي أنرـــا 
ســـتقة لتـــتى، بســــتب أعتقـــدا  التــــدص التـــي تتـــي  هــــ ا الفعـــ ، صيعتتــــت 

نـــــدهم أـــــل بـــــاب الأـــــتصءة صال ـــــراأة صالتعـــــاصل تـــــ ل أ ـــــتاد القت  ـــــة أص ل
الأ تأا التدصي؛ ألنرم أل اصل سـتد القبـ، لـنرم، أنرـم  تعـاصنصل 
ل لــال أغــا تاج لرــم؛ ألل أــد  ــد  حتــى أــا أــل يط ــب أــنرم  ــد العــصل صا 

 ـيا هـ ا سـ ص   ـا، أ ـتم  ت ـد بالتـالي  العصل  تط ب أنرم  ل  ص 
 لأــــا هــــص الحــــال  ــــي تة صجلجلــــة األأــــل  يــــهقطــــا الطت ــــ  ل ــــى الأــــا

 .الحتابة
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تحـــدثنا التصايـــا  لـــل الحـــا   التـــي ص ـــدصا   رـــا الأـــال صالـــ هب 
صل ـنرم لفـصا لــل أاـ ها أــل الضـعفاء صهــل النسـاء ألنرــم    ـتصل  ــي 
هـــ ا العأـــ   اـــتاج صت صلـــة؛ صلرـــ ا   يقصأـــصل بـــه، صيلفـــي أل نـــصتد هـــ ل 

 صأنرـــم ،بـــأنرم   يســـتقصل افيـــة لقبـــة لد لـــة قاطعـــة ل ـــى أعتقـــداترما
نرم يعفـــصل لنـــد األاـــ  أـــل صل ـــ ،يســـتادأصل الســـصح   تهتـــصل العاأـــة

 .الضعفاء
سـم صقـد أق  1س  صاهـ يقـصل الـتاصي: صهـص يحلـي لـل أحـد هأباتـة ال

صهــــي لبــــاتة لــــل نســــاء صت ــــال  أل يأاــــ  لــــ  أــــا أــــا هــــ ل ال أالــــة
أط    ـي األ ـ  يحتف صل تجصاع أحد أقاتأرم، صقد أـتصا ترـ ا الرأبـاتي  ـ

داــ    رــا ثــم أ لصســتعأالط قــة حتــى يفرأــصا أنرــا أل التندقيــة بــالحة 
د ل الح ـــي  صاحـــدة لـــد را لـــى النســـاء صلـــل  تتـــإالط قـــة الثانيـــة،  ات ـــه 

هـب ت أ قـام ت أـا الـ هب أـنرل  أيعـا   تتتدي أسـاصت ي ات آسصس ، ص 
 النـــاا صاتتعـــدصا لنـــه، صط ـــب أـــل الت ـــال أل  تتعـــدصا لـــل النســـاء، ثـــم

صيحأـــي  ،اط ـــ  ط قـــة ثانيـــة صثالثـــة، صلـــال أعـــه بـــد   أســـ    تاقـــب
صا هـب  ،ظرتل، صتقدم الرأباتى نحص بديقه صقال له: اـ  هـ ل األ ـياء

ب صتعــت ل أــدى ضــع  ص ــتل  ــعت النســاء بــالاصف صالت ترــا  حتــى ت ــ
                                                           

هللا تـل الجأ ـت  تـل لتـدأحأـد تـل لـاأت  أتنـاءصهم  ،تني لاه  إلى: قت  ه سصدانية تنتسب ال صاه ه  1س
 تأبـ أرصت ـة ص  األحأتصقد دا صا السصدال لل طت   البحت  ،لتب ال أال إلى نتستصل  ،تل العصام
البطانـة  ىلإصا ثم نجح، صاات طصا ترم الفتتة تبصد الت صاستقتصا  ،دي ي القتل التابا ل ت الأيص العتأية

لت   ترا تا   لرا أسأاء أات ا  القت  ة صتعدد   تصلرا صبعضرا صقد اتسا نطا ،صال ج تة صلتد ال
 .          2019 - 5/2018 ،لصل ال ت   د.، سأصسصلة القبائ  .حاأدة صالحسانيةأث  ا 
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هؤ ء الت ال ال  ل يعتتتصا أحـ   اـت صا لـجاج لرـل، صبالتـالي أـدى قـصة 
صبعــد  تـــتة  ،أاــ ها أــنرل يم  هــب بــاألأصال التــثــ ،لة الرأبــاتيص ــ ا

صاـــ ل اأتعـــت ل، قبـــ تة ات ـــا لرـــل أـــا أاـــ ، صقـــال: يـــا نســـاء تعـــال ل 
 ء الت ــــــال ليســــــصا أهــــــصج ؤ ل تعــــــت ل أل هــــــأصلــــــال قبــــــدي أــــــل هــــــ ا 

لحأا ت ل، ثم اتم التاصي حد ثـه بـأل هـ ا الرأبـاتي قـد تـت  لرـل  أيـا 
  1س .أأتعة أل أا أا  أنرل

تتهاناج ل ى أل الرأباتة لانصا يستعأ صل السصح  ه ل القبة تق 
 تهتصل الأاتة  ي الطت  ، ص  يأا صل الأال افية أـا قبـدهم ل سـتقة 
بــالقصة، أــا الع ــم بــأنرم   يســتقصل أــل الضــعفاء لأــا ســت  أل  لتنــا، 

أصل بســتب أعتقــداترم التــي صهــ ا يعنــي أنرــم إل  ــاج لنــا التعت ــت أحــات 
حتى   يلصل  ـي  ت ل أ تاد الأ تأا اسم الثتصةصالتي تعني تق،  لتناها

 .        القت  ة  ا،  ق ت صآات  ني
 رابعًا: حكم الهمبتة في السوداا:

يقاا حلم الرأتتة بحلم الستقة ال تتى سالحتابـة  ألنرـم يقطعـصل 
صهـي التقـادهم  ،الطت   بقبد الستقة   اا رم الأـاتة، صل ـل لرـم  ـترة

 ــــا،  ــــ اع أقــــدام  يــــة الرأتتــــة هــــص ــــا، الــــ ي يقــــصم بعأ أل ال
صتغني له نساء القبائ  التـي  ،ص  د ل  الأدح صالثناء أل قت  تهص اتا 

أأـا ل الطـتب، بأعنـى أص الصتي   لت لرل  ي الأحا ـ  ص  نتأي إل را، 
الرأباتــة أاالفــة  أ تأــا  يعتتتهــا  يائم التــأل هــ ل ال ت أــة أــل ال ــت 

                                                           

     . 14- 13س صدال،  تف الد ل األأ ل ل د السصم، ،  الرأتتة  ي الس1س
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بأــص    تأــص نرــا  لــتة  أل لص رــا بــالج ت يلــ ل  يستعبــ ل قــانصل؛
  ل.حسأ ي لتة الأعتقد أل   صتها بالتي ه بق ا يأؤسس را ل نرا تنتر
لتأأـا قـاأصا  تعتضصل باأل ى لأل  تعتض لرـم ص  لأا أل الرأباتة

لرـــم بقت ـــه، صحلأرـــم  ـــي  لـــ  حلـــم الأقاتـــ   ـــي الحتابـــة، صل ـــل أيضـــاج 
أــــل الفقــــت  تــــ ل  ل ــــى حيــــاة قت  ــــترم  ــــترة ا لتقــــاد بــــأنرم يحــــا ظصل 

اج صالحا ة،  رم لأا أس فنا يقسأصل أا نرتصا ل ـى الفقـتاء صالأسـا  ل، إ 
ل أاطــأصا  ــي طت قــة الصبــصل إليــه   رــم ل ــى حــ   ــي نظــت القت  ــة، صا 

ل لـــانصا  ـــي صســـط الأســـ أ ل إل أئأـــة الفقرـــاء ، صهـــ ا ل ر رـــم بالـــد ل صا 
  ـىاات فصا  ي حلم ال ا، ال ي يست  اإلتـ  اابـة  قـالصا: اإلتـ  ل

 صسائتة. ،صتالية ،ثصثة أضتب أل ح   الحتج: باتلة
د صهي أعقصلة  رـي أحـتجة، صلقـ ،إل لال أعرا حا   لرا أواًل: الباركة:

اتفــ  األئأــة ل ــى أل ســتقة الأحــتج إ ا ت غــ  النبــاب تص ــب القطــا، 
صاتفقصا أيضاج ل ـى التـي ت ـصل   ـت أعقصلـة، صل ـل التالـي نـاظت إل رـا، 

 اها، صاات فصا إ ا نام لنرا، أص لم يلل  تاها.أص أستيق  بح    ت 
نرـا  حتجها يلصل تنظت التالي إل را،  ح ا  اب نظـتل ل ثانيًا: الراعية:

 ـــي  صنظـــتل ،أص نـــام   يســـ  بأحـــتجة، ألل التاليـــة إنأـــا تحـــتج بـــالتالي
 .الألال ال ي  تلى  يه

ة، ص نظـت إل رـا  رـي أحــتج  ، ــحل لـال أعرـا أـل يقصدهــا ساايرة:ثالثاًا: ال
ــــص لــــال   يســــتطا النظــــت إل رــــا،   يســــ  بأحــــتجة، صهــــ ا قــــصل ص  أأــــا ل
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  يعتتــتصا الأحــتج  ــي الســائتة إ  التــي   2س،الحنيفــة صل ــل  1س،ال ــا عية
يلــصل جأاأرــا ت ــدل، ألنــه  صل رــا ظرــتل ص   تاهــا إ  نــادتاج  ــيألل أاــ ها 

 أل ح     ي عت ترا  ص   صج قطعه.
ا إل أاــ  دابــة أصقفرــا تأرــا تبــاب أســ د تــدصل  قــالص  ،أأــا الأال يــة     

حـــا  ، أص أصقفرـــا بســـص  لغ ـــت تيـــا تـــدصل حـــا  ،   يقطـــا ألنـــه   ـــت 
أأــــا الأتأصطــــة  أعتــــادة، صلــــ ا إل أاــــ  دابــــة بأتلــــى أــــل   ــــت حــــتج،

   3س .الأحتجة  يقطا أل أا هاص 
هــ ا الحلــم بالنســبة ألاــ  اإلتــ  بقبــد الافيــة، صل ــل لأــا  لتنــا 

أباتــة   يأاــ صل افيــة تد لــة أتيــا  ال ــعت التــي  دنــدل ســابقاج  ــحل الر
  الــجأل أل لــي الِغنــيم ا ني"ت ــتهم اابــة الت ــ  الــ ي يقــصل  يــه:ترــا ل
  الفابــــ  تــــ ل الســــتقة صهــــ ل الافيــــة تأث ــــ ،أي يســــتقصل افيــــة "،تــــدَتصا

البــغتى صال تــتى، صالتــي أــل اصلرــا يألــل أل نعتتــت أل الرأتتــة أــل 
 بة، تعتتت حتابة، لتص ت  تصط الحتابة ترا.ح   القياا ل ى الحتا
صلص أل قصم لانصا  ي أبت، أص بـحتاء،  سـفلصا تأي ال ا عية: "

ـــدأاء، صأاـــ صا األأـــصال، لـــال حلأرـــم بحلـــم قط ـــ اع الطت ـــ ، صســـصاء ال
الألــــاتتة  ــــي الأبــــت، أص البــــحتاء صلــــص ا تتقــــا، لانــــ  الألــــاتتة  ــــي 

                                                           

 .    5/523   األم، اإلأام ال ا عي،1س
ة تحق ــ : ل ــى أحأــصد الجق  ــي، اتــل ال ــحنلســال الحلــام  ــي أعت ــة األحلــام، أحأــد تــل أحأــد،   2س

 .    38، ،م1989
، اإلأام الأنتقى  تح الأصطأ، 4/843ال ، الباصي، ، ت غة الس4/483 ،، ل دتد تي   ال تح ال ت ت3س

 .     9/227 البا ي،
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 "لأا حتم أا ل حتم لطـاؤ " :نقيا ل  رم بقالدة  1س "،الأبت ألظأرأا
  أاـــ ل     ـــصج أل أل لـــ  أـــا يحـــتم ل ـــى الأل  ـــ" أعنـــى القالـــدة:ص 

 تبــتف بــه، أص  ربـــه، أص  رديــه، لصاحــد أـــل النــاا، ص    ــصج لـــه أل 
 تتتع به ل رة أـل ال رـا  الا ت ـة ص  أل يضـعه  ـي الأتا ـ  العاأـة، 

إلطاؤهم أـا  ل ل      صج ل ناا  2س األا  صالعطاء  ي الحتأة سصاء،
صلص لانـ   ، ح ا لان  القالدة تن، ل ى حتأة إلطائه  3س يحتم أا ل"

 . محت ت رة ا ت ة لاأة،  ال رة الاابة أل باب أصلى  ي ال
 ج الثاني: مجبرة مسجد الثورة الحارة األولى:ذالنمو 

  ت ــاد تص ــد دصلــة  ــي العــالم لــم تتعــتض  ــي تات ارــا السياســي 
 مأ  انــ  أ هتيــة،أ ــه نحــص ال ابــيا  ســصاء إلـى ا  تيــا   التــي تص 

تا ــص دصلــة أــل التعــتض لإلتهــاب أــل األ ــتاد،  سياســية، ص  مأ حجأيــة،
ـــص صتتطـــتف  ـــ  ي الفلـــت صالأعتقـــدا أص ال أالـــا ، أص الفـــت  التـــي تغ 

صأـــــل هـــــ ل الأعتقـــــدا  الأتطت ـــــة صالأ لـــــة ل فلـــــت اإلســـــصأي،  أالـــــة 
 الحاتة األصلـى أم دتأال.ال راد، التي اتت ت  أ جتة أسـ د الثصتة ب

                                                           

 .   5/523  األم، اإلأام ال ا عي، 1س
ـــل ن ـــيم150األ ـــبال صالنظـــائت، الســـ صطي، ،  2س ـــصل 132،، ، األ ـــبال صالنظـــائت، ات ،  أـــج ل 

هــ  1098 :س الببائت  ي  تح األ بال صالنظائت، أحأـد تـل أحأـد ألـي، أتـص العبـاا،  ـراب الـد ل
قصالـد الفقـه، أحأـد  ،215، ،الجتقـاء، القصالد الفقرية، 1/449م، 1985 ،1ط/دات ال تب الع أية، 

ال  يـة، د. أحأـد  هالص  ج  ي إيضاح قصالـد الفقـ، 115م، ،1986، 1ط/، لتات ي، لأيم اإلحسال
 اهب األتأعـة، ، القصالد الفقرية صتطتيقاترـا  ـي الأـ387م، ،1996، 4ط/أؤسسة التسالة،  ،بدقي

     .1/398م،2006-هـ 1427، 1ط/د. أحأد أبطفى الجح  ي، دات الفلت، دأ  ، 
 .      137، ،الفقرية، بلت إسأال   القصالد ،30العج ج أحأد لجام، ، الفقرية، د. لتد  القصالد 3س
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تت ا، صقـائا هـ ل القضـية،  ـي أنـه أبـال حـتب الا ـ ج  ـي أصل 
ــــد ــــد التســــع نا ، داــــ  الأــــترم األصل، أحأــــد لت الــــتحأل  هللا لتــــد لق

الا يفي إلى السصدال، قادأاج أل الأأ  ـة العتأيـة السـعصدية، ليسـتقت بـه 
 ـد التحـال  الأقام بأعرـد أنبـات السـنة بال ص  ـة، ثـم أـتجص ، صبعـدها

إلى أبت، لل طت   صادي ح فاج ليعصد أتة أاتى إلى السصدال بستب 
ت ض أ رجة األأل الأبت ة السأاح له بالداصل إلى أبت،  عاد إلـى 

بـال ج تة، ح ـ  تدايـة دلصتـه  ه، ثـم انتقـ  إلـى أتـص قصتـ19الثصتة الحـاتة 
  1س. إلى ألصانه ال  ل لت  رم  ي  صأية التحتي  ي قض ته ال ر تة

  - :أتأعة أ اا، صهم أل نظيم لقائديت صن  ه ل النصاة لت
 هللا الا يفي. الأترم األصل أحأد لتد -1
 الباقي  صس  أصسى. لتد -2
 ياست أحأد ل ي. -3
ــــ ي أحأــــد الأــــاحي أحأــــد  -4 ــــ رم  ــــي الأعتقــــد الاــــاط  ال انضــــم إل

تبــت دصتل قاص  ،صل نــه لــم  تت ــب أعرــم ت ــ  ال ت أــة ال تــتى   2س، حقــاج 
 الأالية. اأا رس ي إلداد السصح صاأل

 أواًل: ما أهم معتقداتهم:      
 لدلصة بالقصة إلى تصح د هللا صنت  أا لدال.ا -1
 ة الحا أة بح ة أنرا   تحلم ب ت عة هللا.ت ف ت الدصل -2

                                                           

 .51التحأل  ت ي، ،  ، لتد  أصال 1س
 .52، ، أصال   2س
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  ف ت الأس أ ل؛ ألنرم تضصا تر ا الحلم.ت -3
 إباحة دأائرم؛ ألنرم لفات. -4
 أسا د الأس أ ل؛ ألنرا أعاتد ل  اه ية.بل أعة   ت صج بصة ا -5
 دصل أل ت ال ال تطة لتدة ل طصا   ، صلتدة ل نظام الحا م.يعتق -6
  1س.يعتقدصل أل  ع رم ه ا  راد  ي ست   هللا ص  ي ل   ت أة -7

الا ِيفـــي تـــحداتة صتـــدت ب أ ـــتادل أحأـــد لتـــد هللا قـــام الأـــترم األصل 
ا  أيعــاج  ــي ت أيــا األســ حة النات ــة، ل ــى اســتعأال الســصح، ثــم تــدأص 

ص  ـــــت النات ــــــة صالأتف ـــــتا ، صت قــــــصا  أيعــــــاج تـــــدت باج ل ــــــى اســــــتاداأرا 
ئم بقنالــاترم الفلت ــة، صأعتقــداترم الت ف ت ــة، صاتفقــصا ل ــى اتت ــاب ال ــتا
ا أصضصع أحا أترم، صاستط عصا أصاقا أهـدا رم، صاسـتبانصا حـدصد أصاقعرـ

 .راى لرم ضتأصظتص را، بح    تسن  
أصل هـــــدف  :ةيــــالتال ــــي النقــــاط تأثــــ  هــــ ل الأصاقــــا صاألهـــــداف ت

ل ــــي  نرــــب ســــصحرا، ثــــم ة العا ــــتةضــــتب نقطــــة  ــــتطة أأتــــدة الحــــات 
قطــا الطت ــ  صا ســتيصء يســتادم  ــي تنف ــ  األهــداف الباقيــة، صأــل ثــم 

التــــي صاألهــــداف ص  ،ل ــــى لتأــــة  ســــتاداأرا  ــــي ضــــتب بقيــــة الأصاقــــا
 - :يالتتت ا،  ي ال

 أس د الثصتة الحاتة األصلى.أص ج: 
 ثانياج: العتب األ غال.

 ثالثاج: استتاحة  تلة صادي العق  .
                                                           

 .84-51، ،التحأل  ت ي أصال ، لتد  1س
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 صتبف ته.  1س تابعاج: ضتب ال  ة أ ساأة تل  دل
 صتبف ته.  2س ااأساج: ضتب د. حسل لتد هللا التتاتي

 سادساج: ضتب ت أعا  البص ية.
 سابعاج: تبفية أ أا ال نائا بالاتطصم.

  3س. ة تحصل دصل تحق   أهدا رم ه لثم ضتب ل  قص 
تف  الأترأصل الثصثة ل ـى اتت ـاب هـ ل ال ـتائم، صلانـ  التدايـة، ا     

الحـاتة العا ـتة، ح ـ  التق ـصا   رـا لـ   ة تطة أأتـدالر صم ل ى نقطة 
،  نرتـــــصا لا ـــــة أســـــ حة نقطـــــة طاقأرـــــا أســـــتادأ ل الأسدســـــا  النات ـــــة

   لـــتهم ت ـــ  األســـ حة، ثـــم  أـــا الأترأـــصل الثصثـــة اآلنـــ، ثـــم ال ـــتطة
صضــعصها  ــي  ــصال بعــد أل تــجصد لــ  أــنرم بقطعــة أــد ا إضــا ية، أــا 

حـتام بحسـب  ألنـه -قاأصا تحتصف  رـاج ت فج ـصل  لأية أل ال ا تة، ثم
                                                           

، أـل أتنـاء الأأ  ـة العتأيـة السـعصدية ن   الأ ياتد ت أحأد تل لصض تل  دل: ُأسامة با الدا  1س
م، اتع أل السعصدية قابداج السصدال صتح  ضغصط دصلية  ادت السـصدال إلـى أ غانسـتال، 1957صلد 

أيأــل الظــصاهتي أؤســا صجلــيم تنظــيم القالــدة، صهــص تنظــيم ســ في  رــادي أســ   أل ــل با  ــتتا  أــا 
، ال ترة العالأية ل  راد ضد ال رصد، قت  بالتبا،  ي أسلنه قتب إسـصم آبـاد أبا تـة بقـصة أأت ليـة

 لت ديا .ي. سأصقا ص م2011
 م،1930 ــي لســص اإلق ــيم ال ــتقي،  قــانصني ت ــ  دلــصة صدصلــة، صلــد: هللا الترابااي د. حسااا عبااد  2س

، تق ـد لـدة أنابـب صدلتصتال  اأعة بات ا ،اأعة لندلأا ست ت   ،ا قانصل  اأعة الاتطصمص بلالصت 
بـب  أل عأـ  السياسـي  ثـم اسـتقال ، صم ثـم لأ ـد ل يـة الحقـص  الاتطـصمأنرا أحاضـت ت اأعـة الاتطـ

اصال الأس أ ل، نائـب لـام صصج ـت ل عـدل، أـل أؤلفاتـه الأسـألة الدسـتصت ة، البـصة لأـاد أأ ل لام لإل
أعابـتة، الأحـتت أحأـد أحأـد أع م ال ابيا  السـصدانية الس، نسالاإليأال صأثتة  ي حياة اإل الد ل،
  .142-141، ، اأص  

  52، ،التحأل  ت ي   أصال ، د. لتد3س
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  ب ـ ت صاسـتصلصا ل ـى ثم قطعصا الطت   ل ى الأصاطل الفات -أعتقداترم
اأـــة صال ـــتطة أتهـــب الأترأـــصل الثصثـــة أســـتاهم أـــل الع، لتأتـــه الـــبلا

الــ  ل أدا ــصهم  ــي الغت ــة التابعــة لنقطــة  ــتطة أم تــدة بقــصة الأـــدا ا، 
 الطصا    لتدةص  ..صصبفصهم بال فت ، صأرتاناج صأصسعصا   رم  تأاج صق  اج 

 –انسحب الأترأصل أل نقطة  تطة أأتـدة ص  ،تصلدصهم بالأص  صأل ثم
د أل نجلـــصا صتص رـــصا نحـــص أقـــت العتأـــة الأنرصبـــة، بعـــ –الحـــاتة العا ـــتة 

تص رــصا ترــا إلــى الثــصتة صأــل ثــم لصحاترــا التقأيــة دااــ  نقطــة ال ــتطة، 
الأبـ  ل  يـه الحاتة األصلى، ح   أس د أنبات السـنة، قابـد ل قتـ  

؛ ضــتأصا ل ــ  بســط األأــل ال ــاأ  الــ ي يقــا صحتــى يلصنــصا  ــي أــأأل
 ـــي  ا  ســـاحة الأســـ د أص ج  ـــأط قصا التبـــا، ل ـــى حتاســـه،  رـــصى 

ثــم ، ضــاج دصنأــا حــتا ، صبــتع ثالــ ، صســ تصا ســصح ال نــصد نــديال أت 
أسـتردف أط قـ ل  ـطت الأسـ د ال أنرصبـةتحتلصا ل ى الفصت بالعتأـة ال

ص ـي الأسـ د نـجل الأترأـال . تطبـة  ـي الطت ـ  .. النات ل ـى لـ  لتـد
الا يفـــي صياســـت بأـــدا عرأا  ألأـــ  لـــ  أنرأـــا أد عـــه نحـــص الأبـــ  ل، 

صيحـتا  ،ت رمص يحأـ  سـصحه ليحأـي ظرـالبـاقي  ت نأا ظ  الأـترم لتـد
   1س. لتأترم

"لــــال الأبــــ صل قــــد  ت ــــصا... أــــل بــــصترم صدتســــرم، بعضــــرم 
دااــ  الأســ د، صبعضــرم اآلاــت لــال قــد اــتع  تتغــي أــل  ضــ  هللا، 

ل قــد قطعــصا ل ــ رم الطت ــ ،  د أل قضــ   البــصة،   ــت أل الأترأــبعــ
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ا ا ال أيـا إلـى أل ل   انب، صأط قصا ل  رم صابصج أل التبا،،  تـد
داا  الأس د أ لصت ل أل هصل الناجلة التـي انترلـ  حتأـة أسـ دهم 

اـــ  الأترأـــصل الأســـ د صأأطـــتصا الأبـــ  ل تبابـــاج حبـــد ، دأـــلاآل
  1س .حل ى الفصت س  ل تة نفسا أؤأنة، صأب ب ل تصل بال تا

بعـــد هـــ ل الأ ـــجتة انتقـــ  الأترأـــصل الثصثـــة إلـــى الاتطـــصم ح ـــ  
ا ــ  الأطــات حتـى  تســنى لرــم ت ر ـج أســ حترم، ثــم  اسـتقت ترــم الأقـام

ص ــي  ،تحتلــصا بعــدها إلــى أ أــا ال نــائا حســب الاطــة  ص ــصدل أغ قــاج 
هــــ ا األثنــــاء لانــــ  أ رــــجة اإللــــصم قــــد تثــــ  أ أصلــــة تيانــــا  ت ــــأ  
أصبـــاف الأترأـــ ل، صأصبـــاف ســـياتترم الأنرصبـــة، صبعـــض الأع صأـــا  

د أ ـاد  هـ ل الأع صأـا  التي ألان  الأصاطن ل  ـي التعـتف ل ـ رم، صقـ
  2س .ت غصا األ رجة األأنيةأص  ،بعض الأصاطن ل

أـــل هنــــا تـــدأ  الأطــــاتدة ... تبــــادل الأترأـــصل الثصثــــة إطــــص  ص 
النـات أـا أ رــجة ال ـتطة صاألأــل  ـي الطتقـا ،  ــأط   الأترأـصل النــات 
ل ى ل   بسط األأـل ال ـاأ  بالت ـاض، صأط قـصا النـات ل ـى اسـتتاحة 

  3س ،تــل  دل أســاأة ال ــ ة تلة صادي العق ــ ، صدا ــصا أنــجلالعــاأ  ل ب ــ
لــدداج أــل الأقيأــ ل  صأبــاتصا ،صحــدب لــ  بــصب أــل أط قــصا التبــا،ص 

 ـــتع الأترأـــصل بعدئـــ    ـــي التص ـــه إلـــى أنـــجل الـــدلتصت ثـــم   4س ،بـــالأنجل
                                                           

 52 ،أصال ، لتد التحأل  ت ي،   1س
 ،53، أصال ، لتد التحأل  ت ي،  2س
 .304،  ،: ست  تعت فهأسامة با الدا  3س
  .55 -53س أصال ، لتد التحأل  ت ي، ،  4س
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ـــد ـــه ص ـــ  الاطـــة الأت  1سهللا التتاتـــي حســـل لت ـــنرم، بقبـــد ا تيال تأـــة ت 
صل ـــــل  ـــــاء هللا أل يف ـــــ  أاططرـــــم، إ  لانـــــ  األ رـــــجة األأنيـــــة قـــــد 

  2س . تاج أحلأ  قبضترا ل ى الأترأ لضيق  ل  رم الانا ، صأا
دات  الأعتلـــة الفابـــ ة التـــي أســـفت  لـــل إبـــابة الأترأـــ ل ثـــم 

 –اـــصل الأعتلـــة  –الثصثـــة، صســـياتترم الأنرصبـــة، صبـــتع ل ـــى الفـــصت 
حأــــد ل ـــي، صلتــــد البـــاقي  صســــ  أصســـى، صأبــــ ب الأترأـــال ياســـت أ

حأل الا يفــي، صأســع  إلــى الــت  هللا لتــد صأسـت الأــترم األصل أحأــد لتــد
 ،لانــ  العتأــة الــبلا التــي انترــ  ل  رــا الأعتلــة الفابــ ة ،الأست ــفى

التي تم أا ها أنـه هي  اترا العتأة الأنرصبة أل الأصاطل الفات  ب  ت 
  3س. بأأتدةلل طت   الحتابة 

تأـام  ـفائه، تـدأ  إ ـتاءا  التحـتي، بعد إسـعاف الأـترم األصل ص 
صقد است صب الأترم األصل،  أقت أت ناج دصت ل  أـنرم، بأـا  ـ رم الأـترم 

لثــت صقــد  ،الحــاتة األصلــى أنجلــه بأأتــدةتفتــي  الــ ي تــم أحأــد الأــاحي 
سأــل  ةتســالة أعنصنــأعرــا أأت لــي، ص  تدص  1500ل ــى لفا ــة تــداا را 

سلتتــ   ــي ألتـصب ص ـي ااتأترــا  الأــترم األصل يإ ،هللا ل لتـدأحأـد تــ
  5س !هلـ ا أسـأال  رـاداج  ،الاأيا بعد الظرت  ـصم أداء  ت ضـة ال رـاد 

 .صه ا إل دل   نأا  دل ل ى أنرم  نابتصل أعتقداترم
                                                           

 .304 ،، : ست  تعت فههللا الترابي حسا عبد د.  1س
  .55 -53أصال ، لتد التحأل  ت ي، ، س  2س
  .57- 55س ،أصال ، لتد التحأل  ت ي،   3س
 . 57، ، أصال   5س
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 ل ــى أــا أثتنــال أــل قضــية أ ــجتة أســ د ســؤا ج تنــاءج اآلل نطــتح       
الســؤال قــد  تبــادت إلــى لــ  أــل يط ــا ل ــى  صهــ ا ،الثــصتة الحــاتة األصلــى

صهص: ه  أـا  ع ـه الأترأـصل أـل لأـ  إ تاأـي  تحقـ  بـه ه ل القضية 
إثــاتة الحــتب ضــد الدصلــة ترــ ا الفرــم بــالر صم ل ــى نقطــة  ــتطة صاحــدة 
لال ص صدها أ تد أباد ة بالقتب أل أصقا الردف األب يو أـا أل 

أنبــبة ل ــى أل الأترأــ ل لــ  األدلــة صالتــتاه ل التــي أثاتترــا الأحلأــة 
تأـا الثصثة قد أقتصا إقـتاتاج قضـائياج بـأل أـا اتت تـصل، لـال بقبـد أل الأ 

   ت أس م، صأنرم ل ل  أل نصا الحتب ضدل.
ــــات   يقــــصل الا يفــــي: "أي  ــــا، طــــالا أــــل ال ــــاأا أط قنــــا الن

تحلأــصل  –يقبــد قاضــي الأحلأــة  –، صأنــتم اج ل يــه؛ ألنــه يعتتــت لــا ت 
صالبـ  ت  ل ... صأل أحلأـت م أحلأـة لـا تة   تحلـم  بقصان ل النباتى 

بأا أنجل هللا ...  ـص  نبغـي تحلـيم   ـت  ـت عة هللا ... صأل ـم أل أص ـى 
أقتضيا  تحليم ال ت عة  ي البصد هي: إقاأة التصح ـد  ـي التليـة ... 

أـا أل  ،صأل اال ؛ إأا أل ي عطي ال ج ة إل لال  رصدياج أص نبـتانياج  صا 
  1س .أعنى القضاء ل ى ل  بصت ال ت   ي الأ تأاتضتب لنقه ب
صها نحل نتى اِلقباب أنبـصبة  ـي أت ـاء السـصدال ... " ثم يقصل:

صهـــ ل هـــي الطـــت  البـــص ية التـــي يفـــاات أهـــ  الســـصدال ترـــا، صيقصلـــصل 
لنرـــا أنرـــا أدا ـــ  اإلســـصم  ـــي الســـصدال ... ت ـــم ضـــصل لقائـــد هـــ ل 

أة التصح د  ي الـبصد يعنـي قطـا ل إقاإالفت ، صلفتها ص تلرا باب، ثم 
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الــص ء أــا النبــاتى، صهــا نحــل نــتى حلصأــة الســصدال تــدلص ل ــ  نرــات 
إلـــى تـــصلي النبـــاتى صالبـــ  ت  ل ألـــداء هللا،  ـــ ل   تأثـــ   ـــي دلـــصترم 
قــــــاأترم لأــــــؤتأت األديــــــال ...  إلــــــى أــــــا يســــــأصنه بســــــأاحة األديــــــال، صا 

حـدة الصثنيـة، هـ ل صلدلصترم ل صحدة الصطنية، التي هـي  ـي الحقيقـة، الص 
الصحدة ت ل ال ـأال صال نـصب، صلتصليـة البـ  ت  ل أنابـب  ـي الدصلـة، 

أـل أ ـ  أنلـم ل ـى   ـت د ـل  رم صأباطنترم ...  أا آتا م إ صاست اتت
ثـم   1س هللا،  أنتم  نصد الطا ص  صأئأة ال فت، صأهـ  ال ـت  صالعبـيال"

 بـائ  الأ تأـا  لدد الأترم الا يفي  ي إقـتاتل أأـام الأحلأـة بـأل لـ 
 السصداني لفات، بأا  يه تلائج الدصلة.

حتى ن  ب ل ى السؤال ال ي طتحنـال،  ـحل الأترأـ ل الثصثـة قـد 
 ة ا ة، صه أصا ل ـى نقطـة  ـتطة أأتـداستادأصا الأدا ا صاألس حة الت 

صأــل ثــم تحتلــصا إلــى أــا لــال  ،صنرتــصا ســصحرا لــاأصج أح يــة أم دتأــال 
ضـــتأصا داترم أنرـــم  ـــي حالـــة  رـــاد  أاطـــط لنـــدهم ل ـــى حســـب أعتقـــ

ال تطة الأص ـصدة، صأسـتصا البقيـة دااـ   ت ـة تنقطـة ال ـتطة، صضـتأصا 
لتهـا لـم ل   بسط األأل ال اأ  صأس د الثصتة صل  الأصاقا التي تم  

صهـ ا أـا  ،ص اإلضـتات بأتلـج الـبصد الحتأـيأ تم ضتأرا بقبد الستقة، 
 ِبه الا يفي  ي  صأية التحتي. قت  أ

أعتلـــة حتأيـــة لاأ ـــة، تـــم اصلرـــا  ةاج  قـــد أدات الأترأـــصل الثصثـــإ 
ا لتداء ل ى أألنة اابة صلاأة، صل ـل الأقبـصد بحسـب أعتقـداترم 
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هص تطر ت الدصلـة أـل ال ـت ، صأـل الطصائـ  التـي التقـدصا أنرـا لـا تة، 
صالتتــتصا أل العاأــة لفـــتة؛ ألنرــم تضــصا بـــالحلم بغ ــت أــا أنـــجل هللا، إ اج 

 ــ  أل ت ــصل الدصلــة ألأعتلــة بحســب أعتقــداترم  رــاد أــل ا ــحل هــ ل 
ت عــــ    ال ــــت عة اإلســــصأية ل ــــى لــــ  حــــدصدها، صأل صتطت ــــ ،أســــ أة

لأا لال  ي لرد الدصلة اإلسـصأية األصلـى  ال ج ة ل ى   ت الأس أ ل
 صالبحابة صالتابع ل.  ي لرد النتي

د هــص أأــا نؤ ــد بــه أل الأترأــ ل قــد اتت تــصا ال ــتائم بســتب الأعتقــ
التي لال  تأسـرا  ةبدت ل  رم حلم الأحلأأسه بعد أا تأي ال اتب نف

إننـــــا نقـــــتت باطأئنـــــال بـــــأل أـــــا  ع ـــــه "إ  يقـــــصل  ـــــي أ اـــــ، حد ثـــــه: 
الأترأـــصل قـــد ت ـــ  يق نـــاج بأـــا يعتقـــدصل بـــأنرم أ اهـــدصل  ـــي ســـت   هللا، 
قتصهم  ي ال نة، صقتـ  رم  ـي النـات؛ ألل إقـتات الا يفـي بالعأديـة التـي 

باألدلة القاطعة تدءاج أل اإلقتات القضائي، صأتصتاج باألدلة الاطية ثت  
التي لان  بأحـض إتادتـه، صالتـي أـل ضـأنرا حد ثـه لـل  ـصم ال رـاد، 

قــتاتل بأنــه لــتض ل ــى الأــترم أحأــد الأــاحي أصضــصع ال رــاد، صأــا  صا 
بــاع أســتة  - أــل ضــأنرا لصنــه -م أعنــا بأ ــياء صســاهت ــض الأصضــصع 

   1س اإللداد ل  راد." صأصبا  د دة بقبد
                                                           

 .104التحأل  ت ي، ،    أصال  لتد1س
* ال راد نصلال  راد ا تتداء صالط ب: صهص أل يط ب الأؤأنصل ال فات  ي بصدهم، ص دلصهم إلى 

الر صم ل ى الدصلة صحلأه اإلسصم  حل أتصا قصت صا صحلأه  تض لفاية، صالثاني  راد الد ا  ي حالة 
م، 2000 -هـ1425، 1ط/  تض سالثبا  ل ى د ل هللا د. األأ ل الباد  األأ ل، دات اتل ال صجي،

1/647.  
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، صل ـــل لنـــدأا أتاد ال ـــاهد هنـــا أل أحأـــد الأـــاحي   يأ ـــ  أـــا ج 
أعرـم  يأـا يعتقـد  امرسـ، باع ل  أا يأ   أل أ   اإلأعتقداتهأنابتة 

ا الأعتقـد، إل لـال النظت لل حلم هـ  أل  تضية ال راد ل يه، بغض  
رأــ ل لــانصا الأتنــ لت هنــا أل أل  أــل نا  ــة القــصل، ص اج أص ااطئــ اج بــحيح

ضـد  صأنرـم    تت تـصل أي  ت أـة ،تصلاج يعتقدصل أنرم  ؤدصل لأصج أ ـ
 أ تاد الأ تأا الأس م.

رـ  الأحلأـة إلـى أحأـد الا يفـي أنـه لنـدأا ص     لـ  ل ـى الدل  
إل  ع ترــــا  رــــي  ــــتف " قــــال:أم  و  اج صســــألته إ ا لــــال أــــ نب ،الترأــــة

ل    " ا، قت نال لا تنحل قت نا ال فات، صأل أي "صقصله:  "أت تف به
هــ ا قــد تــم قبــداج نت  ــة لتــدت ت صســـت  إبــتات أســبق ل، بالتبــات هــ ا 

 فــي اإلقــتات القضــائي قــال الأــترم  –ل ــى حــد تعت ــتل  –العأــ   رــاداج 
أنــه  ل ــى –يعنــي بــاقي الأترأــ ل  –الا يفــي: "صتــم ا تفــا  أــا بعــض 

عتأي   ت أسـ م تقد أل الأ تأا اللأ صأنا  ، تد أل ن اهد  ي ست   هللا
ثم تدأنا نتحد  أنـا صياسـت، صق نـا نتـدأ بطائفـة أنبـات  صق نا  جم ن اهد

  1س ع."ثم تدأنا ندتا ه ا الأصضص  -أنبات السنةيقبد ترم  -الفتنة 
أل  يصهـــ ،صبـــ  إليـــه أـــل إثـــاتة ت ـــ  القضـــيةهـــ ا أـــا نت ـــد أل ن 

قة صلــيا قــاطا طت ــ ، ص  ســات  لســت  ،الِا يفــي لــال يعتقــد أنــه أ اهــد
لتتى؛ ألل الأصاقا التي أتاد ضتأرا   ب ة لرا بأتا ج ت أا األأصال 
التــــي يألــــل أل يســــت  أنرــــا، تــــ  هــــي أصاقــــا ت أــــا بعــــض الطصائــــ  

                                                           

 .88-82، ، أصال   1س
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اج بســـتب يل يلـــصل الا يفـــي أات ـــ  أعرـــا لقـــد  اإلســـصأية التـــي يألـــل أ
 .ال  ل ح ، صالدل   صالفلت الس يمتأص  ه الفاسد الأا

ـــد بعـــض الع أـــاء ا ـــاد صيعتتـــت لن لأعابـــت ل أل أثـــ  هـــ ا ا لتق
ســـأة أـــل ســـأا  أهـــ  "الـــ ي يعتقـــدل أحأـــد لتـــد هللا الا يفـــي صأتبالـــه 

  1س ".التدع صاألهصاء ألل التأص   السائ  هص ال ي يقت باحبه ل يه
 :أتطـــت  ل ـــي أثــ  هـــؤ ء الأترــصت ل، أص ال  2س يقــصل اتـــل ا ــدصل 

أنفسـرم تحقاأـة  يأاـ صل  - تيـة أـل الأتطـت  ل - ضى تر ا العأـ "ثم اقت
ـــة  ـــه، ص  ي ـــعتصل بأعي ـــه  ـــي إقاأت ـــا صل إلي الحـــ  ص  يعت ـــصل أـــا يحت

لـال يعتقـد أل السـصدال دات حـتب،   الا يفي  3س "،أأتهم صأ ل أحصالرم
قت رم أداء لصا ب ال راد، صأنرم  أيعاج لفـات، صهـ ا يعنـي تم صأل ال  ل 

  ي أعتقداته أنه قت رم بح ؛ ألنرم   ت أعبصأي الدم.
لقد اتت ب الا يفي ص أالته  ت أة الحتابة، صل ل بستب 
أعتقدا  تغ ت أسات الحلم أل اتت اب  ت أة الحتابة التي تم تعت فرا 
سابقاج إلى اتت اب  ت أة الحتابة بالتأص   الباط  ال ي يحصل دصل 

                                                           

الـتاج  تـل  ، د. لتـد صألـصم أـ اهترم أـل التا ضـة صأصقـ  التا ضـة أـنرمس  أصاق  األئأة األتأعـة 1س
 . 1/177م، أضصاء الس  ، 2005-هـ 1421، 4ط/ الأ  د األجت ،لتد
الأعـتصف  ،الأال ي ،اإل ت  ي األب  ،الحسل صلي الد ل التحأل تل أحأد تل : لتدابا خلدوا   2س

ل صأاتبت اتل الح اب الفتلي صالتسر    ي النحص، أـل آحف  القت ، هـ 732س ا دصل، صلد سنة باتل
 ،سالتــدت الطــالا .حــص   أيــا الع ــصم يأقدأــة صالتــصالتتأــت، صال صاألأــمأؤلفاتــه العتــت  ــي تــات ة الأ ــص  

 . 236-1/235، ال صلاني
دات  ، 4ط/ الصاحـد صا ـي، لتـدي ل ـ: تحأل تل ا دصل الأغتأـي، تحق ـ ال   أقدأة اتل ا دصل لتد3س

 .1/163إحياء التتا  العتأي، ت تص ، 
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سبحانه ة ال ت أة  ي قصله تطت   حد الحتابة ال ي نب  ل يه اآلي
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ   چ  چ چ  تعالى:ص 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ

   1س.چڱ  ں   
ل ـــــى أعتقـــــدا  لرـــــؤ ء  أأـــــا  ؤلـــــد أل هـــــ ا الفعـــــ  قـــــد تـــــم تنـــــاءج 

أــــا  لــــتل أحأــــد  الأترأــــصل األتأعــــة، بــــأنرم أ اهــــدصل  ــــي ســــت   هللا،
صأنــا لنــ  أؤ ــد "  ــ  قــال:الــ ي  ــات  بالأــال ح الأــاحي أحأــد أحأــد

صلم أت   ال تطة؛ ألنه حسب لق دتي أـا أألـل  –لر ا الأعتقد  – قط 
  2ساحت م لقانصل صضـعي ... صنحـل لفتنـا  ـ ة أنبـات السـنة، صالتتاتـي

   3س ."صأي  ا، أا يحلم ب تع هللا لفتنال
،  حنأـا  ـدل ل ـى قـصة أعتقـداترم بفلـتة ال رـاد؛  صه ا القـصل إل دل 

ــــتدد  ــــي قصلرــــا؛ ألنرــــم ألل هــــ ل  ــــد  ــــاء  أــــنرم دصل ت ــــا  ق ا لتتا 
ل لـــال ثأـــل هـــ ا ا لتـــتاف هـــص  يعتقـــدصل أنرـــم ل ـــى بـــصاب حتـــى صا 

 اإللدام  نقاج لأا  اء الحلم ت ل .
 حلم الأحلأة النرائي ل ى الأترأ ل:

                                                           

 . 33س اآلية  سصتة الأائدة، 1س
 .304، ،هست  تعت ف :الترابيعبد هللا حسا  د.  2س
 . 116التحأل  ت ي، ،  د. لتد،   أصال 3س
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 هللا لتدالتحأل الا يفي. أحأد لتد -1
 أحأد الأاحي أحأد أحأد. -2

صع ل ـــى الأترأـــ ل باإلدانـــة تحـــ  الأـــادة حلأـــ  أحلأـــة الأصضـــ أواًل:
 .م1991لسنة    أل القانصل ال نائي51س

تحـــ  هللا لتـــدالتحأل الا يفـــي  أحأـــد لتـــدالأـــترم األصل  إدانـــة ثانياااًا:
، 175، ص139  ص2س /130  سأ  ص1س /168/  24س  ص65الأـــــــــــصاد س

أــل قــانصل  26م أــا الأــادة 1991، أــل القــانصل ال نــائي لســنة 182ص
 م.1986ال ا تة لسنة األس حة ص 
  2  س1س5/25، صالأـــادة 65إدانـــة الأـــترم الثـــاني تحـــ  الأـــادة  ثالثاااًا:
، 139  ص2س/130  سأ  ص1س/168أقــــــــــــــتصءة أــــــــــــــا الأــــــــــــــادة  4سب  

م، إضـــــا ة إلـــــى 1991، أـــــل القـــــانصل ال نـــــائي لســـــنة 182، ص175ص
 أل قانصل األس حة صال ا تة. 26الأادة/
حتــى الأــص  حــداج البــادتة  ــي حــ   تأ  ــد لقصبــة اإللــدام  ــنقاج  رابعااًا:

 . التحأل الا يفي هللا لتد أحأد لتدسالأدال األصل 
ى لقصبة اإللدام تعج تاج البادتة  ي أصا رة الأدال الثـاني غت  خامسًا:

صتســـتتدل بعقصبـــة الســـ ل   أحأـــد الأـــاحي أحأـــد أحأـــدصهـــص الأـــدلص س
ــــات ة القــــبض ل يــــه ــــ   ،لأــــدة ل ــــت ســــنصا  أــــل ت   ــــصم  ــــيصلــــال  ل

 م.12/2/1994
   1س. أبادتة الأعتصضا  سادسًا:

                                                           

 . 144 – 143، ، حأل  ت يالت  د. لتد ،  أصال 1س
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الــتحأل  هللا لتــد أحأــد لتــد نتــدأ بأناق ــة إدانــة الأــترم األصل:       
أــل القــانصل   51الا يفــي: أصل أــا نتــدأ بــه هــص اإلدانــة تحــ  الأــادة س

صالتي قد تأ    را الأحلأة الع يا تأي أاـال   م،1991ال نائي لسنة 
  لنابـــت  ت أـــة 51، إ  تحـــدد الأـــادة سلأـــا اتتأتـــه أحلأـــة الأصضـــصع

إثاتة الحتب ضد الدصلة  ي أتأا  قتا  ترأنا أنرـا الفقـتة األصلـى صالتـي 
 تقتأ لأا   ي:

"يعد أتت ـب  ت أـة إثـاتة الحـتب ضـد الدصلـة يعاقـب باإللـدام أص 
الســ ل الأؤأــد، أص الســ ل لأــدة أقــ  أــا  ــصاج أبــادتة  أيــا أأصالــه، 

لســـلت اج ت أـــا األ ـــتاد، أص تـــدت ترم، أص أـــل  ث ـــت الحـــتب ضـــد الدصلـــة 
 أـــا الســـصح، أص العتـــاد، أص ي ـــتع  ـــي  لـــ ، أص يحـــتض ال ـــاني، أص 

    1س . ؤ دل بأي ص ه"
   حل القبـد ال نـائي   51ل ى حسب التعت   السات  ل أادة س

ال ـيء الـ ي لـم  ،رأ ل قبدا أحاتأـة الدصلـة لسـلت اج  دل ل ى أل الأت
ضـــية حســـب الصقـــائا الثاتتـــة، صالتـــي ت ـــ ت  تـــص ت  ـــي ظـــتصف هـــ ل الق

تصضـــصح إلـــى أل الأترأـــ ل لـــانصا أنـــد ع ل بأعتقـــداترم الد نيـــة لأحاتأـــة 
ل لــــانصا  ــــي أعتقــــداترم يلفــــتصل  بعــــض الطصائــــ  الد نيــــة صاأل ــــتاد، صا 

 .صه ا أثت  لدى أحلأة الأصضصع الأ تأا بأثتل،
  51س ل ل  تأ  الأحلأة أ  تؤ ـد اإلدانـة ل أترأـ ل تحـ  الأـادة

أل القانصل ال نائي؛ ألل  ا  الأادة الفقتة سد  ت دها ت تتط أل  تحـد 
                                                           

 .السصدال   صجاتة العدل51م، الأادة س1991  القانصل ال نائي لسنة 1س
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الفعــ  بقبــد اإلضــتات بأتلــج الــبصد الحتأــي، صهــ ا يعنــي  ــي حــد  اتــه 
أل ت ــصل الــبصد  ــي حالــة حــتب، ص ص ــه الأــترم ن ــاطه نحــص اإلضــتات 
بأصقــ  الــبصد  ــي ت ــ  الحــتب، ص  نعتقــد أل ت ف ــت الأترأــ ل ل أ تأــا 

اأة صلـبعض تأـصجل، يلـصل دلـيصج ل ـى ات ـال ن ـترم، أص تص يـه إتادترـم ل
إلى أحاتأة الدصلة، ل     ل  تأ  الأحلأـة الع يـا إسـقاط اإلدانـة تحـ  

  1س. م1991  أل القانصل ال نائي لسنة 51الأادة س
إل أحــصت القضــية تتأتــه لــال  ــدصت حــصل ت ــت م الأترأــ ل تحثــاتة 

لأة الأصضـصع تـ ل ، صل ـل  ـي الحلـم الحتب ضد الدصلة، صحلأ  أح
 ـاء الحلـم  النرـائي، لنـدأا ت ـا إلـى الأحلأـة الع يـا ل ـي تؤ ـد الحلـم،

ـــة ســـتب  لـــ   51تحلغـــاء الأـــادة س ـــ رم بالأـــادة  ،أع   صل ـــل حلأـــ  ل 
 ي:الت  اإل تام صاإلتهاب صهي تن، ل ى ال  أنظأا  65س

ي ــات ،  "أـل  ن ـ  أص  ـد ت أنظأــة تـدتت  تت ـاب أي  ت أـة، أص    
 ان  تعأ  دااـ  السـصدال أم أأص يعاصل قبداج  ي ت   الأنظأة سصاء 

أص  ،اات ــه يعاقــب بالســ ل أــدة   ت ــاصج اأــا ســنصا ، أص بالغتاأــة
لتــــي تــــدتت لرــــا الأنظأــــة هــــي ا  ــــح ا لانــــ  ال ت أــــة ؛بــــالعقصأت ل أعــــاج 

الحتابــــــة، أص النرــــــب، أص أــــــل ال ــــــتائم الأعاقــــــب ل  رــــــا باإللــــــدام، أص 
تترد ــد ال أرــصت، أص الســ طة العاأــة، يعاقــب بالســ ل أــدة    اإلتهــاب

  24الأـــادة س  2س ،"ت ـــاصج ل ـــت ســـنصا ، لأـــا ت ـــصج أعاقتتـــه بالغتاأـــة
                                                           

 .138، ،د. لتد التحأل  ت ي ،  أصال 1س
 . دالالسص   صجاتة العدل 65سم، الأادة 1991نصل ال نائي لسنة   القا2س
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صتــن، ل ــى  ا تفــا  ال نــائيم، هــي 1991 القــانصل ال نــائي لســنة أــل
ــــائي  ــــى اتت ــــاب : "هــــصأل ا تفــــا  ال ن ــــت ل  ــــا   ابــــ ل، أص أ ث اتف

ت ل الســـابقت ل أبـــدتتا لقـــتات باإلدانـــة  قـــد؛ إل هـــات ل العقـــصأ،  ت أـــة"
سأ    1س168ألل الأــترم الا يفــي أــدال بعقصبــة الحتابــة صهــي: سالأــادة 

م لنـد تنف ـ  1991صالتي  ؤا    را بالتداا   ي القانصل ال نائي لسنة 
صف  ـتم أناق ـترا  ـي نرايـة العقصبة صهي أصضصع أبحثنا هـ ا، لـ ل  سـ

   القتــ  العأـــد130ترم الا يفــي بالأــادة سأيضــاج تــم إدانــة الأـــ، الأبحــ 
"يعــــد القتــــ  قــــتصج لأــــداج إ ا قبــــد ال ــــاني، أص إ ا قبــــد الفعــــ  صلــــال 

   1س.الأص  نت  ة تا حة لفع ه"
إل الا يفي لندأا ص ه إتادته إلى قت  الأ نـي ل ـ رم لـال يعتقـد 

ع، ب نفسـه صالـي ل ـى الأسـ أ ل ي ـت  صنب   أنه يقت رم بح ؛ ألنرم لفات
ــصيقضــ  ، أــا  ــتله بحســب أعتقداتــه الباط ــة، بــأل  أيــا األأــة ي، ص نف 

  »: السصدانية أأة لا تة بأا   رم الأب  ل الـ  ل قـال  ـ رم التسـصل
  قــ ل أحــد أــنلم هللا  ــصم القياأــة بأــ ء لــ  أــل دم ت ــ  يقــصل:   إلــه 

أل ب ى بصة البب   رص  ي  أة هللا،  ـص يط تـنلم هللا   حنه إ  هللا
ته ب يء،  حنه أل يط به أل  أته ب يء  دتلـه، ثـم يلبـه ل ـى أل  أ

  2س .«ص ره  ي نات  رنم
                                                           

  .130الأادة س  ص 24الأادة س ،صجتة العدل، السصدال م،1991لسنة  ي  القانصل ال نائ1س
حق ـــ : ســـأ ت أأـــ ل ، تهــــ 228أتـــص لتـــد هللا نعـــيم تـــل حأـــاد تـــل أعاصيـــة، الأـــتصجي س : ، الفـــتل  2س

هــ  204أسـند أتـي داصد الطيالسـي، س : ، 1/148 ، 373هــ، تقـم س1412 ،أبت القاهتة،، الجه تي 
 .1/454 ، 657بحي  أس م، تقم س ،2/348 ، 980م، تقم س1999تحق  : لتد الأحسل التتلي، 
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 :ل     ــصج قتــالرم بح ــة ظ أرــم لقصلــه صحتــى الحلــام الظــالأ
، صأـل ئ  تعت صل صتنلتصل،  أل لتل  قد تت أنه يستعأ  ل يلم أأتاء، »

س م، صل ل أل تضي صتـابا، قـالصا يـا تسـصل هللا: أ  نقـات رمو  أنلت  قد
   1س .«قال:  ، أا أقاأصا  يلم البصة

 القت  هنـا بسـتب أعتقـداترم التـي اـاأت  لقـصلرم   ع ـ  ل  رـا 
ـــد الأرـــدت  ـــدم، أـــل الأتت  طـــاء حـــال دصل  رأرـــم ل أســـ م الأحبـــل ال

حتـى يسـتتاب، ص تـ ل    يـه لقصبـة الـتدة الدم، صحتى هـ ا األا ـت    نف ـ
 .لقصبة التدة بالتفب  له إل لان  له  ترة، لأا سيأتي  ل   ي 

ل  ــي ســت   ص ســابقاج التقــدصا أنرــم أ اهــد ل ــل ألنرــم لأــا  لتنــا 
 نــا  لــ  أت أســات الحلــم، لأــا ت يغ  ــهللا، صالأعتقــد الباطــ  أص الاــاط ، 

 اج ي قضـية ال ـا، الـ ي قتـ  أ  جص تـه، صلـال يعتقـد أنـه يقتـ   ـبح 
إلــى ت حلــم القتــ ، أــل العأــد، ،  بســتب  لــ  الأعتقــد تغ  ــاج صلــيا إنســان

 .الاطأ، صأل القبا، إلى الس ل
ل ـــل  ـــي هـــ ل القضـــية   نـــتى لحلـــم الأعتقـــد أثـــت! ت ـــم التـــتاف      

  أل القـانصل 51سالأحلأة الع يا ت ل  لندأا ألغ  اإلدانة تح  الأادة
ل ل  أـا ، صت ف تهم ل أ تأا ،م، بستب أعتقداترم1991ال نائي لسنة 

  ال ـتاح 139  هـص نفسـه أـا يقـال لـل الأـادة س130يقال لل الأـادة س
 تح  أيضاج أل العقصبا  التي  لت   ي ح  الا يفي لإلدانة 2س،العأد

                                                           

 .3/1481 ، 65-1855  بحي  أس م، باب ايات األئأة ص تاتهم، تقم الحد   س1س
 السصدال.  ،ة العدلت ا  صج 139  صالأادة س130الأادة س م،1991  القانصل ال نائي لسنة 2س
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 ل ى اآلتي:   النرب، إ  تن،  175الأادة س 
يعـــد أتت ـــب  ت أـــة النرـــب أـــل  تت ـــب  ت أـــة الســـتقة أص الســـتقة  /أ

ترد ـــد ترـــا لنـــد ال ـــتصع  ـــي أص ال ،ديـــة أـــا اســـتعأال القـــصة ال نائيـــةالح
 أص لند الرتب.  ،أص أثناها ،ال ت أة

أـــل  تت ـــب  ت أـــة النرـــب يعاقـــب بالســـ ل أـــدة   تت ـــاصج ثـــص   /ب
  1س.سنصا  باإلضا ة إلى أي لقصبة أقتتة لأا تتتب ل ى  ع ه

أـــادة لأـــا   ت ـــم أل هـــ ل ال175لقـــد تأـــ  إدانـــة الأـــترم بالأـــادة س
لــ ل   اإلدانــة  ،  لقصبــة الحتابــة168  أــا الأــادة س لتنــا ســابقاج تتــداا

اإلتــصف   182س اج تأــ  إدانــة الا يفــي تحــ  الأــادةأيضــ ،ل تعــدد  قــط
، تت ــب  ت أــة اإلتــصف ال نــائي لأــال، أص أت ــ  لــامأــل  " ال نــائي:

يعاقــــب بالســــ ل أــــدة   تت ــــاصج اأــــا ســــنصا ، لأــــا ت ــــصج أعاقتتــــه 
صه ل العقصبة أيضاج بـصت ة؛ ألنرـا تنـدتع تحـ    2س ،"صبالغتاأة بالس ل

لقصبــة الحتابــة، صالظــاهت أل الأحلأــة أتاد ، أل تبــدت قــتاتاج باإلدانــة 
التـي إ اج  يأـا لـدا الحتابـة ، ل ى أل  ؤا  بالتـداا   ـي أتح ـة العقصبـة

 حننـا نـت   تأي أص النرـب الأسـ   ى  ت أـة اإلتهـاب تندتع تح  أسـأ  
ــــــدال ــــــه بحــــــ  الأــــــترم األصل أحأــــــد لت هللا  أحلأــــــة  يأــــــا تصبــــــ   إلي

صأــا يقــال لــل أناق ــة  ــي إدانــة الا يفــي، هــص نفســه أــا يقــال الا يفي،
 . تام بستب الأعتقدأل ح   اإللل الأترم الثاني أحأد الأاحي 

                                                           

  .175الأادة سم، السصدال، 1991لسنة  القانصل ال نائي  1س
 . 182سالأادة  ،القانصل ال نائي  2س
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لقصبة الحتابة التي أدانـ  ترـا الا يفـي أـلِ قتـ  الأحلأـة ل ـى إل     
لتــي اتت ترــا  ــي حــ  األأــة الســصدانية الأســ أة،  نطتــ  ل  رــا ال ــتائم ا

العقصبـــة  ـــحل أأـــا أـــل ناحيـــة   قـــط، حـــد الحتابـــة أـــل ناحيـــة الأبـــط  
يــه تت ترــا لانــ  بســتب الأعتقــدا  التــي  ــؤأل ترــا، صتتن  االحتابــة التــي 

صأل الدصلـة دات ، سالتليـة  لفـتةتقـد أل سالحلـام  صلفلتة ال رـاد؛ ألنـه يع
ل ل صتنتســــب إلــــى اإلســــصم؛ ألنرــــا  ،انــــ  تنطــــ  بال ــــرادت لحــــتب، صا 

ل تطتــ  بعــض دصل بعــض ل  ــت عة اإلســصأية بالنســبة ل  نــصأ  ل الــ  
صلـال هـ ا لنـدأا ، هم أـل بعـض الحـدصد بحلـم اإلسـصم  ـ رمؤ تم استثنا

الســــصدال دات " ســــأل  الأحلأــــة الا يفــــي لــــل صضــــا الســــصدال  قــــال:
ـــ   ـــت عة أطبقـــة  لصى أل  ـــي الســـصدال تـــدحـــتب، صقـــال: ليســـ  هنال

صالــتب  ، الدصلــة صاحــدة ،ةأــل تطت ــ  ال ــت ع ةاألقــاليم ال نصأيــة أســتثنا
  تحلــم ل ــى الأســ أ ل صل ــل الدصلــة اإلســصأية األصلــى لانــ  1س ،صاحــد"

لتـــاترم إل  ـــتلرم ص  صل ـــى   ـــتهم بأـــا  ـــاء  ـــي ،ســـصأيةبال ـــت عة اإل
 لانصا أه  لتاب أص باإلسصم إل هم تضصا به.

 ع تــــه   يفرــــم   بــــة ل يــــه،ال رــــاد التــــي التقــــد أنرــــا صا إل  لــــتة
ــــه أعنــــى اآل ــــة  ــــي قصل پ  پ   پ  پ  ڀ  چ  تعــــالى:ســــبحانه ص ي

ـــــصا الأبـــــ  ل ل الا يفـــــي صأتأل  2سچڀ  ڀ  لـــــانصابالـــــه لنـــــدأا قت 
يعتقـــدصل أنرـــم يقت ـــصل بحـــ ؛ ألنرـــم التقـــدصا أل هـــؤ ء الأبـــ  ل اتتـــدصا 

                                                           

 67، ،التحأل  ت ي لتد، أصال   1س
 .42آية   سصتة الأائدة، 2س
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لـــم ص اإلســـصأية  ة ع ـــت البغ ـــت حلصأـــاترم لـــل اإلســـصم لنـــدأا حلأـــ  
صلـــم يقـــدأصا أي ت ـــض لرـــ ا الصضـــا  لـــال حلأرـــم  ،يحت ـــصا ل ـــى  لـــ 

 .حسب أعتقداترم حلم ال فات ال  ل ت ب أحاتأترم
التقــد الأترأــصل لرــ ا تضــصا ترــ ا الصضــا قــد ل الأبــ  ل  ــح إ اج  

ـــ رم، ـــتدة ت عـــ    1س أل لرـــم حـــ  الأ ـــتصلية  ـــي ال رـــاد   ل هـــ ل ال صا 
ب أعتقـــداترم  ـــي أتتبـــة لفت ـــة أ ـــد أـــل ال فـــات الدصلـــة صحلاأرـــا حســـ

األبــ   ل  قــد اســتقت  الســنة ل ــى أل لقصبــة الأتتــد ألظــم أــل لقصبــة 
   2س .«أل تدل د نه  اقت صل» :ال ا ت األب ي لقصله

 ،ل ل  التقدصا أل ال راد  تض صصا ب ل  رم ت ال الدصلة ال ا تة
، أـا حلاأرـا الأتتـد لص  ،رـا أـ هتياج صالطصائ  الأتتـدة التـي  ات فـصل أع

 لـي يغ ـتصا هـ ا الصاقـا ،ص نرضـصا ل قتـال ،تـد لرـم أل  نفـتصا ل ل  لال 
بـأنرم   يحأ ـصل أـل  ،ت صاقـا الأسـ أ ل بحسـب أعتقـداترماليائا ال ا 

ل ب    صال ـاهد ل ـى قـصة أعتقـداترم  ،صا صبـاأصااإلسصم إ  األسأاء، صا 
 ل أل بصة ال أعة. صهم اات ص  ،بفلت ال راد أنرم قت صا الأس أ ل

ل حلــــــم أعتقــــــدا  هــــــ ل نتــــــ   ل ــــــي  –اآلل نطــــــتح الســــــؤال التــــــالي
حــدد هــ ا تســصل  أحبــل الــدمو اج تــى يلــصل اإلنســال أســ أأ – ال أالــة

أل   إلـــه إ   أأـــت  أل أقاتـــ  النـــاا حتـــى ي ـــردصا» ـــي قصلـــه:  هللا
                                                           

 67، ،التحأل  ت ي لتد، أصال   1س
لتــاب ، 12/331،  ــت  البــاتي، 8/338،  16820، تقــمستى، الت رقـي، الســنل ال تــ8/50بـحي  التاــاتي،   2س

، 4/408 ، 2812س   أســـند أتـــي داصد الطيالســـي تقـــم206922س رم تقـــمتالحــدصد، حلـــم الأتتـــد صالأتتـــدة صاســـتتبا
 .2/326الأصا قا   ي أبصل ال ت عة، ال اطتي، 
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هم ء لــ  لبــأصا أنــي دأــا صبأــا  ئــ  بــه،  ــح ا  ع ــصا هللا، ص ؤأنــصا تــي
ألساأة تـل  تسصل هللا صقصل  1س«إ  بحقرا صحساترم ل ى هللا لرمصأأصا
  3س «هـــــ   ـــــقق  ق بـــــه» :قتـــــ  أـــــل قـــــال   إلـــــه إ  هللالنـــــدأا   2سج ـــــد
اإلسصم أل تبعد هللا ص  ت ت  به   ئاج صتقيم البصة صتـؤتي » :صقصله

  4س .«الجلاة صتبصم تأضال
، بـــأل اـــال  صالأحبـــ ة أل الأســـ م إل اتت ـــب  نبـــاج أـــل الـــ نصب

   اــــتع تــــ ل  لــــل  نــــ،  ــــي لتــــاب هللا، أص  ــــي ســــنة تســــصل هللا
ص ــؤأل ت ــجصم ا أتثــال لــه،  ،اإلســصم، أــا دام يعتقــد بــد  هــ ا الــن،

ص لـ  لحـد    ، قد يلصل لابياج صآثأاج لأاالفته  ي الفع  أصتت  الفعـ 
أـــل أـــا  أـــل أأتـــ      ا   تت ـــ  أتـــاني  قـــال:» :طص ـــ  ل تســـصل

                                                           

ـــــــي داصد  1س ـــــــمس، أســـــــند أت ـــــــمسبـــــــحي  التاـــــــاتي، ، 2/434 ، 1206تق ـــــــل أا ـــــــه،  ،1/14 ، 25تق ســـــــنل ات
 ،17/183 ، 9809تقـمسأسـند التـجات، ، 1/93 ، 10تقـمس تعظيم قـدت البـصة، الأـتصجي، ،3/44 ، 2641تقمس

 ، 25اإليأــال  تـــل أنــدل، تقـــمس ،2/673 ، 878، اإلبانــة، اتـــل بطــة، تقـــمس،5/4 ، 2608قـــمسســنل التتأــ ي، ت 
، 208، ،الت رقـــي ،الردايـــة، 410 ، ،954تقـــمس ، أأـــالي اتـــل ب ـــتال،8/173، طبقـــا  األبـــفياء، 1/165

 ،تــــــل  ج ــــــد الاــــــصل، الســــــنة، 5/278 ، 1914، األحاد ــــــ  الأاتــــــاتة ، تقــــــمس1/67 ، 33 ـــــتح الســــــنة، تقــــــمس
  .1/52  8-21بحي  أس م، تقمس، 4/63 ، 1174تقمس
 لأتـص بألة قت  الر تة بسبا سـن ل لـال  ثة تل لتد العجى، صلد  ي اإلسصم: تل حات أسامة با بيد  2س

، نظــتة ســبطيه الحســل صالحســ ل هليــإت ، صلــال التســصل يحبــه حبــاج لث ــتاج ص نظــإســصأاالنــاا  أصلأــل 
، ، صلــه ل ــتصل ســنة، صق ــ  ثأــاني صل ــتصل، أــا  أســاأة  ــي أصااــت اص ــة أعاصيــةصأــا  التســصل

ـــــتة. ساإلبـــــابة ـــــا صاأســـــ ل،  ضـــــائ ه لث  ـــــل ح ـــــت،  ،ســـــنة أتأ ـــــل لتـــــد  ، ، ا ســـــتيعاب1/45 ت ت
 . 1/291، الجتل ي، صاأللصم، 1/172التت،
 . 100 – 99س/1صالأبسصط، الستاسي،  ،6/162،اإلأام ال ا عي ،  األم3س
  بحي  أس م، لتاب اإليأال، باب تيال اإليأال صاإلسصم صاإلحسال صص ـصب اإليأـال تحثبـا  قـدت 4س

 .1/39  8هللا سبحانه صتعالى، تقم الحد   س
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ل  ي ت  باب ل جنـا صا  ل سـت  قـال: صا  ل جنـا صا   ـ ئاج داـ  ال نـة ق ـ  صا 
   1س .«ست  

دال ل ـــى أل اإليأـــال   ل الاتـــت البـــاد  لـــل التســـصل إتـــ  
لـــال  ـــصم »ص ـــاء  ـــي األثـــت قصلـــه:  ،بـــالأعنى الســـات  أنقـــ  أـــل النـــات

يعــصدل  قعــد لنــد تأســه،   أــتض:  أتــال النتــي  رــصدي  اــدم النتــي
صهص لندل  قـال لـه أتـصل: أطـا أبـا  ،صم إلى أتيهأس م  نظت الغ  قال له:

صهــص يقــصل: الحأــد هللا الــ ي أنقــ ل أــل   القاســم،  أســ م  اــتع النتــي 
   2س .«النات

ال فـت الأاـتع أـل الأ ـة  يـةهل أاصلال أألل أل نطتح سـؤا ج لـ
صل ـــل لـــد نا أبحثـــاج لـــاأصج  تحـــد  لـــل ال فـــت صأنصالـــه  ـــي  ؛اإلســـصأية

  .ل ت تات ي ص دال التدة ا لتقادية
ة صالـ  ل طتـ  إ اج  رؤ ء الأترأصل  ي قضـية أ ـجتة أسـ د الثـصت 

ـــــ رم حـــــد الحتابـــــة،  قـــــد اتت تـــــصا هـــــ ل ال ت أـــــة تحـــــ  تـــــأث ت أ لـــــات ل 
صأعتقـــدا  باط ـــة، صل ـــل حلـــم الحتابـــة هنـــا يأاـــ  حلـــم الحتابـــة بســـتب 

ل لال التأص   باط  ،التأص    .صا 
 أيعـــاج أل يطـــالتصا  الأســـ أ لأـــل صا ـــب يلـــصل تنـــاءج ل ـــى  لـــ  

ـــــ  أحلـــــام هللا دصل نقبـــــال ـــــ   ،تتطت  صل ـــــل باألســـــصة الحســـــنة   بالقت
 صالقتال، صت ف ت الأس أ ل صا هدات دأائرم.

                                                           

 .10/318  20768 أاع أتصاب أل ت صج  رادته، تقم س  السنل ال تتى ل ت رقي، باب 1س
 .3/311 ، 5-3095، تقم سل ، سنل أتي داصد، لتاب ال نائج  الحد   لل أنا تل أا2س
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 ثانيًا: حكم ما لم يحكم بما أنبل هللا:
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ   تعــالىسـبحانه ص يقـصل      

ې         ې  ى  ى    ائ  ائ     ې چ  صيقــــــصل تعــــــالى: (1) ،چۉ  ې    

 (2).چۈئ  ېئ  ېئ    ۈئەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ

ية ال رـاد لتقـد   رـا الا يفـي ص أالتـه  تضـا التـي  اآليا بثم ناتم     
لــــ  ل لــــانصا ضــــحية لأعتقــــدا  ضــــد األتت ــــاء ا  ــــتائمصأــــل ثــــم اتت تــــصا 

ـــــــه  ـــــــيأتطت ـــــــة  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ : تعـــــــالى قصل

  (5)چچ  چ  چچ چەئ  وئ  وئ  چ  ،چھ 
 رـ  صبـ   نفـا السـصتة تثصثة بـفا  أات فـة  ـيالقتآل قد صبفرم ل

صأـا أـدى أعتقـدا  هـؤ ء الفتيـة  وال فت هنا أاتع أل الأ ة اإلسصأية
صهـم يسـت رأصل  ،ال ي التبأصا بال راد لتغ  ت صاقا الأ تأا السصداني

  أدلترم أل القتآل ال ت مو
  يســت  الســات  »:  ــب ل ــى الســؤال األصل بحــد   التســصلن     

  7س «حــ ل يســت  صهــص أــؤأل، ص   جنــي الجانــي حــ ل  جنــي صهــص أــؤأل
صل نــه   يعنــي  ، رــ ا حلــم الســات  صالجانــي لنــد حــدص  الفعــ  الأ ــتم

أل أتت بـــه أتتـــداج لـــل اإلســـصم أص أرـــدت الـــدم،  فـــي التقادنـــا أل هـــ ا 
                                                           

 .   65س  سصتة النساء، اآلية 1س
 .   52س، اآلية نصت  سصتة ال2س
 . 47ساآلية ص   ،45ساآلية  ، ص 44ساآلية  ،  سصتة الأائدة5س
 .10/260 ، 4412تقمس ،اتل حيالبحي   ،12/96،  7-6782تقم س ،   ت  الباتي 7س
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 ــي ت ف ــتهم ل دصلــة أتأث ــة  ــي  رــ ل اآليـةأ  ــصهتي  ــي ا ســتد ل تاطـ
 –حســب أعتقــداترم – ــعترا الــ ي اتتضــى بــالحلم بغ ــت أــا أنــجل هللا 

ا لتقــاد  ت أــة القتــ  التــي أــل هــ ا  بــأنرم أتتــدصل لــل اإلســصم  نــتج
ل إ» لنرــا  ــي ح ــة الــصداع  ــي قصلــه: صقــد نرــى التســصل ،ترــا قــاأصا
م تأــة  ــصألم هــ ا  ــي ت ــدللم صأأــصال م صألتاضــلم حــتام ل ــيلم لحءدأــا

لـ   لـ  ص ـي  –أـتا  ثصثـةقالرـا  – ه ا  ي  رتلم ه ا، أ  هـ  ت غـ 
   تصنــــه نعــــم قــــال: صيحلــــم أص ص   ــــم   تــــت عل بعــــدي لفــــاتاج يضــــتب 

   1س .«بعضلم تقاب بعضا
إل هؤ ء الفتية يعتقدصل إل ال ـت عة  اأـدة   تص ـد   رـا أتصنـة؛      

 لــ ،  الصاقعــة الأ ــرصت لســ دنا لأــت تــل  صل ــل صاقــا الحــال  ثتــ    ــت
ســات   ــي لــام لنــدأا لطــ  حــد الســتقة بعــدم قطــا  ــد ال الاطــاب

صألنــه تأى  ــي  لــ  أبــ حة لألأــة   2س «ضــطتاتل ــترة ا »الأ الــة؛ 
تقتضــي أنــه  لــ ، صهــ ا ألنــه  رــم أعنــى الاطــاب الــد ني بأنــه أص ــه 

 ترـــا لـــدم لأبـــ حة العبـــاد، صأنرـــا ضـــتصتة طاتئـــة تقتضـــي أـــنرم أعال
 .حتى  تغ ت الحال ةتنف   العقصبة الحدية صاستتدالرا بعقصبة تعج ت 

                                                           

ط ــة، صتد بـحي  أسـ م، لتــاب األقضـية، بـاب نقـد األحلـام البا  ،13-10س/3  بـحي  التاـاتي، 1س
لتــاب  ،4/210 ، 30-2158تقــم س ،، ســنل التتأــ ي2/1344 ، 8–1718أحــدثا  األأــصت، تقــم س

سـان د،  تـل لتـد ، القتطتـي التـت الفتل، حد   التات  لد نه الأفات  ل  أالة، الأصطأ أـل الأعـاني صاأل 
نل ال تـتى، ، أات ـه الت رقـي  ـي السـ10/331م، 1981تحق   سع د إلتاب الأغتأـي، صجاتة األصقـاف 

 .6/100هـ، 1356تحق   ح دت أباد، أطبعة دائتة الأعاتف العثأانية، 
 .    143  األ بال صالنظائت:  تل ن يم، ، 2س
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أص  أ ــاج اإلســصم ل أســ م لنــد الضــتصتة أل  ــدلي ال ــت  أيضــاج 
لأـا  – سالتقية  إ ا ااف أل أأت صاقا   أحالـة ل ـى نفسـهيظرت ال فت
طتـ  الـ ي لـم ي  1س ، ـي قبـة البـحاتي لأـات تـل ياسـت – لتنا سابقاج 

 اج نــئطأصلــال ق بــه أ ،قتضــ  أنــه  لــ ا حــد الــتدة؛ ألل الضــتصتةل يــه 
  ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  :باإليأـــال لقصلـــه تعـــالى

   .(2) چ ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ
أــا أــدى التص  ــ  صهــص  ،تبقــى لنــا آاــت الســؤال الــ ي قأنــا بطتحــه

قـــصة إيأـــانرم بأعتقـــداترم صالـــ ي  ـــدل ل يـــه صاقــا حـــالرم ص  والــ ي حـــالفرم
صحـــ   ال رـــاد، صالتـــي  ـــتصل أنرـــم قـــد ص قـــصا  يأـــا أتادصا أـــل طـــتح  لـــتة

ـــادا  ال ـــا تة صاســـت ـــ  القي ـــاقتصع ت  تدال النظـــام القضـــية أـــل  ـــ صتها ب
 .اإلسصأي ال اأ  ترا

صأل هنا يألل ا نطص  لأحاتأة ال فـات اـاتع األأـة السـصدانية، 
سصح صالأصا رة بالدم حتـى  تحقـ  لرـم إ ا أا ن حصا  ي الداا  بقصة ال

هــ ا هــص صاقعرــم صت ــ  ، ص اإلســصأية تححيــاء  ت ضــة ال رــاد إقاأــة الدصلــة
أســباترم صال رــاد صســ  ترم لتحق ــ  صنبــت أعتقــداترم، صهــ ا أــا نت ــد أل 

صهـــص أل هـــ ل الفتقـــة قـــد اتت تـــ  هـــ ل الأ ـــجتة  ،تثتتـــه  ـــي هـــ ا البحـــ 
لأــا يعتقــد  الحتابــةأص لســتقة ابســتب أعتقــداترم الأتطت ــة صلــيا بســتب 

 .لاأة الناا
                                                           

 .161: ست  تعت فه ،عمار با ياسر  1س
 .      28س  سصتة آل لأتال، اآلية 2س
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إل ا نحتاف لـل طت ـ  الرـدف اإلسـصأي بالأعتقـدا  الأنحت ـة 
ا نحتا ــا ، صأ ــدها حا ــة ل حــ ت أنــه  غا تنــا ل ــى طت ــ   هــص أاطــت

الردى هص هللا صا نحتاف هنا أل يقبد   ت هللا، أص ل ى األقـ  ي ـت  
ة، أص أطــــاأا  ابــــية،  ـــي  اياتــــه الأصبـــ ة إلــــى هللا أقابــــد دن صيـــ
 . تؤدى إلى ااتصط األ رام صتغ ب الحقائ 

صالفتقة النا ية، صأ ل العجلـة  ، تيه الأس م ت ل الفتقة الرال ة صهنا
صالا طـــة، صأـــ ل الفتنـــة التـــي يفـــت أنرـــا صالفتنـــة التـــي  تبادتهـــا بـــالر صم 

ص تتتـــب ل ـــى لـــ   رـــم أـــل هـــ ل الأفـــاهيم ألأـــال صأنـــاهج،  صالأقاصأـــة،
إلـى  رـم   1س، نا ، هـ ل الأفـاهيم أـل التعـاتض صا اـتصط    ب أل

اإلســصم لأــا  ــاء أــل لنــد هللا ســبحانه صتعــالى   لأــا ترــصى ا نفــا 
الأ تم الـــ ي  د عـــه التقـــادل   يقـــدم ل ـــى ،  ـــصأبـــحاب الفـــت  الضـــالة

نأــا هــص  ــا،  اتت ــاب ال ت أــة لتحق ــ  ت باتــه لأبــ حته ال اتيــة، صا 
ؤأل ترـــا، يبـــصت لـــه تفل ـــتل بأنرـــا ل أبـــ حة يعتقـــد أل لـــه أ ثـــ  ل يـــا  ـــ

 العاأة.

ل ت أـة بسـتب الأعتقـد  ـي ال ــتائم انسـتا ، أل ل ـى  لـ   تنـاءج 
ا لتقادية الأنظأة    ـتى إ  أـا تـتال طائفتـه صأـا سـصى تأ رـم  باطـ ، 

صيقــدم الــص ء لقائــدل ل ــى الــص ء لإلســصم،  ،صيحاتأــه صلــص لــال بــحيحاج 
 يظاج ت نرم صأـ ل   ـتهم أـل األ ـتاد الـ  ل   أأا  ع رم  تنصل حا جاج  

 ؤأنصل بأعتقداترم،  نتج أل  تاء  ل  ضـغائل  ـي نفصسـرم، صتتسـت  
                                                           

 .101م ،2005 ،1ط/األتدل، لأال  الفتقال،دات  ،إلى هللا، د. هأام سع د قصالد الدلصة  1س
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 ـــي دصاا رـــم تصح التضـــحية ل فتقـــة صالعـــداء لآلاـــت ل حـــداج أل  تت تـــصا 
  تائم ضد اإلنسانية بستب ه ل الأعتقدا .

ا ا لتقاديــة أرـأل األأــة اإلسـصأية تتأ ــج بالصسـطية  ــي أحلاصبأـا     
ـــدلاة أل  صبـــ صا إلـــى النـــاا لـــال  تـــد ل؛ صأأصتهـــا التعتديـــة  ع أـــاء صال

النظـــتة الصســـطية ل تأســـ  بالـــد ل ببـــصتة حليأـــة ت عـــ  هـــؤ ء النـــاا 
 تبــصتصل الــد ل تصضــصح، ليحأــ رم أــل ا نحتا ــا  صال نــصح صيبــدهم 

 أعتقدا   ا  األبصل الغ ت ثاتتة.لل إتباع ال
 ألمة السودانية:  ثالثًا: حكم تكف:رهم ل

أيأـا اأـتئ قـال ألايـه »أل ت ف ت اآلات ل  قال:  ت النتي لقد ح    
   1س .«صا   ت ع  ل يه د باء ترا أحدهأا إل لال لأا قال ق يا لا ت

دلـاة »:   طص ـ  أـل بعـض دلـاة الفتنـة  قـالت  ـي حـد  لأا ح
حتـتاج  نبغـي ا  لـ ل   2س «ل ى أتصاب  رنم أل أ اترم إليه ق  صل   را

ـــدأاء  ـــ  ســـتيصج  ـــحل اســـتباحة ال ـــى  ل ـــت أـــا ص ـــد اإلنســـال إل أـــل الت ف 
اطـــأ،  ال ـــرادة بـــ  ل إلـــى القت ـــة، الأبـــتح ل بقـــصلصاألأـــصال أـــل الأ

صالاطـــأ  ـــي تـــت  ألـــ  لـــا ت  ـــي الحيـــاة أهـــصل أـــل الاطـــأ  ـــي ســـف  
   3س .أح أة أل دم أس م

                                                           

  .    60، تقم سأس مبحي  ، 15/328  6104التااتي، تقم سبحي    1س
  3411 ـي اإلسـصم تقـم س    جء أل حد   أات ه التاـاتي، لتـاب الأناقـب، بـاب لصأـا  النتـصة2س
 .3/1475  1847بحي  أس م أل حد   ح يفة تل اليأال تقم س، 3/1319
بــتي    أرصت ــة أبــت العتأيــة، القــاهتة، طبعــة الغجالــي،م أحأــد اإلأــا  ا قتبــاد  ــي ا لتقــاد، 3س

 .     143تدصل تات ة ، 
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أــل نقــصج   2س، ل ــقيقه ســ د قطــب  1س: يقــصل األســتا  أحأــد قطــب
"إل الحلـــم ل ـــى النـــاا بـــال فت  ستنظيأـــا  الغضـــب اإلســـصأي  لتـــاب

صلــ ل     ،صهــ ا أأــت لــيا بأ ــد ناج  ،يســت جم قت نــة قاطعــة   تقتــ  ال ــ 
 ضصج لل لصننا دلـاة صلسـنا  نتعتض لقضية الحلم ل ى الناا بال فت

   3س ."ئ  ل ناا   إبدات األحلام ل  رمدلصة أرأتنا تيال الحقا دصلة
 ـــــي لتابـــــه   4سالقتضـــــاصي الـــــدلتصت  صســـــ  لتـــــدهللا  يقـــــصل أيضـــــاج 

سا  ترـاد  ــي ال ـت عة  صالــ ي ابـ، الفبــ  األا ـت  يــه ل ـتد ل ــى 
صالتبــاتل أ تأعــاج   ــت  ، لتقــادل ل أ تأــا بال اه يــة رامسســ د قطــب ات  

ي تتنــال الا يفــي صأتبالــه صهــص  ا  ا ترــام الــ  ،أســ م ببــت   لباتاتــه
ي نعـــي   يـــه اآلل لـــيا  ـــت راج بأ تأـــا ألـــة إل الأ تأـــا الـــ " يقـــصل:

أ تأعــاج  ح ــ  ن ــأة الــدلصة اإلســصأية  قــد لــال الــ ي صا رــه النتــي 
                                                           

إتتاهيم حس ل  ا لي، لاتب إسصأي أبـتي لـه لـدة أؤلفـا ، يعتتـت لصأـة  لت ـة : محمد لطب  1س
صحتليــة بــاتجة، بــاحب أؤلفــا  هاأــة تؤســا ل فلــت اإلســصأي الأعابــت، أــل أؤلفاتــه  اه يــة القــتل 

 اإلنسال ت ل الأادية صاإلسصم، الأ اهب الفلت ة الأعابتة، أصقا صيلت ديا.الع ت ل، 
 .130 ، ،: ست  تعت فهس:د لطب  2س
 .    194  تنظيأا  الغضب اإلسصأي، د. ت ع  س د أحأد، ، 3س
د ل   را آات البحابة أصتاج بأبـت،  التي  ي قت ة بف  تتابصلد : هللا القرضاو   :وسف عبد  4س

م صأتــم حفــ  القــتآل 9/9/1926، صلــال أصلــد القتضــاصي   رــا  ــي  تــل الحــات  الجأ ــديهللا صهــص لتــد
،  ــأتم   رــا دتاســته التحــ  بأعاهــد األجهــت، ت ص ــدل، صهــص دصل العا ــتة أــل لأــتلال ــت م، صأتقــل أحلــام 

ت ـم  ،تأبـا تتدائية صالثانصية صلال دائأا  ي الط يعة، صلال تتت به  ـي ال ـرادة الثانصيـة الثـاني ل ـى 
ــه  ــي ت ــ  الفتــتة أحــد أتــتج ل أــاء الســنة  ــي العبــت الحــد   صتئــيا ا تحــاد يعتتــت  ،ظــتصف التقال

اإليأــال العــالأي لع أــاء الأســ أ ل، تــأثت بأحأــد الغجالــي صحســل التنــا، أــل تبــانيفه الحــصل صالحــتام، 
  .370، ،تل الجهتاء أساأة، تتا م الع أاء صط بة الع م الأعابت ل.سل يه ي صالحياة، تات انا الأفتت 
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صيقـصل لـل  ،بـص إلـه إ  هللا صأل أحأـد تسـصل هللا صثنياج لـا تاج   يعتـتف
ل: سـحت صا تـتاء صأسـاط ت األصلـ ل، أأـا أ تأعنـا اآلل القـائم تـبصد آالقت 

يط أــــل اإلســــصم صال اه يــــة،  يــــه لنابــــت الأســــ أ ل  رــــص أ تأــــا ا ــــ
ـــد ل، لرـــم حلـــم  ـــة أـــل الأتت ـــه ق  ـــة،  ي إســـصأية أبـــ  ة، ص اه يـــة دا  

صلئـ  ألـدا هـؤ ء ص  –م الأنـا ق ل، ص يـه الأتتد ل، ص يه أنا قصل لرـم حلـ
ل أ ثت ـة األأــة الســاحقة أ تجأـة باإلســصم  ــؤدصل  أـاه ت  ف ــتة ت ــص   –

أـــل اإلســـتاف صالأ اج ـــة الحلـــم ال ـــعائت الأفتصضـــة ... صلرـــ ا يلـــصل 
ل ــى هــؤ ء  أيعــاج بــأنرم  ــاه  صل لأهــ  ألــة، الــ  ل صا ررــم التســصل 

 ،ي   ت دلصة اإلسـصم، صأل صا تنـا أ  نعـتض ل ـ رم إ  العق ـدة  ،
      1س ."صالعق دة صحدها حتى ي ردصل أل   إله إ  هللا بأدلصلرا الحقيقي

ـــــبصد اإل  ـــــي أعظـــــم ال ـــــي األأـــــت   ـــــم يلـــــل أـــــل إل أصل ســـــصأية ل
أقابدهم أل  االفصا ال ـت عة   قـديأاج ص  حـد ثاج صل ـل القـصان ل  ـاء  
ــ ب أاالفــة ل  ــت عة بــالت م أــل  لــ ، صلعــ  الســت  ــي  لــ  أل أــل نب 

القـصان ل، إأــا أصتأ ـصل لــيا لرـم بــ ة بال ـت عة، أص أســ أصل قـد دتســصا 
د هللا قائأــــة ص يأــــا لــــدا  لــــ   حــــدص   2س،  دتســــصا ال ــــت عة القــــصان ل صلــــم

تحلأرا ا ـية هللا  ـح ا صقعـ  أعبـية  العقـاب ل ـى قـدتها بأـا حددتـه 
  3س. ال ت عة،   بأا حددل الاات  ل لنرا

                                                           

 .151، ، صس  القتضاصي  ،  تراد  ي ال ت عة اإلسصأيةا  1س
 .     27- 26القادت لصدة، ،    اإلسصم ت ل  ر  أتنائه صل ج ل أائه، لتد2س
،  أرت ـة أبـت العتأيـة،   اإلسصم صالسياسـة، د. حسـ ل  ـصجي الن ـات، دات الأعـاتف، القـاهتة، 3س

185     . 
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"ال ــــم أل أصل  ــــترة صقعــــ   ــــي   1س: ال رتســــتانيأحأــــد يقــــصل 
الا يقـــة  ـــترة إت ـــيا لعنـــه هللا صأبـــدتها اســـتتدادل بـــالتأي  ـــي أقاتـــ  

    2س. أت"صااتيات الرصى أعاتضة األالن، 
ـــــــتأ رم أأـــــــام النبـــــــص،  ـــــــداترم أســـــــتتد ل ت ـــــــد اضـــــــعصا لأعتق لق

صهـ ا الـ ي تأ ـ  إت ـيا  ،صلاتضصها لأا  ـاء   رـا تا ضـ ل لتص  راترـا
    3س .سصأياإل صتبعه  ي  ل  أ تاد ص أالا  لتت التات ة

إل أثـــــ  هـــــؤ ء يحـــــددصل أـــــصقفرم أســـــبقاج أـــــل اإلســـــصم دصل أل 
طصع ل ى أـا  يـه ألتفـ ل بأـا ه، أص ا   ردصا أنفسرم  ي التعتف ل ي

ل لانـ  أفـاهيأرم بضـالة اسيسـة  لد رم أل أفاهيم سـابقة البـنا، صا 
   4س . تتالرا ل  أف ا

                                                           

ــــل أحأــــد م  1153-1075س هـــــ 548-467س: شهرسااااتانيمحمااااد ال  1س ــــد ال ــــت م ت ــــل لت أحأــــد ت
تتع  ي الفقه ل ى اإلأام أحأد الاصا ي حليم، صأبصلي ص  قيه، ، صلد ب رتستال أتص الفت ، ال رتستاني

نرايـة  :بـن  لتـاب ،بـاحب التبـان  هـص ال ا عي، صقـتأ األبـصل ل ـى أتـي نبـت تـل الق ـ تي، ص 
، الأنتاـــبس  ، قــصي الفرــم، أ ــي  الــصل .الحفــ تصلــال لث ــ ،الأ ــ  صالنحــ  ،يــالالأنــاهج صالتاإلقــدام، 

هـــ  تحق ــ : أن ــتة 562س :الأــتصجي التحت ــت  ــي الأع ــم ال ت ــت، لتــد ال ــت م تــل أحأــد  ،1502،
تـات ة  ،3/27تـات ة الحـا  ،  ،5/263، لسـال الأ ـجال، 2/160، م1975 ،1ط/نـا ي سـالم، بغـداد، 

، تــل لث ــتا، طبقــا  ال ــا ع  ل، 11/941، تــات ة اإلســصم، 1/212، فقرــاءطبقــا  ال، 2/743، اتأــ 
هديـة  ،3/159 ،الغـجي تـل ، د ـصال اإلسـصم، 1/323 ،اضـي  ـربةاتـل ق، طبقا  ال ـا عية، 635،

ــــا  ال ــــا عية2/91 العــــات  ل، ــــا عى ،أــــتآة ال نــــال، 6/128 الســــبلي، ،، طبق حلأــــاء ، 3/289 ،الي
 .     2/64، اتل العأادل اإلسصم، ، دص 5/303، صم الجاهتة،  تل تغتي الن  ،141، ،الت رقي ،اإلسصم

 .1/6الأ   صالنح ، ال رتستاني،   2س
دات ، ل أ ــ  أحأــد بــد   حســل اــال ، نيــة األ ــصال  ــي إ ــتاف األأــم ل ــى الأــ اهب صاألديــال  3س

 .64،م، 1984-هـ1405، 1/ط، ال تب الع أية، ت تص 
 .113م، ،1992، 1ط/ العقصنية هصاية أم  صاية، لتد السصم البس صني، دات الص اء،  4س
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إل هنـا  طت قـاج صاحـداج يبـ  إلـى هللا صلـ  "  1س: يقـصل سـ د قطـب
چ  چ  چ  چ  چ   آاـــــت    ـــــؤدي إليـــــه لقصلـــــه تعـــــالى:طت ـــــ

ل ص   2سچڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڇ  هنــــــــــا  حقــــــــــاج ا 
ی  ی  چ  :تعــالى لقصلــه  3س، صأــا لــدال  رــص الضــصل ،صاحــداج    تعــدد

ص  يألــــل أل  ص ــــد  ــــي العــــالم أقــــصم أنر ــــاج أـــــل   4سچی  جئ  حئ
أنرج اإلسصم، ص  أنـجل ص  أبعـد أـل لـ  ألـتصل  ـي األلأـال صاألاـص  
صاألقــصال صالعقائــد، ألل أــل  ــت أــل اإلســصم لتاهيــة ألأــت  يــه صقــا  ــي 

   5س".ضص  ظم أأا  ت أنه أل الأل
ل لال ثأة صا ب ل ـدلاء نحـص الأـدلص ل أل يعأ ـصا بلـ  قـصاهم  صا 
إلى إلادة اإلسصم إلى  صهتل النقي صأب ه الس يم، د ناج لاأاج  اأصج   
تطـــتف ص  تعبـــب ل أعتقـــدا ، اإلســـصم الـــ ي يبـــب  أنـــاتة اإلنســـانية 

  أـــا ص  يفـــت ،  ـــؤأل ص   ل ـــ   ـــتد اج صأـــص  ،لإليأـــال صقـــدصة ل حضـــاتة
 ااي ص   اابــم،  لـــ ص  رــدم،  تفــاهم ص   ـــت ض، يســالم ص  يعــادي،  ـــ

  6س. ههص اإلسصم، ال ي   ب ل ى الدالي إلى هللا أل يس   طت ق
                                                           

 .130،  ،ت  تعت فهس :س:د لطب  1س
  .153سسصتة األنعام، اآلية   2س
 .136م، ،1968-هـ1388أعالم  ي الطت  ، س د قطب،   3س
 . 32ساآلية  سصتة  صنا،  4س
تــد هللا  ــا  إلــى الأــ اهب الحــ  أــل أبــصل التصح ــد، أتــي لإ ثــات الحــ  ل ــى الا ــ   ــي تد الاص  5س

 .84، ،لع أاء، دات ال تب الع أية ت تص اتل الصج ت، تحق    أالة أل اأحأد تل الأتتضى 
 .161 – 160، ، أبت، م، س نا1992 ،3ط/اإلسصم السياسي، د. أحأد سع د الع أاصي،   6س
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إل صا ب السـائت ل  ـي طت ـ  أـا، أص أـ هب أل  ثقـصا صيطأئنـصا  
لغايــة الرــادف إلــى ا تعــالىالأصبــ  إلــى هللا أــل أل  لــ  الطت ــ  هــص 

التـــي يقبـــدصنرا، حتـــى    تعتضـــصا إلـــى الضـــياع، أص يســـاصتهم ال ـــ  
الأقبـــصد  يقـــ   صلـــدم الثقـــة لـــل أصابـــ ة الســـ ت، أص تـــ ل ال رـــد لن ـــ 

لجأرم صتضيا قدتاترم، ه ا الطت ـ  الـ ي يـأأل أـل يسـ  ه هـص طت ـ  
   1س. صأبحابه أل بعدل التسصل
 صحأـى بـصحاإل  لت جصلج   ،ال عصب أيق  اإلسصم  اءلندأا ص 

 لــد ج  ص  ، ــتله إ  اج حقــ  تــت  لــم اإلنســال صلتاأــة صالحت ــا  الحتأــا 
 هنا  لال  ح ا إليه، دلا إ  ا ت ص  اأص تر إ   ض  ة ص  ، تضه إ 
 ص  الـد لأـل  ه ا   يا الفلت،ة دلا لبصت  ي الد ل باسم  ت ت أل

 ،اج ظصأــ ى رــص صال ،اج نــات  النــصت يح ــ  أل  ت ــد أــل ثــمأ هــص تــ  إليــه  نســب
 صأنجتهم بع اب  د د. ،هؤ ء أل هللا ح ت صلقد

 رابعًا: حكم المحارب على التأويل:  
حلم أحاتأة اإلأام ل ـى التأص ـ   ات ـ  لـل حلـم الحتابـة تـدصل 

إ  إ ا لانــ  الحــتب  تأص ــ ،  اإلأــام إ ا قــدت ل ــى صاحــد أــنرم لــم يقتــ 
أست بعد انقضاء الحتب  حل حلأقائأة،  ه حلـم التـدلي الـ ي صأأا إ ا  

ق ــ  يســتتاب ، ص    ــدلص إلــى تدلتــه، ق ــ  يســتتاب  ــحل تــاب، صا   قتــ 
 . حل لم  تب  ؤدب ص  يقت 

                                                           

-هـــ 1415طبعــة، ، دار النشوور اإلسووالمية، ض  مشووهورموون فقووك الوودعوب طريووق الوودعوب، مكووط  1س
 .87  ، م1995
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ل أ ، إ  ظفـت ترـم  حلأرـم إ ا تـاتصا أأا أا   جم هؤ ء أل الحقص 
  يقــام ل ــ رم حــد الحتابــة ص   ؤاــ  أــنرم أــا أاــ صا أــل الأــال إ  أل 

ن قتــ و  أــا اات فــصا، هــ  يقتــ  قبابــاج بأــل ص ــد ت ــدل   ــتد إلــى تأــه، صا 
  3س، صال ـــا عية  2س، الأال يـــةص   1س، الحنفيـــة قرـــاء  ق ـــ  يقتـــ  صهـــص قـــصل 

   4س .صالحنات ة
لرـؤ ء  اـتآصق ـ   ـي تأى   5س ،ةأاأيال يعة اإل قرم  ي  ل  ص صقد     

:   يقتــ ؛ ألل لـ  أــل قاتـ  ل ــى التأص ـ ،   ــيا بلـا ت قطعــاج؛ الفقرـاء
صحلــم التأص ـ   ــتره تــدتأ  ،ال ـا ت بالحقيقــة هـص الألــ ب   الأتـأصل ألل

 .    لنرم حد الحتابة
                                                           

 .5/33 الستاسي،، الأبسصط ،3/252ل سأتقندي  ،تحفة الفقراء ،4/48الرأام  تل   ت  القد ت  1س
 ،ال ــا يص  ،175-8/151 ،سـت لاتا ، 3/236 تـل ت ـد ، الأقـدأا ص  ،462، ،  تدايـة الأ ترـد2س

حا ـــية  ،7/135، ي ت الـــدتد ،ال ـــتح البـــغ تص  ،5/109ال ت ـــت ل ـــتح ، ا2/1089،  تـــل لتـــد التـــت
 ،حا ـــــية العـــــدصى ، 812-4/809 غـــــة الســـــال ، أحأـــــد تـــــل أحأـــــد البـــــاصي، ت، 4/349الدســـــصقي، 

 ،228، ،ال ع ــي ،الســال  ســتاع ،850،أبــت، ، لــ ، ل ــي ، القــاهتة ــت  الع ــي الأا ،2/402
    .6/276 ،الحطاب ،أصاهب ال    

ال ـا عي  نراية الأحتـاع،، 5/515 األم، اإلأام ال ا عي،، 175-4/173 ،ال ـصه ي ،  جاد الأحتاع3س
  دات هـــ1276سإتــتاهيم الت  ــصتي  ،حا ــية الت  ــصتي  ،2/218 ل  ــ تاجي  ،، الأرــ ب7/402 البــغ ت،

، 4/170 حا ـ تا ق  ـصأي صلأ ـتة، ،254، ، د. عبد ال ـميعأنراع الطالب،  2/270 ،الفلت ت تص 
 .56 ، الأاصتدي،، يةاألحلام الس طان

،  ـــ ة فتـــاصي الأ أـــصع  ،4/147 ،تـــل قداأـــة  ،، صال ـــا ي27/24، صالأقنـــا ،12/260الأغنـــي،   4س
الـتحأل تـل  لتد التصض الأتأا، ،6/154، ِ تل أف   ،الفتصع ،487 -28/486، اإلسصم اتل تيأية
 ،ســـعد تـــل حأـــد لت ـــ ، ادن ـــ  الأـــت  ،2/2 ،ألتـــي القاســـم الببـــتي  ،التفت ـــا ،7/390، أحأـــد الن ـــدي

،226. 
 .5/339 ،الطصسي، ، الاصف3/155السأتقندي،  ،  تحفة الفقراء5س
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 المطلب الثالث
 عقوبة الحرابة في الشرع والقانوا 

 لتنا الاصف ال ي دات ت ل األئأة  ي التبات  ع  الحتابة إ ا 
صقا داا  الت د أص اات را، ل ل  ت صل لقصبة الحتابة صاقعة ل ى 

ة نظت ل   ت  ، صلقد ن، القتآل ال ت م ل ى لقصبة حسب ص ر
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  الأحاتب  ي قصله تعالى:

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

 .(1)چ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

صال ـيعة   4س،صالحنات ـة  3س،صال ـا عية  2س،تف  ل    أل الحنفيـةاصلقد 
 ي:الت  اء  بالتتت ب لالقصبا  الأحاتب  ل ى أل ل  5س،ال عفت ة

 نفي.الأااف الست  :  -1
 أا  الأال: يقطا أل اصف. -2

                                                           

 .33  الأائدة، آية 1س
 ،، صالأبســــصط9/93، يل  اســــان ،تــــدائا البــــنائا ،251 – 3/245ندي،   تحفــــة الفقرــــاء، الســــأتق2س

 . 5/195ل ستاسي، 
، األحلام السـ طانية، ل أـاصتدي، 4/199 تة،  صأي صلأ، حا  تي ق5/525  األم، اإلأام ال ا عي، 3س

 . 254 – 249 /4، جاد الأحتاع، ال صه ي، 58، 
 ،315 – 28/301، أ أصع  تاصى   ة اإلسـصم اتـل تيأيـة، 4/429   ال تح البغ ت، الدتد تي،4س

صالأقنـــا  تـــل قداأـــه  ،481 – 12/475 ،، الأغنـــي2/232 ،أتـــي القاســـم ال ـــصب الببـــتي  ،التفت ـــا
دات ال تــاب اتــل قداأــة،  ،، الأغنــي صال ــتح ال ت ــت141 – 6/140الفــتصع  تــل أف ــ ،  ،26/22-24

 .10/58 ،م1983، العتأي
 . 3/458،   الاصف، الطصسي5س
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صيبـــ ب ألنرـــم  ،ص ـــي تأي آاـــت يقتـــ  حـــداج يقتـــ  حـــداج  قـــط : قتـــ ال -3
 أحاتأصل.

 أا أا  الأال: القت  صالب ب أعا.القت   -4
 حنرم  تتلصل الايات لإلأام ل ى   2س ،صالظاهت ة  1س ،أأا الأال ية

ي لقصبة أل العقصبا  التي نب  ل  را اآلية السـابقة ل ـى أل  صقا أ
ألي  عــ  أتــال الأحــاتب ل ــى حســب أــا    اتــات ،حســب ا ترــاد اإلأــام

   3س. تى أنه  تف  أا الأب حة العاأة
ـــى تفســـ ت  ـــ ل الفقرـــاء ااـــتص رم ل  صاألبـــ   ـــي هـــ ا الاـــصف ت
 حـــتف سأص  الـــصاتد  ـــي اآليــــة الســـابقة،  أـــل تأى أل حـــتف سأص   ــــاء
ل تيـــال صالتفضـــ   قـــال: إل العقصبـــة  ـــاء  أتتبـــة ل ـــى قـــدت ال ت أـــة، 
ص ع  ل    ت أة بع نرا لقصبـة بع نرـا، صأـل تأى أل حـتف سأص   ـاء 
ل تا  ــت، تــت  اإلأــام  صقــا أي لقصبــة ل ــى أي  ت أــة بحســب أــا  ــتال 

  4س.أصئأاج ل أب حة العاأة"

                                                           

، أصاهــــب ال   ــــ ، 3/228، الأقــــدأا ،  تــــل ت ــــد، 299 – 6/298   الأدصنــــة، اإلأــــام أالــــ ،1س
، تدايــة الأ ترــد  تــل 4/228 ،ال ع ــي ســتاع الســال ، لثأــال تــل حســ ل 315 – 6/314الحطــاب، 
، ال ــتح ال ت ــت، 4/348ة، ، حا ــية الدســصقي، ألتــي لت ــ4/148، ال صا ــب الدت ــة، 458ت ــد، ، 

- 402 س/2، ، حا ــــية ألعــــدصي 4/809البـــاصي، ، ت غــــة الســـال ، أحأــــد أحأــــد 5/135تي،  الـــدتد
403.   

 . 319 – 11/317  الأح ى،  تل حجم، 2س
 . 254لتد السأيا أحأد إأام، ،    أنراع الطالب،3س
تقن ل الفقه ال نـائي، آدم سـصأي ج ــدال،  ، 526 –525س /2القادت لصدة،    الت ت ا ال نائي، لتد4س

،163. 
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 ثانيًا: عقوبة الحرابة في القانوا:
م ل ـى 1991نة   أـل القـانصل ال نـائي لسـ168لأادة سلقد نب  ا    

  -لاآلتي: ألقصبة الحتابة تقت 
 - :بالتالي أل  تت ب  ت أة الحتابة يعاقب

 باإللدام ثم الب ب إ ا تتتب ل ى  ع ه القت  أص ا  تباب. -أ 
ليأنــــى صالت ــــ  اليســــتى إ ا تتتــــب ل ــــى  ع ــــه األ ى بقطــــا ال ــــد ا -ب

 باب الستقة الحدية.ال سيم أص س ب أال  ت   ن
بالس ل أدة   ت اصج سبا سـنصا  نفيـاج  ـي   ـت الحـا   الـصاتدة  -ع

   1س. سأ  ص سب  : ي الفقتت ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 السصدال. ،تة العدلاقتا  سأ  صسب  صسع  صج   الف168م الأادة س1991  القانصل ال نائي لسنة 1س
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 المبحث ال،الث

 البغي بسبب المعتقد
 

 هكبغي مفهو : هيول هكمطلب 
 هكمعتقم بسبب كلبغي نم ذج: هكث ني هكمطلب 

ً  هكبغي عقوبة: هكث كث هكمطلب ً  شرع   وق نون 
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 المطلب األول 
 مفهوم البغي 

 : تعريف البغي في اللغة:أوالً 
ڄ  ڄ  چ لقصله تعـالى:  2س، أا باغ  1سالبغي لغة يعني الط ب       

نقــــــــصل:  (4)چ  ۇئې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئچ صقصلــــــــه: (3)چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  
صتبـا ي القـصم: يعنـي صتسـ ط صظ ـم،   5س صل بغيـا ت ـاصج الحـ  صالتـدى

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :تعـالى قصلـهل  6سبغى بعضـرم ل ـى بعـض

صبغـــ  الأـــتأة إ ا  ،يقـــال بغـــى ال ـــتح إ ا تتاأـــى إلـــى  ســـادص   7سچ  ٹٹ
  9س.چ  جئیىئ  ی  ی  ی  چ :هقصلل  8س ،  ت 

                                                           

، الرـتصي، الجاهت، 2/607ت ب الحد  ، أتص إسحا ،  ، 4/453، الا    تل أحأد، لتاب الع ل  1س
 .57، الأع م الص  ج، ، 1/271،أقا يا ال غة، التاجي  3/381 ت ب الحد  ، الاطاتي ، 56،
 .1/243، تل لياض، أتص الفض ، أ ات  األنصات، 1/343 ،1/19، ت ب الحد  ، الجأا تي   2س
 . 64س، أية   سصتة ال ر 3س
 . 164س، أية   سصتة األنعام4س
 أســــاا البص ــــة، الجأا ــــتي، ،6/2281البــــحاح ل  ــــصهتي، ، 4/85الفــــاتاتي، ، د ــــصال األدب  5س
 ،126، ،ط بة الط بة، النسفي ،1/70
 .124، ،قطت الأحيط، لبطتا البستاني، 5/106 ،، الأاب،6/27 الأحيط األلظم،  6س
 . 90  سصتة  صنا، أية 7س
هــــ  244الســـل  ، أتـــص  صســـ  يعقـــصب تـــل إســـحا  س : اتـــل، ل العتأـــيال نـــج ال غـــصي  ـــي ال ســـ  8س

الرــتصي،  ،ترــ  ب ال غــة ،1/370تــل دت ــد، ،  أرــتة ال غــة، 51تحق ــ : أص ســ  هفنــت، القــاهتة، ،
، لفــتص  ال غصيــةا ،58،  ،أاتــات البــحاح، ل ــتاجي ، 1/130 تــل  ــاتا،  ،أ أــ  ال غــة ،8/180

 .232،أتص هصل تل أرتال العسلتي، 
 .77 أية  سصتة القب،، 9س
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نســــتنتج أأــــا ســــت  أنــــه    ص ــــد ااــــتصف  ــــي الأعنــــى ال غــــصي، 
هأـا يعنـي أنـه يط ـب أص  ت ـد ل، إ  لصآصأعنى اآليا  السابقة أـل القـت 

أص  ت ــاصج  ــي الحــد، أص هــص بأعنــى الظ ــم صالفســاد، صقــد أ ــات   أأــتاج 
ل، إ  أنـــه ي ـــتأ  ل ـــى آإلـــى أل ل بغـــي أعنـــى أصســـا  ـــي القـــت  األديـــال
يــــــا  الأحتأــــــا  الظــــــاهتة ع يــــــة صقصليــــــة، لأــــــا تناصلــــــ  اآل    أــــــدلص 

صالباطنـــة، صت ـــتأ  أيضـــاج ل ـــى أـــدلص   لقديـــة، صأنرـــا أـــا يأثـــ  بغيـــاج 
  ت.أااألتض، صقصة الأعابي صالأحت ل ى الغ ت، أث  الفساد  ي 

 :انيًا: البغي في االصطالح الشرعيث
ـــــــ   أـــــــل الحنفيـــــــة   3س،صال ـــــــا عية 2س،صالأال يـــــــة  1س، لقـــــــد اتفـــــــ  ل 

بأنه يعني الاتصع لل طالة اإلأام الحـ ، صلنـد الحنات ـة   4س،صالحنات ة
 ل ؛ لبغــ رم صا تــ، صقــد ســأ   5سصلــص لــال اإلأــام   ــت لــادل ص  ــت أطــاع

هم لل الحـ ، ثـم ا ـترت  ـي العـتف  ـي ط ـب ص لصأ اصجترم الحد، صلد
 . 6سأا   يح  أل ال صت صالظ م

                                                           

تقندي، ، تحفــة الفقرــاء، ل ســأ5/133، الأبســصط، ل ستاســي، 5/334 ،، الرأــام ــت  القــد ت ــتح   1س
 .4/261 ،الدتت الأاتات 3/883 ،ل سأتقندى الفقه النا ا ،4/295 يج  غالتت  ل الحقائ  ، 3/251
 .276  أصاهب ال    ، الحطاب، ، 2س
  .4/113 ، ال صا ب الدت ة،2/270 صتي،  لتحا ية ا، 4/426 ،ي ت ل تح البغ ت، الدتد  ا3س
، 4/173، ال ـصه ي، ، جاد الأحتـاع4/170 ،صأي صلأ ـتة ـحا ـتا ق ،2/217   الأر ب، ل   تاجي،4س

 531، األحلام الس طانية، ،5/522، األم، اإلأام ال ا عي، 7/402نراية الأحتاع، 
حا ــية الــتصض ، 10/60تــل قداأــة، ، صالأغنــي،  27/58الأقنــا، ، 4/293، ل ح ــاصي،   اإلقنــاع5س

  .7/390  دي،التحأل تل أحأد الن لتد الأتأا،
 .226لأتام، ال  ة سعد تل لت  ، ، ن   ا  6س
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أـا قسـم   ثال  لرأا أ "إل البغي قسأال  1سيقصل اإلأام اتل حجم:
صأـا  ـتى أ ـتاهم  ،صا  يه لـالاصاتعأ أاط ات صا ل ى تأص    ي الد ل

ــــا  ،أــــل ســــائت األهــــصاء الأتحالفــــة ل حــــ  صأأــــا قســــم أتادصا ألنفســــرم دني
  2س." ات صا ل ى إأام ح  أص ل ى أل هص أث رم

يعتتـــت البـــا ي بأنجلـــة أـــل أ ترـــد  أاطـــأ، أص بأنجلـــة أـــل اـــال  
ألنرــم اــالفصا تتأص ــ   ــائج   3س، الأســائ  ا  تراديــة الفقرــاء  ــي بعــض

 م لأــا  ــ رم أــل أه يــة ا  ترــاد ــي التقــادهم ل ــنرم أاطئــصل  يــه،   رــ
عــــ ت، صأــــا صتد أــــل  أرــــم، صأــــا صقــــا  ــــي لــــصم الفقرــــاء  ــــي بعــــض ال

الأصاضا أل  سقرم أحأص ج ل ى أل   أه يـة  يـه لص ترـاد، أص تأص ـ  
صاج الاــتصع لتأص ــ  الاــات  ل يعتقــدصل  ــ اســد   يقطــا تبطصنــه، تــ  

 .لندأا حلم الت ال ،ل ي تل أتي طالبل ى 
تضـي  -البـد    أتـي بلـتسـ دنا أيضاج تأص   أانعي الجلـاة أـل 

بأنرم    د عصل الجلاة إ  لأل لان  بصة سلل لرم، صهص  - هللا لنه
لالجلــــاة  ،تع، أأـــا إ ا ات ــــصا بـــص تأص ــــ  لأـــل بغـــي حــــ  ال ـــالنتـــي
ـــم يلـــل لرـــم  ،لنـــاداج  أص تتأص ـــ  يقطـــا تبطصنـــه، لتأص ـــ  الأتتـــد ل، أص ل

 ــصلة،   ــيا لرــم حلــم البغــاة، أص ات ــصا لعــداصة تــدصل التقــاد،   ــيا 
   4س .تبغاة

                                                           

 .199، ،  اإلأام اتل حجم: ست  تعت فه1س
 .11/97،  تل حجم، ى  الأح 2س
 . 5/335 ،الطصسي ،  الاصف3س
 . 7/402  نراية الأحتاع، ال ا عي البغ ت ،4س
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 ،أـل طالـة اإلأـام ح ا تق ب قصم أل الأس أ ل ل ى ت ـد صات ـصا 
 ي ل ـتسـ  لأا أ ،صل   لل  ترترم ، أالةدلاهم إلى العصدة إلى ال

تضي هللا لنرأـا إلـى الاـصاتع   1س هللا اتل لباا لتد تل أتي طالب
ل قــات رم حتــى يفــت   أعرـــم، أص ص   تــدصهم بالقتــال حتــى  تــدصل،  ــحل تــد

صيلـــصل  ـــتط   2س ، ـــحل لانـــ  لرـــم  ئـــة أ رـــج ل ـــ رم، ص   تبـــا أـــصل رم
حبصل  صلة لرم بلثتة، أص قـصة، بح ـ  يألـل أقاصأـة اإلأـام، صي ـتط 

صلقــد أاــ  قتــال الأ ــتل ل   3س، ص ــ  يعتقــدصل بــه  ــصاج الاــتصع ل يــهتأ
، صقتــال صقتــال البغـاة الأتتــد ل أــل أتـي بلــت البــد   أـل التســصل

  4س. البغاة   ت الأتتد ل أل ل ي تل أتي طالب
ال غـــــة صا بـــــطصح ل بغـــــي إل تعت ـــــ   نســـــتا ، أـــــل تعـــــات       

ح،  رــص يعنــي الاــتصع ل أــاء ال غــة يطــات  أعنــى البغــي  ــي ا بــطص
 عة اإلســصأية البغــي صأ ــاصجة الحــد  ــي لــ  الأعن ــ ل، صل ــل  ــي ال ــت 

ضـــد الحـــا م لتأص ـــ  ســـائ ؛  ة أالـــ ـــت،  أتـــى أـــا اـــتع الثاتـــ     تغ
أأــــا الاــــتصع ل ــــى الحــــا م الصضــــعي إلقاأــــة ،  يعــــاأ صا أعاأ ــــة البغــــاة

حلصأــة  د ــدة،  رــص  ات ــ  ل ــى حســب الجأــال صالألــال صحلــم النظــت 
لــــى الفلــــت، صهــــ ا بــــص  ــــ  يســــب  ل ــــى النظــــام اإلســــصأي ا ســــتقتات إ

 .ل ى الدصام صالثبا 
                                                           

 .22، ،: ست  تعت فههللا با عباس عبد  1س
 .3/883، يتقندالسأ ،  ألفقه النا ا2س
 5/883بلت ال جائتي،أتص ، الأ اهب األتأعة ى  الفقه ل 3س
 . 2/218ل   تاجى، ،، الأر ب4/170ة، تي ق  صأي صلأ ت    حا 4س
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 ثالثًا: البغي في القانوا:
ــتاح القـــانصل البغـــاة بــأنرم قـــصم  ات ــص  ل لـــل قبضـــة لقــد لـــتف   

  2س، صهــــم أؤأنــــصل  اــــالفصل ال أالــــة  1سة، اإلأــــام صلرــــم أنعــــة ص ــــصل
لتأص ـــــ    4س،ي نظـــــتهمتتأص ـــــ  ســـــائ   ـــــ  3سص نفـــــتدصل بأـــــ هب اتتـــــدلصل

 تاــــــتع هــــــ ل   6س چ   ڑڈ     ڈ    ژ  ژچ  ــــــي قصلــــــه تعــــــالى:   5س،الاــــــصاتع
األ ــاا، ل ــى الحــا م لق ــب نظــام الحلــم أص لتغ  ــت النظــام السياســي 

   7س.ل دصلة أص ا لتداء ل ى الحقص  السياسية لأل تاد
  ي ـــتتط  ـــي البغـــي تعـــدد البغـــاة، تـــ  يلفـــي تحقـــ  الأغالبـــة،  
، لــ   ــتد أاــال  أص أ أصلــة االفــ  اإلأــام، أص نائبــه أغالبــة صيعتتــت

أص ا أتنـــاع لـــل صا ـــب لال رـــاد  ،لأنـــا حـــ  ص ـــب ب تعـــالى لالجلـــاة
   8س.مل عباد، أص  الت  ل ى ا ا اإلأا الأتع ل، أص ح 
تتــــد  أالــــة تتأص ــــ ، صت أعــــ  لحــــتب الأ تأــــا الأســــ م ا أتــــى 

 .صهللا أل م تقات  ل ى أنرا  ئة با ية
                                                           

البغــي ، 2/548، القــادت لــصدة الت ــت ا ال نــائي، لتــد، 160أتــص جهــتة، ،  ،  ال ت أــة صالعقصبــة1س
 .160تقن ل الفقه، أتص آدم سصأي ج دال، ، ، 26الأ   أنبصت، ،  السياسي، لتد

 .93أحأد  تحي ترنا ،  ،  نظت ا   ي الفقه اإلسصأي2س
 .19لاأت، ، العج ج   التعج ج، لتد3س
 .332، ، أحأد إتتاهيم لحديةأسقطا  العقصبة ا ،316ل ل  ت أة ال نقيطي، ، آالقت   لصع 4س
 .1/345  قضايا الفقه صالفلت الأعابت، د. صهبة الجح  ي، 5س
 .40، آية   سصتة  صس 6س
 .40الفتاح اضت، ،    ال ت أة، لِتد7س
 .203، ، لحت ة الد نية، التدة صا93أحأد  تحي ترنا ، ،  نظت ا   ي الفقه اإلسصأي8س
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 نيالمطلب الثا
 ج لجرايم البغي بسبب المعتقدذنما

ى  ــي القـانصل بفقــه الثــصتة أي األبــصل التــي يقاتـ  البغــي أــا يســأ  
ت صج   را الثصتة ل ى نظام الحلـم بأعنـى الاـتصع ل ـى الحـا م بـالقصى 
ل قضــاء ل ــى حلأــه، صنحــل اآلل  ــي جأــل لثــت  يــه البغــي ل حــد الــ ي 

ي، صل ـــل هنـــا   ـــت  تـــ ل البغـــي  ـــي أط ـــ  ل يـــه تأيـــا الثـــصتا  العتأـــ
ثـــصتة  نـــ لت أنرـــا ال ـــت عة اإلســـصأية، صالبغـــي  ـــي الحلـــم الصضـــعي سال

 - :ل ى ست   الأثال
الاــــتصع ل ــــى الحــــا م  ــــي ال ــــت عة اإلســــصأية أق ــــد لأــــا نصحــــ   -أ
ل ــى اإلأــام،  ــص   ــصج الاــتصع ل ــى الحــا م، ص  يلــصل   *س بالتأص ــ س

ب  تـي  الاـتصع ل ـى حسـب أـا صتدل  ـي أ تصلاج  ـي اإلسـصم إ  بسـت
ال ــتع، صا   لــال حلــم الاــتصع حتابــة؛  لــ  ألل الحلــم اإلســصأي يقــصم 
ل ى العق دة اإلسصأية،  حل لان  الثصتة تندتع تحـ  هـ ا الأتـدأ،  رـي 
أ ــــتصلة بالضــــأانا  الأنبــــص، ل  رــــا  ــــي البغــــي، أأــــا إل لانــــ  

  1س.لغتض آات  ري حتابة تص ب حد الأحاتأ ل

                                                           

أص  ،بـحيحاج  أل يلـصل التأص ـ  ي سـتص دلاء ستب ل اتصع صالتـدل   ل يـة، صياالتأص   الأقبصد هص س*  "
، صيعتتت التأص    اسداج إ ا أصلصا الدل   ل ى اصف ظاهتل صلص لان  األدلة ل ى ل اسداج   يقطا بفساد

 ،رملادلاء أه  ال ام  ي لرد ل ي لـتم هللا ص ـه بانـه يعـتف قت ـة لثأـال صيقـدت ل ـ  ،التأص   ضعيفة
قـــصلرم ص ـــرادترم". الت ـــت ا  دلـــاء بـــادت أأـــل   يعتـــد بأـــا أل ا ،يـــاهمإطأتـــه اص  يقـــت، أـــنرم لأص 

 . 2/552، لتد القادت لصدة يال نائ
 .4/425، ي ت تد  ال تح البغ ت، أتي التتلا  الد1س
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الاــتصع ل ــى الحــا م أص سالثــصتة   ــي القــانصل الصضــعي أ ــتصلة  -ب
صهـــص حـــت  ـــي  ،ألي ســـتب؛ ألل القـــانصل الصضـــعي أـــل صضـــا ال ـــعب

العدصل لـل الحـجب الحـا م، إل تأى أـا هـص أ ضـ  أنـه، صهـ ا الاـتصع 
هــ ا   لقــاب ل يــه، إ  بال ــتصع  يــه، ص لــ  يعتأــد ل ــى أــدى ن ــاح 

صا صانتقـ  الحلـم إلـ رم، يلصنـ ، ـي ثـصتترم  حـصا أالاتصع،  ـحل الثـصات إ ا 
  تأــصا أ عالــه إل ص  ،هــم الحلــام، تــ  صيألــل لرــم أحاســبة العرــد البائــد

أأـــا  ــــي اإلســــصم  ـــحل ن ــــاح البغـــاة   يســــب  ل ــــ رم  اســـتطالصا  لــــ ،
 صستب اتص رم.   ،الأ تصلية، إ  إ ا لانصا ل ى ح   ي تأصلرم
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 المطلب الثالث
 لشرع والقانوا عقوبة البغي في ا

 :اواًل: عقوبة البغي في الشرع
تقاتـــ  لقصبـــة الحتابـــة تتأص ـــ  التـــي ســـت  الحـــد    يلقصبـــة البغـــ
ع؛ ألل ا اـــ  لرــا نأـــأأـــة حتابــة أ ــجتة الثـــصتة لــ ل  لــم نلنرــا  ــي  ت 

اطــت أت أــة بســتب الأعتقــد صيلفــي أنــه أــل نــه  أالبغــي أبــصج أثتــ  
 ال تائم التي تتت ب ضد اإلنسانية. 

 : عقوبة البغي في القانوا:ثانياً 
ـــائي لســـنة  ـــم  ـــ لت القـــانصل ال ن ـــه 1991ل م  ت أـــة البغـــي؛ صل ن
صة لأعاتضــة الســـ طة   سالــدل63نبــا ل ــى لقصبـــة الفتنــة  ــي الأـــادة س

أص  ـتصع أي  ،أص  ن ـت ،لقـصة ال نائيـة : "أـل  ـدلصأص ا ،العاأة بالعن 
ل نائيـــة دلـــصة لأعاتضـــة الســـ طة العاأـــة لـــل طت ـــ  العنـــ  أص القـــصة ا

   1س ."أص بالعقصأت ل أعاج ، أص بالغتاأة يعاقب بالس ل ثص  سنصا 

                                                           

 .صجاتة العدل السصدال  63سالأادة  ،م1990القانصل ال اني لسنة   1س 
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 المبحث  الرابأ

 الردب بسبب المعتقد 
 

 المطلب اتول  مضهوم الردب             
 تقد  نمان  للردب بسبب المعالمطلب ال،اني             
م وقا              م المطلب ال،الث  عقوبة الردب شرعا  نونا
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 المطلب األول
 مفهوم الردة

 :أواًل: الردة في اللغة
  1س، اء تعت   التدة  ي ال غة بال ست صالت د د اسم أل ا تتـداد

: اتتـد صتقـصل  3س،يقال: استتد ال يء ط بـه، صتدل ل يـه  2س، أبدت تدل
صتدل  ـصل ل ـى   5س، أت ـا صتدل إلى أنجله  4س : ت ااج ثتل، اتتدادل ى أ

   6س.األأت: حأ ه ل يه
هنا اتمور     ن   (7)چڈ  ڈ  ژ  ژچ  :تعالىسبحانه ص يقصل 

ڭ  ڭ  چ وقولوك تعوال    (8) ك،من نوائب الدهر يوراد بهوا فوال مورد لو

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ       چ  :تعـــالى صقصلـــه (9)چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

أي   أبــت ه لـــه أـــل قـــصلرم تد  (10)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٿ   ٹ 
 بت ه . اج أص أتد اج ال يء لل ص ره  تدل تد

                                                           

 .  239،بلت التاجي،  أتيح، ا، أاتات البح261الأع م الص  ج، ،، 3/49أ أا البحت ل،   1س
 . 173-3/172لسال العتب،  تل أنظصت،   2س
 . 2/473البحاح تاع ال غة، ل  صهتي،   3س
 . 744قطت الأحيط، بطتا، ،  4س
 . 191الأفتدا ، ل تا ب األبفراني، ،  5س
 .281، إتتاهيم صأاتصل، ،الأع م الصسيط  6س
 .  6سسصتة ،، اآلية   7س
 . 191، الأفتدا ،  8س
 .  21س اآلية سصتة الأائدة،  9س
 .  43ساآلية  سصتة التصم،  10س
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أي   يبــت ه   1س «   ــتد القضــاء إ  الــدلاء»  ــاء  ــي الحــد  :    
صتقــصل   تــتد   2س«تــتد الرديــة  » :صحــد   ،ه إ  الــدلاءص د عــه ص رصنــ

   3س .ال يء إ ا لم يقت ه دء صت السائ  أي   تتدصل تد حتأال بص  ي
 الردة في االصطالح الشرعي:تعريف ثانيًا: 

ـ   لقد اتفـ     6س، ـا عيةالص   5س،أال يـةالص   4س، حنفيـةال أـل الفقرـاء ل 
ل اات فــ   ،ل ــى تعت ــ  الــتدة  ــي الأعنــى 8س،ظاهت ــةالص   7سحنات ــةالص  صا 
لفـــت حـــد، صتعنـــي أأصل ص لـــى أضـــإأللفـــاظ، صل نرـــا  ـــي النرايـــة تـــصدي ا

ضـيه، أص بفعـ   تضـأنه، د اإلسـصم بقـصل بـت  ، أص ت فـ  يقالأس م بع
 . استرجاء ملناداج، أ ملتقاداج، أ ال ا أسصاء 

                                                           

 الاــال ، لتـاب أســند سـ أال الفاتســي ، تحق ـ  لأــت لتـدالتــجاتالبحـت الجاــات، أتـي بلــت أحأـد   1س
 .6/501  2540تقم س ،باب حد   س يأال

أحأـد جه ـت  إتصاء الق     ي تحت ـ  أحاد ـ  أنـات السـت  ، أحأـد نابـت الـد ل األلبـاني، إ ـتاف  2س
 ، الحد   بحي .6/59  1616باب الربة تقم سهـ، ت تص ، 1405 ،2ط/ ال اصي ،

  280الأع م الصسيط، ،  3س
 .9/525، تدائا البنائا، ال اساني، 1/264، حا ية الت صتي   4س
، 4/130 ،، حا ــية الدســصقي216،  ،ال ع ــي ،، ســتاع الســال 4/813البــاصي، ت غــة الســال ،   5س

، ال صا ـــب 2/1089، ال ـــا ي ل قتطتـــي، 4/432 الـــدتدتي، ال ـــتح البـــغ ت،ص ، 5/111ال ـــتح ال ت ـــت،
 .160، ، أسر  الأدات ،2/377،  اية األايات، تقي الد ل، 4/118 الدت ة،

، حا ــية ق  ــصأي 2/221، الأرــ ب، ل  ــ تاجي، 375تت ــي  الأســتف د، الســ د ل ــصي الســقاف، ،  6س
 – 7/413، نرايـــة الأحتـــاع، ال ـــا عي البـــغ ت، 4/188الأحتـــاع، ال رـــص ي، ، جاد 4/174صلأ ـــتل، 

 .10/64، تصضة الطالت ل لإلأام النصصي، 50األحلام الس طانية، ل أاصتدي، ،  414
، الفــتصع، 7/399الــتصض الأتأــا،  ،28/308 ة اإلســصم،  تــاصي  ــ، 4/297اإلقنــاع، ل ح ــاصي،   7س

 .4/155 ، صال ا ي،  تل قداأة،27/107 ،، صالأقنا12/264، الأغني، 6/164 تل أف  ، 
 . 11/182، الأح ى، ألتل حجم  8س
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 نلــت تــص   نــا ي لقائــد اإلســصم ص  رــص أل يعتقــد ث ؛أأــا ا لتقــاد
صيعتتـت اـتصع لـل اإلســصم   1س ،أأـا ل ـم ثتصتـه  ـي اإلســصم بالضـتصتة

لــــيا لــــه أص ــــد صا لتقــــاد تحنلــــات الأا ــــص  ا لتقــــاد بقــــدم العــــالم صأل 
 اج أص التقـــد أل ل يـــ اج لا بـــ أص أل أحأـــد صالاـــال ، أص تتناســـة األتصاح،

 أص تسصل ص  ت  ل  أل ا لتقادا  الأنا ية ل قتآل صالسنة.         2س ،إله
ــــأل ال ــــت عة  ــــت ا لتقــــاد ب ــــادا  الأص بــــة ل  ف أيضــــاج أــــل ا لتق

هـــ ا العبـــت، أص أل تطتيقرـــا لـــال  اإلســـصأية   تبـــ   ل تطت ـــ   ـــي
ــــأات الأســــ أ ل صانحطــــاطرم، أص أنــــه   يبــــ   الأســــ أ ل إ   ســــتب ت

   3س .التا ، أنرا صاألا  بأحلام القصان ل الصضعية
 ا لتقاد بعدم بـصحية األحلـام ال ـتلية ل ـ  جأـال صألـال تدة 
 لت ـــــة التقاديـــــه، صقـــــد انت ـــــت  ـــــي العـــــالم اإلســـــصأي ا لتقـــــاد بعـــــدم 

ية أحلام ال ت عة ت  أبب  أل  اضا لرـ ا الأعتقـد  ث ـت ل ـى بصح
                                                           

الصهــاب،  أ أصلــة التصح ــد، أحأــد تــل لتــد، 217الســأيا أحأــد إأــام، ، أنرــاع الطالــب د/لتــد  1س
الفقـــه ل ــــى ، 339لســـعصدية بالســـصدال، الت ـــاض، ،قـــ  ال ـــ ة أحأـــد العتيلـــال، ســــف ت االطبعـــة ص 

 ،1ط/ صآاـتصل،  اأعـة اإليأـال، الأ  ـد الجنـداني اإليأـال، لتـد، 5/423عة، ال ج تي، الأ اهب األتأ
 .192م، ، 2007-هـ 1428

. تت ــي  الأســتفد ل، 227، ن ــ  الأــتاد، ال ــ ة حأــد تــل لت ــ ، ،7/156ال ــا ي،  تــل قداأــة،   2س
سـل ال  ـأاصي، أسر  الأدات ، أتصبلت ح، 1/264، ي الت صت حا ية ، 375الس د ل صي السقاف، ، 

الأ  ــد الجنــداني، ،  اإليأــال، لتــد، 478، ،النعأــال ، دلــائم اإلســصم، اإلأــام أتــص حنيفــة160،
193. 

  ،415-416س/7حتــاع، ال ــا عي البــغ ت، نرايــة الأ،  188-189س/4جاد الأحتــاع، ال ــصه ي،   3س
ايا الفقـه، ، قضـ15ا ـي، ،الألا في طـه ال ب التدة د.، 2/576، القادت لصدة الت ت ا ال نائي، لتد

 .2/526ة الجح  ي، د. صهب
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الــد ل صيعاديـــه تـــ  يعـــادي القـــيم الا قيــة صالأفـــاهيم الد نيـــة ل رـــا، ثـــم   
 ـــي الأ تأـــا اإلســـصأي، صقـــد    اج تث ـــت هـــ ل الـــتدة ا لتقاديـــة اســـتنلات 

تستدلي انتباهاج، ألل باحترا   يع ل اتص ه أل اإلسـصم، ص   ـدا  
ـــى أ تأـــا آاـــت ـــي د ـــل  ـــد ص   نضـــم إل ـــا ت أـــل   1س،  د  اطـــصتة صهن

 .  ت أة التدة بستب الأعتقد الفاسد أص الباط 
ل ا لتقاد الأ تد   يعتتت تدة يعاقب ل  را أا لـم  ت سـم  ـي إ 

قــصل أص لأــ ،  ــح ا لــم  ت ســم ا لتقــاد ال فــتي  ــي قــصل أص لأــ   ــص 
أتـــي لأـــا صســـصا أص إل هللا لفـــا أل»: لقـــاب ل يـــه لقصلـــه تســـصل هللا

   2س .«حدث  به أنفسرا أا لم تعأ  به أص تت  م
لإلسـصم أيـا لـال هـ ا ا لتقـاد  اج أنا ي اج أأا إ ا التقد الأس م التقاد

 رـــص    ات ـــه لـــل اإلســـصم إ  إ ا أات ـــه أـــل ســـت تته  ـــي قـــص ج، أص 
 ـي حلـم الـدنيا، أأـا  ـي اآلاـتة  اج لأ   ـح ا لـم  ات ـه  رـص أسـ م ظـاهت 

   3س .سبحانه صتعالى ل ب أأت 

                                                           

 . 16، ،الألا في طة ال با ي  التدة،  1س
الأاتبـــــت النبـــــي   ـــــي ترـــــ  ب ال تـــــاب ال ـــــاأا ، 8/135 ، 6664س تقـــــم التاـــــاتي، بـــــحي   2س

هــــ  أحأـــد تـــل  ـــاتا الســـ صم، دات 435 س : البـــحي ، الأر ـــب تـــل أحأـــد تـــل أتـــي بـــفتة، الأت ـــي،
 ، 3869س ، ســـــنل ال تـــــتى، تقـــــم3/216 ، 1621س م، تقـــــم2009 -هــــــ 1430، التصح ـــــد، الت ـــــاض

ــــم، 2/491 ــــي، تق ــــل ســــنل ،1/511 ، 326س  ــــعب اإليأــــال، الت رق ــــاب أا ــــة، ات  الألــــتل طــــص  ب
 .1/659 ، 2044س تقم صالناسي،

، 4، ط/، ســ د ســات ، دات الفلــت،  قــه الســنة577-2/576قــادت لــصدة، ال الت ــت ا ال نــائي، لتــد  3س
ل ـت م ج ـدال أؤسسـة ا د. لتـد صالت ـ  الأسـ م، الأفبـ   ـي أحلـام الأـتآة ،2/384م، 1983-هــ1403

 .5/307م، 1994-ه1415 ،2التسالة ت تص ، ط/
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صأر ا  حل تدل ا لتقاد إ ا أ بـ  لنرـا بـاحترا ت سـانه بـات  
أل تدل األقصال، أأا إ ا لتأرا  رص أنا   أتتص  األأـت ب حتـى تثتـ  

  1س. تدته  يحاسب
صتعتتــت الــتدة أ حــ  أنــصاع ال فــت  ــالت صع بعــد اإلقــتات أــل ألظــم 

صالصا ــب   3س بــال  لاقــ  أاتــاتلــ ل    تبــ  إ  أــل لــ    2س ال ــتائم
أل يحتاط  ـي لـدم ت ف ـت الأسـ م حتـى ق ـ  إ ا لـال  ـي الأسـألة ص ـصل 
ـــ  إليـــه  ـــى الأفتـــي أل يأ  ـــتة تص ـــب الت ف ـــت صص ـــه صاحـــد يأنعـــه ل  لث 

   4س .ص تني ل يه
 ــي الاــتصع أــل د ــل هللا  اج صيألــل حبــت األأــصت التــي ت ــصل ســتب

  - :لج ص    ي أتأعة أنصاع هي
 ت التأصأية صالطعل   را. إنلا -1
 الطعل  ي األلصهية.  -2
 الطعل  ي أسأاء هللا صبفاته.  -3
ســصف نتنــاصل هــ ل التنــصد ص   5س،بــاحترا  ــي صالطعــل التســالة إنلــات -4

 صاتباله  ي نراية الأبح .  ،ع ل ى تدة باحب النأص  اج قياألتأعة تطت

                                                           

 . 98التاج  الساأتائي، دات الع صم، ، نعأال لتد ال ت عة اإلسصأية، د. أحلام الأتتد  ي  1س
 .281 – 6/280حطاب، أصاهب ال    ، ال ،5/109الأبسصط، ل ستاسي،   2س
 .50، األحلام الس طانية، ل أاصتدي، ، 2/221الأر ب، ل   تاجي،   3س
 . 1/264حا ية الت  صتي، ، 5/88 تح  ت  القد ت،  تل الرأام،   4س
 ،10ط/يأــة، أحأــد لــصض العجا د.ســصأية، أ. د أحأــد أحأــد الاط ــب، ص دتاســا   ــي العق ــدة اإل  5س

 .43م، ،2005، لأال، األتدل ،األ اديأ صل 
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 الردة في القانوا:تعريف ثالثًا: 
ل ــى م، 1991القــانصل ال نــائي لســنة  أــل  126ستــن، الأــادة 

 ت أة التدة ل  أسـ م  ـتصع ل اـتصع أـل أ ـة اإلسـصم،  اج أنه "يعد أتت ب
  1س .أص بفع  قاطا الد لة" أص   اهت بالاتصع لنرا بقصل بت  ،

أل الــتدة تعنــي ت ــصع الأســ م صهــ ا أــا اتفــ  ل يــه  ــتاح القــانصل بــ
 اج يعــد أتت بــلــم   2س،لــةأص بفعــ  قــاطا الد  بقــصل بــت  ،، اإلســصملــل 

أص صهــص أســ م  ــتصع ل اــتصع أــل أ ــة اإلســصم، أــل  ت أــة الــتدة لــ  ل
   3س ات.إلى أي د ل آ   اهت بالاتصع لنه

 
 

                                                           

 السصدال.  اتة العدل،  صج 126م الأادة س1991القانصل ال نائي لسنة   1س
 الــتدة ، د.، 323، أحأــد لا ــصت، ،الفقــه الأيســت، 2/573ال نــائي، لتــدالقادت لــصدة الت ــت ا   2س

أحأــد  تحـــي ، الفقــه ال نــائي، 16اج ت، لتــدالعج ج لــاأت، ،التعــ، 12الألا ــفي طــه ال با ــي، ،
م، 2006 -هــ 1426الص ـاء،  دات ،1ط/ ، التدة صالحت ة الد نية، د. أ تم تضـا أتسـي،95ترنا، ،

الفقه ، 1/366صهبة الجح  ي،  د.، قضايا الفقه، 270 ت أة، ال نقيطي، ،لصع القتآل ل ، 201،
 . 257ائي، د. حسل أحأد األأ ل، ،ال ن
، 329، ،أحأـد إتـتاهيم أسـقطا  العقصبـة الحديـة، د.، 117سـصم، الاط ـب، ،الحدصد  ـي اإل  3س

فقــه، أتــص آدم تقنــ ل ال، 28. لتــدالتحأل   ــت ي، ،د ، أــصال ،52ل نــائي، أحأــد أتا ــ ، ،الفقــه ا
 ،  ـــتح القـــانصل ال نـــائي475لتـــدالأ   أنبـــصت، ، اســـي، د.البغـــي السي، 169ســـصأي ج ـــدال، ،

 . 170لأت  صس ، ،/  لساي م، السصدال د.1991لسنة 
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 المطلب الثاني
 ج ما الردة بسبب المعتقد ذنما

 : فرلة الجمهوري:ا بالسوداا:جذالنمو 
ة، نتناصل  ي ه ا الأبح ، أعتقدا  أحأـصد طـه صأتبالـه الت ف ت ـ

تح  اج   ت أا ، أا تيال أص ه الـتدة   رـا صتأي الع أـاء الأعابـت ل 
ل ـــــى  اج قــــيلــــه أقاتنــــة بــــ تاء أئأـــــة الأــــ اهب  ــــي الـــــتدة ا لتقاديــــة تطت

لــى ال أرــصت  ل ألل أحأــصد أحأــد طــه لــم  تتــد صحــدل تــ  دلــا   ــتل إ
هـم هـ ل أ  صأـل ،ل ـى اإلسـصم اج التدة، صلصل  تقه أتتدة، لر ا لال اطت 

 ت ة: ا  الت فالأعتقد
 أص ج: أعتقداترم أل الا   هم الاال . 

 .ل صتأص  رم لهآأعتقداترم  ي القت  ثانياج:
 .نتصيةت ة  ي السنة ال أعتقداترم الت ف ثالثاج:

 تلال اإلسصم بالتتقي.أتابعاج: إسقاط 
 .ااأساج: أعتقدا  ال أرصت  ل بأل اإلسصم   يب   ل قتل الع ت ل

 .لحلم البادت  ي تدة أحأصد طهى صاالفتاص  سادساج:
 أواًل: معتقداتهم في أا الخلق هم الخالق: 

صالـ ي سـت  تعت فـه  ـي سأبحـ  الجنـا   ،يعتقد أحأصد أحأد طـه 
هـــــص سهللا   تعـــــالى هللا لأـــــا  اج أل اإلنســـــال ال أرـــــصتي ال اأـــــ  ت ســـــ د

 . اج لت ت  اج يقصلصل ل ص 
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تي تناصل  تدتـه أل ال تب ال  اء  ي لتابه سالتسالة الثانية  نقصج 
ل ــى هـ ل الــتدة ألــدأ  أن ــصتاته بـأأت أــل الأحلأــة ح ــ   صالتـي تنــاءج 

، اج أحضـ يقصل: "ح ل تط ا النفا ل ـى سـت القـدتة تسـتيقل أل هللا ا ـتاج 
 تســـلل إليـــه صتتضـــى بـــه صتســـ م، صتنقـــاد  تتحـــتت لندئـــ  أـــل الاـــصف، 

   1س لة.إ... ياءالسصم أا نفسرا صأا األحياء صاألصتحق  
ثــــم هــــي   ت تــــ  أل تحــــتج صحــــدة  اترــــا  تبــــ ت ا ــــتاج ل: "صيقــــص 

ال ــ ى أــل  ة ال ــأائ  أــل   ــت ت  ــ  لأــا  تضــصعأحضــاج تن ــت حــصص 
   2س ."تالجهت العطا

لـى األتـد  ،هاهنـا يسـ د الق ـب: "أحأصد أحأـد طـه صيقصل أيضاج  صا 
نأـا هـص  ،تصح د أصل أنـاجل العتصديـة، ص صأئـ    يلـصل اإلنسـال أسـ تاج  صا 

لت ـت    أسـ أه إلـى حت ـة ص ل  بأل التس  ت قد ت   به أنـاجل اأا ت، 
ــــات ــــد   3س ،ا اتي ــــى أطالــــه هللا أ عاصضــــ رــــص ق لفع ــــه،  ةأطــــاع هللا حت

 ،صقـادتاج قـدتة هللا ،صأت ـداج إتادة هللا ، يلصل حيـاج حيـاة هللا صلالأـاج ل ـم هللا
 تعالى هللا لل  ل  ل صاج لت تاج.  4س،صيلصل هللا"

                                                           

 . 160هللا حسل جتص ، ، لتد قضايا التبصف اإلسصأي، د.، 76، ،التدة، الألا في   1س
صت أحأـد أحأـد، الفلت ال أرصتي تحـ  الأ رـت، النـ، 128القصل الفب ، حس ل أحأد جلي، ،  2س

،16 . 
 . 122،القصل الفب ، ، 58 ب الأطيعي، ،حقيقة أحأصد أحأد طه، أحأد ن   3س
-1388الســفت األصل أــل س ســ ة: ت ننــا صأــ ل أحلأــة الــتدة، بق ــم أحأــصد أحأــد طــه، تأضــال،   4س

سـصم، د. لتـد هللا حسـل جتص ، قضـايا التبـصف اإل، 16، تدصل إ اتة إلى ألـال الن ـت، ،م1968
ل بالســـصدال، د.  ــــصقي .  تقـــة ال أرــــصت  205، التطـــتف صاإلتهـــاب، ســــالم الترنســـاصي، ،164،

 .1/823ب  ت، 



 356  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

بأعنـــال البع ـــد: هـــص  نـــد ال أرـــصت  ل لرـــا أعنيـــال: هللال أـــة هللا ل
صهللا بأعنـــال القت ــــب: هـــص اإلنســـال ال اأـــ  الصابــــ ،  أ أصلـــة ال ـــصل 

صليس  ل أاج ل ى ال ا  الأقـدا الأعتـصد بحـ  لنـد الأسـ أ ل،  ي ـ ت 
ل الا ــــ  لــــ ل الحــــ    أص  ،أحأــــصد هنــــا إلــــى إيأانــــه تصحــــدة الص ــــصد

 ـتة، صهـ ل الصحـدة التـي  ـؤأل ترـا لأتغتصف إ   ـي بـصتل الأت ـتتة اااـ
ال أرـصت  ل، صحــدة ص ـصد أاديــة ت عـ  الحــ  هـص الا ــ ، صت ع ـه أــادة 

اـــتصف ت نـــه صأ نرأـــا إ   ـــي الأقـــدات، صيعتقـــدصا أل صحـــدة ااأل ـــياء   
هــص  اهــ   1س ،لــل أبــحابه الص ــصد هــي العق ــدة التــي لتأرــا التســصل

ــ ــي أا  ــة صأعتقــد أحأــصد صأتبالــ تبأقــام الــ دصل بــصتة ه الــ  ل   س 
 .لى األلصهية صالتأصأيةلصل قد اد  صأل ثم ي ال رصتي ت ا  ب،

گ  گ     گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  :عـــالىتيقـــصل     

ــــــــــــيص  (2) چ ڱڳ  ڳ   ڳ     ڳ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   چ  :لص ق

 صابــــــ  أحأــــــصد  ــــــي أعتقداتــــــه الباط ــــــة  ــــــي  (3) چ  ڦڤ  ڦ  ڦ
 تاب صيقصل: "ليا ب تعـالى بـصتة  يلصنرـا بفحة أاتى، أل نفا ال

ـــــ نأـــــا يبـــــب  حظ  ه أـــــل  لـــــ  أل يلـــــصل أســـــتأت ص  نرايـــــة   ت غرـــــا، صا 
ســبحانه قــاج بقصلــه تع     4سالت ــص ل ص لــ  تت د ــد حيــاة  لــتل صحيــاة  ــعصتل

                                                           

 . 36أنرج ال أرصت  ل بالسصدال، د.  صقي ب  ت، ،  1س
 .  73س، اآلية سصتة الأائدة  2س
 .  72س، اآلية سصتة الأائدة  3س
 .121الفب  حس ل أحأد جلي، ،لقصل ا ،164تص ، ،هللا حسل ج  لتد/، دقضايا التبصف  4س
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 ي التقادنا أل ه ا اطأ  ـصهتي  ـي   1س چڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    چ  تعالى:ص 
رــج يحتــاع إلــى الأتا عــة حتــى يســتقيم أــا الــنرج ا ســتد ل  ــتم لــل ن

الع أي األأ ل صا ستد ل البحي  ل قتآل ال ت م ال ي  اضـا ل ـتصط 
صأر ا  حل أحأصد  نقد دلـصة  أيـا األنتيـاء الـ  ل أثتتـصا  أع نة لتفس تل،

 أل اإلله صاحد لم   د، صلم  صلد. 
حـد، صهــ ا ص  ي ــاتله  ـي  اتـه أ ،صاحـد   تب سـصالتعـالى إل هللا 

ســبحانه الضــصل الــ ي نــادى بــه ال أرــصت  ل صهــص ت ســ دهم لــ ا  هللا 
  2س" صتقســـيم الثنـــائي لـــه بـــأل قـــالصا: "إل هللا جصع ،صتعـــالى لأـــا يقصلـــصل 

 (3)چىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ    چ  ل ـى  لـ  قصلـه : صالدل  

ــــــــه تعــــــــالى: ــــــــى هــــــــ ا هللا جصع  (4)چھ  ے   ے  ۓ    ۓچ  صقصل  ع 
 .لند الفتقة الضالة قا لسائت الأا ص 

  حـــي : "أنــد أحأــد طــه  ـــي لتابــه تســالة البــصةصيقــصل أحأــص 
صهــص  ،صلنــدأا تتــجصع هللا ت ــصل أنــ  ، تط ــب أل ت ــصل  ــي حالــة  ــفا

 ح ا تجص   هللا لنـ  أنـ  هللا  ؛تنتق  أل ال فا إلى الصتت ،  ئاج صاحداج 
   5س."صيلصل ل  د ن  صأنر   صحت ت  الأط قة

                                                           

 .  29س  سصتة التحأل، اآلية 1س
 ــب الأطيعــي، أحأــد ن ، حقيقــة أحأــصد أحأــد طــه، 93  الــتدة، د. الألا ــفي طــه الألا ــفي، ،2س

،168. 
 .  49س ا ، اآلية سصتة ال ات   3س
 .  39س، اآلية سصتة القياأة  4س
 . 168  حقيقة أحأصد أحأد طه، ،5س



 358  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

: "صه ا الـنفا الصاحـد التـي ا قنـا أنرـا لتسالة الثانيةثم يقصل  ي ا
أحأـصد أحأـد طـه ل ـى لـدم  يبـتَ  ، 1س إنأا هـي نفسـه تبـات  صتعـالى"

تنج ه الاـال ، ص ثتـ  لـه أـا نفـال لـل نفسـه، ص نفـي لنـه أـا أثتتـه ل اتـه 
 ليلصل أ له ا تتداد. 

صم يبــــي  أحأــــصد أحأــــد طــــه هــــ ا ال ــــصم  ــــي لتابــــه اإلســــثــــم 
نأـــا ا ـــ  هللا  ـــي الص ـــصد الـــجص  ل بعبـــاتة أاـــتى إ  يقـــصلصالفنـــصل  : "صا 

لــنفرم لنــه نحــل، ألل لقصلنــا   تأ ــج األ ــياء إ  باألضــداد،  ــنحل   
ص ـي ، لأـت، صلـ   ـيء قـد ا ـ  جص ـ ل اثنـ لنعتف الح ص إ  تص ـصد ا

  2س ".قأة األجصاع هللا صاإلنسال ال اأ 
نـادي تصحـدة الص ـصد ص  ،يعتقد أحأصد أحأد طه بقانصل األضداد 

إل الا   ليسـصا   ـت الاـال ، : " يقصل  *سلأا  دلص إلى أ هب الح صل
نأا هم ص ه الحلأة الع أية ل ي ،ص  هم إيال ليه تأصج ،د ئ  هصا     3س."صا 

                                                           

 . 160جتص ، ، ، ، قضيا التبصف12، القصل الفب ، ،23،، الة ااتأة  اإلسصم تس1س
أـد طـه، أحأـد ن  ـب الأطيعـي، حقيقـة أحأـصد أح، 127الألا في طه الألا ـفي، ، د.   التدة،2س

،  أرــصت  ل بالســصدال، د.  ــصقي ب ــ ت تقــة ال، 16، النــصت أحأــد أحأــد، ،الفلــت ال رــصتي ، 88،
2/1214 . 
أعنــى الح ــصل: " الأؤأنــصل يعت ــصل هللا صيحتصنــه صيعتدصنــه صيقــال هــي  ــي يقــصل اتــل تيأيــة لــل   *س

ســال الأثــ  األل ــى لــيا الأــتاد نفســه  اتــه لأــا يقــصل اإلن لــهلأــتاد أعت تــه صأحتتــه صلبادتــه، ص ق ــصأرم صا
صيقــال: صأــل ل تــي إل أحســل إلــ رم صأســال   أــا جالــ   ــي ق تــي صأــ ل ل نــيسص  أنــ   ــي ق تــيسلغ ــتل 

سال ـصاب  .صي تاقرم ق تي صهم تـ ل أضـ عي ،صتط ترم ل ني صهم  ي سصادها ،صهم أعيلنرم أل لق   
البحي  لأـل تـدل د ـل الأسـي ،  ـ ة اإلسـصم اتـل تيأيـة، تحق ـ  األسـتا  سـ د لأـتال، دات الحـد  ، 

  .160-1/159هـ، 1426القاهتة، 
 . 75التدة، ،، 273  حقيقة أحأصد أحأد طه، ،3س
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ل ا ــ  لـــل الاــال  أـــل   ابــصج  اج حـــدأحأــصد أحأـــد طــه    ــتى 
ل لانـــ  هـــ ل الفقـــتة ت ـــبه أعتقـــدا  ال بـــص ية ظـــاهت حد ثـــه الســـات  صا 

صهــم يقبــدصل  ،يغصل حــد ثرمبــدأا  تحــدثصل لــل الــ ا  اإللريــة  يلنــ
ل لال ظاهتل ا تاج أل باطنه.   باطنه   ظاهتل، صا 

"ت عنــي أـتة  أقــاأني تـ ل  ديــه   1س:أثـال قــصل أتـص  ج ــد البسـطاأي
ن ت  ا ق ـ  ج نـي تصحـد ،يحتـصل أل  ـتص  صقال لي يا أبا  ج د إل ا قي

ص  أ ـــــصل أنـــــا  ،تأ نـــــا   ت ـــــصل أنـــــ   ا  نـــــي ا قـــــ  قـــــالصاآحتــــى إ ا ت 
ص  يألــل أل يلــصل ت نرأــا  اج،  يألــل أل يلــصل الأا ــص  االقــ  2سهنــا 

   3س. ص ه  به، صهأا   ي تتلال  ي  يء
ثم ناتم لصم أحأصد أحأد طه بقصله ال ي لص لم يق    ـتل ل ـال 

ا "صأأـــا هللا بحســـب أـــ أيضـــاج  ـــي الاـــال  ســـبحانه صتعـــالى:صهـــص  ،أتتـــداج 
صبأــا أننــا  ،تبــصتل الديانــة أــل بــفة ببــفاته أط قــة   ســت   لنــا إل رــا

صهـ ا  ، ه ببفاتنا  ص تـد أل ت صنـه بـالتتقي ل صبـصل إلـى أل نلصنـهنتأث  

                                                           

هـ  طيفصت تل ليسـى البسـطاأي، أتـص  ج ـد، صيقـال: با ج ـد، 261-هـ  188س :أبو :بيد البسطامي  1س
م ت ــدل تــ ل  ج ــد األ تــت، أبــ ه أــل بســطا أبــاجاهــد أ ــرصت، لــه أابــات لث ــتة، لــال اتــل لتأــي يســأيه 

تت أتـــه تتبـــان   حا  ـــه ص ـــي  أ ـــتد ل رـــا صتـــص ي ترـــا، قـــال الأنـــاصي صقـــد إاتاســـال صالعـــتا   نســـب 
قائــ  بأــ هب الفنــاء صيعــتف  أصلأنــه لــال يقــصل تصحــدة الص ــصد، صانــه تأأــا لــال الأست ــتق ل أــل  ــتي 

  .3/235الجتل ي،  األلصمالبسطاأية س أصاتباله بالطيفصت ة 
 ، 190  قضايا التبصف اإلسصأي، لتد هللا حسل جتص ، ،2س
ال، ألتبـة النرضــة ، د. تتلـا  لتـد الفتــاح دص ـد دتاسـة األديـال صالفــت  س  أ ـدال العق ـدة الصحدانيــة، 3س
هــ 1365ألتبـة انـج ان ـي، أبـت، لق دة ال ـيعة، داص ـ  م تصت ـدا، القـاهتة،  ،334بت ة، ، الأ

 .30م، ،1946
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يحقـــ  أعنـــى هللا الحـــاد ، ص ـــص ت لنـــا الحت ـــة الأط قـــة التـــي   تق ـــدها 
ل تـــ  يلـــصل اإلنســـا ؛ ـــتائا، ص  أحلـــام، ص  أديـــال، ص  قـــتآل، ص  ســـنة

صلـه حت تـه الأط قـة، ثـم يقـصل صأـ ل  :  ،ال أرصتي هـص هللا، لـه  ـت عته
يلــــصل أ ضــــ  أــــل أحأــــد ص تت ــــ ، ألنــــه  ت قــــى لــــل هللا لفاحــــاج بغ ــــت 

نأا هأا  ت قيال بالصاسطة ،صاسطة    1س."صا 
   ڀ  ڀ  پڀ چ ية:األلصه هلي أحأصد أحأد ط د       

ندأا أل أب ت  تلصل ل  صلم  تع (2) ،چٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ
 (3) ،چ  چ  چ  ڃ  ڃ چ صقال لأصسى ل يه السصم: ،ريةلى اإللد  ا

ت  ال فت  ؛البصاب يات الاطأ، أص يبب  أعيات الحلم ل يه ليا بأع
  .أص اإلسصم التدة ،أاليأص اإل

طصب ح   يلصل لرم الع ت  يه إ ا أاطأصا  صاألنرم ليس
الاصاتع، يقصل  صأدتلصل ل ى نقيض  لت ،التأص  ؛ ت  هم طصب باط 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  چ  تعالى:

 (4) .چژ  ڑ  ڑ  ک      ک      ژڎ  ڈ  ڈ
                                                           

الألا ــفي طــه  ، د.، الــتدة 174 -173سحأــصد أحأــد طــه، أحأــد ن  ــب الأطيعــي، ،حقيقــة أ  1س
صف اإلسـصأي، ، قضايا التب122، القصل الفب ، حس ل أحأد جلي، ، 97- 95سالألا في، ،

، الفلــــت ال أرــــصتي تحــــ  الأ رــــت، النــــصت أحأــــد أحأــــد،  161 -160سهللا حســــل جتص ، ، لتــــد
،15 . 
 .  5س، اآلية سصتة ال ر   2س
 .  24س، اآلية سصتة الناجلا   3س
 .  86س، اآلية سصتة آل لأتال  4س
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ــ   أــل هــؤ ء الع أــاء ال عابــت ل لــه ل ــى أعتقــدا  أيلــاد  تفــ  ل 
ــــ  ل  ــــة  ــــي صحــــدة هللا الاــــال  بــــأل هنــــا  ص ــــه  ــــبه ت الفتقــــة ال أرصت 

ات صأعتقـــدا  صصاضـــ  تـــ ل أ لـــات صأعتقـــدا  هـــ ل ال أالـــة صأـــ ل أ لـــ
ديانيـة ص ـت  ال ــيعة االفـت  الباطنيـة ... ابصبـاج الباتيــة صالترائيـة صالق

ــــه، أص  صالأتبــــص ة الأتطت ــــة،  فلــــتة اإلنســــال ال اأــــ  أص اإلنســــال اإلل
صحـــدة الص ـــصد، أص القـــصل بـــال تت صالتســـ  ت قـــد ســـبقته إل رـــا هـــ ل الفـــت  

إبطــال أــا  صهــ ل أ ــتد ادلــاءا    دل ــ  ل  رــا، ص  تتهــال لــ ل    ــب
  1س. هم ل يه

تأى األســتا  حســ ل أحأــد جلــي أــد ت الأعرــد البــنالي الثــانصي 
ــــصل: أــــ هب ا ،ســــابقاج  ــــد ل فلــــت ال أرــــصتي، يق ل أرــــصت  ل أــــ هب صناق

نــه يســ ة الفــتد أـل ب ــت ته حتــى يلــصل هللا، صأرــ ا إإلحـادي أعــتصف إ  
  2س .فتصه ا ل ، تداج بأداج ت  يلصل ت ل  أتعدداج  اج   يلصل هللا صاحد

ـــــة  ف  صأ ـــــا ،لـــــصم أحأـــــصد لـــــل التصح ـــــد لـــــصم أاـــــال  ل حقيق
صأل الأع صم ضتصتة أل هللا صاحد  تد ليا ت سـم ص  لـتض  ،ل بصاب

   3س .صأل أنلت   ئاج أع صأاج أل الد ل بالضتصتة  رص لا ت أتتد
تأي د. األأــ ل داصصد، ستحأـــه هللا  الأحاضـــت ت اأعـــة أم دتأـــال 

لــاء الأقدأــة أنــه: "أنــا األأــ ل ل  ــي اطبــة ا د  اإلســصأية، ســابقاج يقــص 
                                                           

حسـ ل أحأـد  القـصل الفبـ ،، 167-159هللا حسـل جتصف، ، قضايا التبصف اإلسصأي، لتد  1س
 153جلي، ،

 . 153،القصل الفب ،   2س
 . 23، ،الد نية ال ئصل  صجاتة، اإلسصم تسالة ااتأة   تسالتال  3س
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لـــي صأ ـــرد أحتســـباج ب تعـــالى بـــأل أحأـــصد أحأـــد طـــه د  اداصصد أحأـــد 
صالتــي   1س ،"هــ ا، صهــص ت ــ  أســ م قــد اتتــد لــل اإلســصم بأ عالــه صأقصالــه

 أل ضأنرا أعتقداته الباط ة  ي هللا الاال . 
ا بعــض إل  ــي بعــض آتاء األســتا  أحأــصد  صانــب قــد يستســيغر

 ،قــــصا لث ــــتاج  ــــي دتاســــة الفلــــت اإلســــصأيالأتاببــــ ل الــــ  ل لــــم  تعأ  
صلأــا هــص  ،صل نرــا بالنســبة لآلاــت ل صهــم ال ثــتة الغالبــة   ــت أستســا ة

ص تــصى أ أــا البحــص   ،صاضــ  أــل حلــم الأحلأــة ال ــتلية بــالاتطصم
  2س. اإلسصأي باألجهت  حنرا  ي تأ رم تدة صلفت

أـــد ت ال ـــئصل الد نيـــة صاألصقـــاف تأي ال ـــ ة حســـ ل أحأـــد حاأـــد 
ـــــة ســـــابقاج يعتقـــــد أحأـــــصد: "أل هللا ســـــبحانه  ـــــة العابـــــأة القصأي بأعتأدي
صتعالى لـيا إ  أظرـت  ـنعلا  ـي  ابـية أـل ال ابـيا  ألل هللا 

صلــه بـفا    يألـل أل ي ـات ترـا إلــى هللا  ،سـبحانه صتعـالى لـه أسـأاء
هـــــي لإلنســـــال ســـــبحانه صتعـــــالى، ألل هللا بأعـــــجل لـــــل اإل ـــــاتة،  ـــــح اج 

صهـــ ا  ،ال اأـــ ، هـــ ا اإلنســـال ال اأـــ  ال أرـــصتي، هـــص هللا  ـــي ت ســـ دل
  3س ".لفت

                                                           

، 168الألا ـــفي طـــه الألا ـــفي، ،  ، الـــتدة، د.142القـــصل الفبـــ ، حســـ ل أحأـــد جلـــي، ،  1س
 أرــصت  ل بالسـصدال، د.  ــصقي ،  تقـة ال218حقيقـة أحأـصد أحأــد طـه، أحأــد ن  ـب الأطيعــي، ، 

 . 130 – 1/129ب  ت، 
 لـصل ال ـت   قاســم، صج ـت ال ـئصل الد نيـة صاألصقــاف،  أـ لتة حـصل  أالـة أحأـصد أحأــد طـه، د.  2س

 . 74،الاتطصم، السصدال، 
 . 219-218حقيقة أحأصد أحأد طه، أحأد ن  ب الأطيعي، ،  3س
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إل هللا "ستحأـــه هللا  يقـــصل:  عـــييالأطن  ـــب أحأـــد  .ال ـــ ة تأي
هص اسم ل ـم ل ـى الـ ا  اإللريـة  ـي الأفرـصم اإلسـصأي حـاصل أحأـصد 

هــص  أل يفت ــه أــل الأــدلصل ال ــتلي ليلــصل هللا،  ــي الــدلصة الأحأصديــة
صهــ ا  ــي حقيقــة األأــت  ، ــى الــ ا  الأاديــة اإلنســال ال اأــ اســم ل ــم ل

نفي لص صد هللا أبصج  القصل بأل اإلنسال هص هللا هص قصل بأل هللا لـيا 
صل يــه ، أتت ـج األساسـي لــدلصة ال أرصت ـةصهـ ا هــص ال ،لـه ص ـصد أبــصج 

  1س ". حل ه ا الت   لا ت ألنه يقصل إل اإلنسال هص هللا
التـي ط ــب أهـصاء ال ـيطال بـاحب الفتقـة ال أرصت ـة اتبـا صلقـد  
ـــ ،نســـالحتـــى يضـــ  اإل هللا أل يأـــد  ـــي لأـــتل أـــل   لـــه أـــتادل أـــل صحق 

   (2)  .چڦ   ڤ    ڤ ڤ     ڤ   ٹچ  اإلنسال لقصله تعالى:
أل  نلت ص صد هللا  قـد أ  ي أأثاله  3س الغجاليأحأد يقصل ال  ة 

آاــت لإللحــاد  ــي  اج صد يعتتــت لنصانــ: "إل الــ  ل يقصلــصل تصحــدة الص ــلفــت
صأـــا دام    ص ـــد  ،ص ـــصد هللا، صتعت ـــت أ فـــ  ل قـــصل تص ـــصد الأـــادة  قـــط

 هص بصتة أاتى ل قصل  .. القصل بأل هللا داا ه ؛  يء صتاء ه ا العالم
                                                           

 . 61، ،أحأد ن  ب الأطيعي  حقيقة أحأصد أحأد طه، 1س
 .  60س  سصتة النساء، اآلية 2س
ال ا عية  ـي  أئأةأحد  ،: أحأد تل أحأد الغجالي الطصسي أتص حاأد ح ة اإلسصمالش:خ الغبالي  3س

   ســصف أتبــصف، أصلــدل صص اتــه تاتاســال، لــه نحــص  ،ت ــب صالتقت ــب صالتعت ــت صالتحت ــتالتبــن   صالتت 
أـل لتبـه  ،ثـم لـاد إلـى ت دتـه ، أبـت ، ال ـام ، الح اج ،م بغدادث ،أائتي أبن ، تح  إلى نيساتصت

 ةسطبقـــا  ال ـــا عي تاتســـال،  هــــ505، تـــص ي ســـنة سإحيـــاء ل ـــصم الـــد ل، صترا ـــ  الفصســـفة، صالـــص  ج
، الأصســصلة الفقريــة ،127، األبــصل الف ســفية، 7/22، األلــصم الجتل ــي، 1/533 ،ال تــتى، الســبلي

1/3623.  



 364  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

ل ص ــــصد هللا تعــــالى إ: "صيقــــصل ال ــــ ة  ــــي أصضــــا آاــــت  1س، "تنلتانــــه
الم أنفبـــ  لـــل  اتـــه  ـــ  أغـــا ت لص ـــصد ســـائت الأا صقـــا ، صهـــ ا العـــ

: إنـه  ـتى هللا  ـي صقد تسأا بعـض الأتبـص ة يقـصل ، أنه اتبا ج تاأاج 
أنـــــه  ـــــتى آثـــــاتل  لـــــ   ـــــيء، صهـــــ ا التعت ـــــت بـــــحي ، إل لـــــال يعنـــــي

ص ــــــصاهدل، أأــــــا إل لــــــال يعنــــــي صحــــــدة الاــــــال  صالأا ــــــص ، أص صحــــــدة 
الأص ـــصد،  ـــالتعت ت باطـــ  أـــل ألفـــه إلـــى يائـــه، صالقـــصل ترـــ ا لفـــت بـــاب 

   2س ".صبالأتس  ل
إل حقيقــة التنج ــه هــي: أل تنــجل هللا ســبحانه صتعــالى لــل أ ــاترة 
الا ــ ، صأل تتتــتأ أــل لــ  أــا   ــ  ببــدت  أــل الأ ــ  إلــى ت يفــه  ــي 
ص صدل لج ص ـ  بليفيـة، أص تبـص تل ببـصتة، أص ت ـتيه ب ـتيه، أص تحـد 

ل تسـد    ،هنا ـ ة الايـال لـل التفل ـت  ـي  اتـ ص صدل تجأـال، أص ألـال، صا 
صهــص الســأيا  ،صأل تعتقــد ق بــاج صقالبــاج أنــه الحــي الق ــصم لــيا لأث ــه  ــيء

تل ببــصتة أــا، صلــ   رــد تعأ ــه  ــي الببــ ت، صأل لــ   ــيء  ــي تبــص  
الصقصف له ل ى أاهية، أص ليفية أص لأيـة،  رـد ضـائا سـدى، ص اهـب 
 ثاء  أل حام حصل البحـ  لـل حقيقـة  ا  هللا، لـال لأـل حـام حـصل 

 باب. الرص  صالعيا 
اجأ ل بـأل هللا : أل نعتقـد  ـ ب أنا تنج ه هللا سبحانه صتعـالى تط 
صأنـه صحـدل الأسـتح  ل ـ  لبـادل صأنـه  ، ـههـص تب لـ   ـيء صأ تعالى 

                                                           

 . 158م، ،1990ت ل العق  صالق ب، أحأد الغجالي، دات ال تص ، القاهتة،    تلائج اإليأال1س
 .186م، ،1968ق ائ  الح ، أحأد الغجالي، دات ال تص ، القاهتة،   2س
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أتبــ  ببــفا  ال أــال صأنــجل لــل بــفا  الــنق، أــا ا لتــجام تــ ل  
صتصح ـــد  العأـــ ، صأرـــ ا يلـــصل التصح ـــد بأنصالـــه الثصثـــة تصح ـــد التأصأيـــة،

  1س. ، صتصح د األسأاء صالبفا لريةإلا
ل تنــا ا  أ ــا ج  –ســبحانه صتعــالى – لــال النظــت  ــي بــفا  هللا 

ـــت العقـــصل أـــل أبـــحاب الف ســـفة الفلت ـــة، صأبـــحاب الحلأـــة  تـــ ل أ ت
صقـــد لانـــ  أرأـــة الفصســـفة أيســـت أـــل أرأـــة حلأـــاء األديـــال،  الد نيـــة،

فـــتائض ألل الف  ســـصف النظـــتي  نط ـــ   ـــي تفل ـــتل صتقـــد تل   ـــت أق ـــد ب
العبــادة، صحــدصد الأعــاأص  التــي  تق ــد ترــا الحلــيم الــد ني،  ظرــت تــ ل 
الفصســفة النظــت  ل، أــل ســأا بالتنج ــه اإللرــي  بــعد إلــى أصع     حــ  

 به الايال  ضص لل الفلت صاإلحساا. 
، بأسـأى لق ـدة أنجهـاج لإللـه الصاحـد ياإلسصأالد ل صبعد أل  اء 

أـــا بـــحح   لـــتة العقائـــد الد نيـــة، بـــحح   لـــتة الف ســـفة النظت ـــة، ل
لفلتت ل  ي  انب النق، أنرـا ألظـم ا  لال تبحيحرا ل   أل هات ل

البــادقة صالتد رــة  لتــي أثتــ  لــه  ــي حلــم العقــ  الأنبــ الأع ــجا  ا
 ــي  ،لــه أحــد    ــت   لــه ص  أث ــ إلرــة ص   إأنــه   يقــصد هــ ا الص ــصد ب

  2س .الص صد

                                                           

األتدل، دات لأـــال، ، م، األ ـــاديأ صل 4200، 1ط/ أحأـــد الألـــاصي صآاـــتصل، لق ـــدة اإلســـصم، د.  1س
،75 . 
 أرصت ــة أبــت  ، القــاهتة،لبــاا أحأــصد العقــاد، دات النرضــة ،حقــائ  اإلســصم صأباط ــ  ابــصأه  2س

 . 32م، ،1957 العتأية،
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ل  تره هللا ب يء أل ا قه  قـد أ"  1س: قال اإلأام نعيم تل حأاد
لفــت، صأــل أنلــت أــا صبــ  هللا بــه نفســه  قــد لفــت، صلــيا  يأــا صبــ  

لأا أنه    ـ   ـي لفـت أـل صبـ    2س، هللا به نفسه ص  تسصله ت تيه
  3س.هللا صلص بأعنى أل أعاني الب ت

"لأــا ا نر نــا لــل التفل ــت  ــي   4س:يقــصل  ــ ة اإلســصم اتــل تيأيــة
 ــتاج ل ــى حت ــة الفلــت ص   أــصداج  ــي البحــ ، ص  الــ ا و لــيا  لــ  ح

دي  ـــــي أتاهـــــا  ت  ل ـــــى العقـــــ ؛ صل ـــــل اص ـــــاج ل  نـــــا أـــــل الت ـــــ تضـــــ يقاج 
تتحأ رـــا لقصلنـــا أرأـــا  صأبعـــاداج لنـــا لـــل أعال ـــة أبحـــا  لـــلالضـــصلة، 

ت صســائ  بحثرــا، صب دت القائــ  الع ــج لــل دت  لظأــ  ت نأــا لــم تتــص   
   5س.اته إ تا "اإلدتا  إدتا ، صالبح   ي لنه  

                                                           

، صهـص أصل أـل لتـب ات  القاضـي، أـل التـابع ل سـلل أبـت: اتـل أعاصيـة تـل الحـنعيم با حمااد  1س
: لبـصتته  يأـا يقصلـه  ـي ل رأيـة، صقـد ضـعفه بعـض األئأـة ق ـ صصضا لتاباج  ـي الـتد ل ـى ا ،الأسند

أأــتحل  ــي أحنــة ا ـ  القــتال  ــي لرــد الأعتبــم، صحأـ  أــل أبــت إلــى العــتا ، صســ ل  أهـ  الــتأي،
تـل بسـطام اأتص جلت ا يح ى تل أع ل  ،تات ة اتل أع لهـ  س288صظ  بس نه حتى أا  سنة ستبغداد 
، صســطاألالتــات ة ، 4/350 ،م1979، 1، ط/هـــ  تحق ــ : د. أحأــد أحأــد نــصت ســ  ، ألــة233س :
ـــت، التاـــاتي، التـــات ة ال ص ، 2/100 ـــا8/100ت  ـــي، ،، ت ، 1/505، ، ال نـــى451ت ة الثقـــا ، الع  

 ،2/83، البغـــصي أع ـــم البـــحابة،  ،101، ،النســـائي، الضـــعفاء، 1/339تـــات ة اتـــل أتـــي ا ثأـــة، 
هـــ  347س :، تــات ة اتــل  ــصنا الأبــتي، لتــد الــتحأل تــل أحأــد البــد ي 8/463ال ــتح، الــتاجي، 

 .1/448، أسأاء التابع ل، 8/251ال ت اني،  ،الت ال ضعفاء ،2/245، هـ1421 ،1ط/ت تص ، 
الأحســل،  تـل لتــد هللا لتــد :الســصم، تحق ـ   ـتح العق ــدة الطحاصيـة، اتــل أتـي العــج ل ـى تــل لتـد  2س

 .60م، ت تص ، ،2001أؤسسة التسالة،  ،1ط/
 . 141، ، تح العق دة الطحاصية  3س
 .137، ، : ست  تعت فهش:خ اإلسالم ابا تيمية  4س
 . 14م، ،1965أبطفى العالم، تدأ  ،  ية،   ة اإلسصم اتل تيأية،  أا:العق دة الصاسط  5س
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قــــد لفصنـــا أؤصنـــة هــــ ا العأـــ  بـــيات ة  ــــل يقـــصل أحـــد الع أـــاء: "
صنقــاد،  أ ــجصا الط ــب أــل الات ــ ، بالنســبة لألحاد ــ  الأصضــصلة  ــي 
ل م العق دة بأنرج استقتائي تات اي، صلم  تتلصا ألبحاب الفلت ال ـا  

د     صأا  ا  إ َّ ألنرم أيقنصا أل الحـ   تعـتف ل يـه أـل  1س "،اج أتتت 
النبص، التي هي أبدت الرداية لألأة،  تتبعصها تحاص، النية  ـي 

  2س. ط ب  ا  الح  بطتقه صصسائ ه الأ تصلة،   م يض صا
أل     ـــب ل يـــه أص ج  أـــا؛ إل لـــال ثأـــة ا ترـــاد ل عقـــ   ـــي أســـألة

يفحـــ، تصاياترـــا الأات فـــة، ص ـــصاجل تـــ ل األدلـــة صد  ترـــا؛ ل ـــي  اـــتع 
اآلاـــت ل ق تأـــاج أـــل القضـــية أحـــ  النظـــت، ص ج ـــدهم تـــتأي أص نظـــت  ج ـــد 

ا تاج غــأأص  لــتاج لأــتتبط ترــا، دصل أل يأ ــي تأيــاج تببــتاج بأبعــاد الأصقــ  ا
 .ل حقيقة

أسـألة   رـا لأا  ع  أحأصد أحأـد طـه،  حنـه لـم يلـل   ترـد  ـي 
 ـدلصا أل لـات أـل نرـج ايالـه الأـت ض، صالتـي ألبسـرا  اصف، تـ  لـال
ـ ثصباج تقيقـاج حتـى   را،  تعـدى نطـا  الفلـت النظـتي  ـجلج اآلاـت ل بأس 
تبالـه صطالتـه، اي بصتة أصقـ  لأ ـي ألـجم اآلاـت ل بحتى ت ا،  

ـــــة صلـــــيا  ، أع رـــــا   ـــــل  اطـــــتاج ل ـــــى األأـــــة اإلســـــصأية ل ـــــى األ أ 
  قط.    يةلسصدانا

                                                           

الســتات أحأــد نبــات،  الأدتســة الســ فية صأصقــ  ت الرــا أــل الأنطــ ، صل ــم ال ــصم، د. أحأــد لتــد  1س
 .   1/65دات األنبات، 

، 1ط/أؤسسـة التسـالة، يأـال، التاج  الأبـتي، دات اإل أعت ة ل م الاصف الفقري، د. جلت ا لتد  2س
   .88م، ، 1990ت تص ، 
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  ثانيًا: معتقداتهم في القردا وتأويلهم له:
إل  أ ـة أـا  ـؤدي إليـه يقصل أحأصد  ي لتابـه اإلسـصم صالفنـصل: 

نأــا هــص  *سالقــتآل أــل ل أاتــه صحتص ــه ، لــيا هــص لبــاتة لــل الــ ا ، صا 
صهـص  ـي الحقيقـة  ـص   ،أ تد إ اتة إلى ال ا  ...  ال ا   ـص  العبـاتة

تآل أنرــا تصبــ نا إلــى لتبــة اإل ــاتة،  غايــة أــا تــؤدى إليــه أصســيقى القــ
ي   تحــــيط ترــــا ي تــــ ل حياتنــــا صالحيــــاة الســــتأدية، التــــثــــم تا  ــــ الــــ ا ،

   1س. العباتة، صتقبت لنرا حتى اإل اتة
القـتآل أصسـيقى ل صيـة " يضاج  ي لتابـه ستسـائ  صأقـا   :أيقصل 

ه قــصة اإلحســاا ص  يع أــ   ــ ئاج بع نــه، هــص  نب ــ ،هــص يع أــ  لــ   ــيء
ثــم  ا ــي ت نــ  صأــ ل لــالم الأــادة لتدتلــه ل ــى  ،صي ــح  أدصا  الحــا  

  2س ".أس صب  الاا،
ـصلال أ ت القـتآل ل ـى حسـب ل نتائج أس صبه الاا، ه ا أنه  س 

تها لت صل الح ة ل ـى لتي  س  أا  رصى أل ت صل اآلية   اء  اآليا  ا
القـــدت، ح ـــ   اســـ ت الأؤصلـــة، نأاـــ  تفســـ تل لســـصتةأـــل هـــ ل التف، ص تدتـــه
، يقبــد بــالتصح  3سچٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ       چ  يقــصل:

                                                           

أع ـــجة صالأعنـــي هـــص  ل أعـــاني صليســـ  أقبـــصدة بالـــ ا  إ   ـــي القـــتال ألنـــه إل األلفـــاظ ادأـــة  *س
  تحق ـ   ـعبال أحأــد هــ 756س : ،الأنرـاع، ل ـي لتـد ال ـا ي السـبلي الأقبـصد ساإلترـاع  ـي  ـتح

 .2/384م، 1981-هـ 1401 ،1ط/ ،القاهتة ،إسأال  
 . 13الأ  د، ،  صقي ب  ت لتد أنرج ال أرصت  ل  ي تعت   القتآل، د.  1س
 ، 60، ،أحأصد أحأد طه، أحأد ن  ب الأطيعيحقيقة   2س
   .4سسصتة القدت، اآلية   3س
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ەئ  چ  :تعـالىسبحانه ص صيقصل  ي قصله   1س،سي نفسه، صهص هللا صهص الأ

ىئ    ىئەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ

لأــــا يفســــت قصلـــــه   3س،، يعنــــي ت فــــ  هللا هــــص نفســــه 2سچىئ  ی  ی  
، سقــــ   هنــــا تعنــــي سلــــل   4سچچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  تعـــالى:

أنرــا لــه صهــص تفســ ت   أســاا لــه،  لــ   ،صهاهنــا أقــام ال ــتائا الفتديــة
  5س.أعنى  اال  اآلات

ـــــ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     چ  :قصلـــــه تعـــــالىأيضـــــاج ت يفس 

ـــــي ليســـــ  بقطـــــا  ،  يقـــــصل: 6س چڃ   ـــــاة الت ـــــى الأصق ـــــدل ل  "إنرـــــا ت
نأـــا تتقت ـــب بـــفا  العتـــد أـــل بـــفا  الـــتب لـــ ل    7س "،الأســـا ا ؛ صا 

ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ  يقـــــصل  ـــــي تفســـــ تل لقصلـــــه تعـــــالى:

ــــــــصال  " (8)چے  ے  ھھ  ھ  ھ     ہ نأــــــــا أتاد بل أــــــــة سالح  صا 
لت  ل أـا بـفا صهي نت  ة لحياة الف ،صهي حياة ال عصت ،الحياة ال اأ ة

ـــة الصلـــد الـــ ي الفلـــت ل أـــا اتســـع   حيـــاة ال ـــعصت... صالفلـــت هـــص بأثاب
                                                           

 . 95التدة، د.الألا في طه الألا في، ،  1س
 .  210ساآلية  سصتة البقتة،  2س
 .121، القصل الفب ، حس ل أحأد جلي، ،57تآل، ،أنرج ال أرصت  ل  ي تعت   الق  3س
 .  91س، اآلية سصتة األنعام  4س
 . 164هللا حسل جتص ، ، ، قضايا التبصف اإلسصأي، لتد23، ،اإلسصم تسالة ااتأة  5س
 .  6ساآلية سصتة ا ن قا ،   6س
 . 195حقيقة أحأصد أحأد طه، أحأد ن  ب الأطيعي، ،  7س
 .  32سية سصتة األنعام، اآل  8س
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 ل، هأــا الــ ا تة صالايــال...  ل أــا ن ــب الصالــدال لــال   ن ــب تــ ل صالــد  
أعنــى أنــه ل أــا لانــ  الــ ا تة قصيــة صدقيقــة صلــال الايــال الصلــد ن  بــاج ب

   1س ."صاسعاج أ نحاج ط يقاج لال الفلت س يأاج نا  اج لبقت اج 
ٱ  چ  ثــــم  ــــجلم أل تفســــ ت النبــــأ العظــــيم الــــصاتد  ــــي قصلــــه تعــــالى:

نأــــا هــــص ظرـــــصت ، (2)چٻ      ٻ  ٻ  پ لــــيا هــــص  ــــصم القياأـــــة؛ صا 
أحتفظـــة بـــه إلـــى القـــتل  أحأـــصد أحأـــد طـــه النبـــأ الـــ ي ظ ـــ  األتض

  3س. الع ت ل
صالفرـــم الأغ ـــصط لتفســـ ت اآليـــا  القتآنيـــة  ،هـــ ا الأعتقـــد الاـــاط 

ترــ ل الطت قــة    ص ــد إ  لنــد أبــحاب الفــت ، اابــة الفتقــة الباتيــة 
ـ ـالتي ست  تعت فرا  ـي أبحـ  الجنـا؛  قـد لانـ  تفس  تل ت القـتآل لأـا يفس 

 ت، تـــ    تقيـــال  ـــي أنرأـــا د بقصالـــد التفســـأحأـــصد أحأـــد طـــه، دصل تق  ـــ
النظت لـل  تا دصل حتى لصقة ال غة، بأتاد األلفاظ صالعباتا  بغض   س  

ل ،آل لـــه أـــنرج اـــا، بـــه؛ ألنـــه حتـــىأل تفســـ ت القـــت  صا ـــ  تفســـ ت  صا 
م ، صالحلـم الأتقـد   حنه  اضا ألسباب النجصل، صالناسة صالأنسـص  ،ال غة

ــ، صالأتــأات ٻ  ٻ    پ  پ   ٱ  ٻ    چ  ت أيضــاج ســصتة التــ ل:يفس 

الج تــــصل  الــــتصح، سصطــــصت ص س، ح ــــ  يقــــصل سالتــــ ل  الــــنفا  4سچپ
                                                           

 . 78الألا في طه الألا في، ، ، د.التدة  1س
 .  1-2ساآلية سصتة النبأ   2س
 . 172،، أحأد ن  ب الأطيعي حقيقة أحأصد أحأد طه،  3س
  . 3-1ساآلية سصتة الت ل   4س
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سن ل  العق ، صسه ا الت د األأ ل  الق ب ثم قال: صالنفا هنا هي نفـا 
   1س.هللا تبات  صتعالى التي ا قنا أنرا

ـــم  ؤلـــد ل يســـندها  ترا ـــى أل لـــ  هـــ ل اآلتاء التـــي يعتقـــد بـــحث
نــ  تــتى إ ل إنــي لــم ألــ  أ ــجال  أ"أحأــد طــه:  ال ــتع  يقــصل أحأــصد

نأـــا  رأـــ  ال ـــت عة  ـــي أســـتصاها ال أـــالي ص ـــي  ،ال ـــتع أـــل  ـــدي، صا 
ــــ ،  أنــــا بــــاحب  ــــت عة  تديــــة اقتــــداءج أســــتصاها الفــــتدي ياج بــــالنتي صتأس 

نأـا  رأـ   بحاله، صأن  تتى أيضاج أني   اتبـا ل ـفاج  اـال  الـن،، صا 
   2س ".ال تابالنبص، ل ى أستص  ل ل ى نحص أا أصتد  ل   ي ه ا 

ل ى القـتآل بقصلـه: "إل لـ  آيـة أـل أحأصد أحأد طه  ى لأا يفتت 
نلـــم لـــم تفرأـــصا  القـــتآل ال ـــصم تحتـــاع إلـــى تأص ـــ  صلـــيا إلـــى التفســـ ت، صا 

أل ل ـ  آيـة  ـي القـتآل ص  ،صأعنـى باطنـاج  ،اآليا   حل لآلية أعنى ظاهتاج 
  3س .لة"إأعن  ل... 

ترــا ل ــى  ل ــي يســتدل  ثــم أصتد أحأــصد أحأــد طــه اآليــا  التاليــة 
نـــه قـــال: "إل القـــتآل أســـتفيض إأل ل ـــ   ـــتد  ـــت عته الاابـــة بـــه إ  

ی  جئ  حئ  مئ  چ ص لـت قصلـه تعـالى: ،بالدلصة ل  ت عة الفتديـة

                                                           

القـــصل الفبـــ ، حســـ ل أحأـــد ، 23 تســـالتال، صجاتة ال ـــئصل الد نيــة، ،اإلســصم تســـالة ااتأـــة    1س
، د.الألا ــفي طــه ، الــتدة96أحأــد ن  ــ  الأطيعــي، ، ، حقيقــة أحأــصد أحأــد طــه،121جلــي، ،

 .  68الألا في، ،
 . 159هللا حسل جتص ، ، قضايا التبصف اإلسصأي، لتد  2س
 ، قضـايا التبـصف اإلسـصأي، لتـد15 ـصقي ب ـ ت، ، أنرج ال أرصت  ل  ي تعت   القـتآل، د.  3س

 .161هللا جتص ، ،
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صقصلـــــــــه  (2) ،چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ  صقصلـــــــــه تعـــــــــالى:  1س ،چىئ
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ تعــــــــــــــــــالى:

ــــــــــه تعــــــــــالى: (3) ، چی   ۀں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں چ  صقصل

  (4) .چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ
يعتقـــد أحأـــصد إل هـــ ل اآليـــا  ِإ ـــاتة بـــت حة ل فتديـــة  رأـــاج أـــل 
النبــــــص، الأ ــــــات إل رــــــا؛ ألل  رــــــم النبــــــص، لنــــــدل يلــــــصل ل ــــــى 

 صه ا أل الفرم الباطني لأا يعتقد.  ،أستص  ل، لأا  لت سابقاج 
ــ  ت أحأــصد  أــل بــحة تفســ ل ــل الســؤال هنــا ل ــ  يلــصل التحق 

ل نبــص، الســابقةو صأــا هــي الأعــا  ت الضــابطة ل تفســ تو  أحأــد طــه
تداج ل ــــى هــــ ا الســــؤال،  ،حتــــى   تضــــيا الحقيقــــة الأصضــــصلية ل ــــن،

نــا  ـي تدهــم ل ـى أحأــصد أحأــد طـه، صأــل ثـم نــأتي تــتأي ؤ    ـب ل أا
حتى يلصل التفسـ ت  أئأة الفقه  ي ضبط التأص   صالتفس ت ل قتآل ال ت م

 .عالىلأا يقصل ت
 أرــصتي  لــتة لقــد اســتنلت ل أــاء الأســ أ ل الأعابــت ل ل فلــت ال

ألل األبــ   ــي ال غـة إطــص  ال فــ  ل ــى حقيقتــه ؛ تأص ـ  القــتآل ال ــت م
ـــ ي هـــص  ـــى الأ ـــاج ال ـــم تقـــم قت نـــة أانعـــة أـــل الأعنـــى،   نتقـــ  إل أـــا ل

                                                           

 .  95س ية، اآلسصتة أت م  1س
 .  80س اآلية سصتة أت م،  2س
 . 94س سصتة األنعام، اآلية  3س
 . 13س سصتة اإلستاء، اآلية  4س
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اســتعأال ال  أــة  ــي   ــت أــا صضــع  لــه لعصقــة أــا قت نــة أانعــة أــا 
 لحقيقي.أتادل الأعني ا

صالأعنـى  ،بأا أنه لم ت ل هنا  لصقة ت ل الأعنـى الحقيقـي ل تـ ل
ـ هنـا  لصقـة تها ترـا، صهـي سالـنفا ، صهلـ ا لـم ت ـل الأ اجي ال ي  س 

پ   *ٻ  ٻ *ٱ  ٻ  چ  ت ل الأعنى الحقيقي صالأعنـى الأ ـاجي 

صأـــ ل الـــتصح صالق ـــب، حتـــى يبـــ  هـــ ا الأ ـــاج الـــ ي   1سچپ   پ  
ــــ  اــــال  أســــ صأرم  ل ت غــــة العــــتب  ــــص يألــــل ألتنــــج  ت بــــه،  ــــالقتآل  س 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :الـدل   قصلـه تعـالىص  ،ص رأرم

  3س.لأا أنه لم يفست ل أاء التفس ت تر ل الطت قة  2سچ  ںڱ  ں
صهنا  أل  تى أل ه ل الأعتقدا  الباط ة أجأ ة تات اية تتا أ  

ل ى أدى التـات ة، لأـا صالدلصا  الرداأة  ،  را ل      الفلت القديم
لــت الرــابط أــل أنرــا أجأ ــة لبــت ة ح ــ  تتا أــ    رــا لــ  أ ــان ل الف

ـ  4س هدهت ة ص  صلية ص تصدي ت ترـا ل أـة سقـ   ألل ل أة سلل  التـي  س 
 تت أـــة هـــ ا اإليقـــاع  بـــ ة ت نرأـــا إ  أـــل ح ـــ  اإليقـــاع الأصســـيقي ت

   5س .صالرند التي تتق، ل ى أنغام السيلالي ل ى تت أة أ 
                                                           

   1-3سصتة الت ل اآلية س  1س
  .4سصتة إتتاهيم اآليةس  2س
 تســـالتال، صجاتة ال ـــئصل   ، اإلســـصم تســـالة ااتأـــة122جلـــي، ،القـــصل الفبـــ ، حســـ ل أحأـــد   3س

 . 82،الد نية، 
 . 28-27حقيقة أحأصد أحأد طه، أحأد ن  ب الأطيعي، ،  4س
 . 93الألا في طه الألا في، ، ، د.التدة  5س
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؛ ل بــصاب  ت أاــال  ل حقيقــة صأ ــاف  لأــا  ــتى الــبعض أنــه تفســ
هـــي نفـــا آدم  – ـــي تفســـ تل ل تـــ ل –ألل الأعـــتصف أل الـــنفا الصاحـــدة 

 ،صأحـــال أل ت ـــصل هـــي نفـــا هللا؛ ألنـــه لـــص لـــال لـــ ل  ألثتـــ  لـــه جصع
  1س.لصم  تعاتض أا تنج ه هللاصه ا 

قـــام بـــه  ل لـــ  الـــ يإتا  ناقـــد ل فلـــت ال أرـــصتي يقـــصل: "تأي أســـ
رـا تصتقـة صيغ ف   ،أحأصد هص أنه حاصل أل   ـبا أعتقداتـه لبـاا اإلسـصم

ــــاة  ــــي الفلــــت ال أرــــصتي أــــل الأــــادة   ــــت  ــــ  تتــــدأ الحي إســــصأية ح 
  2س.صتتتقى حتى تب  ال ا  اإللرية" ،العضصية

ــ ت نبــص، القــتآل صالســنة تفســ تاج باطنيــاج   يســتند إل أحأــصد يفس 
ال غــة، أص قــانصل أــل قــصان ل الأنطــ ، أص   يــه إلــى أيــة قالــدة أــل قصالــد

صيعتـــتف تــ ل  بــتاحة، ص ـــتحلم  ،طت ــ  أــل طـــت  التفســ ت البــحي 
صيعط را الأعاني التـي  ت ـد دصل أدنـى دل ـ ، أص  ، ي تفس ت النبص،

  3س. تتهال
 ــال أنحـــتف لــل الأـــنرج ل ا ت ــال ال أرـــصتي  ــي التفســـ ت ات  إ 

ســبحانه  صل أل القــتآل لــصم هللات القــصيم لتفســ ت القــتآل ال ــت م، ص  يعتتــ
ل الغايــة أنــه هــي الصبــصل إلــى الح ــتة التــي تعنــي إصيقصلــصل  ،صتعــالى

  هي حالة الصقصف لند ،لندهم ل ج الفلت لل اإلدتا ، صه ل الحالة
                                                           

 . 23اإلسصم تسالة ااتأة، صجاتة ال ئصل الد نية، ،  1س
حقيقـــة أحأـــصد أحأـــد طـــه، أحأـــد ن  ـــب الأطيعـــي، ، 128ة، د. الألا ـــفي طـــه الألا ـــفي،الـــتد  2س

،89 . 
 . 159هللا حسل جتص ، ، أ. د. لتد قضايا التبصف اإلسصأي،  3س
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 ل القتآل أصضصع أص أبنصع. إا  اإللرية صيقصلصل لتبة ال 
ــــا  الأدنيــــة،   تناســــب لأــــ إنســــال ا  ــــجلم ال أرصت ــــصل أل اآلي

صأل لرـــم  رـــم  ـــي التفســـ ت    دانيـــه  يـــه الســـ  ، أص  ،القـــتل الع ـــت ل
صس  صا أس  ه   اء  ل  تفاسـ تهم   1س،تل لتأياب صقد تأثتصا ،الا  

 قــاء، أص الــجصاع،تــأصيصج لتتفــ  أــا أــ هترم ســصاء لــال  ــي الن ــصء صا تت
  2س. أص الدلصة إلى السفصت...الة

ل تـــ ل د تـــي هـــ ا ال تـــاب الاالـــد لقـــد انتثقـــ  األأـــة اإلســـصأية أـــ
 بــصأصا ســراأرم ال ــا ت ل، صأص ــت بــدصت الأنــا ق ل،  أثــات  لــ  حتــ  

ص ـه  صحاصلصا تعت فه صت ص ره ليبت صا الأس أ ل لنه   ا ـص لرـم ،إجاءل
لـــيا ثأـــة ل ـــب  ـــي أل  نرـــد لرـــ ل الأرأـــة الااســـئة ، الباطـــ  ال نـــصد

ـــــديأاج صأست ـــــتقي الغـــــتب حـــــد ثاج  ـــــتة ق  رـــــؤ ء صأصلئـــــ   ،أ ـــــتلي ال ج 
 ــص  ــتم أل  صل لــل آيــا  القــتآل،صيبــد   ،ايــة ال فــت نضــصصل تحــ  ت 

أـل سبحانه صتعالى صهللا  ، تدالصا تتحت   الفتقال صا نتقا، أل  أنه
 ط. صتائرم أحي

                                                           

هللا الطــائي الأعــتصف بــاتل  لتــد أحأــد تــلم ، 1240– م1165هـــ  س638- هـــ560: سابااا عربااي  1س
أبـت  أرصت ـة لتأي أحي الد ل، حليم بص ي أت  م  قيه أفست أد ب، صلد  ي األندلا صتح  إلى 

دأــه،  هــدتءل،  عأــ  بعضــرم ل ــى م، أنلــت ل يــه أهــ  أبــت آتاص صالح ــاج صبغــداد صبــصد الــت العتأيــة 
 ـصا  س بـص، الحلـم. ،  ـاأا األحلـام، األسـفات، الـدت الألـصل، ال ث ـتة تص ى تدأ ـ ، أـل تبـانيفه

 1ط/ تحق ـ : إحسـال لبـاا ت ـتص ، هــ 764س : الص يا ، أحأد تل  ا ت تل أحأـد، بـصح الـد ل
ســفة،  ــصتع طتات  ــي، أع ــم الفص، 3/531 ،لأــت تضــا لحالــة ،أع ــم الأــؤلف ل، 3/436، م1974
 ،32   
 . 47-14الأ  د، ، أنرج ال أرصت  ل  ي تفس ت القتآل، د.  صقي لتد  2س
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صت  ـــ  الفبـــاحة  ،لقـــد لـــتل اإلســـصم التعثـــت  ـــي ال ـــصم بالت ـــد 
ام صنحــصهم، صاســتعأال صح ــي ال غــة صدقــائ  اإللــتاب  ــي أااطبــة العــص 
صلع أرـــم  صلـــص لـــال هـــ ا أـــل األ ضـــ ية  ـــي الـــد ل ألأـــت بـــه التســـصل

ل يــه صل ــى أتأابــه، صهــص الــ ي ل أرــم حتــى ا ســتن اء،  يطت قتــه صلثنــ
   1س.  الج ادة ل ى األستا  طغيال صظ م

نه تأص ـ  ال ـاه  ل إ: "يقصل  2س: القتضاصي  صس  لتدهللا تأي د. 
ل لبســصا لتــصا الع أــاء صهــ ا  تصا بألقــاب الأفلــت ل صالحلأــاء،ظــاهصت ،صا 

صصضـا الضـصابط الضـتصت ة ل صقايـة  ،صالتحـ  ت أنـه ،ه لـهأا   ـب التنب ـ
ته لـــل بحفـــ  القـــتآل صبـــيانتعـــالى  صقـــد تعرـــد هللا  3س،أـــل الصقـــصع  يـــه

ــ ڳ  ڳ  ڳ  چ  قصلــه تعــالى:ل  تحق ــ  4سبســصء ه أحــدالتحت ــ  أص أل يأس 

 ثص  أعاني: صالتأص   له   5س چڱ      ڱ  ڱ   ڱ  
 تفس ت ال صم.  /أ
 الحقيقة التي  ؤصل ال صم إل را.  /ب
بــتف ال فــ  لــل ا حتأــال الــتا   إلــى ا حتأــال الأت ــصح لص ــصد  /ع

 البفا .  لي التأدل أؤص دل   يقتتل به، صه ا هص ال 
                                                           

م، 1985، 2ت ــتص ، ط/قصالـد العقائـد، اإلأـام الغجالـي، تحق ـ  أصســى أحأـد ل ـي، لالــم ال تـب،   1س
،89 – 90  . 
 .328، ، : ست  تعت فهد. :وسف القرضاو    2س
 . 30م، ،1989 ت  نا، ، صس  القتضاصي، الأعرد العالأي ل فلت ، د.ل   نتعاأ  أا السنة  3س
 م.  1998-هـ 1419 ،1ط/ لبأة األئأة لند ال يعة، أنصت الباج، دات الص اء،  4س
 .  9سسصتة الح ت، اآلية   5س



 377  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

 : ت القتآل يأتي ل ى أتأعة أص ه هيصلأا أل تفس 
 تفس ت تعت ه العتب صهص لصأرا.  /أ
 ت أحد ت رالته.  تفس ت   يع /ب
 تفس ت يع أه الع أاء.  /ع
   1س .تعالى تفس ت   يع أه إ  هللا /د

صهــ ا   2س،ف القــتآل ال ــت م لــل أعنــال األبــ ي  قــد لفــت أــل حــت        
صالتتـتصا أنفسـرم  ،األا ت هص الـ ي داـ  أـل اـصل أبـحاب ال ـترا 

 ترــاحانه صتعــالى ســبه لأ ــجل  ــ رم ابــرم هللا أــل  صي ا اتبــا، بــ

 .حسب أعتقداترم الفاسدة
ة ألل هللا أا أل ه ل النقطة بال ا  أصض  أل ت   النقـاط السـابق       

صأئأــــة الفقــــه صالســــ   صالا ــــ  يع أــــصا أل  ســــبحانه صتعــــالى صتســــصله
 –   هللاصل أل  صضــد ،الأقبــصد ترــا الحــتصف التــي  ــاء   ــي القــتآل

 أتادها ل ب ت. –سبحانه صتعالى

                                                           

 . 420أحأد الألاصي صآاتصل، ، لق دة اإلسصم، د،  1س
العق ـــدة الصاســـطية،  ـــ ة  ،7/401، الـــتصض الأتأــا ،24 تـــت، أتـــص حنيفــة النعأـــال، ، الفقــه األ  2س

ال تـب م، تحق ـ   أالـة أـل الع أـاء، دات ، أ أصلـة تسـائ   ـ ة اإلسـص56اإلسصم اتـل تيأيـة، ، 
القــــاهت تــــل طــــاهت تــــل لتــــدهللا  أبــــصل اإليأــــال، لتــــد ،2/388م، 1983 ،1ط/الع أيــــة، ت ــــتص ، 

، أ أــ  التقــاد أئأــة 22م، ،1989 ،1ط/ ت ــتص ، ال ــا عي، تحق ــ  إتــتاهيم تأضــال، دات الرــصل،
عج تل لتدالسـصم، ، العق دة الطحاصية، ال43الس  ، د. لتدهللا تل لتد الأحسل التتلي، الأغتب، ،

 -هـــ 1414القــاهتة، أبــت،  دتصا أـل  تنــة التصســنة صالرتســ ، أحأــد قطــب، دات ال ــتص ،، 66،
 .149، ، ل ت ة ينم، ،، أصسصلة ا ث1994
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أص أــا لــتف  –تــأصيصج  –  أــل الثاتــ  أل أــل تد آيــة صاحــدة بــبأ
،  التأص ـــ  لنـــد الســـ   يعنـــي تفســـ ت  1س أـــل الـــد ل ضـــتصتة  قـــد لفـــت

ــــه مال ــــصم صأيــــال أعنــــال، ســــصاء صأ ــــ  ظــــاهتل أ  يلــــصل التأص ــــ   ؛االف
 ةأأــــــا لنــــــد الأتــــــأات ل أــــــل الأتفقرــــــ ،لصالتفســـــ ت ل ــــــي هــــــ ا أتــــــتاد  

هــص بــتف ال فــ  لــل الأعنــى الــتا    ةص صالأتبــ ةأحدثــالأت  أــ ل صال
  2س.لى الأعنى الأت صع لدل   يقتتل بهإ

لنـد الأت  أـ ل لاأـة اتاـا  العقـ  أبـصج  ـي لأا يقضـي التأص ـ  
التفســ ت أقــدأاج ل ــى ال ــتع،  ــح ا ظرــت تعــاتض ت نرأــا،   نبغــي تأص ــ  
النبـــص، إلـــى أـــا  صا ـــ  أقتضـــى العقـــ ، لتأص ـــ  أدلـــة التؤيـــة صأدلـــة 

  .الع ص
ل الســ    ت ضــصل هــ ا النــصع أــل التأص ــ ، ص ت ــددصل  ــي أأــا 

التنل ت ل ى القائ  ل بـه؛ ألنـه يفضـي إلـى تعط ـ  النبـص، صالت ـاصج 
ضـصل أعتقـد را  ترا إلى أعاني صآتاء أنحت ة تستردف هـدم ال ـت عة صا 

أـــا اســـتقت  ـــي ق ـــصأرم، صالتأص ـــ  البـــحي  الأقتـــصل لنـــد أهـــ   ،صأ تـــ 
دل  ل يه النبص، أص  اء  بـه السـنة ص  ـت الس   هص أا صا   أا 

    3س .ه ا هص الفاسد

                                                           

، 1ط/هـص با سـتال، ل تت أال السنة،  الباطنة صبطصنه، أحأد تل حسل الد  ي، أدات  تيال أ هب  1س
،74 . 
    20-1/19، صالأفستصل، د. أحأد حس ل ال هتي التفس ت  2س
 . 138الأحسل التتلي، ، هللا تل لتد لتد أ أ  ا لتقاد أئأة الس  ، د.  3س
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"العقـ  أ ـجال بـحي   أحلاأـه :  ي الأقدأة  1س يقصل اتل ا دصل 
يق نيــة   لــ ب   رــا،   ــت أنــ    تطأــا أل تــجل بــه أأــصت التصح ــد أص 
اآلاتة، أص حقيقـة النتـصة، أص حقـائ  البـفا  صاإللريـة، صلـ  صتاء طـصتل 

ي أحـال صأثـال  لـ  ت ـ  تأى الأ ـجال الـ ي  ـصجل بـه  حل  ل  طأا  ـ
  2س ".ال هب صطأا أل  جل به ال بال

 لأا يقصل  ي أ ا، حد ثه: أل الأسائ  التي    تناصلرا الحـا  
ص  أحـ    رــا ل ت تأـة صلــيا ثأــة أقـدأا  لق يــة يبــ  ترـا العقــ  إلــى 
 أعت ـــة صاقعرـــا لأســـائ  التصح ـــد، التـــي  نحبـــت أبـــدت الع ـــم ترـــا  ـــي
ابــــص، الاتــــت البــــاد  صالأؤ ــــد بــــالأع جا  الصابــــ  إلــــى النــــاا 
تصاســـطة التســـ    ـــب أل تـــؤأل بـــه لأـــا  ـــاء بـــه الاتـــت أـــل لنـــد هللا 
ـــه أبـــ ه، دصل أل يبـــتف ال فـــ  لـــل  ـــم لن ـــ ي يع  ســـبحانه صتعـــالى ال

   3س. أعنال، صدصل ج ادة، أص نقبال صدصل استبعاد، أص إنلات له
رصت صل ل قتآل قـد  ـت  بابـاج نستا ، أأا ست  بأل تحت   ال أ 
ـــــه الجنادقـــــة صالأ صاســـــعاج ل ـــــدا  أـــــل اصل صأبـــــحاب األهـــــصاء  ، لدحـــــ 

 هصهـم يحـاصلصل  أيعـاج ال  ـد لـ ،تآلصالأ اهب الرداأة ل ي  تصلتـصا بـالق
ل نــصت  أــتم   –ســبحانه صتعــالى –اهرم؛ صل ــل هللا صا نــصت اإلســصم بــأ ص ئــليطف

 صلص لتل ال ا تصل. 

                                                           

 .312، ، : سبقه تعت فهابا خلدوا   1س
  . 364-365 تل ا دصل، ،سالأقدأة   2س
 . 365، ،الأقدأة  3س
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صحــاصلصا ترــا  ،ل  لــتة الظــاهت صالبــاطل هــ لص   ال أرصت ــغلقــد اســت
ص اـــدم  ـــتقترم،  ـــي أ ـــ   ،تفســـ ت القـــتآل ال ـــت م ل ـــي  صا ـــ  أعتقـــداترم

أبــحاب الرــصى إلــ رم، صلقــد أتــصا بــ تاء تاــال  لــ  أــا أثــت  ــي تفســ ت 
 ص  يقت را لق .  ، ي أثت لرا اج القتآل ال ت م، لأا أنرا   ت د سند

 السنة النبوية: رية في:ثالثًا: معتقدات التكف
لــــم تســــ م الســــنة النتصيــــة الأطرــــتة الأبــــدت الثــــاني أــــل أبــــادت 
الت ت ا اإلسصأي أل أفتت ا  أحأـصد أحأـد طـه صالتقاداتـه الأنحت ـة 

  :صل  ي لتابه سالتسالة الثانية قد لأد إلى إبطال السنة النتصية إ  يق
قـتاتل صلأ ـه، ص  "أل أأا أل  النـاا أل سـنة النتـي  ألحـ  هـي قصلـه صا 

نأـا هـص  ـت عة، صأأـا  قتاتل لـيا سـنة؛ صا  أل ه ا اطأ،  حل قصل النتي صا 
ـــه أـــل اابـــة نفســـه  رـــص ســـنة صل ـــي يست ـــعت أحأـــصد أحســـاا  "لأ 

أــل القــتآل، ثــم يفســت الأســتأا بأنــه يقــصل الحــ ،  تــدأ لعادتــه بالتــدل   
  ڻ  ڻ چ يقـصل:  ،الدل   ل ى حسب أـا ترـصى نفسـه أـل  لـت أقالـه

صلــــــ ل  الفرــــــم هنــــــا  ، 1سچ ھھ  ہ  ہہ  ہ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ
 حل التسصل أتانا بأعنى قت ب صبأعنى بع د، أأا الأعنى البع د قد أتانـا 
أ ياء ت سال حاله، صأأا الأعنى القت ب  قد أتانـا ت سـال أقالـه  أـا أتانـا 

ثــم   2س ،" رــص  ــت عة ت ســال حالــه  رــص ســنة صأأــا أــا أتانــا ت ســال أقالــه
                                                           

 .  7سسصتة الح ت، اآلية   1س
الـتدة، ، 20، الفلـت ال أرـصتي، النـصت أحأـد أحأـد، ،92القصل الفب ، حس ل أحأد جلي، ،  2س
 .  82الألا في طه الألا في، ، د.
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لـل  ص ل  هص القصل ال ي  ـنمَ  ،صل   ح  بالسنة: "نعم هنا  أل قيقصل
 ،الحـالل   األلصهية ت سـا  تى أحأصد أل الأسي  قد حق    1س"،حال ق به

 ــي قصلــة  ت نأــا قــال  تلــصل ت ســال الأقــال ؛صلــم يقــ   لــ  ت ســال الأقــال
قـد حـاصل ل  3سل،قرا ت سال الحاصلم يحق    2سچڃ  ڃ  چ  چ چ  تعالى: 
 ،تعـت فرم ل  ـت عة صالطت قـة ة الأتبـص ة  ـيت أـل بـيغأل يغ  ـأحأصد 

التحت   صالتـدل   لرـم، حتـى يقـال صهم أل قد س   طت قترم أا بعض 
 نه قد  اء بال د د، إل لال ثأة  د د.إ

أل تقبـدل صالحقيقـة  ،يقصل الأتبص ة: "ال ت عة أل تعتـدل صالطت قـة    
ئ  صالطت قــــة أــــل الصظــــا ،أل ت ــــردل،  ال ــــت عة أــــل صظــــائ  الب ــــت ة

صالحقيقــة  ،الق تيــة أ ــأصلة باأللأــال الظاهت ــة،  ال ــت عة قــص  الب ــت ة
لـ ل   نق، أنـه  ،، صأا نق، أل ال ت عة لند السال قص  التصحانية

ثـم يقـصل:  ، "أل الطت قة، صأا نق،  ي ه ل  نق، أل لت ال الحقيقة
ــــة؛ أثــــ  ال ــــت إل  ــــة الباطن ــــي عة الظــــاهتة أــــا الحقيق لأبــــ   ــــ تة  

  الحقيقــة، صالســا  ت ال ــ تة الأغتصســة  ــي األتض تأث ــبســتال،   ــ ص 
الظاهت ل ى ص ه األتض يأث  ال ت عة  ص قيـام ل  ـت عة إ  بالحقيقـة 

    4س .ص  ظرصت ل حقيقة؛ إ  بألأال الطت قة الأستأدة أل ال ت عة
                                                           

ــــة  1س يا قضــــا، 92،، القــــصل الفبــــ  64أحأــــصد أحأــــد طــــه، أحأــــد ن  ــــب الأطيعــــي، ، حقيق
 .160،جتص ، التبصف، 

 .    24ساآلية  سصتة الناجلا   2س
 .   56الأ  د، ، أنرج ال أرصت  ل  ي تحت   القتآل ال ت م، د.  صقي ب  ت لتد  3س
  .45،  ي ظصل ال ت عة صتحاب الحقيقة، الس د أحأصد أتص الفيض،  4س
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لان  الحقيقة التي لت رـا أحأـصد أحأـد طـه  ـي حد ثـه السـات ، 
 ــي بــفة  –ســبحانه صتعــالى –تت  أــا هللا ل يــه الســصم ي ــأل الأســي  
؛ لـ ل  قـال إنـه طبقرـا حقيقـة، صلـم يقـ  ت سـال الأقـال إنـه ىتص إحياء الأ

التب، ت نأا قال  تلصل ت سـال الأقـال، ت ـم أنـه لـم يفعـ   ـيء ي ـتت  
ثـم  ـاء البـص ية بحـد   أغـا ت لأـا  لـتصل لـل ، أا التب  ـي بـفاته

صآداب الأت ـــــد أـــــا ال ـــــ ة، ل، لنـــــدأا تحـــــدثصا لـــــل تتبـــــة حـــــد ثرم األص 
 .ا أل أس صب أحأصد أحأد طه أيضاج   اه، صه 

ال أصا تحألم هللا، أل تتبـة الأ ـ اة أـل أل ـى " :يقصل الأتبص ة
التتـب  ــي الطت قــة البــص ية؛ ألل ال ـ ة    ــب هللا إلــى لبــادل حقيقــة، 
صتج ــدل لبـــادة هللا إلـــى هللا ســـ صلاج صقتأــة،  ال ـــ ة يســـ   بالأت ـــد طت ـــ  

ألل ال ــ ة  نـــدي  ،  ــي أقصالـــه صأ عالــه صأحصالـــه؛تــداء تتســـصل هللاا ق
ص رــــدي بــــه الطــــالت ل إلــــى  ،أــــل  نــــصد هللا تعــــالى،  ت ــــد بــــه الأت ــــد ل

" لىه هللا تعـاصحسن  أتابعته أحب  ، اقتداءل البتاط الأستقيم،  أل ب   
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   چ  تعــالى:ســبحانه ص دلــ  رم إل لــال ثأــة دل ــ  قصلــه 

 ـاتبعصني اإل ـاتة إلـى ال ـ ة،   1س چڄ  ڃ  ڃ    ڃ    ڄ  ڄ
ــــصل ــــم يق ــــه أــــل " :ث ــــه أ ــــف  ل ي ــــي  ــــ اه أن ــــد   ــــد أل يعتق ــــى الأت  ل 

التــي   ي ــاتله   رــا  ــنا  صهــ ل بــفة أــل بــفا  الاــال   2س،"نفســه
  أا ص .

                                                           

 .  31س ، اآليةسصتة آل لأتال  1س
 . 71-70، ،لحقيقة ي ظصل ال ت عة صتحاب ا  2س
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 أرصت ـــصل،  م ـــال أتبـــص ة أأيصحـــ  القـــاتئ لرـــ ا الفلـــت ســـصاء 
ل ا ،دأنرـــم يأاـــ صل أـــل أنبـــا صاحـــ أـــثصج: ، ات فـــ  األلفـــاظ صالعبـــاتا صا 

هــص نفســه اســم لتــاب يقــصل الأتبــص ة  ــي لتــاترم سآداب الســال   صهــ ا 
 .لأحأصد أحأد طه

يقصلـــصل: " أـــل آداب الســـال  أل يستحضـــت  ـــ اه أعـــه بـــالفلت  
لدى ال دائد، صأل يحسل الظل  ي نفا   اه، ص ل  يحأيه أـل إت ـيا 

 ة، صأتــىتــل  ــص تبــ  حأا م يحســل الظــصأــل ســائت اآل ــا ، أأــا إ ا لــ
 ـح ا  ل لـ   انـب؛ لعـدم اليقظـة أـا هللا ف  لل  ل   اءته اآل ـا  أـ

 ع ى قدت حسـل التقـاد الأت ـد  ؛نقب  حا ة الأت د الأعتقد  ي   اه
ب  اه ت صل الأنفعة؛ ألل ال  ة باب الأت د ال ي  دا  أنـه ل ـى هللا 

 بـــه بـــاب تعـــالى   ق  ق ـــب الأت ـــد ب ـــ اه  ـــصت  لـــه تع  ـــصتســـصله، صتع  ـــ
   ــ رمهللا ل أــل الــ  ل قــال ل ــى هــ ل الحالــة يلــ ،  ــح ا اســتأت  صتســصله

، صيقـــصل الأتبـــص ة   داـــصل ل حقيقـــة،  1سچوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ 
ې  ې  ې  چ   ل بقصلـه تعــالى:ل  أســتد  2سل بــاب ال ـت عة،إ َّ أـ

 ، أا  ات  القياا. 3سچائ  ائ  ەئ   ەئ  ىى
   باآليـــا  بعـــد حـــد    هـــ ل هـــي طت قـــة أحأـــصد طـــه  ـــي التـــدل 

ــاج ثــم  اج  ائبــ ، ســدياج  اج ت بــه لقــ  الأســتأا، ص  ع ــه أستحضــت لِ ْســي    هني
                                                           

 .  9س ، اآليةدةسصتة الأائ  1س
 . 73، ، ي ظصل ال ت عة صتحاب الحقيقة  2س
 .  189س، اآلية سصتة البقتة  3س
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يــأتي بحــد   أغــا ت ل  ــعات األصل، دصل أل  ــدت  أــل يســتأا لــه، أنــه 
 قد صضا له السم  ي الدسم. 

"السـنة  :التسـالة الثانيـة لتـاب ـي يقصل أحأصد  ي أصضا آاـت  
ال ــــت عة هــــي تنــــجل النتــــي أــــل هــــي لأــــ  النتــــي  ــــي اابــــة نفســــه، ص 

أســــتصى لأ ـــــه  ـــــي اابــــة نفســـــه، إلـــــى أســــتصى أأتـــــه لـــــيع أرم  يأـــــا 
صال ــت عة هــي  ، الســنة هــي نتصتــه ؛يطيقــصل، صلــيل فرم  يأــا يســتطيعصل 

  1س أل ".تسالته...
صتأ  دها بالباطـ ،  عأـد إلـى هـدم السـنة  ،أتاد أحأصد تناء نفسه

ـــ ة الأحأديـــة، تـــأصيصج لظـــاهت ب نفســـه ألـــال النتـــص تحت فـــاج صتتـــديصج ل نب 
نبــــص، القــــتآل إلــــى أعنــــى يقبــــدل، صل تــــأث ت ل ــــى أــــل   قــــي إلــــ رم 

اءل   رـا أعتقداتــه الباط ــة صآت  ال ـصم، إ  ص ــد الت ئــة الابـبة التــي  تــ َ 
 لى أنه ااتم األنتياء. الأض  ة،  اد  

  تدأ أحدهم بأ لاتل التي يعتقـد ه ل هي دائأاج أحصال الأنحت  ل إ 
التـــي    ناقضــــرا، ثـــم يســـا ت نفســــه أـــا هـــ ل صت ــــ ،  يـــهاصآت  ،بـــحترا

ت أا     تتا ـا لنرـا،  صثقرـا بـأقصال الأنحـت  ل، صلقـد حـ   ل اتع بأسـ   
القـــتآل د أ  ــتبــاع أثـــ  هــؤ ء الأنحــت  ل، صلقـــد ابــة ســ   األأــة أـــل أغ  

ـــاع الأنحـــت اال ـــت م أل  ضـــصل لـــل ســـت   هللا  ـــي قصلـــه   ل طت ـــ  ل تب
                                                           

د. ال با ــي طــه الألا ــفي،  ، الــتدة،64أحأــد ن  ــب الأطيعــي، ، حقيقــة أحأــصد أحأــد طــه،  1س
ـــد، قضـــايا التبـــصف اإلســـص92، القـــصل الفبـــ ، حســـ ل أحأـــد جلـــي، ،82، هللا حســـل  أي، لت

ـــة ال أرـــصت  ل 20، الفلـــت ال أرـــصتي تحـــ  الأ رـــت، النـــصت أحأـــد أحأـــد، ،165جتص ، ، ،  تق
     .2/876الأ  د،   صقي ب  ت لتدد. بالسصدال، 
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ل الأســـ م إ  1سچ  ىئۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئ ۇئ  ۇئ  ۆئ چ  :تعـــالى
مَّاا ََاا َ مُحَدَّاأَ ََبَاا ََحَاأ  مِّا  چ قصلـه تعـالى: أثـ أثتته القتآل ال ي  نفي أا 

   3س .يلصل أتتداج    2سچوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ رِّجَالِكُمْ ر
بأل النتصة تااطب النـاا ل ـى قـدت أحأد طه دلصة  أحأصد إل       
أت ـد ترـا باطـ   دلـصة حـ    ؛عصل ي ي يطيقصنه صيستطصبالقدت ال ،لقصلرم

الحســــــ ل تــــــل أنبــــــصت أثــــــ    4س، صقــــــد ســــــبقه إل رــــــا بعــــــض الفصســــــفة
  6س.صاتل لتأي  5س،عالحص  

                                                           

 .  50س  سصتة القب،، اآلية 1س
 .  40س   سصتة األحجاب، اآلية2س
 .105  حقيقة أحأصد أحأد طه، الأطيعي، ،3س
 . 165اإلسصأي، لتد هللا حسل جتص ، ،   قضايا التبصف4س
: الحس ل تل أنبصت الحصع، أتص أغ  ، يعد تـاتة  ـي لبـات الأتعتـد ل صالجهـاد، صتـاتة  ـي الحالج  5س

هــ   تبـا بعـض النـاا طت قتـه 299س ب ه أل تيضاء  اتا، ظرت أأتل سـنة، أصال فات جأتة الأ حد ل
لا فـــاء الظـــ  الأأـــدصد، السياســـة صالتـــاب تابـــاج أنرـــا:  ـــي التصح ـــد، يقـــصل بـــالح صل، لـــه ســـتة صأتأعـــ ل ل

ال نـى  ،236، ،أتص لتد التحأل السـ أيطبقا  البص ية، س  ،هـ309تص يس ،صاألأتاء، البقاء صالفناء
بـــدت أع ــم الســـفت، ، 5/258، القاضــي ليـــاض، الأـــدات  تتت ـــب ،2/175صاألنســاب، تـــل أــا ص ، 

 ،288،، السـعصدية. تحق ـ : لتـد هللا لأـت البـاتصدي،  هــ576الد ل، أتص طـاهت السـ في أحأـد س :
 أ ـجال ا لتـدال، 118،، دات ال تـب هــ 680اتـل البـاتصني، أحأـد تـل ل ـي س :، إ أال اإل أـال
، 1/548،هــــ1382 ،دات الأعت ـــة ،1ط/الت ـــاصي،  يل ـــ :لإلأـــام الـــ هتي، تحق ـــ ،  ـــي نقـــد الت ـــال
، إتتاهيم تل ل ي، اتـل  تحـصل، تتهـال الـد ل اليعأـتي  ي أعت ة أليال ل أاء الأ هب الد باع الأ هب

 ،اتـل الأ قـل ،طبقـا  األصليـاء، 2/183 ،تحق  : د. أحأد األحأـدي أتـص النـصت، القـاهتة هـ 799:  س
الطبقـــا  ، 1/162لـــداصصدي، ا ،طبقـــا  الأفســـت ل، 1/184أـــصتد ال طا ـــة، أتـــص الأحاســـل،، 187،

   .3/237 أتص الفض ،، س   الدتت ،2/180 تل الغجي،ا د صال اإلسصم، ،1/14 ،ال تتى، ال عتاني
 .375ست  تعت فه، ، ابا عربي:  6س
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هـــــي التـــــي  أل ســـــنة النتـــــي تأي ل أـــــاء صجاتة ال ـــــئصل الد نيـــــة،     
ــ ى ترـــا أبــحابه  ـــي آاــت لحظـــة أــل حياتـــه صالصبــية لـــ ل  ل ـــ  صب 

ــأ يــال األ   ــتتلــ   ــيلم أأــت ل لــل تضــ   » :ة قــالأ  لتم ترأــا صا أــا تأس 
أل نر ـه هـص صأبـحابه طت ـ   ل النتـيصقـد تـ     1س «لتاب هللا صسنتي

 حنرم سائتصل  ي ضصل  صأل السائت ل ل ى   ت نرج النتي ،الن اة
   2س.صلاقتترم سصاء الأب ت

تع يقاج ل ى قـصل أحأـصد بـأل:   3سيقصل د. الألا في طه ال با ي      
أص  ع ـه أص تقت ـتل ليسـ  سـنة، تـ  هـص قـصل باطـ  صلفــت  قـصل النتـي 

بطالرـا، صأنـا صأتاد أل ه ا القصل إبعا ،بت   تبالـه أد السنة النتصيـة صا 
بعـصا أـا  ـتله باع السنة  ي الأفرصم اإلسصأي البحي ، ل ـي  ت  ت  األ 

  4س.لرم جليأرم أحأصد أحأد طه
 "صاـاتم النت ـ ل"نه تعـالي: ب قصلـه سـبحالى النتصة يل   د  إل ال ي  

 ضـصج لـل  أي هص آات نتي بعثه هللا لرـ ا العـالم، صلـل يـأتي بعـدل نتـي  
أل يــأتي تســص ج إلبــصح القــانصل صالتقال ــد الســائدة  ــي الأ تأــا؛ أل ــ  

                                                           

 .5/1323  3338-678أصطأ أال ، باب النري لل القصل بالقدت، تقم س  1س
 . 41اإلسصم تسالة ااتأة   تسالتال، صجاتة ال ئصل الد نية، ،  2س
م، أسـتا   ـاأعي 1946 ـي بـالاتطصم بحـتي سـنة : صلد  ي قت ـة ال باد. المكاشفي طه الكباشي  3س

صتئــيا قســـم الفقـــه اإلســـصأي بل يـــة ال ـــت عة صالقــانصل  اأعـــة أم دتأـــال اإلســـصأية، صقاضـــي بالـــدائتة 
ال ــتقية أحــا م الاتطــصم، صأست ــات قــانصني ل  ــئصل الد نيــة صاألصقــاف، أــل أؤلفاتــه تطت ــ  ال ــت عة 

ت. سأع ـم ال ابـيا  السـصدانية الأعابـتة، الأحـتت أحأـد اإلسصأية  ي السـصدال تـ ل الحقيقـة صاآلثـا
  .440هـ، ،1408-م1988، 1ط/أحأد  اأص ، ت   الثقا ة، الاتطصم، 

 .82  التدة، د. الألا في طه ال با ي، ،4س
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أنــه نتــي  ع  ى أــد  لــ  هــ ا  قــد لــال أــل الصا ــب الأحتــصم ل يــه أل  تــصل  
   1س .تنفسه تحطيم ه ا التق  د ال اه ي

أي نتــي أــل هللا  نعتقــد التقــاداج  اجأــاج أنــه لــل يــأتي بعــد أحأــد
سيا  اآلية  حسب تـ  هـص  إلى  صم القياأة، صل ل ليا ه ا أا يقتضي

صأسـال ب  ،العـتب ال غـة،  أعنـى سالاـتم  بأص ـب لغـة تضـيقت ل ل  أـا
، صالصبصل إلى ا نتراء،  ر ل اآليـة هـي د  تأام، صالس  لصهم الطبا، صاإل

، صا  ا لـــال   نتـــي بعـــدل  ـــص بـــأل   نتـــي بعـــد التســـصل بـــت   نـــ،  
   2س. أل أقام النتصة تسصل بعدل؛ ألل أقام التسالة أا،  

أــل أبــصل العق ــدة، أص التــتض ل ــى حلــم  اج إل أــل أنلــت  ــجء  
ف األلفـاظ لـل   أحتأـاج أص لأـ  بالتأص ـ  ليحـت  هللا  ي الت ت ا، أص ح   

 نطت  ل ى أحأصد بالحتف صالأعنى. صه ا أا    3س ،أعان را؛  قد اتتد  
صاألحاد ــ  البــحيحة بح ــ   ، ــصل اآليــا  القتآنيــةإل الــ  ل يحت  

نأــا  تاــدم أ لــاتهم  ــي أل التســصل لــيا تاــاتم األنتيــاء صالأتســ  ل، صا 
ــــاء ــــط، ليلصنــــصا هــــم األنتي صيظرــــتصل بأظرــــت  ،هــــص اــــاتم الأتســــ  ل  ق

تبـــاع أنرـــم أـــا بح ـــ  يعتقـــد األ احتـــتاأرم ل ـــد ل اإلســـصأي صل تســـصل
صقـــادصا أأـــترم نحـــص  ،طرـــم جالـــصل ل ـــى د ـــل اإلســـصم، ن حـــصا  ـــي أاط  

 . التدة صاإللحاد
                                                           

ـــــص األل ـــــى الأـــــصدصدي،أـــــا هـــــي القاديانيـــــة،   1س ، ، دأ ـــــ م، دات الق ـــــم1982-هــــــ 1402 ،2ط/ أت
،176-178 . 
 م. 1986-هـ 1406 ،2ط/ هللا لاأ ، فلت صالعق دة، بال  لتدالترائية ال  2س
 ،5/ط لأت األ قت، أؤسسة ال  أة، .: داإلسصأية، طات  السص دال، تا عةأاتبت العق دة   3س
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 لـى النتـصة أـل ال ـ ات ل إ  صقـد ظرـت ل بـه ص ر ـهأا أـل أحـد اد  
أظرتها هللا ل ى بفا  ص ره ص  تـا    ت أحد ست تة إ قد ق  : أا أس  

،  ــــح ا أ ــــل   2سچڈ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         چ  لقصلــــه تعــــالى:  1س، لســــانه
ل يه أل دقائ  التصح ـد   نبغـي لـه أل يعتقـد  ـي الحـال أـا هـص بـصاب 
لنــد هللا إلــى أل   ــد لالأــاج  يســأله ص  يســعه تــأا ت الط ــب، ص  يعــ ت 

    3س.بالصقصف  يه صيلفت إل صق 
لي الأفتصنـــــصل لأـــــا  ـــــد   لـــــص لـــــال ل ب ـــــت حا ـــــة بعـــــد التســـــصل

أاها ســـــلـــــال لاتـــــام النتــــصة أعنـــــى صللأــــا صأاتتلــــص األديـــــال ال د ـــــدة، 
قة صالتلاع صل  أاتصل، صلقد بق   لق دة اتم النتصة تحـتا هـ ا الأتتج 

 ل صالأتـجلأ ل، صتحـتا ئـص تنـة الأتنت ،الد ل أل   ص هـؤ ء الأتتـدل ل
ـــة التـــي لانـــ  األأـــم الســـابقة  ـــة صالد ني هـــ ل األأـــة أـــل الفصضـــى الفلت 

 صالديانا  السالفة  ت سترا. 
صلـ ل  تيانـاج بـأل  ،دة اتم النتـصة تأ  ـداج ل نـصع اإلنسـانيتعتتت لق 

صتسالة سـأاصية  د ـدة،  ،النصع الب تي أبب   ي  نى لل صحي  د د
 اج  صنـ ل  أأنـه التقـد  ـي  أص ب إلـى أل النتـصة ألتسـبة   تنقطـا، أل  ه
   4س. نه أ ض  أل النتي  رص جند  أأص  ،صلي

                                                           

 . 59الفقه األ تت، أتص حنيفة النعأال، ،   1س
 .  72س اآليةسصتة البقتة،   2س
  100الفقه األ تت، ،   3س
، 1الظـــاهت، القـــاهتة،  أرصت ـــة أبـــت العتأيـــة، ط/ أترا صتطصتهـــا، حســـل يســـل لتـــدالقاديانيـــة ن ـــ  4س

 .136م، ،1973-هـ 1393
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أـنرج د نـي يقـصم ل ـى صلـه  ،إل ل  أ تأـا  نفبـ  لـل اإلسـصم
 أساا نتصة  د دة صيع ل بلفت  أيا الأس أ ل الـ  ل   يبـدقصل ترـ ل

 ،ل ـى اإلسـصم اج لت ـت  اج الأسـ أصل اطـت  النتصة الأجلصأة،   ـب أل يعتتـتل
 ألل نرـــصض الأ تأــــا اإلســـصأي   يقــــصم إ  ل ــــى لق ـــدة اــــتم النتــــصة

  الأحأدية، صليا النتصة ال أرصت ة.
قـــصل الأنحـــت  ل بـــأل نفصســـنا إ ا بـــف  بع ــــم  نناـــدع ب   أ  ـــب 

تة، صن  ــب لـل  لــ  بسـؤال طــتح البـاطل اســتغن نا لـل األلأــال الظـاه
أثــالرم هــ  يعتقــد ال أرصت ــصل أنفســرم أبــفى صأجلــى أــل نفــا أل ــى 

الو صهـــ  قـــدأ صت أـــ صقـــد لـــال يقـــصم ال  ـــ  يبـــ ى حتـــى ت ،تســـصل هللا
لـــ رم أل الـــد ل بـــه ل ـــى البـــحابة ل ا ـــ  إ أنـــه لـــال  تـــنأ، ل يعتقـــدص 

ل  حـــ ، صقـــد لـــال لالأـــاج تبطصنـــهو "إل التقـــدصا األصل  أـــا أحأقرـــم، صا 
   1س .التقدصا الثاني  أا أ فتهم صأ حدهم"

 ،أل أطرـت الع ـصم الأتـصاتتة صأ صهـا ت  أل الع م تتسالة التسصل    
صأــل نق ــصا هــ ا الع ــم أطرــت صأصضــ  أأــل نق ــصا أابــات أــل أضــى أــل 

تبــالرم م ــص  الفــتا أ ــال أأاألأــم ســصاء  تــ  أل   2س،ل أــاء الطــب، صا 
طعــل  ــي هللا تبــات  صتعــالى، صت ــ  ب لقــصل التســصل  إنلــات تســالته 

:«  ـه   عـ   أ  ص ه  أحسـن أث ي صأث  األنتيـاء لأثـ  ت ـ  تنـى تنيانـاج 
حسل أـل هـ ا إ  هـ ل ال تنـة، أ نا تنياناج أ صل به يقصلصل أا ت ص يطالناا 

                                                           

 . 65التحأل تدصي أصسى، دات ال تب ال ص  ، ، حاأد الغجالي تحق   لتد  ضائ  الباطنة، أتص  1س
 . 106-105السصم، ،  تح العق دة الطحاصية، العج تل لتد  2س
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حد   لـل ص   1س «التس صاتم تي  ،اتم تي التنيال لن  أنا ت   ال تنة 
أنــا أحأــد النتــي األأــي »قــال:  أل  التســصل   2س لتــدهللا تــل لأــت

ــــم صاصاتأــــه ــــ   صاأــــا ال   ــــي بعــــد أصت  لــــل أيضــــاج صحــــد     3س «  نت
ل آدم إنــي لنـــد هللا  ــي أم  »قـــال: التســصل  ال تـــاب تاــاتم النت ـــ ل صا 

  4س .« دل  ي ط نتهلأ
ص  اــصف   5س، لاهــا  قــد اتتــدالنتــصة صبــد  أــل اد  لــى أــل اد    

 ــي  ــيء  تــ ل الع أــاء  أعــ رم  ــي أل الت ــ  إ ا بــد  تســصل هللا 
ســصم صأــل آأــل تــبعض،  صل بــه  ــي  ــيء أنــه لــا ت لــم  ــدا   ــي اإل 

    6س.صلفت تبعض  رص لا ت أح  دأه صأاله
– قــد لــتم  ــ ئاج أأــا أنجلــه هللا إ اج     ــصج أل يقــال أل التســصل

 رـــام إلـــى التســـصلإلـــى الأســـ أ ل؛ ألل  ـــي  لـــ  ات   –ســـبحانه صتعـــالى
  7سصهص أل م به. –سبحانه صتعالى –بعدم األأانة، صقد ااتاتل هللا 

لأــا     ــصج أل يقــدم ل ــى أــا  ــاء بــه أحــد لــائل أــل لــال، تــ  
ل  نــا  قــط أل نتأ ــد أــل صاضــعي الحــد  ،  ــح ا لــال بــحي  الصضــا 

                                                           

 2/1790  2286-7ااتم النت ل، تقم س لفضائ ، باب لصل النتيبحي  أس م، لتاب ا  1س
 .64: ست  تعت فه، ، هللا با عمر عبد  2س
 .134م، ،1956لتاب ال فاء، ل قاضي لياض، أطبعة أحأد ل ي بتي ، األجهت أبت  3س
 .1/10م، 1995 صل الد ل الس صطي، دات ال تب الحد ثة، القاهتة،  الابائ، ال تتى،  4س
 .218،  ،ال ع ي عثمان بط ح يط، ل ، صستاع السا180، أقنا، ال صب الببتي، ال  5س
 . 228أ أصلة التصح د، أحأد لتد الصهاب، ،  6س
 : سال بات تـل أحأـد الرأجانـي،  تتاثنا الأغني  ي أتصاب التصح د صالعدل، القاضي أتص الحسل لتد  7س

 .    281القاهتة، ، م، 1965-هـ 1385طبعة، ليسى الباتي الح تي،   هـ415
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صأعا  هللا أل تتف  األأـة ل ـى أاالفـة أـا  ـاء  لنه ،العدصل  ص يب   
ل لـــم   بـــه التســـصل   صتـــد أل يلـــصل  ـــي األأـــة أـــل قـــال بالحـــد   صا 

إ      1س نع أــــه  ــــص ن عــــ   ر نــــا بالقائــــ  ح ــــة ل ــــى هللا صتســــصله
ـــــا الســـــصت  ،يألـــــل  ـــــتط التـــــصاتت  ـــــي ال ـــــ  ص  يألـــــل اســـــتيعاب  أي

أـــل  ل هللا  ـــي  ـــيءأـــة أاالفـــة تســـص أـــل األ  ـــيا ألحـــد    2س،بـــالن،
ص  يسصغ لأس م أل يطعل  يه أص  ي أحـد أـل بـحاتته أص  اـط  ،سنته

     3س. أل  أنه
نسـتا ، أأـا ســت  بأنـه أأــا   اـصف  يـه أل ل أــاء السـنة قــد 
تــ لصا  رــصداج لظيأــة أــل أ ــ  حأايــة الســنة أــل الصضــا صالصاضــع ل، 

 طـت  ل اج آلل أقياسـصقد ت لصا  رصداج   أج د ل  را صس  صا طتقاج تعتتـت ا
نــه أأــا   اــصف  يــه تــ ل الع أــاء أل ، الع أيــة  ــي النقــد صالتأحــي، صا 

ل أــــاء الأســــ أ ل األصائــــ  هــــم أصل أــــل صضــــعصا قصالــــد النقــــد الع أــــي 
الأتصيـا  ل ـى ص ـه األتض  م ال  ـي ت قـي األابـات، أأالدق  ، سصاء 

قـ  السـنة ل را، صأل ه ا الطت   ال ي س  صل  ي ست   النقد هص ال ي أن
تـــت لرـــا أـــل ل ـــد الاـــائن ل، صنظأصهـــا أأـــا ل ـــ  ترـــا أـــل أصحـــال أأـــا د  

لـى أنـه اـاتم النت ـ ل ت ـم د  ا قـد  ،الأاادل ل، أأثال أحأصد أحأد طه
ل نت ــ ل هــص الفابــ  بلــ  دقــة تــ ل  أنــه يع ــم أل ا لتقــاد تاــتم أحأــد

                                                           

 .    164التصح،  تل القيم ال صج ة الحا   تل أحأد تل أتي بلت، دات إحياء ال تب، ،   1س
 .   95 ضائ  الباطنية، أتص حاأد الغجالي، ،   2س
الألتــــب  ت ـــا الأـــصم لـــل األئأــــة األلـــصم،  ـــ ة اإلســــصم اتـــل تيأيـــة، تحق ــــ  جه ـــت ال ـــاصي ،  3س

 .   6، م،1992-1412، 3تص  ط/اإلسصأي ت 
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الــد ل اإلســصأي صاألديــال األاــتى، التــي ت ــات  الأســ أ ل  ــي لق ــدة 
تصح ــد، صأرــ ا الاــط الفابــ  يســتطيا اإلنســال أل يحلــم ل ــى طائفــة ال

 با تبال باإلسصم، أص ا نفبال لنه. 
ى هـ ا الاـط نه   نع م  ي تات ة األأة اإلسصأية أـل تاط ـألأا 

إ  أــا  لتنــال ســابقاج  ــي الحــد   لــل بعــض الفــت  الباطنيــة التــي أاــ  
، صل نرا لم تت ـتأ لأـا  عـ  أل نر را أحأصد طه، أث  الترائية صالباتية

ال أرصت ــصل، تــ  قالــ  ت ــ  الفــت  ببــتاحة، أنرــا طائفــة أســتق ة  ا  
صل ـل ال أرصت ـصل لـانصا ،  دة، بأعنى ال  أـة الأبـط   ل  رـاديانة  د

  ـي قصلـه:  دلصل اإلسصم، تـ  أنرـم الفتقـة التـي أثنـى ل  رـا التسـصل
تأــاء، قــالصا أــل الغتأــاء صســيعصد  ت بــاج  طــصأى ل غ ،تــدأ اإلســصم  ت بــاج »

   1س.«يا تسصل هللاو قال: يح صل سنتي بعد اندثاتها
، تاـال  ت ـ  بالسـصدال إل الثصتة التي تقصم ترـا الفتقـة ال أرصت ـة
ـــى الحلـــم اإلســـص ـــى ال ـــت عة الثـــصتا  التـــي لانـــ  تثـــصت ل  أي، أص ل 

صل ــــى ا ــــصد التســــالة  ،نرــــا ثــــصتة ل ــــى النتــــصة الأحأديــــةاإلســــصأية؛ أل
، صهـــ ا أـــا لـــم ي ـــردل التـــات ة الأحأديـــة صل ـــى صحـــدة األأـــة ،ســـصأيةاإل  

 اإلسصأي. 

                                                           

الأســـند  ،1/95 ، 298تقـــم سأســـتاتع أتـــي لصانـــة،  ،2/1319 ،3986تقـــمسســـنل اتـــل أا ـــه،   1س
هـــ  تحق ــ : 430الأســتاتع ل ــى بــحي  اإلأــام أســ م، أتــص نعــيم أحأــد تــل أرــتال األبــتراني س :

 ، 370تقـمسم، 1996-هــ 1417، 1ط/أحأد حسل إسـأال   ال ـا عي، دات ال تـب الع أيـة، ت ـتص  
  .الحد   بحي ، 1/212
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  رابعًا: معتقدات الجمهوري:ا بأا اإلسالم ال يصلح للقرا العشريا:
صيقــــصل ل ــــى حســــب  ،يفتــــتي أحأــــصد أحأــــد طــــه ل ــــى اإلســــصم

لى أل اإلســصم تتســـالته األصلـــى   يبـــ   أعتقداتــه، أنـــه تســـالتال ص ـــد  
 الع ت ل. إلنسال القتل 

نأـا " التسـالة الثانيـة  ـي اإلسـصم:يقصل أحأصد  ي أقدأة لتابه  صا 
صهــص أل اإلســصم تســالتال: ، أت ــد ترــا إلــى تقت ــت  ــيء  رأنــي تقت ــتل 

تســالة أصلــى قاأــ  ل ــى  ــتصع القــتآل، صتســالة ثانيــة تقــصم ل ــى أبــصله 
تنتظـت صلقد صقا التفب   ل ى التسالة األصلى، ص  تجال التسالة الثانيـة 

صحـ ل ت ـيء  – يقبـد نفسـه –التفب   صس تف  لرا ح ل     ست   رـا  
  1س. ليا أنه تد  ص ل  أ  – يقبد أتباله – أ أ ترا
الأقبصد تت   را نفسـه بالتبـاتل بـاحب هـ ل التسـالة الثانيـة التـي      

إنأــا قاأــ  ل ــى  ــتصع  ل تســالة أحأــدإ  تقــصم ل ــى أبــصل القــتآل إ
أصقصتة بالجأل ال ي  نترـي بالأاـاض ال د ـد، إ   القتآل أل ه ا لان 

   2س .صهص باحب الأقام الأحأصد ،يحأ را  صلد الت    ال ي
إل دل ـ  أحأـصد أحأـد طـه ل ــى أـا أسـأال بالتسـالة الثانيـة صالتــي      

قد طبقرا  ـي اابـة نفسـه، إل لـال ثأـة دل ـ  هـص  يعتقد أل التسصل
                                                           

، قضــايا 131القــصل الفبــ ، حســ ل أحأــد جلــي، ، ،9 تســالتال، ،اإلســصم تســالة ااتأــة    1س
،  تقـة ال أرـصت  ل بالسـصدال،  ـصقي ب ـ ت 160هللا حسـل جتص ، ، لتد د. التبصف اإلسصأي، أ.

 .205، التطتف صاإلتهاب، د. سالم الترنساصي، ، 2/947الأ  د،  لتد
الأطيعــي، أحأــد ن  ــب ، ة أحأــصد أحأــد طــه، حقيقــ79تدة، د. ال با ــي طــة الألا ــفي، ،الــ  2س

،27-28. 
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ـ  قـدال ي سـت   لـتة  حد   الغتأاء ت أحأـصد ل أـة سسـنتي  لعادتـه  س 
  1س ".، التي طبقرا  ي اابة نفسهترلأاج، ل ى أنرا سنة تسصل

إل الفتقة ال أرصت ة لم تق  لند حد األاـ  بالب ـاتة النتصيـة  قـط 
ل لـال أ لرـا الـتدة، أثـ   ت  أا   بل  أل  ب ت بظرصت  تقة حتـى صا 

 لسـال بـاحترا:صاتع صالتي  ـاء ل ـى أقصلة الفتقة الج دية أل  ت  الا
إل هللا تعالى س بع  ت صج أل الع م ص نجل ل يه  أ ة صاحـدة،   تـت  "

صيــأتي ب ــت عة أاــتى   تهــا، صأل أ تــه ت ــصل البــاتئة؛  ، ــت عة أحأــد
صل ــل   ــت البــاتئ ل الــ  ل  لــتهم هللا  ــي لتابــه، قــال: صلــم يــأتصا بعــد، 

نــه نــه أحــدهأا، صا     ــدتي  صجلــم أل  ــي هــ ل األأــة  ــاهد ل ل  رأــا، صا 
 .لأقصلته ه ل  2س،باضية تتتأ أنه    اإل ،ات أم هص لائلأأضى اآل

لأـا أبـدت ، صالتتتها ااتطة الطت   ،بالب اتةصل ل أحأصد أا  
يبــــ   إلنســــانية  أحأــــصد لتابــــاج بعنــــصال: ساإلســــصم تتســــالته األصلــــى  

 ه التـــي  ن ـــتها أـــل ء  ـــي بعـــض أن ـــصتاته صتســـائ ـــا القـــتل الع ـــت ل 
صل نــا نقــصل إل ال ــت عة ل ــى تأاأرــا صلأالرــا حــ ل طبقرــا " حــ ل آلاــت

الأعبــــصم  ــــي القــــتل الســــابا الأــــيصدي   تأ ــــ  حــــصج لأ ــــا   القــــتل 
نأــا حــ  أ ــا   القــتل الع ــت ل  ــي الســنة صال ــت عة هــي  ،الع ــت ل؛ صا 

  3س ".ت     لألأة
                                                           

 .164هللا حسل جتص ، ، أ. د. لتد قضايا التبصف اإلسصأي،  1س
 .229الفت  صال أالا  الد نية، سع د أتاد، ،   2س
يقــة أحأــصد، ، حق131، القــصل الفبــ ، ،80،طــه ال با ــي،  تطت ــ  ال ــتلية، د. الألا ــفي  3س

،162. 
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يغطي أحأصد تدته بغطـاء   سـفي ل صا ـب إنسـال القـتل الع ـت ل 
تاء حضـــاتة الغـــتب، ص  يغـــ ي  لـــتة بحضـــاتة صقـــ  لرـــا الـــ ي   ـــتي ص 

الغــتب لــا ج ل أل يــأتصا بأث رــا، صهــي حضــاتة التــات ة اإلســصأي  ــي 
ي القــتل الســابا، الــ ي  ترأــه أحأــصد ت أــصدل ص أــصد  لــت اإلنســال الــ 

  صأبحابه. لابت التسصل
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ ثم يأتي تتحت   صاض  لقصله تعالى:

  1سچ ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ںں
 نطت  ل ى أحأصد   2س، ليستدل ترا ل ى إل ل    تد  ت عة اابة

 .(3)چ     ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ  قصله تعالى:

ل التســالة صاحــدل صاألأــة صاحــدل، لأــا يقــتت بــأل أإل القــتآل يقــتت 
ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ    چ  هـــــ ل التســـــالة  ـــــاأ ه لقصلـــــه تعـــــالى:

لى بأـــــــا أنـــــــه  ـــــــد  ص  (4)چۓ ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے 
نسة ال ت عة اإلسصأية، تصحي أل هصال، صأع صم أل ال ـتائا السـأاصية 

صهـ ا قـد ل ـم أـل الـد ل بالضـتصتة    تنسة إ َّ ب ت عة سـأاصية أاـتى،
   5س. بأل الاتصع أص الدلصة إلى الاتصع أل  ت عة هللا لفت صتدة

                                                           

 . 42س، اآلية سصتة الأائدة  1س
 .92القصل الفب ، حس ل أحأد جلي، ،  2س
 .  41س اآلية سصتة الأائدة،  3س
 .  27ساآلية  سصتة سبأ،  4س
 . 150القصل الفب ، ،  5س
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ــــى ا ــــ  العــــالم اإلســــصأي أنــــ  جأــــل التســــصل إل ــــد أثت ل ألل بــــألق
ال ــت عة بــالحة ل ــ  جأــال صألــال ب ــأصلرا أبــال  اإلنســانية  أعــاء 

 ال ـت عة أتنـاة ل ـى   1س ،صلعأصم اطاترا ل أيا الأل ف ل دصل استثناء
ساطه،  ـي حتلـا  أصاقا ص  –سبحانه صتعالى –تعت   أصاقا تضا هللا 

النـــاا إلـــى  صحا ـــة ،اتيات ـــة، صأتنـــاة ل ـــى الـــصحي الأاـــضالعبـــاد ا 
  2س ء.أ ثت أل حا ترم ل    ي ،ضتصت ة ال ت عة أحلام أعت ة

لي األ لـات صأـد   ،ه ا أا ت جم به األأة الأحأدية، دصل الفصسفة
ألل العق  أرأا ت اأ   رص أتفاص  النظت، قبـ ت اإلدتا    3س؛الرداأة

تــ ل الســأصا  صاألتض، صيع ــم أــ ل   ــم أــا ــي  انــب ل ــم هللا، الــ ي يع
    4س .چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  ى:األ ياء، لقصله تعالـ

إل القـــتآل صالســـنة  ـــاءا  ااطبـــال النـــاا  ـــي لـــ  جأـــال صألـــال 
بأأت الد ل الصا ب الأ تت  ت ل ل  الناا اابـترم صلـاأترم، إنسـال 
نســال القــتل الع ــت ل،  ــدلصة أحأــصد دلــصة تفتقــت إلــى  القــتل الســابا صا 

  5س. األدلة صالح ج صالتتاه ل

                                                           

 .  561هللا حياتي، ،  أدا  الثقا ة اإلسصأية، أحأد لتد  1س
أحأد ل ي  صسـ ،  :تحق   هـ 751تي بلت تل قيم ال صج ة، س :أحأد تل أأفتاح دات السعادة،   2س

 .  1/319 ،دات ال تب الع أية، ت تص ، لتنال
أطبعـــة الا ت ـــة، ال ،1ط/ ، ، أحأـــد تـــل أحأـــد تـــل يعقـــصب أ ـــتف الأقابـــد  ـــي  ـــتح الأقابـــد  3س

 .  18هـ، ، 1325
 .  85ساآلية  سصتة ا ستاء،  4س
 .166، . لتد هللا حسل جتص ،قضايا التبصف اإلسصأي، أ. د  5س 
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ال ـــتائا صحلأترـــا صلظأــة صبـــاياها ص ـــدنا إ ا نظتنــا إلـــى لأــال 
ا ــت ال ــتائا صأ ضــ را لأــا إل الــ ي  ــاء بــه أ ضــ    ــت عة أحأــد

الأتســـ  ل صلقـــد  أـــا هللا لـــه أحاســـل أـــا  ـــي التـــصتاة صاإلن  ـــ ، صلرـــ ا 
يقـــال: إل أصســـى ل يـــه الســـصم بعـــ  ب ـــت عة ال ـــصل، صالأســـي  ل يـــه 

ال أـال، ال اأعـة بعـ  ب ـت عة  السصم بع  ب ت عة ال أال، صأحأد
   1س. ت ل ال ت عت ل، صاآلا  ت اأا الأ ت ل

 أل صضا ت ت عا  ل ي  اـال  ال تـاب أص السـنة أص أـل أ ـ   
  2س ،أل يحلــم بغ تهــا أــا ل أــه بالأاالفــة، أص اســتح   لــ ،  رــص لــا ت

صيلصل تر ا قـد  سـ  الأ ـال لص ترـادا  صالعقـصل  ـيصج بعـد   ـ   يأـا 
نة، صيحبـ  تـداا  هـصى الـنفا  ـي تيـال الأـتاد هص ثات  بـالقتآل صالسـ
   3س .أل أحلام ال ت عة

ـــة صل ـــ دا صا  ـــي الـــد ل أـــل العقائـــد الباط ـــة أـــا  اـــت رم أـــل الأ 
اإلســـصأية  يعتــــدصل األصثــــال ص  ســــدصل الاــــال ،   ألنرــــم    ــــدتلصل 

 صل ـل لغ بـة حـا   يأانرم ببد  التسا   السأاصية؛أص إ حقيقة الاال 
 ل  رم. الضال الفلت 

                                                           

 .  292أنحة الغت ب، أحأد تل نابت، ،   1س
، أتص حاأد أحأد ، تسالة  ي التد ل ى التا ضة156 ترنساصي، ،التطتف صاإلتهاب، د. سالم ال  2س

-هــــ1403، 1ط/   تحق ـــ ، لتـــد الصهـــاب ا  ـــ ، دات الســـ فية الرنـــد،هــــ 888 : سالغجالـــي الأقدســـي 
الســـــصدال،  ، صجاتة ال ـــــؤصل صاألصقـــــافت إســـــصأيه، لـــــصل ال ـــــت   قاســـــم، اـــــصاط120م، ، 1983
 . 85م، ،1978

 .  208هللا حياتي، ،  أدا  إلى الثقا ة اإلسصأية، أحأد لتد  3س
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  :في إسقا  أركاا اإلسالم بالترلي خامسًا: معتقدات الجمهوري:ا
 الشهاد:  :الركا األول

لــ  أتلــال اإلســصم صت ــت عاته، أــل  ــرادة صبــصة  دلقــد هــدم أحأــص  
صبــصم صجلــاة صحــج، لأــا أســقط بعــض أحلــام األســتة، صســصف نتناصلرــا 

ى لتــــب تح  ــــاج  ــــد د   ــــت أاــــ ،  أــــل أتاد الأج ــــد ل يــــه الت ــــصع إلــــ
يقـــصل أحأـــصد لـــل هدأــــه ، إ  الع أـــاء األ اضـــ ، الـــ  ل طـــالتصا تتدتـــه
حــ ل  ــدا  ال أرــصتي أــل " لألتلــال التــي أبــصج تنــي ل  رــا اإلســصم:

أــدا   ــرادة أ  إلــه إ  هللا صأل أحأــداج تســصل،   اهــد ل تتقــي تحتقــال 
ى   رـــا لـــل هـــ ا التق  ـــد، حتـــى  تقـــى ل ـــرادة التصح ـــد إلـــى أتتبـــة  ت   ـــ

ادة، ص   ـــــتى إ  أل ال ـــــاهد هـــــص الأ ـــــرصد صلندئـــــ  يقـــــ  ل ـــــى ال ـــــر
   1س ".األلتاب ص ااطب لفاحاج بغ ت ح اب

صأـــل ضـــص ته أيضـــاج: ت ســـ دل ل أقـــام الأحأـــصد، ح ـــ    ســـدل       
صهـص بلـ   ـيء ل ـيم، صهـص ل ـى لـ   ـيء  صيقـصل: بالأسي  الأحأدي

نأ ا يع م ت اته صبقـدت قد ت، صل أه صقدتته ليا ت اتحت ل ص  تصاسطة صا 
  2س رــــص الــــ ي ت ــــدل الأ ــــ  ؛ ــــي  لــــ  بــــأاص  هللا تعــــالى  اتــــه أتا ــــ 

 (3).چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ      چ  الأ ات إليه  ي قصله:
                                                           

ــــة أحأــــصد   1س ــــتدة68الأطيعــــي، أحأــــد ن  ــــب الأطيعــــي، ،حقيق ، طــــه ال با ــــي ، الألا ــــفي، ال
ـــــة 205. ســـــالم الترنســـــاصي، ، ، د، التطـــــتف صاإلتهـــــاب22، ،، الفلـــــت ال أرـــــصتي 111، ،  تق

 .2/665ال أرصت  ل،  صقي ب  ت، 
 .88-87، ، ي السصدال، الألا في طه ال با يتطت   ال ت عة اإلسصأية   2س
 .  1س، اآلية سصتة الأ    3س
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  :الركا الثاني: الصالة
يقـــصل أحأـــصد: "البـــصة لرـــا أعنـــى بع ـــد صأعنـــى قت ـــب  البـــصة 

صالبصة بـالأعنى  ة  ا  الحتلا  الأعتص ةهي البصبالأعنى القت ب 
ــــص صاســــطة، صهــــي التــــي ســــأ   ــــد هــــي البــــ ة أــــا هللا ب صها بــــصة البع 

ساألبــالة  صتعنــي بــصة األبــالة أل يأاــ  لــ  لاتــد أ ــصد أــل األأــة 
اإلسصأية الأقت ة  ت عته الفتدية بص صساطة  ت ـصل  ـرادته صت ـصل لـه 

  1س ".أصلئ  أبيصج  بصته صبياأه صجلاته صح ه، صيلصل  ي ل 
نسـال ال أرـصتي يألـل أل  تـدتع  ـي العبــادة يعتقـد أحأـصد أل اإل

ـــح ا اتحـــد أـــا هللا، لـــال هـــص  ـــه   هللاس"حتـــى  تحـــد أـــا هللا،    تســـقط لن
حد ليب ي بصة األبالة صهي البصة ال رصدية التي ات  بصة التق  د 

حــاد قــدتة صات   ،دةحــاد إتاصات   ،حــاد  عــ حــاد بــفة صات    رــا العتــد أــا هللا ات  
 إلى آات ت   ا  تتاءا  الباط ة.  2س "حاد ل م...صات  

ــــإنــــه  ــــدلص إلــــى الت   ي لــــل البــــصة بعــــد صبــــصله إلــــى أتتبــــة ا  
اإليقــال، صهلــ ا  تح ــ  أــل  أيــا الت ــال   تحــ  هــ ا ال ــعات الــ ي   

  :ائـقال ضـابط لـه، صالـ ي لـم يقـ  بـه هللا سـبحانه صتعـالى، ص  تسـصله
صلــــال   3س «ي ت ننــــا صأ ــــنرم البــــصة  أــــل تتلرــــا  قــــد لفــــتالعرــــد الــــ »

                                                           

  تســالتال،  اتأــةا اإلســصم تســالة، 69طــه، أحأــد ن  ــب الأطيعــي، ،حقيقــة أحأــصد أحأــد   1س
تهــاب، د. ســالم التطــتف صاإل 23الفلــت ال رــصتي، النــصت أحأــد أحأــد، ، ،111، ، الــتدل،19،

 .2/1057،  صقي بس ت، ،  تقة ال أرصت  ل بالسصدال204الترتساصي، ، 
  .96-95القصل الفب ، حس ل أحأد جلي، ،  2س
  . 2621-37لتاب اإليأال تقم س ،4/440سنل التتأ ي ،  3س
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صاإلســصم    ،، صلــ ل  أبــحابهحــ  بــالت    األل ــىيبــ ي إلــى أل الت
، قاها الأس أصل لـل تسـصل هللا يعتتف إ  ببصة صاحدة هي التي ت   

أل بـ  أـا هللا ص تـت  هـ ل البـصة،  قـد لفـت صص ـب صأل  ـجلم أنـه ات  
   1س.لالتد حديقام ل يه 

 الركا الثالث: البكاة
 يقـصل أحأــصد: "إل الجلــاة  ا  الأقــاد ت التــي ت نرــا هللا صتســصله

نأا هأا تلل جأني، انترـي صقتـه، صهـ ا   2س، ليس  أبصج  ي اإلسصم صا 
هــص الســتب الــ ي  عــ  ت ــت ا اإلســصم  ــي الأــال دصل حقيقــة أــتادل.. 

تلـل تعتـدي، إلى أل قال: صهل ا  اء  الجلـاة  ا  الأقـاد ت، ص ع ـ  
 ي حقرم، صيضاف إلى ه ا التبات آات، هـص أل  ـأا ا  ـتتا ية لـم 

  3س. ت ل قد أ تق  ل ى لالم  صأئ  بعد
 الركا الراب  والخامس: الحج والصوم

لقــد أقيأــ  نــدصا  لاأــة  ــي نــادي ال أرــصت  ل، صحضــتها لــدد 
لت ــت أــل النــاا،  ص ــه بعــض الحاضــت ل، أســئ ة إلــى أحأــصد أحأــد 

أنرا ســؤال لــل الحــج صالبــصم  قــال لنرأــا: "بالنســبة إلــى طــه، أــل ضــ
   صل نـــي ،تأضـــال الحـــج أطـــصف حـــصل ق تـــي أأـــا البـــصم    ـــ  نرـــات

 ــاء البــصم تتق ــد  ــرصتي  ،صلقــد صبــ  أحأــصد البــصم بال تــ  أ ــبا
                                                           

 . 84الألا في طة الألا في، ، ل، د.تطت   ال ت عة اإلسصأية  ي السصدا  1س
، قضــايا 169، ،، الـتدة19، اإلسـصم تســالة ااتأـة، ،73-41حقيقـة أحأـصد أحأــد طـه، ،  2س

 .124،  ،التطتف صاإلتهاب، 165هللا حسل جتص ، ، التبصف اإلسصأي، لتد
 . 144القصل الفب ، حس ل أحأد جلي، ،  3س
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البطل صالفتع ليعأ   ي نفا ات ال القانصل األصل، بغـتض  ـح  الفلـت 
يقـــاظ ال ـــعصت أيضـــاج؛  الق ـــد األصل: لأـــ  ل ـــى إاـــتاع اإلنســـال أـــل  صا 
الح ــصال، بــأل قســأة أــل بــفاته الح صانيــة،  ــأتتج  يــه العقــ  صاإلتادة، 

ل ـى سـ صله  صل نه تسب  ي ألأاقه طبقا  لثيفة أـل ال تـ ، تسـيطت
صهـــ ا ال تـــ  هـــص أ تـــت أعـــص  لســـيطتة تطـــصتل نحـــص   1س ،صل ـــى تفل ـــتل"

لح ــــتل  ال تــــ  هــــص أبــــدت الاــــصف، صالق ــــ  ص  ال أــــا   الأتتقبــــة ...
  2س. صا نفبام

لرــا ليغ ــ  تحترــا بــفا  القــد صبــ  هــ ل العبــادا  بأســأاء انتح
تتضي الأؤأن ل، حتى تاف  ل يه الحأ ة ضدل، صل ل أا هـص صاضـ  

لنســبة ل ع أــاء الأعابــت ل لــه، أنرــا بــفا  تــدصت ل رــا ل ــى أحــاصت با
أ أصأـــة،  البـــصة لنـــدل تق  ـــد، صالبـــصم لنـــدل لتـــ ، صالجلـــاة أؤقتـــة، 

 صالحج اصاطت ق تية، صالصحدة ثنائية. 
لقد أاطأ ال أرصت صل  ي تقـد تهم لآلثـات التـي تـن م لـل البـصم 

تع يعطــ  اإلتادة، لنــدأا  لــتصا أل اإلأســا  تتق ــد  ــرصتي الــبطل صالفــ
صيعــص  تقــدم اإلنســانية، نحــص ال أــال،  اإلأســا  لــل ال ــرصا   رــدف 

رــا لــل أهصائرــا صنجصاترــا، صهــ ل إلــى تــدت ب الــنفا صضــبط جأاأرــا صلف  
 صل ل نبتة أعتقداترم تتط ب ؛الحقيقة   تغ ب لل  هل ال أرصت  ل

 لية.ى لرم أل يسقطصا الت ال   ال ت أنرم تغ  ت الحقائ ، حتى  تسن  
                                                           

 .2/1088 ،  تقة ال أرصت  ل،124، ، رنساصي التطتف صاإلتهاب، د. سالم الت  1س
 . 95الألا في طه ال با ي، ، التدة،، 41الأطيعي، ،حقيقة أحأصد أحأد طه،   2س
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 البـــيام لأـــ  قصاأـــه ا نضـــباط صالتحأـــة صال ـــفقة، ص  يألـــل أل 
، صهـــؤ ء  1سيلـــصل انضـــباط الـــنفا صســـ  ة تعـــص  الصبـــصل إلـــى ال أـــال

 تصلتــــصل بالنبــــص، أــــل اــــصل تأص  رــــا، تحــــ  قيــــادة  لــــتة الرــــصى، 
 .قابد النبص، بأا  تناسب أا  لتهمل تدلصا أ
يغ ــب الفرــم الســ يم،  صلنــدأا يحت ــصل األلفــاظ ص تــدلصل الأعــاني، 

صيفتقـد الأقبـد ال ـتلي لت ـ  النبـص، ليحـ  أح رـا  رـم آاـت، أتنــي 
 ليا لل  ر  أص حسل نية، إنأـال ى أنرج   ت أقتصل، صالاطأ هنا 

أل  رأرم لر ا التأص   هص الفرـم الحـ ، إلى تباع ل رصى، ثم  دلصا اهص 
ــ رم انحــتا رم، صتتــبعرم لرــصائرم، ص   رأرــم  أــا أنــه أ ــتد  رــم ســاقه إل

 يلصل لباحب   2س.أنرم " االفصل الح  تتأصيص   اسدة االطرا هصى"
الرــصى أنطقــه الاــا، بــه،  رــص    بحــ  لــل الحقيقــة، صل نــه  ت ــد أل 

   4س. صقد يعتقد أنه ل ى ح   3س، دهاا ؤلدها بعد أا التق
د أل يأــن  انحتا اتــه أ ــتصلية  ــهــ ا البــن  أــل دلــاة الفلــت  ت 

 لــ  تبــصت أص صالضــصل ي ــأ : فنحـتاصهــ ا ا  ص،النبــ أـل بــ ب

                                                           

 .   2/1088 تقة ال أرصت  ل بالسصدال،  صقي ب  ت،   1س
م، 1988 ،، لتنــالال ــت م ج ــدال، أؤسســة التســالة، ت ــتص  الاــصف  ــي ال ــت عة اإلســصأية، لتــد  2س

 ،15       . 
ــم الــنفا اإلســصأي، أعــتصف جتن ــ ، دات النرضــة العتأيــة، القــاهتة،  3س   أرصت ــة أبــت العتأيــة ل 

1992 ، ،63   . 
ـــد  4س ـــة، آل لت ـــة صالفع ي ـــصاقض اإليأـــال القصلي ـــد ن ـــج أحأـــد، الت ـــاض، دات الـــصطل ال ط ـــ  لت ، العج 

 .  75هـ، ،1414، الأأ  ة العتأية السعصدية
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 إلــى تأص ــ  نــ، القــتآل أص الســنةالتقــاد أص ســ ص  يســتند  يــه بــاحبه 
  1سبطت قة   تقتتها ل  رم قصالد ال غة العتأية

صأل  تائب أا  هب إليه ال أرصت صل، أل العتد البال  قد      
التي لان  يب  إلى أتتبة أل ا ستقاأة بح   تنق ب األأصت 

أل القتآل صهص أحتأة حص ج بالنسبة إليه، صيأتي تدل   ل ى  ل  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  چ ي:تعالسبحانه ص قصله 

ڱ    ڱک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

  2س .چڱ    ں 
لـــــى  رـــــ ل اآليـــــة تداج ل ـــــى تســـــاؤل حـــــد  ص  ح ـــــة لـــــه  يأـــــا اد       

 أـا ل أـاء أصقـد  ،صلـانصا ي ـتأصل الاأـتل بحابة لل حال أل أـاتصا 
تحت أرـــا قائأـــاج حتـــى  ـــصم  اإلســـصم ل ـــى إل األليـــال الأحتأـــة ســـيظ   

 القياأة.
ألتلـــال اإلســـصم أحأـــد طـــه م  ـــي تـــت  أحأـــصد إل حلـــم اإلســـص

العرـد الـ ي ت نـا »بالبصة،  حنـه يلفـت ل حـد   النتـصي ال ـت  :  تتداءج ا
ــــت ــــد لف ــــنرم البــــصة،  أــــل تتلرــــا  ق ــــا   3س «صأ  ــــات  هن صالأقبــــصد بالت

 هـا لت تـم ال احد لرا، صأحأصد قد  حد البصة بأقصاله صأ عاله التي قـد 
 .سابقاج 

                                                           

   .13، ،م1988 أحأد سع د التصطي، دات الفلت جأنية أباتلة   أ هب إسصأي ةالس فية أتح   1س
 .  93س، اآلية سصتة الأائدة  2س
  .2621-37تقم الحد   سسنل التتأ ي،   3س



 404  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

ل  ع رــا  قــد لفــت؛ ا  ص  ،أــل  حــد البــصة  1س:يقــصل بعــض الفقرــاء
ــصا  أــاع األ   ب صتســصله اج ألنــه     حــدها إ  ت ــ  ب  اج صيعتتــت أتتــد ،ةأ 
ل  حـــد   اإلســـصم صالنا ـــ  أأـــا رـــ ، لـــى ال د  ابغ ـــت اـــصف نع أـــه صا 

نلــت أصلــ  أــل  ،تباديــة لــم يعــتف ص صأرــا لــم يحلــم بلفــتل؛ ألنــه أعــ صت
صأحأـصد أحأـد طـه  ـي ق ـب   2س، رص لا ت –تعالى –نجل هللا أاج أأا ئ  

صيع ـــم تص صدهـــا أـــا  لـــ   قـــد أنلـــت ص صأرـــا  رـــص أتتـــد لـــل  ،الســـصدال
 اإلسصم بأحض إتادته.

"   نب لنـد هللا لـج ص ـ  بعـد ال ـت    3س يقصل اإلأام اتل حجم:
ـــــ د تـــــت  بـــــصة  ـــــتض حتـــــى  اـــــتع ألظـــــم أـــــل  ـــــ ئ ل: أحـــــدهأا تعأ 

 اج هــ ا حلــم صقــ  صاحــد  ل ــ  بأــل تتلرــا ص حــد ص صأرــا  لــت   4سصقترــا"
أص الحــج  رــص لـــا ت  و صلــ ل  حلــم أــل  حـــد البــصم أص الجلــاةصلأــصج 

   5س .صا   قت  بالتدة" حل تاب  ،يامأيستتاب ثصثة 
                                                           

الثأــت الــداني،  6/282الحطــاب  ،أصاهــب ال   ــ  326-325األحلــام الســ طانية، الأــاصتدي، ،   1س
، ال ـــتح البـــغ ت، 1/305ف ـــ ، اتـــل أ ،الأتـــدع 2/129أنرـــاع جلت ـــا األنبـــاتي،  ـــتح ال ،588، 

،  1/290 ،،  أ أــــصع الفتــــاصى  621األنبـــاتي، ،أتــــص جلت ــــا ، تحت ــــت ال بـــاب ، 7/112 الـــدتدتي،
 .1/73، دات الص اء ،أحأد لتد القادت أتص  اتا /د ، تاصى  تلية

   .4-5سم، ،1978، تل تيأية، ت تص إلسصم ال  ي  ا الباتم الأس صل ل ى  تائم التسصل  2س
 . 200،  : ست  تعت فه،اإلمام ابا حبم  3س
 .10/213 الأح ى،  تل حجم،  4س
 1/141 تــــل ت ــــد،  الأقــــدأا ، 4/301حا ــــية الدســــصقي،  7/406، لأتأــــا، الن ــــديالــــتصض ا  5س

بــاد البــ  ب، ال ــ ة أنحــة القت ــب الأ  ــب  ــي الــتد ل ــى ل ،748األ ــبال صالنظــائت، ل ســ صطي، ، 
-هـــ1400، 3ط/ الســعصدية،الأأ  ــة العتأيــة  العج ــج تــل حأــد تــل نابــت، دات ثق ــ  الطــائ ، لتــد

   .316، م، 1980
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صت ــال القــانصل الــ  ل حلأــصا الأعابــت ل ال هــ ا تأي الع أــاء صلــ
لــ  أــل  حــد أــا ل ــم أــل الــد ل   ،ل يــه بــالتدة لأــا ســت  صاســ ت  لــ 

    1س بالضتصتة  رص أتتد.
 الفتاوى والحكم الصادر في ردة محمود طه:سادسًا: 

 : ما العلماء الفتاوى الصادرة  1س
الأات فـة تصضـ  تدة  بدت  الفتاصى العد دة أل ال را  الع أية

أصل صلقـــد أ تـــى ل أـــاء الأســـ  ،أحأـــصد صاتص ـــه أـــل الـــد ل اإلســـصأي
صلقــــد  ـــاء  الفتــــصى بلاأ رـــا  ــــي  تتدتـــه أــــل دااـــ  صاــــاتع الســـصدال،

 .أتاد الأج د ل يه ا طصع ل  را ال تب التي تناصل  تدته  أل
لأا بدت   تاصى أاتى أل ااتع السـصدال، أثـ  تابطـة العـالم  

فتــصى األصلـى: أقدأـة إلـى صج ــت صاألجهـت ال ـت  ، صلانـ  ال اإلسـصأي،
 لــتصا  ــي  صقــاف الأتحــصم د. لــصل ال ــت   قاســم،صل الد نيــة صاألؤ ال ــ

نــــه الأســــي  أأحأــــد طــــه قــــد أنلــــت اــــتم التســــالة، ص  أحأــــصد ل  أالفتــــصى 
 نــه أنلــت ص ــصب أتلــال اإلســصم الاأســة، صأســقط لصنرــاأالأنتظــت لأــا 

 تجأل أع ل صقدقة ال أرصت ة ألنرا أؤقتة ت      ي ح  أل  تبا الفت 

                                                           

لـصع القـتآل ل  ت أـة، لتـد هللا أاتـات ال ـنقيطي، ،  192اإليأال، لتـد الأ  ـد الجنـداني، ،   1س
، أــدا  الفقــه ال نــائي اإلســصأي، 331، أســقطا  العقصبــة الحديــة، أحأــد إتــتاهيم أحأــد، ، 279

التطتف صاإلتهـاب،  17-16، التعج ت، لتدالعج ج أصسى لاأت، ،97-96أحأد  تحي ترنا، ، 
الت ـــت ا ال نـــائي، ، 326، الفقـــه الأيســـت، أحأـــد ليســـى لا ـــصت، ، 189د. ســالم الترنســـاصي، ، 

، الطتــتي لقاســم هبــة هللا  ــتح أبــصل التقــاد أهــ  الســنة صال أالــة، أتــي ا، 2/574لتــدالقادت لــصدة، 
 .228أ أصلة التصح د، أحأد تل لتدالصهاب ، ، ، 2/816، م1997، تحق   د. أحأد سعد
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، لاءاتــه الباط ــةد  لأعــ ل... إلــى آاــت أــا  ــاء  ــي اانترــاء هــ ا الــجأل ا
صبعــد أناق ــة الأصضــصع أــل  أيــا  صانبــه أبــدت الأ  ــا التأسيســي 

صأنــه   ـــب  ،حلأــة باإل أــاع باتتــداد أحأــصد أحأــد طــه لــل اإلســصم
لأــا   ــب أبــادتل لتبــه ل ــى الأســ أ ل أل يعــاأ صل أعاأ ــة الأتتــد ل 

 صأنا طبعرا. ،أ نأا ص د 
لأــا  ـــاء  الفتــصى الثانيـــة أــل األجهـــت ال ــت    ـــي تدة أحأـــصد 
أحأــد طــه أــل أ أــا البحــص  اإلســصأية ألتــب األأــ ل العــام تتــات ة 

 م صلان  الفتصى لاآلتي:5/6/1972
بأــا أنــه قــد صقــا تحــ   ــد ل نــة الفتــصى لتــاب سالتســالة الثانيــة  "

الطبعــة  ،م1971ســنة  ،أحأــد طــه، طبــا  ــي أم دتأــال تــأل   أحأــصد
التابعة، صقـد تضـأل ال تـاب أل التسـصل بعـ  تتسـالت ل: تسـالة  تليـة، 
صتسالة أبـ  ة، صقـد ت ـ  التسـالة الفتليـة، صأأـا األبـ ية   ت غرـا تسـصل 

صتضـأن  تسـالة  ،يأتي بعد؛ ألنرا   تتف  صالجأل الـ ي  يـه التسـصل
ص  يبـ  السـلص  ل يـه  الت ـاء  ،فـت بـت  أل ه ا لال ت   األجهت 

الت ــتم باتاــا  أــا تتصنــه أــل أبــادتل هــ ا الفلــت الأ حــد، صالعأــ  ل ــى 
ـــــدلم اإلســـــصأي  إيقـــــاف هـــــ ا الن ـــــاط الفلـــــتي الرـــــدام، اابـــــة  ـــــي ت 

  1س العت  ".

                                                           

اإلســصم، تســالة ااتأــة، صجاتة ال ــئصل الد نيــة، ،  ،166الـتدة، د. الألا ــفي طــه ال با ــي، ،   1س
التطـــتف صاإلتهـــاب، د. ســـالم ، 146،  ،أطيعـــيحقيقـــة أحأـــصد أحأـــد طـــه، أحأـــد ن  ـــب ال، 78

 .206الترنساصي، 
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لحلـــم الأحلأـــة  اج لانـــ  هـــ ل الفتـــاصى ل ـــى حســـب تات ارـــا تأ  ـــد
لــيم الحــجب أــل قتــ  األســتا  األصلــى التــي قــدم لرــا أحأــصد أحأــد طــه ج 

األأـــ ل داصد أحأـــد الأحاضـــت ت اأعـــة أم دتأـــال اإلســـصأية صاألســـتا  
حســ ل أحأــد جلــي الأــدتا بأعرــد أم دتأــال الثــانصي صقتئــ   حســبه هللا 

  1س تعالى.سبحانه ص 
 ( المحاكمة األولى:2)

ت ا، أصضصع الدلصى  ـي أل أحأـصد أحأـد طـه قـد اتتـد لـل  
صا تأـا حصلـه  ،اج لـه حجأـ ل اا ب تاء تردأـه، صلـص اتع ل ى الناإلسصم  

لانـ   ص ؤأنصل بأعتقداته الباط ـة، ،ألضاء  د نصل له صيستأعصل لقصله
صتـم تصج عرـا ل ـى  ،األدلة  ي ه ل الدلصة لباتة لل لتبه التي أبدتها

صقـد  ،ص لتصا  ي ه ل الدلصى ل  أا  دل ل ى أنه أتتـد ،ألضاء حجأه
 .صل ه ا البح تم  لتها صأناق ترا أل ا
 الأط صب أل الدلصى:

 الحلم تتدته. -1
 .تنف   حلم التدة بعد ثتصته ل يه -2
 صأبادتل لتبه. ،إ ص  دات حجأه -3
 ا لتصضي  تأي الد ل  ي أفتت اته.إلصل تيال ل نا -4
 س أة.صتط    جص ته الأ ،أؤاا ة أل يعتقد بفلتة -5

                                                           

- 166،س التدة الألا في طـه ال با ـي، ،82،  اإلسصم تسالة ااتأة، صجاتة ال ئصل الد نية،  1س
  .145- 139سلفب ، حس ل أحأد جلي، ، القصل ا،  170
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   1س ب صلاد إلى حظ تة اإلسصم.تاب صأنا لالبف  لأ -6

بدت الحلـم صقد  ،م18/11/1968 ي  صم  أنطص  الحلم: اء 
 أل القاضي تص    أحأد البد   صبااتبات  د د لال لاآلتي:

صد ل أــدل  ل حســبة ب تعــالى األســتا  ل األأــ ل دا اج حلأنــا  ياتيــ
صد لى ل يـه األسـتا  أحأـالأـد   ل ـى أحأد ه ا صحس ل أحأد جلي ه ا

أحأـــد طـــه تئـــيا الحـــجب ال أرـــصتي الغائـــب لـــل هـــ ا الأ  ـــا، بأنـــه 
أتتـــد لـــل اإلســـصم صأأتنـــال بالتصبـــة أـــل  أيـــا األقـــصال، صاأل عـــال التـــي 

أـــل  6-2أد  إلـــى تدتـــه، لأـــا قتتنـــا بـــتف النظـــت لـــل التنـــصد أـــل 
صهــي أــل األأــصت التـــي تتع ــ  صتتتتــب ل ــى الحلــم بـــالتدة،  ،العت ضــة

  3سم.19/11/1968ت ة ص رم الحاضت ل ت ل  تتا
أثــ  أــا  ــاء أــل الع أــاء الــ  ل إ اج  قــد  ــاء الحلــم تــدصل تنف ــ  

ـــ ـــ  الأحلأـــة بـــأل حـــد الـــتدة   ـــت أ ت ى تتدتـــه أ ـــتد  تـــصى، صلقـــد ل  
 أنبص، ل يه  ي القانصل السصداني الساتي  ي  ل  الصق .

أحأــــصد ال أرـــصتي  ةلـــ ل  لـــم تتاــــ  ال رـــا  التســـأية أــــل دلـــص 
 ةن ـاطه بلـ  ضـتصبه حتـى انـدلع  ثـصت   صقـ  اج نصنيـقا اج أصقفـأحأد طه 

 ح   لان  الأحا أة الثانية بعد تطت   التئيا السات  ،م1969أا ص
                                                           

اإلسـصم  ، 7- 6،سطـه،  السفت األصل أل س س ة: ت ننا صأ ل أحلأـة الـتدة، بق ـم أحأـصد أحأـد  1س
لفبـــ ، القـــصل ا،  170- 166،س ،، الـــتدة الألا ـــفي82،  تســـالة ااتأـــة، صجاتة ال ـــئصل الد نيـــة،

  .145- 139سحس ل أحأد جلي، ، 
 ،، الـتدة الألا ـفي82،  اإلسصم تسالة ااتأة، صجاتة ال ئصل الد نية،، 145 ، لفب ،القصل ا  3س

  .170- 166،س
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  1س م.1983الأتحصم  عفت أحأد نأ تي ال ت عة اإلسصأية سنة 
 :(: المحاكمة الثانية لمحمود وأتباعه3)

ل لقد  الأحلأة ال نائية الأ لصتة   ساترا تتئاسة القاضي حس
 ،صبعــــــض أتبالــــــه ،إتــــــتاهيم الأرــــــصصي لأحا أــــــة أحأــــــصد أحأــــــد طــــــه

 م صلال لاآلتي:8/1/1985صأبدت  حلأرا  ي 
صلـانصا اأسـة باإللـدام  ،حلأ  أحلأة الأصضصع ل ى الأترأ ل

صالت ــصع لــل  ،حتــى الأــص  ل ــى أل يلــصل لرــم الحــ   ــي التصبــة اج  ــنق
  2س دلصترم إلى أا قت  تنف   الحلم.

ـــــ ـــــتات أحلأـــــة  /ســـــات  الأتحـــــصمد الـــــتئيا الأ   ـــــت النأ ـــــتي ق  عف
ل ــتدة، تاطــاب تــم  اج ا ســتئناف ال نائيــة تحلــدام أحأــصد أحأــد طــه حــد

صأأرـــ   ،ه  ـــي  أيـــا أ رـــجة اإللـــصم الأتئيـــة صالأســـأصلة صالأقـــتصءةتث ـــ
صبعـــــــد  لـــــــ  حـــــــدد  ـــــــصم ال أعـــــــة ، أتبالـــــــه أـــــــدة ثصثـــــــة أيـــــــام ل تصبـــــــة

 ،لــة  ــي ســ ل لــصأتم لتنف ــ  حلــم اإللــدام بســاحة العدا18/1/1985
   3س .بأد نة الاتطصم بحتي 

 –ســـبحانه صتعـــالى – تـــم تنف ـــ  حلـــم هللا ،ص ـــي بـــتيحة  لـــ  ال ـــصم
صلقــد  ،ل ــتدة اج حتــى الأــص  حــد اج ل ــى أحأــصد أحأــد طــه باإللــدام  ــنق

حضت التنف    أا  ف ت أل  أصع الأس أ ل بالسـصدال ت غـ  ل ـتا  
                                                           

  إلسـصم تســالة ااتأــة ا ،170-166ل با ــي، طــه ا،  الــتدة الألا ـفي 145، لفبــ ، القـصل ا  1س
 .83لد نية صاألصقاف، ،، صجاتة ال ئصل اتالتسال
 .166، ، التدة، الألا في طه ال با ي145-139الفب ، حس ل أحأد جلي، ، القصل   2س
 .82، ، اإلسصم تسالة ااتأة  3س
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ت   ــــي الــــدلصى  ــــي اآل ف لأــــا طتــــ  ل يــــه بــــاقي التنــــصد التــــي  لــــ
 الأحا أة األصلى.

 :(: حكم المحكمة على أعضاء الفرلة4)
قـــد ألضـــاء  تقـــة ال أرـــصت  ل أـــا أنرـــم أـــل أتنـــاء الأســـ أ ل، ص  

بعـــد داـــصلرم  ـــي  تقـــة ال أرـــصت  ل  ن ـــأصا  ـــي ت ـــص  أســـ أة إ  إنرـــم
بـــصل أســـصم ص تلـــال اإلأحأـــصد أحأـــد طـــه  ـــي ا تفـــصا باألاـــ  بـــأقصال أ

صه  هـص حقـاج أهـ  ألل  ، تها دصل التأ د أل حقيقتهص  ،ص تصع األحلام
  ؤا  بقصله، ت  أحياناج  تبعصنه بعد التأ ـد أـل قيـام الح ـة ل ـى بطـصل

 لتقادهم بأنه الأفلت اإلسصأي الصح د  ـي  لـ  العبـت، صأنـه ، أقصاله
 الدالية الصح د ال ي   تت غه ال لص  صالظنصل.
صاالـد  ،لتـدالتجا  الحسـ لت صن  ألضاء الفتقة أل: تاع الـد ل 

ال ط ـ  لأــت حســب هللا،  قــد  بـابلت حأــجة، صأحأــد سـالم بع ــت، صلتــد
حلأ  ل ـ رم أحلأـة الأصضـصع باإللـدام  ـنقاج حتـى الأـص  لاـتص رم 

ثصثــة  دة ل ــى أل يأر ــصا أــدةدت ــة الــت ترــم ل ــى اإلســصم اتص ــاج ت ــ  
   1س.أيام

لـد ل اإلسـصأي بغتض التصبـة صالت ـصع إلـى حظ ـتة الان  الأر ة 
صقـد ت عـصا  ،ل ى أل تحاصتهم طائفة أل الع أاء الأاتب ل لأـتا عترم

 إلى حظ تة اإلسصم بحأد هللا سبحانه صتعالى.
                                                           

ــــة، ،   1س ــــتدة، الأل، 84اإلســــصم تســــالة ااتأــــة، صجاتة ال ــــئصل الد ني ا ــــفي طــــه ال با ــــي، ، ال
 . 205-189س
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ثصا لــل  لــتة أحأــصد أحأــد الــ  ل تحــد    1س لقــد أ ــد  أيــا الع أــاء
ل حلم إا: طه قتات الحلم ال ي أبدتته الأحلأة ال تلية الع يا، صقالص 

ى أحأـــصد أحأـــد طـــه صأتبالـــه الـــ  ل آأنـــصا تدلصتـــه، الـــتدة  نطتـــ  ل ـــ
 .صطبقصا أنر ه، صنابتصا  لتل

ــــــــت الفلــــــــتة  ــــــــيا    ــــــــدصل أل اإلســــــــصم ل صألل ال أرــــــــصت  ل يعتق
ص ـتصل أل  ،ال أرصت ة  ل  بأل سائت الأس أ ل ال صم ليسصا ل ى  ـيء

طـه،  رـي أحأد  را أحأصد تسالة اإلسصم ال صم هي التسالة التي يفب  
 .لحليأة  ي ه ا الصق التسالة ا

،   يســــ  لرــــا لتــــتة أأــــا تســــالة اإلســــصم التــــي  بــــ را أحأــــد 
ال ــصم،  قــد لانــ  حليأــة  ــي صقترــا، لــ ل   ــتصل أل  ــتقترم ال أرصت ــة 

أأـا بقيـة الفـت  اإلسـصأية األاـتى  ،هي الفتقـة الصح ـدة التـي ل ـى حـ 
قـدم ت ل ـبعض تصأرصسـرا الأنف ـ ، عص  بفرأرـا الأتا  ـت – ي نظتهم  –

ح ـــد  ــــي هــــ ا أفلــــت الص الالـــد ل، صأل أقــــ  أـــا يقــــال لـــل أحأــــصد: أنـــه 
أنـه سأـل يقـصل ل ـى  أا أل الحلـم قـد نـ،   العبت، ص ي ل  العبصت

  !!!ل نسأعرا أل بعض اإللصأ  لأل أحأصد أفلت  قد اتتد  صاآل

                                                           

، تقت ـت أتـدئي حـصل أ لـات 96 – 95 /1، لتـد الأ  ـد    تقة ال أرصت  ل بالسـصدال،  ـصقي ب ـ ت1س
، 68،  السـصدال، ،، الاتطـصماألستا  أحأصد أحأد طه، األسـتا  أحأـد الت  ـي: صجاتة ال ـئصل الد نيـة

، القــصل 74، ، م1978، الســصدال، قــاف، صجاتة ال ــؤصل صاألص اــصاطت إســصأيه، لــصل ال ــت   قاســم
، 300، حقيقة أحأصد أحأد طه، أحأد ن  ب الأطيعي، ، 138الفب ، حس ل أحأد جلي، ، 

، تقنــ ل الفقــه ال نــائي، د. أتــص آدم ســصأي ج ــدال 204التطــتف صاإلتهــاب، د. ســالم الترنســاصي، ، 
169   . 
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 (: حكم تقل:د الفرلة الجمهورية:5)
أق ـــد قـــد ل ـــم : أل يلـــصل الىصلـــاأل :ل لتق  ـــد الفـــت  اهنـــا  ات اهـــ

ل لـه بحة أق دل، صه ا يستص ب أنـه الـدل   ل ـى البـحة،  ـحل لـم يلـ
أأــا الثــاني: أل  ،التقــادل بالفســاد ىدل ــ  ل ــى البــحة،  قــد قضــى ل ــ

يلصل قد ق ـد أـل   يع ـم بـحة قصلـه، صأرـ ا يلـصل قـد  عـ  أنجلـة أـل 
عـد تبـالرم إ  با ص ـب ق دل أل ى أل أنجلة األنتياء؛ ألل هللا تعالى لـم 

 رــــا بــــحة دلــــصاهم  أــــل ص ع ،إظرــــات األلــــصم الأع ــــجة ل ــــى أ ــــد رم
  1س.   يقت  قصله بغ ت د لةدصنرم أصلى أ

حســال إلــى حد البــحابة صالتــابع ل صأــل تــبعرم تإل الأعــتصف لنــ
أل حلــم الحــا م الأ ترــد إ ا د ل صلنــد ســائت الع أــاء الأســ أ ل،  ــصم الــ

ة تســـصله ص ـــب نقضـــه لتـــاب هللا ســـبحانه صتعـــالى أص ســـن اـــال  نـــ،  
حتأــــا   العق يــــة ، ص  يعــــاتض نــــ، ال تــــاب صالســــنة با صأنــــا نفــــص ل

 ترــد : لعــ  هـ ا الأل يقـالأنية صالعبــتية ال ـيطانية بــصالايـا   النفسـا
 ـا ل ـى دل ـ  آاـت صنحـص ط  اأص لع ـه   ا ل ى هـ ا الـن، صتتلـه،ط  اقد 

ة طتــــ  ل يــــه  ر ــــأص  ،رــــج ل يــــه  ــــت  الفقرــــاء الأتعبــــت لهــــ ا أأــــا ن
  2س . لالأق د

                                                           

ـــ1س ـــه الأســـأى الفبـــصل  ـــي األبـــصل، لإلأـــام أحأـــد ت ـــتاجي الابـــا، س :   أبـــصل الفق ل ل ـــي ال
 .375 – 3/373م، 1994-هـ 1414 ،3ط/هـ  تحق  ، د. ل     اسم، 370

بــال  تــل أحأــد  اإلأــامصاألنبــات، ال ــ ة  األببــات، لصقتــداء بســ د الأرــا ت ل أصلــى  إيقــاظ هأــم 2س
م، 1975-ه 1395ه  الألتــب اإلســصأي، با ســـتال، 1218-ه1169، سبـــالفصنيالعأــتي ال ــر ت 

 ،7 . 
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بالتق  ـــد لبطـــ  ا لتبـــات صأصاضـــا الفلـــت؛ لـــ ل  الـــد ل لـــص لـــال  
تعــتف ترــا بــحي    1س،ثاتتــةص  ــالنظت صا ــب صح ــج العقــصل بــحيحة 

الأــــ اهب أــــل  اســــدها، صقــــد  م هللا التق  ــــد  ــــي أصاضــــا لث ــــتة صدلــــصة 
لى النظت  ي الح ج صالد   .ئ األنتياء تدلصا إلى تت  التق  د، صا 

  ۅ  ۅ  ۋ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ  عـــالى:ل تص قـــي 

  ۇئ  وئ چ:لــل أنجلــة الأق ــد ل تعــالىص قــيص  2س چ   ې  ې  ې       ې  ۉۉ

 صقصلـــه: (4)چ جئ  ی  ی  ی  ی چ :هلـــص قص   3سچ    عِلْااامٍ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ

  (5)چ ۇئۇئ  وئ  وئ      ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې چ
  قـال:تـاتلي النظـت بأنجلـة الترـائم سـبحانه صتعـالى  عـ  هللا  لأا

ــــــة البــــــم الــــــبلم (6)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ     ڀ  ڀ   پ چ   ڃ چ صبأنجل

 ،لأــــــا ألتضــــــصا لــــــل النظــــــت  ــــــي الــــــد ئ  (7)چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ
صأـل لـم  ،صب تصا أنفسرم بأنجلة أل ليا  ـي صسـعه  لـ  أثـ  التريأـة

   8س.يسأا أا اصطب به
                                                           

 . 3/369  أبصل الفقه، لإلأام أحأد تل ل ي التاجي، 1س
 . 116سية اآل  سصتة األنعام، 2س
 .  36سية اآل، اإلستاء  سصتة 3س
 . 23سية اآل  سصتة الجاتف، 4س
 . 111سية اآل  سصتة البقتة، 5س
 .  44سية اآل  سصتة الفتقال، 6س
 .  171س  سصتة البقتة، اآلية 7س
 . 380 – 379س/3 صل، التاجي،  الفبصل  ي األب8س
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الع ــم، ل الأق ــد لــيا أعــدصداج أــل أهــ  أ فقرــاء ل ــى أــا الأقــد ص       
ل الع م أعت ة الح  تدل  ه، صأأا تدصل الدل    حنأا هص تق  د   1س.صا 

الأفلــتصل لأــا  –إل هــؤ ء الــ  ل  ؤأنــصل بلــصم هــؤ ء الأ ــا ة 
ص تبعصنــــه صا ــــ  ال ــــت عة أم اــــال ، أ ــــد لفــــتاج أــــل ال رــــصد  – ــــدلصل 

: نتبــا نت نـــا صا ـــ   ـــتله  ـــتع صالنبــاتى، ألل ال رـــصد صالنبـــاتى قـــالصا
أص اــال ، صهــؤ ء قــالصا: نتبــا  ــ انا لــ ل ، صهــ ا  أحأــدتســصل هللا 

أـــل تـــتدد  ـــ رم إل لـــال   ،ال ـــ ة   ـــت أعبـــصم، صاألنتيـــاء أعبـــصأصل 
 قـــد  أعرــــم اإللحــــاد   3س،صلـــه حلأرــــم ،صا    رـــص أــــنرم ، ـــاهصج لــــتف
  4س. صأ تأرم صاحد

أــد طــه صت ــصع أتبالــه لــل  لــتل صأعتقداتــه بعــد إلــدام أحأــصد أح
 ي حلم إلدام  -سبحانه صتعالى  -  بعض الأعاتض ل ل تع هللا  ل  

صالتتــــــتصا  ،صأثــــــاتصا حصلــــــه ال ث ــــــت أــــــل ال ــــــلص  صال ــــــترا  ،أحأــــــصد
صقـد التتتصهـا أحا أـة ل فلـت  ،س  حديـةيالأحا أة أحا أة سياسية صل

الت م أــل أل حلــم بــ طــه ب ــر د الفلــتأحأــد صصبــفصا أحأــصد  ،صالــتأي
  .اج أنه أتتدالأحلأة  ن، ل ى 

                                                           

أطبعــة هـــ  751س :، تــل قــيم ال صج ــةا ،أحأــد تــل أتــي بلــت ،  إلــصم الأــصقع ل لــل تب العــالأ ل1س
 . 7ال تدي، ، 

يأني،   الع م ال اأة  ي تفض   الح  ل ى اآلباء صالأ ا ة، بال  تل الأردي تل ل ي الأقت ي ال3س
 ،1ت ــــتص ، لتنــــال، ط/تقــــديم صل ــــد لتــــد الــــتحأل التأيعــــي، ألتبــــة ال  ــــ  ال د ــــد،   ،هـــــ1108 : س

 . 649 – 648م، ، 2008-هـ 1430
 (.686،   )الع م ال اأة (4)
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األســتا    1سأــل ضــأل أــل صبــفه الــدلتصت ياســ ل لأــت  صســ   
م القســم 1991ال نــائي لســنة  ت اأعــة الن  ــ ل  ــي لتابــه س ــتح القــانصل 

 : "   ص ــد أقاتــ  126  يقــصل  ــي  ــتح  ت أــة الــتدة الأــادة سالاــا،
ـــــانصل  ـــــ ي ا ،م1983لرـــــ ل الأـــــادة  ـــــي ظـــــ  ق ســـــتأد أـــــل ال ـــــت عة ال

صهــص الــتأي  ،اإلســصأية  لتقــاد الأ ــتع أنرــا ليســ  أــل ال ــتائم الحديــة
ــــه  ــــي العبــــت الحــــد  ، ال ــــ ة دلتــــصت حســــل لتــــدهللا  الــــ ي يقــــصل ب

أــــا  لـــ  حــــصلم أحأـــصد أحأــــد طـــه ت ت أــــة الـــتدة صالــــ ي   2س،التتاتـــي
لـاء د  صلانـ  ه ئـة ا  ،طـصل ت ـ  الأحا أـة ـي ب اج طعن  اتنته دسـتصت 

ى ل  ــــي نبصبــــه أــــا يســــأ  لــــم  تضــــأ ،م1983أثــــات  أل قــــانصل  قــــد
 ـجء أــل  –صقـد قــتت  الأحلأـة الع يـا الــدائتة الدسـتصت ة ، ت ت أـة الـتدة
القانصنيـة التـي بـاحت  الأحا أـة أأـا   ع رـا أحا أـة  – الن، أفقصد
  3س .  ت دستصت ة"

أ  ترــا أســأاء لـاء  ــي الأـ لتة التــي تقـد  د  هـ ا أــا أثاتتـه ه ئــة ا 
ال ط   لأت حسـب هللا ضـد حلصأـة السـصدال  حأصد أحأد طه صلتدأ

صالتـــي تط ـــب   رـــا إلـــصل بطـــصل إ ـــتاءا  أحا أـــة الأـــصاطل أحأـــصد 
أحأـــد طــــه صالـــد الأدليــــة ت ـــ  اإل ــــتاءا  التـــي انترــــ  بـــالحلم ل يــــه 

ـــــــه الدســـــــتصت ة  ،باإللـــــــدام ـــــــى إهـــــــدات حقصق ـــــــ ل بأنرـــــــا أد  إل ـــــــم تنف  صت
                                                           

 : لم نحب  ل ى تت أة له. . ياسين عمر يوس   1س
 .304، ، : ست  تعت فه . حسن عبد هللا الترابي  2س
 أرصت ــة الســصدال  لأــت  صســ ،  لســاد. ي م القســم الاــا،،1991لســنة  نــائي  ــتح القــانصل ال  3س

 .170الدأقتطية، الاتطصم، ،
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ـــــدا ـــــي الدســـــتصت ال  ،م1973لســـــنة  ،ئم سالأ غـــــى الأنبـــــص، ل  رـــــا  
 اج م، صال  ل أ دا ل ى ت   الحقص  استناد1985صالدستصت الأؤق  لسنة 

  1س إلى أا ن، ل يه اإللصل العالأي لحقص  اإلنسال.
يعتقــد   2سأل القـاتئ ل فقــتة التـي أثاتهــا دلتـصت ياســ ل لأـت  صســ 

بـه حلم الأحلأة النرـائي ل ـى الطعـل الـ ي تقـدأ  الفقتة هي  ه ل أل
ـــب اج ت  اغـــصل ـــل الحلـــم لـــال أ ،أحأـــصد أحأـــد طـــه أســـأاء صلـــال  ،ل ط 

األ ــدت بالـــدلتصت أل  ـــ لت حلـــم الأحلأـــة األا ـــت ليقـــ  القـــاتئ ل ـــى 
ــــه يعتتــــت أــــل  الحقيقــــة، اابــــة أل حــــد   الــــدلتصت ياســــ ل لنــــد ط تت

 األأصت الأس م ترا.
لألحــدا   لــاأصج  اج  قــد ضــأن  بــحيفة الطعــل  ــي بــدتها ســتد

تــي ســبق  إ ــتاءا  القــبض صالأحا أــة ص لــ  أــل صاقــا صالأصبســا  ال
دلـاء ل ـى بأصتا  الدلصى ل ي تؤلد ه ئة ا  بعض الأستندا  الأت قة

 عفــــــت أحأــــــد نأ ــــــتي صآاــــــت ل، لــــــانصا  /أل الــــــتئيا آنــــــ ا  الأتحــــــصم
 يقبـــدصل ا تيـــال صالـــد الأدليـــة ألســـباب  لت ـــة صسياســـية، صقـــد انبـــب  

 د د ل ى أسألت ل هأا:صبااتبات   ،الطعل الدستصتي  ي أ أ ه
ـــ ل قضـــاء أحلأتـــي الأصضـــصع صا ســـتئناف لـــ -1 دم بـــحة قـــتات تع 

صبالتـــــالي بطـــــصل  ،صا  فـــــال ســـــ طة الأحلأـــــة الع يـــــا  ـــــي تأ  ـــــد الحلـــــم
 ترا.إ تاءا  الأحا أة تتأَ 

                                                           

 .244،  التدة، د. الألا في طه ال با ي،  1س
 .لم نحصل على مرجمة لهياسين عمر يوس :   2س
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أدى انتقا، اإل تاءا  أرأا لال ص ه التأي  ي الأسـألة األصلـى  -2
ــــــال أحا أــــــة لاد ــــــص  الأــــــترم  ــــــي أل  ن ــــــ  إ ــــــتاءا  أــــــل حق ــــــة ص  ل

   1س.القانصل 
ــــد أبــــدت  الأحلأــــة الع يــــا الــــدائتة الدســــتصت ة قــــتات  تــــبطصل  اج لق

ص ل  بأ  تيـة األلضـاء حـ ل صا ـ   اج أحا أة أحأصد أحأد طه دستصت 
صل ــل بعــد  ،ل ــى الحلــم أتأعــة ألضــاء صاالفــه صلاتضــه ثصثــة ألضــاء

 - اآلتي:صهص  ن، ل ى ا ستئناف  اء حلم الأحلأة الع يا 
بــأل العت ضــة الأقدأــة أــل ه ئــة  ل ــى أــا تقــدم  تعــ ل القــصل تنــاءج     
دلاء   ت أ  ل ى أسألة بالحة ل فب    را أأام الأحلأة الع يـا ا 

أـــل قـــانصل اإل ـــتاءا  الأدنيـــة  327 ـــي أعنـــى التنـــد سب  أـــل الأـــادة 
  2س 38ل ـدلصى  ـي أعنـى الأـصاد  اج م صأنرا   تصضـ  سـتب1983لسنة 
 أت بعدم قتصل الدلصى ل إبدات أ، صأل ثم  تع    327سص  325سسب  

لجام الأدل ل بالتسصم    2س. صا 
                        

 .حنفي إتتاهيم أحأد                        .ت اض سلآل ي هنت 
 .قاضي الأحلأة الع يا.                     قاضي الأحلأة الع يا

                                                       ة.لضص الدائتة الدستصت ص                    لضص الدائتة الدستصت ة.ص 

                                                           

 .282، الألا في طة ال با ي،  التدة،  1س
 .283التدة، ،  2س
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 ــي قضــية الطعــل، صأــا يقــال   1ستأي د. الألا ــفي طــه ال با ــي      
 ـي التعت ـت  اج دسـتصت  اج أل أحأصد أحأد طـه صأتبالـه لـانصا يأاتسـصل حقـ
أحـا أترم أل لـاتهم  لل العق دة صالفلـت صالـتأي صبـالطت  السـ أية، ص ـي

 .أقتتةلرم إهدات لحقص  دستصت ة صالتقاداترم صأقصا
؛ ألل الدسـتصت    تــي  الاـتصع ل ــى نـه قــصل   ـت بــحي إ" يقـصل:    

اإلســصم صا تتــداد لنــه صتقــصيض نظاأــه صهــدت أتلانــه صجلجلــة العق ــدة 
ل صالــد ال ل اإلســصأية صا  ســادها أــل الــداا  تن ــت ضــص   الأضــ   

 ــص  ل يــه،  تــتاءج إى اإلســصم   تحــ  أســأ  صلــ   لــ  ل صالجنادقــة،صال ــ ات
تتـــد لـــل ا تـــتى ص ا ـــة العق ـــدة صالتعت ـــت صأحا أـــة أـــل تعـــاتض تـــ ل حت 

ل لـــال  ،اإلســصم صاــتع ل ـــى لق دتــه صنظاأـــه  طتــ  ل يـــه  ــتع هللا صا 
صألل  ،أقـــام حـــد الجنـــا ل ـــى ال ـــ ة الجانـــي  ـــي الســـل ألل النتـــي اج لت ـــت 

أقام حد التدة ل ى ال ـ ة الـ ي  – لتم هللا ص ره – ل ي تل أتي طالب
  2س."تتنب  

حلــم الــتدة الــ ي  اج لنيفــ اج لقــد ها أــ  البــح  العالأيــة، ه صأــ 
لـــي الـــبعض أـــنرم أل الحلـــم د  احأـــصد أحأـــد طـــه، ص تـــم تنف ـــ ل ل ـــى أ

ســتصت، تــ  أنــه   ــد أاــال  ل دســتصت، صل ــل الحلــم لــم يلــل أاــال  ل د
 ل  بـدت الحلـم تتدتـه لـ ؛ي صا  تاءاتـهل  الأؤ دا   ي القـانصل ال نـائ

 ل ى التدة ل ل  نف  ل يه الحد صأبت   ، م  تب  ؛أل  تصبصط ب أنه 
                                                           

 .386 : ست  تعت فه ،ي . المكادفي طه الكباد  1س
 .300التدة، الألا في طه ال با ي، ،   2س
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  1س صلال أصل حلم بالتدة  ي اصل  ل  القتل.
"لقد أثات الأبط صل ال ترا  حـصل حلـم الأحلأـة، صجلأـصا أنـه   

سـباب  ص د ستب لتدته صقت ه، ألنه يعاتض الحلصأة السصدانية،  عدد أ
تدتـه ص لتناهــا  ــي أح رـا ثــم قــال: لــ ل  حـا أرم الــتئيا  عفــت أحأــد 
نأ ــتي صتتلــ  الأحلأــة لرــم  تبــة ل عــدصل لــل هــ ا الفلــت ألنــه لفــت 

نلـــات...  ي الأد نـــةبـــاب تحنلـــات القـــتآل الـــ ي نـــجل  ـــ   اســـت اب لـــة،إصا 
ل ـــى  أ  تيـــة الأترأـــ ل ل ـــل تئيســـرم أحأـــصد اســـت تت صاســـتع ي صأبـــت  

التدلة  قض  الأحلأة تحلداأه ل فتل صضصله ال ي ثتـ  له تر ل تأس  
  2سبالت نا ".

 ــــي أل نــــصاقض  اج أــــل أقــــصل الع أــــاء ســــابق نســــتا ، أأــــا  لــــت
 ـي  اج صهـي التـي ت ـصل سـتب ،اإليأال يألـل أل تنحبـت  ـي أتأعـة أأـصت

هـــ ل األأـــصت األتأعـــة بالتح  ـــ  تنطتـــ   –تعـــالى –الاـــتصع أـــل د ـــل هللا 
 ي لاآلتي:ل ى أحأصد أحأد طه صه

ل لـاد  الـدة نقـاط، أنرـا أـا  رـا: تتأثـ   ـيإنلات التأصأية صالطعـل    -1
أحأــصد أحأــد طــه تــحل اإلنســال ال أرــصتي  تتقــي  ــي العبــادة إلــى أل 
يبـــ  أتتبــــة الـــ ا  األل ــــى  يلصنـــا حــــي حيـــاة هللا صأت ــــد إتادة هللا... 

 صيلصل هللا.
 رية ص تا  لدة أظاهت:الطعل  ي اإلل -2

                                                           

 .171آدم سصأي ج دال، ،  تقن ل الفقه ال نائي، د، أتص  1س
  .123-204-205س التطتف صاإلتهاب، د. سالم الترنساصي، البفحا ، ،  2س
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 ،نقـــــض ال ـــــرادة: بـــــأل هللا صحـــــدل هـــــص الأعتـــــصد بحـــــ  صل.الأظرـــــت األ
ــــا  هــــ ا ا ســــتحقا  ألي أا ــــص  أــــل أا صقــــا  هللا  –ص نقضــــرا تحثب

 صه ا أا  ع ه أحأصد بالنقطة السابقة. –تعالى
قـد   :تعـالىلاء بأحقية الت ت ا بأا لم يأ ل به هللا د  ا الأظرت الثاني. 

، أقــال ترــا التســالة أنــه بــاحب تســالة ثانيــةأحأــد طــه لــى أحأــصد اد  
جصاع  تحــت م،  أبــاح صأتح  ــ  الت ــت ا أــل الحــ   ــي األصلــى، لــ ل  لــه 

اصى الأــــتأة ت ل نســـاء، صحـــتم أاــــ  الأرـــت، صســـ ســــفصنـــادى بالت   ،الت تأـــة
أصاأـــت   ـــت  لـــ  أـــل النبـــص، التـــي تاـــال  بالت ـــ   ـــي الأ ـــتا ، ص 

 .اإلسصأي ال تع
أــــصد أحأــــد طــــه فاته: لقــــد أثتــــ  أحالطعــــل  ــــي أســــأاء هللا صبــــ -3

ل هللا جصع؛ ألل ل   ـيء إقد نفاها هللا لل نفسه أث  قصله بفا  ب 
 ،ريـة ت سـال الحــاللل الأسـي  حقــ  أعنـى اإلإ :ع، صقـالجص  ـي الص ـصد 

 –تعـالى – صأرـ ا يلـصل سـاصى تـ ل هللا ،صأل  تلصل حققرـا ت سـال الأقـال
نفـتد ترـا صأ ل الأسي ، ال ي أح ى الأصتى، صه ل أل بفا  هللا التي ا

يســاصي بــفة  الســصم هــص تــح ل هللا صحــدل، ص  صأــا قــام بــه الأســي  ل يــه
قــــال أحأــــصد أيضــــاج  ــــي الطعــــل  ــــي بــــفا  هللا، إل ، ص هللا  ــــي قدتتــــه

 اإلنســال  ــي أتتبــة التتقــي يلــصل لــالم  ل ــم هللا صهــ ا لفــت تــصاح صالعيــا 
 .تعالى باب
د أحأـد طـه الطعل  ي التسالة أص  ي باحترا: صلقـد طعـل أحأـص  -4

 ـــي أل التســـالة األصلــــى   تبـــ   إلنســــال القـــتل الع ــــت ل صأنـــه  ــــاء 
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صلـم  ت نـه لألأـة صأنـه هـص الـ ي  تتسالة ثانية تصض  أا لتأه التسـصل
أرـ ا يلـصل طعـل  ــي ، ص ت نـه ألنـه بـاحب حقيقـة صلــيا  ـت عةسـصف  
صأأانتــــه صلــــدم بــــصح لق ــــه  ــــي الت ــــت ا الــــ ي  هللا تســــصلبــــد  

 ،ل الع ـت لصأنـه هـص الـ ي يحـ  أ ـا   القـت  ،صألـال صا ب لـ  جأـال 
ــــى آاــــت  ــــه... إل ــــه صأن ــــه الاءد  اصأن ــــة ت ــــه أــــل الأ  الأ حــــدة التــــي أات ت

 .سصأيةاإل
تنف ــ  ال ــاهد  ــي ســتد  ت أــة الــتدة لأحأــصد أحأــد طــه، صبعــد ص       

تــم ســحب القنــاع أــل ص ــه أحأــصد؛ حتــى  الحلــم ل يــه  ــي ت ــ  ال حظــة
 ،ل، بعــد أل اســتدات  ثأانــه إلــى ناحيــة الغــتب  يقــال أنــه قــد ألــدم   ــت 

تعالــ  هتا ــا   األتضصبعــد ســقصط ال ثأــال  ــي  ،أي إلــى   ــت القت ــة
 ــي  لــ  األثنــاء   .. ســقط هتــ  ســقط هتــ سهللا أ تــت هللا أ تــتالحضــصت

صهــص  ص ــأا ج  اج نرـض أحــد أتبـاع أحأــصد أحأـد طــه، صبـات   ــتى يأ نـ
 ـــبه لرـــم.... هـــ ا هـــص  يبـــي  صيقـــصل: "صأـــا قت ـــصل صأـــا بـــ تصل صل ـــل

بـــه  ـــي  جع   ـــألقى ت ـــال األأـــل القـــبض ل يـــه، ص  الأســـي  الأحأـــدي...
الســـ ل، صقـــدم ل أحا أـــة، صلـــال أـــل الـــ  ل تـــاتصا صت عـــصا إلـــى حظ ـــتة 

 صنق  ال ثأال بعد  ل  تصاسطة ت ال األأل ل د ل  ي أقاتت، اإلسصم
  1س "  ت الأس أ ل

صلــال  ،أحأــصد أحأــد طــههــ ا الت ــ  الــ ي لــال يعتقــد  ــي  لــت       
يعتقــد أنــه ل ــى حــ ، تــ  لــال أــل  ــدة إيأانــه بأعتقــدا  أحأــصد أنــه 

                                                           

 .206التدة، د. الألا في طه ال با ي، ،   1س
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ل أحأـــى أل أحأــــصد   يأ ـــ  أــــل األأـــت  ــــيء، بعـــدأا تأ صد أــــا  صا 
نـــه لـــص لـــال لـــ حتـــ  أنفـــه، ت ـــم  ه أقـــام لنـــد هللا ألنقـــ ل أـــل الأـــص ،صا 

ت أ اهدة هـ ل الحقيقـة بعـ ل اليقـ ل أأـام هـ ا الت ـ  إ  إنـه  ـبطل ال فـ
صأل  ،: إنـه الأسـي  الأنتظـتلفتقتـهص ؤأل بفلت أحأصد ال ي لال يقصل 

 ظــل الت ــ  أل  اج صتعظيأــ اج الأســي    يأــص  صل ــل  ت عــه هللا إليــه  ــت 
نـه حـد  اتـه  ت أـة أل صهـ ا ا لتقـاد  ـي تعالى قد ت ا إليه أحأصد،هللا 

طـه هـص الأسـي  الأحأـدي أحأـد يعتتت قد اتتد أادام التقد أل أحأـصد 
 الأنتظت صالتدة أل أب ا أنصاع ال تائم.

ل الأ تأـا الأسـ م يقـصم أل  ي أصا رة التدةال تع د  د  ل ل   قد 
صأحـــصت  ،أصل أـــا يقـــصم ل ـــى العق ـــدة صاإليأـــال،  العق ـــدة أســـاا هص تـــه

صلرــ ا   يســأ  ألحــد أل  نــال أــل هــ ا األســاا،  ،حياتــه صتصح ص ــصدل
ة أــل أ تــت صأاطــت ال ــتائم هــ ل الرصيــة، صأــل هنــا لانــ  الــتد أص يأــا  

الأع نة  ـي نظـت اإلسـصم؛ ألنرـا اطـت ل ـى  ابـية الأ تأـا صليانـه 
الأعنصي، صاطت ل ى الضتصت ة األصلى أـل الضـتصت ا  الاأـا صهـص 

  الد ل ألل الأؤأل يضحي تنفسه صصطنه صأاله أل أ   د نه.
 الـتدة صأل لانـ   ـي األبـ   ت أـة التقاديـةحل  ـ ؛ ل ى  ل تناءج      

إ  أننـــا نت ـــد أل نؤلـــد ترـــا أل  ؛أـــل قتـــ  ال ـــتع صالقـــانصل  اج أثتتـــة أســـبق
النظــــت لــــل  الأعتقــــد هــــص الســــتب  ــــي ال ت أــــة لعاأــــ  أنفــــتد بغــــض  

قـد أ ـاض ل أـاء اإل ـتام  ـي  صالتـي ،العصاأ  األاـتى الأسـتبة ل  ت أـة
 . تحرا
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 المطلب الثالث
 قوبة الردة في الشرع والقانوا ع

  الشرع:وبة الردة في اواًل: عق
 صالثانية دن صية: ةاتصيأحداهأا إل اإلسصم لقصأت ل ل أتتد لل د      

ل  را القتآل ال ت م  ي قصله  اتصية: هي التي ن،   العقصبة ا 
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ : تعالىسبحانه ص 

ھ     ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 (1)چھ  ھ  
ترــــا الســــنة الأحأديــــة  ة الدن صيــــة: هــــي التــــي  ــــاء بــــأأــــا العقص ص 

 أحأـص ج   2س «أل تـدل د نـه  ـاقت صل» ي قصله:  البحيحة لل التسصل
  لـ  أـل ل ى الأس م ال ي تدل د نه، صأل لال لف  الحد   لام ي ـأ

 .اتع لل د نه إلى د ل آات
صل ل ه ا العأصم  ـتاد بـه الابـص،، ألل الاطـاب  ـي الحـد   

س ــاقت صل     ــب أل يلــصل  العــام أص ــه إلــى الأســ أ ل ح ــ  يقــصل لرــم
صالأحبــ ة  ،أي أــنلم أ رــا الأســ أصل  «أــل تــدل د نــه» :أعنــى قصلــه

د أـل النبـاتى، أل ه ا الحلم   ي أ  أل تنبتل أل ال رـصد، أص ترـص  
  3س أص أل أس م أنرأا بالد ل اإلسصأي

                                                           

 . 217س، اآلية سصتة البقتة  1س
 .234 الحد   ست  تات  ه، ،  2س
 . 259 – 258سالسأيا أحأد إأام، ، أنراع الطالب، لتد  3س
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أص  اج  ـاب أص اأـتأة،  القت  لقصبة لاأة ل ـ  أتتـد سـصاء لـال ت ـصج 
  تقتــ  أ رــم  ــتصا  اتفــ  ل يــه األئأــة، أــا لــدا الحنفيــةصهــ ا أــا  اج  ــ ا

الأـتأة بـالتدة صل نرـا ت تـت ل ـى اإلسـصم، صا  باتهـا ل ـى اإلسـصم يلـصل 
بـــال تحـــبا صتاـــتع لـــ   ـــصم  تســـتتاب صيعـــتض ل  رـــا اإلســـصم،  ـــحل 

دلـ  رم  ـي  لـ    1سصهلـ ا إلـى أل تسـ م أص تأـص ، ،حبس  أس أ  صا  
  تقتـ   الأـتأة ال ـا تة،  ـح ا لانـ  الأـتأة قد نري لل قتـ  أل التسصل

   تقت  بال فت الطاتئ.أبال فت األب ي  أصلى 
  6سصال ــيعة  5سصالظاهت ــة  4سصالحنات ــة  3سصال ــا عية  2سأأــا الأال يــة

 قد اتف  تأ رم ل ى أل الأـتأة تقتـ  إ ا اتتـد  لأـا يقتـ  الت ـ ، دلـ  رم 
: الحد   السات  صقصلـه  7س «ل د نه  اقت صلتد   »قال أل أل التسصل

                                                           

 .3/245 تحفة الفقراء، السأتقندي،  1س
الــداني،  الثأــت، 282-6/281أصاهــب ال   ــ ، ل حطــاب، ، 462،  يــة الأ ترــد،  تــل ت ــد،تدا  2س

ال ــتح البــغ ت، ، 4/809 لبــاصي،ت غــة الســال ، أحأــد أحأــد ا، 587،  أتــل أتــي  ج ــد الق تصانــي،
 .4/304، حا ية الدسصقي، 4/120 ،ال صا ب الدت ة، أحأد  أعه 5/114
 4/179، ، حا ــ تي ق  ــصأي صلأ ــتة2/222 تاجي،الأرــ ب، ال ــ ، 5/521األم، اإلأــام ال ــا عي،   3س

نية األحلــــام الســــ طا 4/193 ،ال ــــصه ي جاد الأحتــــاع،، 7/421ال ــــا عي البــــغ ت،  نرايــــة الأحتــــاع،
 .50الأاصتدي، ،

 ال ــــا ي، لإلأــــام القتطتــــي، 7/399الــــتحأل تـــل أحأــــد الن ــــدي،  حا ـــية الــــتصض الأتأــــا، لتــــد  4س
الأغنى، ص ، 121-27/114 ،الأقنا ،28/218   ة اإلسصم اتل تيأية،أ أصع  تاصى  ،4/157-161

ــــل قداأــــة ــــل أف ــــ  ،12/264 ، ت ــــي ا ،، التفت ــــا6/170 ،الفــــتصع،  ت لقاســــم ال ــــصب الببــــتي، ألت
2/231-232. 
 .11/227 تل حجم  ،ىالأح   5س
 .5/352 النراية، ل ى الطصسي،  6س
 .234الحد   ست  تات  ه، ،  7س
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  يحـــــ  دم اأـــــتئ أســـــ م إ  تححـــــدى ثـــــص  الث ـــــب الجانـــــي، صالـــــنفا »
  1س.«بالنفا، صالتات  لد نه الأفات  ل  أالة

لأتتـد، ص  اـصف ت ـنرم  ـي لقد ا ترد األئأة  ي قضـية اسـتتابة ا
ــســـتتابة، إنأــا اات فـــصا  ـــي أــد  أبــ  األ    ـــي ا صأضـــ   ترا أـــا تـــ ل أصس 
أنيــة، صأــنرم أــل تــت  ايــات الأــدة لإلأــام ل ــى حســب ت بــة الأــدة الج 

ل لـــم يطأـــا  الأتتـــد  ـــي التصبـــة  ـــح ا ســـأل التأ  ـــ ، أأرـــ  ثصثـــة أيـــام صا 
ـــــ  أـــــل ســـــالته صهـــــ ا تأي  ـــــ  قت ـــــم يســـــأل التأ   ـــــه صل ـــــي تصأت اإلأـــــام  

  2س.الحنفية
سـتتابة أـدة اإل"ا  ي تحد د الأدة  قالصا:  قد ضيقص   3س،أأا الأال ية

أل  صم ثتص  ال فـت ل ـى الأتتـد،   أـل  ـصم ال فـت  ،ت يال راثصثة أيام 
ص  يحسب لنـدهم ال ـصم إ ا سـبقه  –ت ا الدلصى أي  –ص  أل  صم الت ا 

  حتـى  – ص  يعـ ب  ـي هـ ل الأـدة ،صيقـدم لـه الطعـام صال ـتاب ،الف ت
صا   قتـــ  بعـــد  ـــتصب  ـــأا ال ـــصم   ـــحل تـــاب   يقتـــ ، – اج يلـــصل أ لتهـــ

،   ع ـه  تـصب  ـي بصد أل  ل  ا حتياط لحبـانة الـدأاءصالأق ،الثال 
 .آات لحظة

                                                           

 .191الحد   ست  تات  ه، ،   1س
 .7/135 تدائا البنائا، ال اساني،، 3/245 ،تحفة الفقراء، السأتقندي  2س
 ، الثأـــت الـــداني، ،6/282، أصاهـــب ال   ـــ ، ل حطـــاب، 463تدايـــة الأ ترـــد،  تـــل ت ـــد، ،  3س

ال صا ــب  115-5/114، ، ال ــتح البــغ ت4/809أحأــد أحأــد البــاصي، ت غــة الســال ، ،587-588
 ال ع ـي، عثمـان بـط ح ـيط ، سـتاع السـال ،4/304، حا ية الدسـصقي، 4/120الدت ة، أحأد  أعة، 

، 217-218. 
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  4س،أاأيـةصال ـيعة اإل  3س،صالظاهت ـة  2س،صالحنات ة  1س،أأا ال ا عية
 قــد اتفقــصا  ــي الــتأي ل ــى أل أــدة ا ســتتابة ثصثــة أيــام ل ــى أل يلــصل 

صل  ــا عية تأي آاــت هــص أل يقتــ  الأتتــد  ــي الحــال إ ا  اج الأتتــد أحتصســ
 .حا ج  ت ب   م  تباست

  ستب الاصف  ي الأدة تص تال:
أنــه قــدم إليــه ت ــ  أــل  ــي  الأســ أ ل بال ــام  : لــل لأــتىاألصلــ

 قال له: هـ  لنـدلم أـل أغتأـة اتـتو قـال: نعـم ت ـ   لفـت بـاب تعـالى 
: أـا ا  ع ـتم بـهو قـال: قتأنـال  ضـتأنا لنقـه، بعد إسصأه،  قـال لأـت

 اج ه لــ   ــصم ت يفــصأطعأتــ ،ت ــ  ثصثــةهــص حبســتأصل  ــي " : قــال لأــت
لـــم  يإن ــ  رــم  ل لع ــه  تــصب ص ت ــا إلـــى هللا ســبحانه صتعــالى، ال  ص صاســتتتتأ

  5س ."أل دأه أأتت  يإن    رم  إ  ت غني، ال   أت صلم أتضآأحضت صلم 
                                                           

ـــــاع، ال ـــــا عي البـــــغ ت ،5/521األم، اإلأـــــام ال ـــــا عي،   1س ـــــة الأحت ـــــاع، ، 7/421 ،نراي جاد الأحت
 4/179 ــــــصأي صلأ ــــــتة، حا ــــــ تي ق ، 50األحلــــــام الســــــ طانية، الأـــــاصتدي ، ، 4/193 ،ال ـــــصه ي

 .2/222الأر ب، ال  تاجي، 
ــــى،   2س ــــا ،  تــــل قداأــــة، ص ، 4/161 ال ــــا ي،ص ، 12/264الأغن ــــاصى  ــــ ة ، 7/121الأقن أ أــــصع  ت

الفـتصع  تـل ، 7/399 ،الـتحأل تـل أحأـد الن ـدي التصض الأتأـا، لتـد، 28/218اإلسصم اتل تيأية 
 .2/231 بتي،التفت ا، ألتي القاسم ال صب الب ،6/170 ،أف  
 .11/227الأ حي،  تل حجم،   3س
 .5/352 النراية، ل ى الطصسي،  4س
 ،2/503 ، 2986أه، تقمسلتاب التهصل، باب القضاء  يأل اتتد بعد إسص الأصطأ أال  تل أنا،  5س

تقـــم م، 1994 -هــــ 1414 ألـــة الألتأـــة،اإلأـــام أحأـــد تـــل الحســـ ل الت رقـــي،  ســـنل الت رقـــي ال تـــتى،
ـــــل قداأـــــة، دات ، 8/359 ، 16887س ـــــت،  ت ـــــه ال ـــــتح ال ت  ـــــي ص  ي ـــــي، ت ـــــتص ، الأغن ـــــاب العتأ ال ت

 .10/77م، 1983-هـ1403
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صقــد   1س أنــه أصتــي بأســتصتد الع  ــي التصايــة الثانيــة: تصي لــل ل ــي
ــ  ــي لنقــه  قــال لــه: قتــ  أل يســأله  اج   بــ  بت صل  ــق ــ  لــه أنــه قــد تنب 
ــ ىصيحــ  يــا أســتصتد، أنــه قــد ت ــا إلــ صقتــ  أل ي ــرد ل يــه ت  أنــ  تنب 

ـــ و  ـــنحل نجص ـــ  إياهـــا، قـــال: قـــدصا   أتد  أل تتـــجصع نبـــتانية  ع  
أل نبتاني  ظنن  أ  نصتث و  ـنحل  اج قدصا، قال:   ع   صتث  أ تاث

ـنصتث ، ألننا نتثرم ص   صتثصننا، قال: قدصا قـدص  ت  ا قـال:  رـ  تنب 
ـــ ـــلأـــا ق ـــ و  قـــال: نعـــم تنب  ت   قـــال: نعـــم ت ، ثـــم قـــال الثانيـــة: تنب 

هللا أ تــــت  قــــال أســــتصتد: الأســــي  أ تــــت  أاــــ   تنبــــت  قــــال: ل ــــي
ه صا لبــــاد هللا  صطئــــئــــط ": قــــاله لص رــــه ص بأ ــــاأا ثيابــــه  لب ــــ ل ــــي

صهــ ا دل ــ  أــل قــال: يقتــ   ــي الحــال إ ا لــم   2س "،بأقــداأرم حتــى أــا 
 .ص ت ا إلى الد ل اإلسصأي  تب

 ثانيًا: عقوبة الردة في القانوا:
  126لقصبـة الـتدة  ـي الأــادة سالقـانصل السـصداني ل ـى  لقـد نـ،  

 لاآلتي:  أتقت 
تهـــا الأحلأـــة ة تقت  "يســـتتاب أـــل  تت ـــب  ت أـــة الـــتدة صيأرـــ  أـــد  

صلــــــم يلــــــل حــــــد   لرــــــد باإلســــــصم يعاقــــــب  ،ل ــــــى تدتــــــه  ــــــح ا أبــــــت  
  3س.باإللدام"

                                                           

 : لم نحب  ل ى تت أة له.المستوي  العجلي  1س
 .7/135ا، ل  اساني، ، تدائا البنائ478يفة النعأال، ، دلائم اإلسصم، أتي حن  2س
 .سالتدة ، صجاتة العدل السصدال126م، الأادة 1991القانصل ال نائي لسنة   3س
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أل أـدة ا سـتتابة  اح القانصل صالع أاء ل ـىت  ف     قد ات  أا  ل   ص 
اات ــ  األئأــة  ــي جصال أ ــ  الأتتــد صل ــل   1س ،هــي ثصثــة أيــامل أتتــد 

ــــاني    ــــجال أ  ــــه ي األصل  ــــجال،أالــــت ل ــــى تأ ــــ ل:  صقــــد ااــــ    2س صالث
 القانصل السصداني بالتأي ال ي يقصل تجصال أ  ه.

النظـت لأـا إ ا لانــ   بغـض   ،ابة الأتتــدبأـا أل القالـدة هـي اسـتت
  ــحل األئأــة يلــادصا  تفقــصا ل ــى أل ؛ا ســتتابة ثصثــة أيــام أص  ــي الحــال

ه صأـا أص اسـتا  بحق ـ ،أص ق  ـه ،أص لعنـه ،ض بـهأص لت   ،نتي أل سب  
صلـــص  ،صلـــص أل نرـــا ،قتـــ  أنـــه التصبـــةأ ـــبه،  حنـــه يقتـــ  ص  يســـتتاب، ص  ت  

 ،اــا، ، ألل القتــ   ــي هــ ل الحالــة حــد  قتــ  أل يط ــا ل يــه اج  ــاء تائبــ
ل لال  دا  تح  التدة.  صا 

ل ى الأ رصت أل قصل الأال ية لر ا  اج   لفت  اج  الأتتد يقت  حد   
  تقت  تصأته ص  تنفعه استتابة ل ى أل هنا  أل  تى  ع ه تدة، ص ي 
ه ل الحالة يستتاب  حل تاب نل ، صبعض األئأة يقصل:   تقت  تصبة 

ألل  ل  دل   ل ى  ساد العق دة  ؛ صتسصله أص تنقبههللا أل سب  
   3س.صتسصله صاستافاف باب

                                                           

،  الفقه الأيست، أحأد ليسـي لا ـصت،، 259-258لسأيا أحأد إأام، ، أنرج الطالب، لتدا  1س
لــصع القــتآل ل  ت أــة لتــدهللا أاتــات ال ــنقيطي ، 2/587الت ــت ا ال نــائي، لتــدالقادت لــصدة  ، 325
التطتف اإلتهاب، د. سـالم ، 97أدا  الفقه ال نائي اإلسصأي، أحأد  تحي ترنسي، ، ، 279، 

 .5/424ال ج تي، أتص بلت ل ى الأ اهب الاأسة، الفقه ، 189الترنساصي، ، 
   .407التحأل تل ت ب الحنت ي، ألتبة الت اض، ،   القصالد  ي الفقه اإلسصأي، أتص الفتع لتد2س
 .589-2/585، الت ت ا ال نائي، لتد القادت لصدة  3س
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ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ يقصل تعالى:

کگ  گ  گ  گ             ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ژڈ

 أحأصد أحأد طه قد  ع  ل  أنصاع التدة حتى   1س چ ڳ  ڳ
أبطل ال فت، ص  ،أط   ل يه بعض الع أاء الجند  ، ألنه أظرت اإلسصم

 ح ا ثت  ل يه ال فت لم يستتب ت  يقت  صلص أظرت تصأته، ألل إظرات 
قية  لند الاصف التصبة    ات ه لأا  تديه أل لادته صأ هبه،  حل التَ 

صأا  ل   قد قدأ  له ا ستتابة صل نه لأا  لتنا  2س ة،ل ل الجندق
 لم  تب  أا  ل ى ال فت صالعيا  باب. اج سابق

"الـــتدة ليســـ  أ ـــتد أصقـــ  لق ـــي، تـــ    3س القتضـــاصي: يقـــصل د.
هي أيضاج تغ  ت ل ص ء صالتتاء صتتد   ل رصيـة، صتحص ـ  لصنتأـاء  الأتتـد 
 نق  ص ءل صانتأاءل أل أأة إلى أأة أاتى صأل صطل إلـى صطـل آاـت، 
أي أــل دات اإلســصم إلــى دات أاــتى  رــص  ا ــا نفســه أــل أأــة اإلســصم 

تادتـه إلـى ابـص  ص نضمَ  اه ي  سد اج التي لال لضص  أرا بعق ه صق بـه صا 
ض يعــت   – اابــة الداليــة – الترــاصل  ــي لقصبــة الأتتــد الأع ــل ل  إتــ  

  4س"،الأ تأا ل  ه ل اطت، صيفت  ل يه باب  تنة   يع م لصاقترـا إ  هللا
 .صتعالى سبحانه

                                                           

 .66-65آية  بة،سصتة التص   1س
 .124، د. سالم الترنساصي، ، التطتف صاإلتهاب  2س
 .328ست  تعت فه، ،  القرضاو :عبد هللا :وسف  د.  3س
 .50، ،م1996، القتضاصي، دات الق م، ال ص  لتد هللا  ت أة التدة صلقصبة الأتتد، د.  صس    4س
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أـــــل الضـــــعفاء  اج  ـــــص   تـــــ  الأتتـــــد أل يغـــــدت بغ ـــــتل صابصبـــــ 
، صتت ـــصل  أالـــة أناصئـــة لألأـــة، تســـتتي  لنفســـرا صالبســـطاء أـــل النـــاا

   لــتي صتأــج   ،ا ســتعانة بألــداء األأــة ل  رــا، صأــ ل  تقــا  ــي بــتاع
صا تأــالي صسياســي قــد  تطــصت إلــى بــتاع دأــصي تــ  إلــى حــتب أه يــة 

  1س تأ   األاضت صاليابا.
إل أل سأاحة اإلسصم صلدله أل ال ا ت باألبالة   يقتـ  صل ـل 

اإلسصأي  تداج أص  أالـة ثـم  اـتع أنـه  رـص تاتص ـه  أل  دا  الد ل
 أب  . اج ه ا يأث  لدم بصحية اإلسصم، صأل أا لال ل يه سابق

صاســتافاف بــه، ص يــه تأر ــد  اإلســصم رــ ا الاــتصع  يــه تعــت ض ب 
  ـص  نحـصل ال أالـةات د أل  اتع أنـه، صهـ ا يفضـي إلـى طت   لأل  

أـل تصقيـا  ص   ص د جا ت أ ـد   نج ت الناا،الم يحب  ل ل  جا ت لأا 
ل أتتد، حتـى    ـدا  أحـد  ـي     ل   ع  الأص  هص العقصبة ؛الأص 

 الد ل إ  تبب تة، صحتى    اتع أنه أحد بعد الداصل  يه.
ی  جئ    حئ  چ  ليا ه ا أـل اإل ـتال  ـي الـد ل الأنفـي بقصلـه تعـالى:     

 ــي الــد ل هــص  أنســصاة ألل اإل ــتالل ــى القــصل بأنرــا   ــت  2س چ مئ
أأا هـ ا ص  ،صالداصل  ي اإلسصم ،ل أديانرم بات الناا ل ى الاتصع أإ

  3س، رــص أــل اإل ــتال ل ــى البقــاء  ــي اإلســصم حتــى   تتفلــ  ال أالــة
                                                           

 .50، القتضاصي،لتد هللا د.  صس    ت أة التدة صلقصبة الأتتد،  1س
 . 256س اآلية ،سصتة البقتة  2س
 م.1997صدات أبت،  ،ت صالتنص ت، ال  ة أحأد الطاهت تل لا صت، دات سحنصل، تصناالتحت   3س
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أل  ات  ال أالة ق د  تت  قد ا ا تأقة اإلسصم أـل لنقـه » :لقصله
 قــال لــى دلــصى ال اه يــة  حنــه أــل  ثــا  رــنم، إ  أل  ت ــا، صأــل اد  

ل بـ ى صبـام،  ـاد   ل بـ ى صبـامو قـال: صا  لصا ت  : يا تسصل هللا صا 
  1س.« م الأس أ ل الأؤأن ل، لباد هللاتدلصى هللا ال ي سأا

ة دصل ا تأــاع ترـ ا يلـصل الأعتقـد  ـي حـد  اتـه؛ سـتباج  ـي ال ت أـ
 االفي الأعتقدا  الد نيـة البـحيحةاابة لند أ العصاأ  األاتى أعه
أرأــا اات فــ  أجأانرــا، أص تنصلــ  الايــاتا  الفقريــة التــي تعتتــت ثصاتــ  

ــــنرم األجأنــــة، أص ا ات فــــصا أــــل ح ــــ  األألنــــة، لقائ  رــــا، أص بالــــد  ت 
ها، دتـه األأث ـة التـي سـتدناصه ا أا أ   ، ل ف  صالأفرصمتتطات  ا  يصجأرا

أص الع أـاء  ،ل صالأتتـد لسصاء لال أل ال رصد ال  ل لابتصا الأنحت  
 اأصا بالنقـــــد صالتح  ـــــ  لأـــــا قـــــدأصل أـــــل بحـــــص   ـــــيالـــــ  ل قـــــ األ اضـــــ 

صأاجالـ  قائأـة ت ـرد ل ـى لفـت  ،صقد لانـ  ،ل أنحت  لا اتبابا  
 .ص ساداج لأعتقدهم ،ل فتهم اج صلم  جد ستد قببرم إ  إثبات ،نحت  لالأ

                                                           

 ، 30427تقــمس تــل أتــي  ــ بة،ا ،الأبــن  ،2/481 ، 1258تقــم س، أســند أتــي داصد الطيالســي  1س
 ،2/433 ،892تقــمس، حا لأــتص تــل الضــ ،الســنة ،4/445،  2863قــمست  ،ســنل التتأــ ي ،6/170

أع ــــم اتــــل  ،3/195 ،1895تقــــمس، بــــحي  اتــــل اج أــــة ،3/140، 1571تقــــمس، أســــند أتــــي يع ــــى
، الطتتانـي ،الأع ـم ال ت ـت ،14/126 6233تقـمس، بحي  اتل حبـال ،2/477 ،925تقمس، األلتاتي
أتـــص لأـــتص ، الســـالة صأ ـــتاطرا ،1/203 ،401تقـــمس، اتـــل التيـــا، الأســـتدت  ،3/286 ، 3428تقـــمس
 ،الت رقــي ، ــعب اإليأــال ،1/75 ،12تقــمس، ت رقــيال، الــدلصا  ال ت ــت ،3/398 ،140تقــمس، دانيالــ
أتـــص الحســـل نـــصت الـــد ل ل ـــي الر ثأـــي ، أـــصاتد الظأـــ ل إلـــى جصائـــد اتـــل حبـــال ،10/6 ، 7090قـــمست 
ســـنل ، 299 ،  1222تقـــمس، دات ال تـــب الع أيـــة،  : أحأـــد لتـــد الـــتجا  حأـــجة ـــحقتهــــ  807 :س

 .1/294 ،باب قت  أل  ات  ال أالة الت رقي ال تتى،
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 وتشمل أهم النتايج والتوصيات خاتمة ال
ل  ، ـي إاـتاع هـ ا البحـ  ترـ ل البـصتة اج يأضـن اج لقد تـ لنا  رـد صا 
ساع الدتاسة  حننـا صات   ،إليه إ  أنه نسبة لض   الصق  لم ت ل أا نبتص

ل لانــ  الفلــتة أ تــت صالأصضــصع  ،ترــ ا ال ــل  اقتبــتنا ل ــى إظرــاتل صا 
أل الظـصاهت اإل تاأيـة تابـص، اإل ـتام بسـتب  اج لث ت صيسا  ،أت عب
بــ نا إل رــا أــل اــصل ص صهــ ل هــي النتــائج صالتصبــيا  التــي ت ،دالأعتقــ

 ه ا البح . 
  :النتايج :أوالً 
 صلت أأــــا د ــــا اإليأــــال ، ــــى الفلــــتلإل ا لتقــــاد لث ــــت  أــــا يطغــــى  -1

اتـه، تاال  أعتقد هتأاأاج إلى الحقائ  التي    قي ا بالأعتقد الفتد إلى أ
ل ألقــــى لرــــا ا ص   ج التــــي أأــــا ادحــــض بــــالحلت    ي ســــِ م ترــــا، ص هتأاأــــاج أا 

 تنابت  لتل صأعتقدل.
لــــ ي  د عــــه التقــــادل   يقــــدم ل ــــى اتت ــــاب ال ت أــــة إل الأ ــــتم ا -2

نأــا هــص  ــا، يعتقــد أل لــه أ ثــ   لتحق ــ  ت باتــه لأبــ حته ال اتيــة، صا 
 ل يا  ؤأل ترا، يبصت له تفل تل بأنرا ل أب حة العاأة.

ا لتقاديـة الأنظأـة  إل أتت ب ال ت أة بستب الأعتقـد  ـي ال ـتائم -3
صأــا ســصى تأ رــم  باطــ ، صيحاتأــه صلــص لــال  ،   ــتى إ  أــا تــتال طائفتــه

صيقــدم الــص ء لقائــدل ل ــى الــص ء لإلســصم، أأــا  ع رــم  تنــصل  ،بــحيحاج 
حــــــا جاج   يظــــــاج ت ــــــنرم صأــــــ ل   ــــــتهم أــــــل األ ــــــتاد الــــــ  ل    ؤأنــــــصل 

ت   ـــي بأعتقـــداترم،  نـــتج أـــل  ـــتاء  لـــ  ضـــغائل  ـــي نفصســـرم، صتتســـ
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دصاا رــم تصح التضــحية ل فتقــة صالعــداء لآلاــت ل حــداج أل  تت تــصا  ــتائم 
 ضد اإلنسانية بستب ه ل الأعتقدا .

 أـــــل الاطـــــصتة  ـــــي اإل ـــــتام بســـــتب الأعتقـــــد بالنســـــبة ل فـــــت  أص ت -4
أتح ــة  ال أالـا ، بأنــه أــتض لضــال،  ن ــأ  ــي صاقــا الفــت   ــي ظــ   

في بالأعتقــد دصل النظــت ا ستضــعاف، أأــا  ــؤدي إلــى ا تتبــاط العــاط
أص أا يسعصل إليه أل أهداف   تبعصل ه ا الأنرج الـ ي  ، يأا هم ل يه

يأثــ  لنبــتاج حاســأاج لرــم،  ــص تتتــد الفتقــة بفقــدال قائــدها أص أؤسســرا، 
ص ــة  تنــتج صتبــب   لــتة الأعتقــد هــي الأ أــنرج هــص القائــدتــ  يبــب  ال

   ا لتقادية.ال تائم 
أنرـا   تاضـا  ـي  تائم بسـتب الأعتقـد  ـيأيضاج ت أل اطـصتة ال ـ -5

صل  ـي أعظـم أعال ترا إلى القـانصل الـتادع صسـ طاته، صقـد دتع الأ ـتل  
ـــــبصد  ـــــ ال ـــــصاجي ح ـــــم  صل اب  ـــــة   ت ـــــد بعقصب الأ ـــــتأ ل بســـــتب الأعتق

ــــ لرم بأعتقــــداترم، أأــــا  ث ــــت قضــــية  ــــت أترم، صهــــ ا قــــد  ج ــــد أــــل تأس 
ل لال الأعتقد ااطئاج   .الد اع لل الأعتقد، صا 

تعــد  ،أــا اات فــ  دت ترــاأر ،بة ل  ت أــةإل األاــ  بالعصاأــ  الأســت   -6
 أبـب  لـترم؛ دأصتعاتضـ   يـه  ،باباج اات ف  حصله آتاء ل أـاء اإل ـتام

 أا  ؤ دل ال صم  نقض  داج.
صالحلـــــــم ل ـــــــى  ،صا نحتا ـــــــا  ا لتقاديـــــــة ،ال ـــــــترا  ال ـــــــيطانية -7

 ي الدصلة ت اد ت ـصل الأ تأعا  بأا  ص ب التدة صت ف ت أنظأة الحلم 
 ،إل لـــم يلـــل أ  ترـــا ،بعـــض الـــدصل ،صأـــا جالـــ  ،سظـــاهتة  تعـــاني أنرـــا
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جهــا  األنفــا التت ئــة صتـــدأ ت  ،صأبــب   لــ   ت عــة  ســتحصل دأـــاء صا 
 صاسترداف الأ تأعا  السلنية صالتصاس  أل ت ال أأل الدصلة. ،األست

 چ  چ  چ چ: اإلسصم قد أ أ    صم نـجصل اآليـةإل حقائ   -8

ه  ـي ئـة قـتصل   يألـل إلـادة تناصل ل التناء ال ي تردم لد    1سچڇ 
 ســـتدها  ـــي هـــ ا البحـــ  صالفـــت  الضـــالة التـــي تـــم   ،اـــصل  تـــتة قبـــ تة

ستتاتترا قياسـاج ل ـى الفتـتة التـي حـددها االفتتة ال ا ية  ي  لان    ت د
صتتسـا  أعتقداتـه ال فت ـة  ،أأـا أـل أتتـد ،الفقراء ل ى أل اتتـد حـد ثاج 

ــــا نعتقــــد أنرــــم  ــــد  حنن ــــدصل  ــــي األاــــ  تت ــــت م الأتت نت  ــــة لسياســــا  ال
يحتــــا صل إلــــى  تــــتة أطــــصل؛ ل ــــي  ن  ــــي الغبــــات الــــ ي لــــص  لــــتهم، 

 اقتضاءج بسنة التدتع  ي األجأنة.
   باآليـا  ا أل أبحاب الأعتقدا  الااطئة  ـي ا سـتد التصس   -9

ـــ ـــة ل فلـــتة أص الأعتقـــد ال  ي يقبـــدل ال ـــا، القتآنيـــة صاألحاد ـــ  النتصي
 ا لتقادي بع داج لل الضصابط الثاتتة لأث  ت   ا ستد   .

ــــــي ال ــــــت عة اإلســــــصأيةصليؤ إل الأســــــ -10 ــــــة   ــــــى  ة ال نائي ــــــصم ل  تق
هـ ا ال ـا،  ا دعتقـأه ا اإلدتا  بسـتب  اإلدتا ، صأل ثم  ح ا اات   

قـــدا  تحــــ  أحــــ   ــــحل الأعت اج؛أاطئــــ مأ  ـــاهصج  أم اج أ ــــال لالأــــســـصاء 
ء تأا ياج أا تطتيقـا  الدصلـة اإلسـصأية األصلـى لـدت  ا   تدتأ الحدال تر

 الحدصد بال ترا .

                                                           

 . 256س اآلية ،سصتة البقتة  1س
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 التوصيات: ثانيًا: 
ـــأـــل الثصاتـــ  أل األ   -1 أرــــا ج بالصســـطية  ـــي أحلاإلســـصأية تتأ  ـــة اأ 

نصبـــي الع أـــاء صالـــدلاة أل  صبـــ صا  ديـــة؛ لـــ ل عتَ صأأصتهـــا الت  ال ـــتلية 
  بالـد ل ببـصتة حليأـة ت عـ  هـؤ ء إلى الناا النظتة الصسطية ل تأس  

 ،النـــاا  تبـــصتصل الـــد ل تصضـــصح، ليحأـــ رم أـــل ا نحتا ـــا  صال نـــصح
 ثاتتة.ال  ت باع الأعتقدا   ا  األبصل ل ات  لدهم صيب  
ل أعت ة أسباب ال ت أة، تتط ب  ـي صقتنـا الحاضـت، تعاصنـاج تـ ل إ -2

عـــالم ببـــفة صلا ـــة األ رـــجة الأعنيـــة  ـــي  ـــتى بقـــاع ال ،أ ـــتاد الأ تأـــا
ى؛ ألل هـــ ل صالـــصطل ببـــفة اابـــة أ ثـــت أـــل أي صقـــ  أضـــ ،لاأـــة

صاســــا، لــــال تائم بســــتب الأعتقــــد التــــي   ال ــــتائم الاطــــتة  ا  تــــأث ت 
يعتتف أتت تصها بالقانصل لصس  ة لقاتية، ت  يضعصل قـانصنرم الاـا، 
 ــص  قــصة القـــانصل الحــا م،  تحتـــاع أنــا إلــى التعـــاصل لألا حترــا، ســـصاء 

 العالم. مال أالا ،  ي الصطل أ مأستصى األ تاد أ ال ل ى أ
ــــــ نبغــــــي ل ــــــى ال -3 ــــــة أل تص   ــــــدا  ه أــــــل يبــــــح  دصل   ــــــت   الأعتق
 –ي اتت ــاب ال ــتائم التــي تتســتب  ــ –بــحيحة الســائدة  ــي الأ تأــا ال

 ا لـــــل دلـــــى أـــــا يأحـــــص أثتهـــــا أـــــل األ هـــــال، صتـــــت ـــــاد إبالتص يـــــه صاإل
الأ تأــا قــدت أ ــتت  صل ؤ أــا أــا   ــدل أــل صبــال؛ ألل تلايــة  ــالأ ت

 ت ل الأ تأعـا  صأـ ل القيـادة الحا أـة صالأدتلـة ل قـيم اإلنسـانية، صحتـى
  صب  الأ تأا بالحضاتة دصل ال رالة.
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تاســـــة ال ـــــتائم بســـــتب الأعتقـــــد لظـــــاهتة إ تاأيـــــة لرـــــا ا هتأـــــام تد -4
اطتهــا؛ ألل  بــاحب الأعتقــد الاــاط  يفســد ص رــدم أقابــد ال ــت عة، 

 ل، ص تتعــــد لــــل البــــتاط الأســــتقيم ص تلــــب اتتــــداء بأقبــــد حفــــ  الــــد
بــتاط الغ ـــص صالتطـــتف بســـتب الأعتقـــد، أيضــاج يفســـد العقـــ  حـــ ل  بعـــد 

عتقـدا  ع أبـحاب الأس ، لندأا  تص  لل التفل ت الس يم، لأا  ر   الن  
اــــاط  ل ــــد ل، اابــــة إ ا لــــانصا أتأــــاب  الفاســــدة، أص أــــل لــــد رم  رــــم

لأــا أنــه ، ثصاتــ  د ــنرم أــلأــا يأ ــ   ي ألــج  ســ   ــدلــصة،   اد ــصل الن  
اــا،،  ــي ســت   التــتص ج لــدلصترم أص العــام أص الص ر ــ  الأــال  ،يفســد

  عتقدصل.أنابتة أ لاتهم، أص  رادهم  ي قتال ألدائرم بحسب أا ي
 ى دلاة اإلسصم التتل ـج ل ـى إبـصح الأعتقـدا  الفاسـدة ل ـى ل -6

صالـدلصة  ،ةأل يلصل د دنرم  ي  لـ  تغ  ـت الأعتقـدا  بالأ ادلـة الحسـن
 حــــــدا  التــــــأث ت  اتــــــاتصل إل ،صالت ــــــ  دصل أ ــــــاتاة لباطــــــ  ،بالحلأــــــة
ل ــــي يســــتطيعصا أل يبــــص صا ال ابــــية  ؛الظــــتصف الأناســــبة الأن ــــصد

 ا لتقادية بيا ة  د دة تع دها إلى نبا اإلسصم األصل.
ـــــدلاة  ـــــي  ـــــل   -7 حـــــتب  ـــــعصاء ل ـــــى  تغ  ـــــت أأاتســـــا  بعـــــض ال

 ،أنرـا ضـص     ـب قطـا  ـ صتها  ـةأبحاب الأعتقدا  الفاسـدة بح  
صالردف األساسـي  ـي إبـصح  ،  نقطة ا نطص  ل دلاةصهي التي تأث  

الـدلصة بـال  ل صقـد تـأتي هــ ل ص الأ تأعـا  صل ـل اإلسـصم د ـل الصسـطية 
ــ ،رم  بعــض أبــحاب الأعتقــدا  بأعتقــداتالــدلصة تنت  ــة تأَســ ي صيغط 
  تب   أعرم دلصة. تترم ا لتقادية  صاب لثص عب  لق رم   اصة الت  
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يعتت رــا أــا يعتــتي  أحاصلــة رــانعتــتف بأن تســالةال لهــ ص ــي اتــام 
 أـــــا  ؛ألأـــــال الب ـــــت أـــــل أص ـــــه القبـــــصت صالـــــنق، صالاطـــــأ صالنســـــيال

سـد د، صأـا قأـ  بـه أـل  رـد،    إليـه أـل نتـائج قـد يحتـاع إلـى تتصب  
د صبــ   إلــى الغايــة التــي حتــاع إلــى إ أــال صتأ  ــد،  ــحل أ ــل قــيأــا ت أ  
ل أ ـــل   رـــا،  ـــ ا   ضـــ  هللا ل ـــي  أي أـــل    تاح تـــنضـــأترـــا، صأت  ، صا 

 .   إل را،   ل  أني صأل ال يطالقبت  لنرا أص ض    الطت 
ــــد تــــ ل   رــــدي  أــــا صســــعني الصقــــ  ســــ تاج ل ــــى أــــا  لــــتلص  ،صق

ح ل قال: "إني تأ   أنه   يلتـب إنسـاناج لتابـاج  ـي   1سالقاضي الفاض 
لــ ا ل ــال   ــدَ صلــص جِ  ، ا ل ــال أحســلت هــ ــصم إ  قــال  ــي  ــدل: لــص    ــ

صلص تت  ه ا ل ال أ أ ، ه ا أـل  ،م ه ا ل ال أ ض د  يستحسل صلص قَ 
أسـأل هللا   2سق، ل ى  أ ـة الب ـت"،يصء الن  تاسألظم العتت صهص دل   

أنه العصل  لال أل ال نصب صالعبيال، صاستأد  أا ص  ،ا س  الأغفتة لأ  
 العالأ ل. ل، صالحأد ب تب   صصل يه الت   ، رص صحدل الأستعال

 

                                                           

نســتته إلــى  -لأــا يقــصل الجأ ــدي - تــداصل هــ ا ال ــصم أنســصباج إلــى العأــاد األبــفراني صالبــحي    1س
القاضــي الفاضــ ، صقــد بعـــ  بــه إلــى العأـــاد األبــفراني.سإتحاف الســادة الأتقـــ ل ب ــتح إحيــاء ل ـــصم 

 .1/4م، 1989، 1نال، ط/تل الد ل، أحأد تل الحس ل الجأ دي، دات ال تب الع أية، ت تص ،
لتــدالتحيم تــل ل ــى تــل الســ د ال اأــي التيســاني الأعــتصف بالقاضــي الفاضــ ، صلــد بعســقصل ســنة   2س
  انتقــ  إلــى اإلســلندت ة ثــم القــاهتة، لــال أــل صجتاء الســ طال بــصح الــد ل األ ــصأي، تــص ي هـــ529س

بــال الــتصاة ل ــى أنبــال النحــاة،  أــال إن، 2/639، أع ــم األدبــاء، اتــل التصأـي . سهـــ596بالقـاهتة ســنة س
طبقـا   ،2/410هــ، 1424، 1هــ  ت ـتص ، ط/646الد ل أتـص الحسـل ل ـي تـل  صسـ  القفطـي س : 

الف تصجآبـــادى ، الت غـــة  ـــي تـــتا م أئأـــة النحـــص صال غـــة، أ ـــد الـــد ل أحأـــد 1/182الأحـــدث ل، الـــ هتي، 
  .3/346لصم، الجتل ي، األ، 154م، ،2000، 1هـ  دات سعد الد ل، ط/817س :
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 .النبوية اتحاديث فهرس          
 .اآل،ار فهرس          
 .اتعالم فهرس          
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 .الموضوعات فهرس          
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 القردنية اآليات فهرس   
رقم  اآليـــــة            الرقم

 اآلية

رقم 

 الصفحة

 سوية البقرة                                                             

 211 187  چ     گڑ  ک  ک  ک  کچ   .1

 383 189   چ  ىې  ې  ې  ىچ   .2

 423 217   چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ    چ   .3

 237 219   چۉ  ې  ې   ې   چ   .4

 سوية آل عمران              

 160 28  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    چ   .5

 382 31  چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  چ   .6

 360 86  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ   .7

 سوية النساس        

 205 4   چ      ہۀ  ۀ  ہ  ڻ چ    .8

 172   23        چ ڍ  ڌ  ڌچ  .9

 186      25  چڱ  ڱ  ڱ   چ   .10

 237 43 چہ  ہ  ہ    ہ  ھ   چ  .11

 سوية المائدة                                     
 30 1 چکڑ  ڑ  ک  ژ  ژچ   .12

 63 27  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   .13

 263  38   چٺ  ٺ  چ   .14
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 31 89 چڭ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  چ   .15

  234 90   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ     چ    .16

 سوية األ عام                                         
 369 32                                                                 چ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ   .17

 68 71                 چڻ  ڻ  ڻ  چ    .18

 214 112               چ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ   .19

 سوية األعراف                                        
 246 33  چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  چ   .20

 3 40  چ  ڻڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ    .21

 122 81 چۉ  ې  ې     ې  چ   .22

 71 175 چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ   .23

 لسوية أأل فا                                        
 4 8    چۅ  ۉ   ۉ  ې         ې  چ   .24

 70 25    چوَاتَّقُواْ فِتْنَةً الَّ تُصِيبَ َّ الَّذِي َ ظَلَدُواْ مِنكُمْ چ   .25

 سوية يو س                                        
 331 32    چی  ی  ی  جئ  حئچ   .26

 339 90 چ  ٹٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ   .27

 سوية التوبة                                        
 429 66 چگ  گ  گ  گ            ڳ  ڳچ   .28

 سوية هو                                         
 50 27  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ   .29
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 4 35   چ ائ  ائ    ەئ     ەئ  وئ   چ    .30

 سوية يوس                                         
 79 9 چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ   .31

 72 18 چ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ   .32

 39 23 چ  ڀپ  پ      ڀ  ڀ  ڀچ   .33

 66 28 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ   .34

 70 33 چ  کژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک  چ   .35

 66 50  چ  ھہ  ھ  ھ      ھچ   .36

 72 53 چ  ٻٻ  ٻ  ٻچ   .37

 269 72 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ      چ   .38

 سوية إبراهيم                                        
 373 4   چ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ   .39

 71 22 چک  گ  گ  گ  گ            چ   .40

 سوية الحجر                                        
 376 9 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ   .41

 263 18 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ   .42

 سوية النحل                                        
 186 72  وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّ ْ ََنفُسِكُمْ ََزْوَاجًاچ   .43

 161 106  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    چ   .44

 سوية اإلسراس                                         
 120 32  چک     ک      ک     ڑژ  ژ  ڑچ   .45



 442  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

 259 33  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   گ  گ  ڳ  ڳ چ   .46

 413 36 چېئ  ېئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئچ   .47

 سوية الكه                                         
 34 29  چ  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   چ   .48

 22 84 چپ  پ  پ        پ  ڀ   ڀ  ڀ     چ   .49

 سوية مريم                                        
 31 86 چڻ        ڻ  ڻ  ں  ں   چ   .50

 سوية طه                                        
 220 39 چڀ   ڀ  ٺ      چ   .51

 سوية األ بياس   

 74 68  چے  ے  ۓ  ۓ چ   .52

 سوية النوي 

 116 2  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ     چ   .53

 215 4  چڑ  ڑ  ک     چ   .54

 سوية الفرقان    

 413 44  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ     پ   ڀ  ڀ   چ   .55

 سوية النمل 

  چۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئچ   .56
34 65 

 153 69 چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ   .57

 سوية الققص       

 248 11  چ  ۓھ   ے  ےچ   .58

 156 15 چ ٹ  ٹ  ڤ    چ   .59
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 72 15  چ  ڇچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چڃ  چچ   .60

 سوية العنكبوت                                            
 122 28  چھ   ھ  ے        چ   .61

 سوية الروم                                            
 180 21  چ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ   .62

 348 43 چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ   .63

 سوية السجدة                                           
 7 12 چٻ   ٱ     ٻ  ٻ   ٻ چ   .64

 سوية األحزاب                                           
 385 40 چوَلَكِ  رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنيَ چ   .65

 172 50 چ ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں چ   .66

 سوية سبأ                                          
 221 48 چ  قِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِقُلْ إِ َّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَچ   .67

 156 54  چک  ک  ک  ک  گ     چ   .68

 سوية القافات                                         
 156 83 چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ   .69

 51 102 چی  جئ  حئ  مئ      ىئ يئ  چ   .70

 سوية الزمر                                .71
 ج 66 چ   مِّ ْ الشَّاَِرِي َبَلِ اللَّهَ فَاعْبُأْ وََُچ   .72

 سوية ص

 348  6  چڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ   .73

 68 41 چ ََنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَا ُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍچ   .74
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 سوية غافر

 160 28 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   .75

 33 36 چگ  گ  گ  چ   .76

 سوية فقلت    

 198 53 چاقِ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَچ   .77

 سوية الزخرف     

 413 23 چٿ  ٿ  ٿ   چ  .78

 154 75 چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ   .79

 سوية الجاثية   

 67 24 چڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ   .80

 سوية الفتح

 105 9  چۅ  ۉ  ۉ   ې   چ   .81

 سوية الذاييات     

 356 49 چوَمِ  َُلِّ شَيْء  خَلَقْنَا زَوْجَيْ ِ چ   .82

 سوية الرحمن    

 357 29 چ گک  ک  گ  گ  گچ   .83

 سوية الحشر  

 279 5 چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ چ  .84

 380 7 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ      چ    .85

 سوية الممتحنة                                 .86
 131 10 چيَا ََيُّهَا الَّذِي َ آمَنُوا إِذَا جَاءَُمُ الْدُؤْمِنَاتُ  چ   .87

 ال سوية الا    

 111 1 چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   .88
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 سوية الملك

 398 1  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ     چ   .89

 سوية القلم                                .90
 6 17 چٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ چ   .91

 سوية المعايج   

 173 29  چے  ے  ۓ    ۓ  چ   .92

 سوية الجن

 47 16  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  چ   .93

 مةسوية القيا  

 357 39  چھ  ے   ے  ۓ    ۓ  چ   .94

 سوية النبأ

 370 2-1  چٱ  ٻ      ٻ  ٻ  پ       چ   .95

 سوية النا عات      

 360 24  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   .96

 سوية الماففين      

 18 29 چإِ َّ الَّذِي َ ََجْرَمُوا ََانُواْ مِ َ الَّذِي َ آمَنُوا چ   .97

 سوية اال شقا                                          
 369 6  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ   چ   .98

 سوية التين                                         
 370 3-1  چٱ  ٻ    ٻ  ٻ   چ   .99

 سوية القدي                                         
 368 4  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ    چ   .100

 سوية الناس                                         
 69 6-1   چ..ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ڌ  ڎ چ  .101
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 فهرس األحاد:ث النبوية
 البفحة طتف الحد   التقم

 259 أبغض الناا إلى هللا ...  .1
 231 ا تنتصا السبا ...  .2
 122 إ ا أتي الت   الت  ...  .3
 7    ألظم الأس أ ل  تأاج ...  .4
 321 أأتأ  أل أقات  ...  .5
  351 هللا لفا ألأتي ... إل  .6
   259 إل أل ألتى الناا ...  .7
 317 إنه يستعأ  ل يلم أأتا ...  .8
 68    إني ا ق  لبادي ...  .9

    205  بات  هللا ل  ...  .10
   392 تدأ اإلسصم  ت باج ...  .11
 386 تتل   يلم أأت ل ...  .12
 46    الحج لت ة ...  .13
 328 دلاة ل ى أتصاب  رنم ...  .14
 274  ة أصدال ...العات   .15
 11   الع أاء  تحرا  بات ...  .16
 274   ل ى ال د أا أا  ...  .17
  403    العرد ال ي ت ننا ...  .18
 69 إني جن   ...   قال يا تسصل هللا   .19
 328 قال ألايه يا لا ت ...  .20
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 104 لان  اأتأة أاجصأية ...  .21
 235 ل   تاب أسلت ...  .22
 78 ل  أصلصد  صلد ...  .23
  349 الردية ...   تتد  .24
 210   تنل  الأتأة الأتأة ...  .25
 206   نلاح إ  تصلي ...  .26
 258   يح  دم اأتئ أس م ...  .27
 216   يح   أتأة تؤأل باب ...  .28
 237    دا  ال نة أدأل اأت ...  .29
 349    تد القضاء إ  الدلاء ...  .30
 324   يست  السات  ...  .31
 237    لعل هللا الاأت ...  .32
  390    لقد تات  تصبة ...  .33
 274 ليا ل ى اائل ...  .34
 390 أث ي صأث  األنتياء ...  .35
      323 أل تدل د نه ...  .36
 317 أل تأ تأصل  تتاد الأسا د ...  .37
 317 أل ب ى البب  ...  .38
 259    أل قت  له قت   ...  .39
 323 أل أا  أل أأت  ...  .40
 م نضت هللا اأتأ  سأا...   .41
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 اآلثار فهرس
 الصفحة صاحب األثر األثر

  245لأت تل الاطاب  أتى الناا قد ترا تصا ...
  210لأت تل الاطاب  إل الطت    أع  ...
 208 لائ ة تضي هللا لنرا أيأا اأتأة نلح  ...

  244أنا تل أال     د بال ت د التسصل 
  217أتص هت تة  قضى  يأل جنى ...
  323أنا تل أال   لال  صم  رصدي ..

  217ل ي تل أتي طالب  لص لال الد ل بالتأي ... 
  279لأت تل الاطاب  ليا الحد...

  245ل ي تل أتي طالب  أا أحد أقيم ل يه الحد ...
  204لأت تل الاطاب  ه ا نلاح الست ...
  426لأت تل الاطاب  هص حبستأصل ...

  427الب ل ي تل أتي ط صيحي  يا أستصتد...
 األعالم فهرس                                

 الصفحة           العلم              
414، 366، 151، 137  اتل تيأية  
404، 273، 271 اتل حجم.  

379، 312 اتل ا دصل.  

 97 .اتل ت د
    385، 375 اتل لتأي.

137، 120  ال صج ة اتل قيم  
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    241أتص  ندل تل سر 
 210 ،217أتص هت تة الدصسي  

  ، 127 .أحأد العسلتي أتي  عفت 
 359 أتي  ج د البسطاأي.

59، 27 أتسطص.  
  . 321أساأة تل ج د

 306، 304 أساأة تل  دل.
 179 أسأاء تن  أتي بلت.

 238 األل ى.
 59 أ صطصل.
116، 42 ال ت اني.  

185، 169، 167  عفت الباد .   
 235 .س صطي صل الد ل ال
 134 حسل التنا.

 143 حس ل الب تصن .
 146 حس ل الأاجنداني.

 46 الحطاب. 
 385 الحصع.

 . 42االد تل الصل د
 180 د. أحأد أأ ل إتتاهيم.

 386 د. الألا في طه ال با ي.

415، 312، 305، 303 د. حسل لتد هللا التتاتي.  
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 181 د. أصسى الأصسصي.
416، 415  .د. ياس ل لأت  صس  

 429، 376، 329 القتضاصي. لتد هللاد.  صس  
 176 التا ب األبفراني.

 135 .ت  د تضا
   184سع د تل  ت ت 

 59 سقتاط.
  332، 329، 130 س د قطب. 

 89 . س  ت  ند
279، 130 لتدالعال  لتي أبطفى  

 126 .الطصسي
 . 205لتد التحأل تل لصف

 95 .لتد القادت لصدة
. 176 ،179 ،203لتد هللا تل الجأ ت  
. 22 ،341لتد هللا تل لباا  
 . 64 ،390لتد هللا تل لأت  
. 611 ،326لأات تل ياست  

 4 .لأتص تل تتاقة الرأداني
  . 241لأتص تل يلتب الجأ دي

290، 128 الغاأدية.  
 363 الغجالي.

 27 الفاتاتي. 
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 85   . تص د
 4 .الف تصج آبادي

 438 اضي الفاض الق
 . 241قداأة تل أظعصل 

 141 قتة الع ل
178، 177، 174، 164  الغطاء.  لا   

144، 142 .ىلاظم الت ت  
 175 ال   ني. 
89، 65، 61 لأتتصجا.  
  . 128تل أال  أالج

 109 .الأاصتدي
 331 .يأحأد ال رتستان

391  أحأد ل ي تضا ال  تاجي.  
 329 أحأد قطب.

 187 أد طهأحأصد أح
 104 الأاجصأية.

 427 الأستصتد الع  ي 
  . 128تل  عبة الأغ تة

 162 ن م الد ل الح ي. 
 366 نعيم تل حأاد.
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 وهكمرهجع هكما مر فهرس                           

 :الكريم القردا: أوالً                       
 :التفس:ر كتب: ثانياً                  

تـل هــ تحق  : لـصل 406، أحأـد تـل الحسـل تـل  ـصت  س ::ر اباا فاور تفس  .1
 .هـ1430 ،1ط/ ،السعصدية ،لتد القادت

 .هـ1408، ت تص  هـ 774 :، إسأال   تل لث ت ستفس:ر ابا كث:ر  .2
ـــد ل الســـ صطي،تفسااا:ر اإلماااام:ا الجل:لااا:ا  .3  ،  ـــصل الـــد ل الأح ـــي، ص ـــصل ال

 .هـ1404، 3ط/ ، ة، ت تص   قدأه، أتصال سصات، دات الأعت ه911: س
 .م1983 ،دات الفلت هـ 754 : س أتي حيال، ، أحأدتفس:ر البحر المحيط  .4
، أتــــص أحأــــد لتــــد الـــــتحأل، الــــتاجي اتــــل أتــــي حـــــاتم تفساااا:ر القااااردا العظااااايم  .5

 .هـ1419 ،3ط/تحق  : أسعد أحأد الط ب، السعصدية،  هـ 327س :
إتـتاهيم  :هــ  تحق ـ 751س : ـةأحأد تل أتي بلت تـل قـيم ال صج  ،القيم التفس:ر  .6

 .هـ1410 ،1ط/تأضال، ت تص ، دات الرصل، 
ــد ل أحأــد تــل أحأــدالتفساا:ر الكب:اار ومفاااتيح الغ:ااب  .7  الــتاجي  ، لإلأــام  اــت ال

 .هـ1411 ،1ط/ ،، ت تص ، لتنالةهـ  دات ال تب الع أي604-هـ 554س
 م.1974 ،1ط/ ،، أحأد أبطفى الأتا يتفس:ر المراغي  .8
 هـــ454 : س، ألتــي حيــال األندلســي، هاار الماااد مااا البحاار المحاايطتفساا:ر الن  .9

 م.1987 ،1ط/ صي، دات ال نال،ناتقديم تصتال الق
هـ  تحق  : لتد 150أتص الحسل أقات  تل س يأال األجدي س : ، فس:ر مقاتلت  .10

 .هـ1423 ،1ط/هللا أحأصد  حاته، دات إحياء التتا ، 
 هـــ 330 : س حأــد تـل  ت ــت الطتـتي،أ القاردا، ةجاام  البياااا عاا تأوياال دياا  .11

 .هـ1424 ،1ط/ ،لالم ال تب الأحسل التتلي، هللا تل لتد تحق  ، د. لتد
 .م1939 ،1ط/، أحأد تل أحأد القتطتي، دات ال تب، الجام  ألحكام القردا  .12
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 هـ 875الثعالتيس : ،أتص ج د لتد التحأل الجواهر الحساا في تفس:ر القردا،  .13
  .م1997، ت تص ، آاتل ي أعصض ص تحق  : ال  ة أحأد 

الســــأ ل ، أحأــــد تــــل  صســــ ، الاااادر المصااااوا فااااي علااااوم الكتاااااب المكنااااوا   .14
 م.1987تحق  ، د. أحأد أحأد الاتاط، دات الع م، هـ 756 :س الح تي

 .دات الفلت هـ 1127 :إسأال   تل أبطفى أتص الفداءس ،روح البياا  .15
ا الأثــاني،  ــراب الــد ل أحأــصد  ــي تفســ ت القــتآل العظــيم صالســب روح المعاااني  .16

 .هـ1405 ،4ط/ت تص ،  هـ 1270 : سلصسياأل
أحأــــد تــــل أحأــــد تــــل إتــــتاهيم الثع تــــي، ، لــــل تفســــ ت القــــتآل الكشااااف والبياااااا  .17

 .هـ1422 ،تل لا صت، دات إحياء التتا  العتأياهـ  تحق  : 427س :
 طيــةالحــ  تــل ل أتــي أحأــد لتــد ،المحاارر الااوج:ب فااي تفساا:ر الكتاااب العبيااب  .18

 هـ .1403 ،1ط/ هللا تل إتتاهيم األنباتي صآات ل، الدصحة، لتد :تحق  
هـــ  تحق ــ : لتــد 510أتــص أحأــد الحســ ل تــل الفــتاء البغــصيس : ،معااالم التنبياال  .19

 .هـ1420، 1ط/ت تص ،  إحياء التتا دات  التجا  الأردي،
عراباااه،  .20   هــــ311إتـــتاهيم تـــل الســـتي تـــل ســـر ، الج ـــاع س : معااااني القاااردا وا،

 .م1988 ،1ط/تحق  : لتد ال     لتدل   تي، لالم ال تب، ت تص ، 
هــــ  340أتـــص ســـع د تـــل األلتاتـــي أحأـــد الببـــتي س : معجااام اباااا األعراباااي،  .21

 .م1997دات اتل ال صجي، السعصدية،  ،تحق  : لتد الأحسل تل إتتاهيم
هــــ  450-هــــ 364، أتـــي الحســـل ل ـــي تـــل أحأـــد الأـــاصتدي سالنكااات والع:اااوا   .22

 ت تص ، لتنال. ، دات ال تب الع أيةالأقبصد ه الس د تل لتدتا ع
الصاحـــــدي،  ، الحســـــل ل ـــــي تـــــل أحأـــــدالاااااوج:ب فاااااي تفسااااا:ر الكتااااااب العبياااااب  .23

  م.1995 دأ   هـ ، تحق   بفصال لدنال داصصدي، دات الق م،468:س 
 :كتب الحد:ث وعلومهثالثًا:  
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تحق ــ   ،الط ــب أحأــد  ــأا الحــ  أتــص، عااوا المعبااود شاارأ ساانا أبااي داود  .1
 م.1968 ،2ط/ ،لأد نةالألتبة الس فية ا ل أحأد لثأالألتد التح

  ـــت العســـقصنيل ـــي تـــل حتـــل أحأـــد  ،فاااتح الباااار  شااارح صاااحيح البخاااار    .2
  .هـ1379 ،دات الأعت ة ،أحأد  ؤاد لتد الباقي :تحق   هـ 852س :

، الأر ـب تـل أحأـد تـل المختصر الصحيح في تهذ:ب الكتاب الجام  الصاحيح  .3
   .هـ1430 هـ ، تحق   أحأد تل  اتا الس صم، الت اض،435:أتي بفتة س 

هــ  تحق ـ : 261: ، أس م تل الح اع أتص الحسل النيسـاتصتي س صحيح مسلم  .4
 .أحأد  ؤاد لتد الباقي، دات إحياء التتا ، ت تص 

حت ـب  تحق ـ ،، ، أتص بلـت لتـد الـتاج  تـل هأـام البـنعانيمصنف عبد الرابا   .5
 م.1972 ،1ط/لتات ي،  الأ  ا الع أي، التحأل األلظأي،

هــ  تحق ـ : 235أتـص بلـت تـل أتـي  ـ بة، س : المصنف في األحاد:ث واآلثاار،  .6
 .هـ1409، 1ط/الت اض، ، صس لأال  

هــ  تحق ـ : 360س يأال تل أحأد، أتص القاسـم الطتتانـي س :  المعجم األوسط،  .7
 .طات  تل لصض هللا صآات، القاهتة

هــ  تحق ـ : 387أتص لتد هللا لت د هللا تل حأـدال تـل بطـة س : اإلبانة الكبرى،  .8
 .م1994 ،2ط/تضا أعطي، صآات ل، دات التاية، الت اض، 

هــ  تحق ـ : 287 :س ،أتـص بلـت تـل أتـي لابـم تـل الضـحا  آلحاد والمثاني،ا  .9
 .م1991 ،1ط/د. باسم  يب  ال صاتتة، دات التاية، الت اض، 

هــــ  643، ضـــياء الـــد ل أتـــص لتـــد هللا تـــل لتـــد الصاحـــد س :األحاد:اااث المختاااارة  .10
 .م2000 ،3ط/، دات اضت، ت تص ، لتد الأ   تل لتد هللا تحق  : د.

ــد ل ل ــي تــل ت بــال س تتت ــب، ابااا حبااااصااحيح   .11 هـــ  739 :األأ ــت لــصء ال
 .هـ1408، 1، ط/أؤسسة التسالة، ت تص ، ؤصطاتن :  ع ب اآل حقت
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هللا تــل أحأــد تــل أــصدصد الأصبــ ي، الح تــي،  ، لتــداالختيااار لتعل:اال المختااار  .12
 م.1937-هـ1356القاهتة، دات ال تب الع أية، ت تص ، 

، أحأــد نابــت الــد ل األلبــاني، ج أحاد:ااث منااار السااب:لإرواء الغل:اال فااي تخااري  .13
 م.1985 إ تاف أحأد جه ت ال اصي ، ت تص ،

، دات صآاـــت اتـــل لتـــد التـــت القتطتـــي، تحق ـــ : ســـالم أحأـــد لطـــا، الساااتذكار،ا  .14
 .م2000 ،1ط/ ال تب الع أية، ت تص ،

 هـــ  تحق ــ :458، أحأــد تــل الحســ ل، أتــص بلــت الت رقــيس :االعتقاااد والهدايااة  .15
 .هـ1401، 1، ط/ت تص  ،أحأد لبام ال اتب دات اآل ا 

هـــ  430أتــص القاســم لتــد الأ ــ  تــل أحأــد تــل أرــتال س :أمااالي ابااا بشااراا،   .16
 .م1997، 1ط/تحق  : لادل تل  صس ، دات الصطل، الت اض، 

هــــ  395أتـــص لتـــد هللا أحأـــد تـــل إســـحا  تـــل أنـــدل س : إليمااااا الباااا مناااد ،ا  .17
 .هـ1406، 2ط/ أؤسسة التسالة، ،تل نابت تحق  : د. ل ي تل أحأد

هـــ  276أتــص أحأــد لتــد هللا تــل أســ م تــل قت بــة س :  تأوياال مختلااف الحااد:ث،  .18
 .م1999، 2ط/الألتب اإلسصأي، 

، أتــــص العـــص أحأـــد تــــل لتـــد الــــتحيم تحفاااة األحااااوذ  بشااارح جااااام  الترماااذ   .19
 .هـ  دات ال تب الع أية، ت تص 1353الأباتلفصتى س : 

 ال ت ـــــاني تـــــل إســـــأال  ايح ـــــى تـــــل الحســـــ ل  ،الخمساااااية يماااااالاألترت:اااااب   .20
 .م2001 دات ال تب الع أية، ،تحق  : أحأد حسل أحأدهـ 499س :

تحق  :  هـ 294أتص لتد هللا أحأد تل نبت الأتصجي س :تعظيم لدر الصالة،   .21
 .1ط/ الأد نة،د. لتد التحأل لتد ال بات 

 صســ  تــل لتــد التــت النأــتي  ألسااان:دلتمه:ااد لمااا فااي الموطااأ مااا المعاااني واا  .22
 .هـ1387تل أحأد الع صي، الأغتب،  هـ  تحق  : أبطفى463س : 
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إتـتاهيم  :  ـ، أتـص ليسـى أحأـد ليسـى تـل سـصتة التتأـ ي، تحقالجام  الصحيح  .23
 لطصة لصض، دات إحياء التتا ، ت تص .

هـــ  تحق ــ : ب ــات لــصاد 279أتــص ليســى س : الجااام  الكب:اار ساانا الترمااذ ،  .24
 .م1998أعتصف، دات الغتب اإلسصأي، ت تص ، 

ـــص لـــتصة الببـــتي الجاااام   .25 تحق ـــ : حت ـــب  هــــ 153س :  ، أعأـــت تـــل تا ـــد أت
 .هـ1403 ،1، ط/التحأل األلظأي، با ستال

تحق ـ :  هــ 456أتص أحأد ل ي تل أحأد تل حجم الظاهتي س : جة الوداع،ح  .26
  .م1998أتص بر ب ال تأي، الت اض، 

هــ  180س : إسأال   تل  عفت تـل أتـي لث ـت، جر السعد حد:ث علي با ح  .27
 .م1998، 1ط/تحق  : لأت تل ت صد، الت اض، 

أتـــص نعـــيم أحأـــد تـــل لتـــد هللا تـــل أرـــتال  حلياااة األوليااااء وطبقاااات األصااافياء،  .28
 .م1974 هـ  السعادة، أبت،430األبتراني س :

 م.1995 ،القاهتة،  صل الد ل الس صطي، دات ال تبالخصايص الكبرى،   .29
هـــ  458 :أحأــد تــل الحســ ل تــل ل ــي، أتــص بلــت الت رقــي س ،الاادعوات الكب:اار  .30

 .م2009،  تاا،  : تدت تل لتد هللا التدت حقت
أل ل   أطالب بحي  أس م تل الح ـاع، بـد   تـل حسـل  السراج الوهاج  .31

 م.1997التصاب هيل ، الدصحة،  لتد :  حقتاال التااتي، 
: د. لطيــة تحق ــ  هــ 311:  أحأـد تــل الحنت ــي سأتــص بلــت أحأـد تــل  السانة،  .32

 .م1989 ،1ط/، الت اض، الجهتاني
 : أحأـد نابــت الــد ل  ــحقت هـــ 287 :لأـتص تــل الضــحا  ال ـ بانيس ،الساانة  .33

 .هـ1400 ،1، ط/ت تص ، األلباني
هـــ  تحق ــ : 273أتــص لتــد هللا أحأــد تــل  ج ــد القجص نــي س : ساانا ابااا ماجااه،  .34
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 .دات إحياء ال تب أحأد  ؤاد لتد الباقي،
أحأد أحي  :هـ  تحق  275: س، أتص داصد س يأال تل األ ع  سنا أبو داود  .35

 الحأ د، ب دا، ت تص . الد ل لتد
ـــي الت رقـــي، سسااانا الب:هقاااي الكبااارى   .36 هــــ  458 :، أحأـــد تـــل الحســـ ل تـــل ل 

 .م2003 ،3ط/ /القادت لطات، دات ال تب الع أية تحق  ، أحأد لتد
هــــ ، 385:، أتـــي الحســـل ل ـــي تـــل لأـــت الـــدات قطنـــي، س سااانا الااادار لطناااي  .37

 م.2004 ،1، ط/تحق   حتج هللا أحأد تصهصم، أؤسسة التسالة، ت تص 
ل نســائي، تحق ــ : لتــد الفتــاح أتــص  ــدة، ألتــب الأطتصلــا   ،الساانا الصااغرى   .38

 .م1986، 2ط/اإلسصأية، ح ب، 
هـــ  458ي س : أحأــد تــل الحســ ل، أتــص بلــت الت رقــ الساانا الصااغ:ر للب:هقااي،  .39

 .م1989 ،1ط/ لتات ي، با ستال، ،تحق  : لتد الأعطي أأ ل
هـ  تحق  : أحأـد 458 :أحأد تل الحس ل، أتص بلت الت رقي س السنا الكبرى،  .40

 .م2003، 3ط/ دات ال تب، ت تص ،، لتد القادت
هـ  تحق  : حسل لتد الأـنعم  ـ تي، أؤسسـة 303النسائي س : السنا الكبرى،  .41

 .م2001 ،1ط/ تص ، التسالة، ت
 .  م1989    صل الد ل الس صطي، دات ال   ب تح الحا  :سنا النسايي  .42
 الــداني لثأــال تــل ســع د ، ــي الفــتل ص صائ رــا صالســالة صأ ــتاطراالساانا الااواردة   .43

 .هـ1416، الت اض ،دات العابأة،  : د. تضاء هللا أحأد حقتهـ  444  :س
هــــ ، 227:ال صج ـــاني، س تاســـاني الا، اتـــل  ـــعبة سااانا ساااع:د باااا منصاااور  .44

 م.1982 ،التحأل أأللظأي، دات الس فية، الرند حت ب لتد :تحق  
 : أحأـد ل ـي ال ـصلانيساإلأـام ، األبهاارالس:ل الجرار المتدفق على حادايق   .45

 م.1988القاهتة  تحق   أحأصد إتتاهيم جا د، ه ،1250
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البــاقي تــل  صســـ  أحأــد تــل لتـــد  شاارح البرلااااني علااى موطاااأ اإلمااام مالااا ،  .46
 .م2003، 1ط/تحق  : طه لتد التؤصف سعد، القاهتة، ، الجتقاني

هـــ  تحق ــ : 516س : تــل الفــتاء البغــصي أح ــي الســنة، الحســ ل  شاارح الساانة،  .47
 .هـ1403، 2ط/ ع ب األتنؤصط، صآات، الألتب اإلسصأي، دأ  ، 

 :الطحـــاصي س أتـــص  عفـــت أحأـــد تـــل أحأـــد تـــل ســـصأة  ،شااارح مشاااكل اآلثاااار  .48
 .هـ1415 ،1ط/، أؤسسة التسالة، هـ  تحق  :  ع ب األتنؤصط321

49.  
  

أتـــــص  عفـــــت أحأـــــد تـــــل أحأـــــد تـــــل ســـــصأة الطحـــــاصي  شااااارح معااااااني اآلثاااااار،
  .م1994،  1ط/الن ات، لالم ال تب،   تهـ  تحق  : أحأد جه321س :

هــــ  458 :أحأـــد تـــل الحســـ ل تـــل ل ـــي، أتـــص بلـــت الت رقـــي س ،شاااعب اإليمااااا  .50
 .م2003 ،1، ط/الس فية تتصأبايالدات  ،لع ي لتد الحأ دلتد اتحق  : 

 ـع ب  :  حقتهـ  739: س، لصء الد ل تل ل ي الفاتسي، صحيح ابا حباا  .51
 م.1997، 3، ط/األتناؤصط أؤسسة التسالة

هـ  تحق  : 311أتص بلت أحأد تل اج أة تل الأغ تة س : صحيح ابا خبيمة،  .52
 .د. أحأد أبطفى األلظأي، ت تص 

 ، ھ256- ھ194س هللا أحأد تل إسأال   التااتي، ، أتص لتدحيح البخار  ص  .53
 .م1981 ،ت تص  ،دات الفلت

هــ  تحق ـ : أحأـد 261أس م تل الح اع أتـص الحسـل س : لصحيح المختصر،ا  .54
 . ؤاد لتد الباقي، دات إحياء التتا ، ت تص 

 :تحق ـــ  هــــ 261-ه206، أتـــص الحســـ ل أســـ م تـــل الح ـــاع، سصاااحيح مسااالم  .55
 م. 1992، 2ط/ل، ت تص ، لتنال، ص الباقي، دات سحن أحأد  ؤاد لتد

تحق ــ   ،الط ــب أحأــد  ــأا الحــ  أتــص، عااوا المعبااود شاارأ ساانا أبااي داود  .56
 م.1968 ،2ط/ ،لأد نةالألتبة الس فية ا ل أحأد لثأالألتد التح
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 ل ـــي تـــل ح ـــت العســـقصنيتـــل أحأـــد  ،فاااتح الباااار  شااارح صاااحيح البخاااار    .57
  .هـ1379 ،دات الأعت ة ،أحأد  ؤاد لتد الباقي :  تحق هـ 852س :

حق ـ : ، تهــ 228أتص لتد هللا نعيم تل حأاد تل أعاصية، الأتصجي س :  ،الفتا  .58
 .هـ1412، 1القاهتة، ط/، سأ ت أأ ل الجه تي 

، الأر ـب تـل أحأـد تـل المختصر الصحيح في تهذ:ب الكتاب الجام  الصاحيح  .59
 هـ 1430 الت اض د تل  اتا، دات التصح دهـ  تحق   أحأ435:أتي بفتة س 

أتـــص الحســـل لت ـــد هللا تـــل أحأـــد   المفااااتيح شااارح مشاااكاة المصاااابيح، مرعاااا   .60
 .م1984 -هـ1404 ،3ط/ال اأعة الس فية، تناتا الرند، 

هـ  تحق  : أيأل 316يعقصب تل إسحا  أتص لصانة س :  مستخرج أبي عوانة،  .61
 .م1998 ،1ط/ ، تل لاتف الدأ قي، دات الأعت ة، ت تص 

هـــــ  405أتــــص لتــــد هللا الحــــا م اتــــل التيــــا س : المسااااتدر  علااااى الصااااحيح:ا،  .62
 .م1990، 1ط/تحق  : أبطفى لتد القادت لطا، دات ال تب الع أية، 

هــ  تحق ـ : لـادل تـل 235أتـص بلـت تـل أتـي  ـ بة، س : مسند ابا أبي ش:بة،  .63
 .م1997 ،1ط/الت اض،  ، صس  العجاجي 

: هـ  تحق ـ 204 : س ي، ألتي داصد س يأال الطيالسيالطيالس مسند أبي داود  .64
 م1999، 1ط/الأحسل التتلي،  لتد

 :  ــحقت هـــ 307:  ، الأصبــ ي سأتــص يع ــى أحأــد تــل ل ــي ،مسااند أبااي يعلااى  .65
 .م1984 ،1ط/ دأ  ، حس ل س يم أسد

هــ  238إسحا  تل إتتاهيم تل أا د تل تاهصيـه س : ،مسند إسحاا با راهويه  .66
 .م1991، 1ط/: د. لتد الغفصت لتد الح  الت ص ي، الأد نة الأنصتة، تحق  

، أتـــص لتـــد هللا أحأـــد تـــل حنتـــ  ال ـــ باني س : مساااند اإلماااام أحماااد باااا حنبااال  .67
 .1ط/التسالة، أؤسسة هـ  تحق  :  ع ب األتنؤصط، 241
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لتــجات اأتــص بلــت أحأــد تــل لأــتص تــل لتــد الاــال   ،مسااند الباابار البحاار البخااار  .68
 .م2009 ،1ط/، هـ  تحق  : لادل تل سعد، الأد نة الأنصتة292: س 

هللا أحأــــد أتــــص إدت ــــا القت ــــي،  ، اإلأــــام ال ــــا عي أتــــص لتــــدمسااااند الشااااافعي  .69
 هـ. 1400 ،هـ  دات ال تب الع أية، ت تص 304:س 

هــ  تحق ـ : 235أتـص بلـت تـل أتـي  ـ بة، س : المصنف في األحاد:ث واآلثاار،  .70
 .هـ1409 ،1ط/الت اض، ، لأال  صس 

حت ــب الــتحأل  تحق ــ ،، ، أتــص بلــت لتــد الــتاج  تــل هأــام البــنعانيمصاانفال  .71
 م.1972 ،1ط/لتات ي،  الأ  ا الع أي، األلظأي،

هــ  تحق ـ : 360س يأال تل أحأد، أتص القاسـم الطتتانـي س :  المعجم األوسط،  .72
 .طات  تل لصض هللا صآات، القاهتة

 :هــ  تحق ـ 360: سلطتتانـي، ا تـص القاسـمأ ، سـ يأال تـل أحأـد المعجم الكب:ار  .73
 .2ط/الأ  د، القاهتة،  حأدي تل لتد

 هــــ 458: أحأـــد تـــل الحســـ ل، أتـــص بلـــت الت رقـــي س  ،معرفاااة السااانا واآلثاااار  .74
 .م1991 : لتد الأعطي أأ ل ق ع ي، با ستال،  حقت

هـــ  307س :أتــص أحأــد لتــد هللا تــل ال ــاتصد  المنتقااى مااا الساانا المسااندة،  .75
 .1988 ،1ط/ت تص ،  الباتصدي، أؤسسة ال تاب الثقا يةلتد هللا  تحق  

ــــ  المنتقااااى  .76 ــــل ا  ــــد ســــ يأال ت ــــي الصل  ــــأل   أت ــــ ، ت ،  ــــتح أصطــــأ اإلأــــام أال
 م.1999 ،1ط/ هـ ، دات ال تب الع أية، ت تص ،494 س :البا ي

، أ ـد الـد ل أتـي التتلـا  لتـد السـصم تـل المصاطفي أخباارالمنتقي في معنى   .77
 م.1983 ،1ط/، الت اض ،أحأد حاأد الفقري :تحق   ، تانيتيأية ال

أتــص الحســل نــصت الــد ل ل ــي الر ثأــي  ،مااوارد الظماالا إلااى بوايااد ابااا حباااا  .78
 .دات ال تب،  : أحأد لتد التجا  حقتهـ  807 :س
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79.  
 

هــــ  تحق ــــ : أحأــــد 179أالــــ  تــــل أنـــا تــــل أالـــ  األبــــبحي س :  الموطاااأ،
 .م2004، 1ط/أبطفى األلظأي، أتص ظتي، 

ـــي  ، ـــتح أنتقـــى األابـــات أـــل أحاد ـــ  ســـ د األايـــات ن:ااال األوطاااار  .80 أحأـــد ل 
 م.1973، م  ت تص 1250 : س ال صلاني،

1. v :رابعًا: كتب العق:دة 

1.  
  

إتــتاهيم  :هللا ال ــا عي، تحق ــ  القــاهت تــل طــاهت تــل لتــد ، لتــدأصااول اإليماااا
 م.1989 ،1ط/تأضال، دات الرصل، 

 .القاهتة، بتي  طبعة الغجالي،أحأد اإلأام ، االلتصاد في االعتقاد 2 .1
ال بـات أحأـد  الحسل لتـد ، القاضي أتصوالعدل تراثنا المغني في أبواب التوح:د  .2

 م.1965، ، القاهتة ھ415 : سالرأجاني، 
سـ د : ،   ة اإلسصم اتل تيأية، تحق  الجواب الصحيح لما بدل د:ا المسيح  .3

 هـ.1426لأتال، دات الحد  ، القاهتة 
 م.1990أحأد الغجالي، دات ال تص ، القاهتة، اإلأام ، ركايب اإليماا  .4
 .ت تص  ،دات إحياء ال تب ،تل قيم ال صج ة  ح،الرو   .5
تــل أنبــصت اأتــي القاســم هبــة هللا  أهــ  الســنة صال أالــة،شاارح أصااول اعتقاااد   .6

 .م.1997-هـ1418 ،الطتتي، تحق   د. أحأد سعد حأدال
لتـد هللا  :السـصم، تحق ـ  اتـل أتـي العـج ل ـي تـل لتـد شرح العق:دة الطحاوية،  .7

 م.2001 ،1ط/ ،التسالة، اتل لتد الأحسل
أحأـــد تـــل ح ـــت الر ثأـــي   ـــي الـــتد ل ـــى التـــدع صالجندقـــة،الصاااواعق المحرلاااة   .8
  القاهتة. هـ  تحق  : لتد الصهاب لتد ال ط  ،974س 
 م.1965  ة اإلسصم اتل تيأية، دات الثقا ة، دأ  ،  العق:دة الواسطية،  .9

 ص  .ال  ،التحأل تدصي  الغجالي، تحق   لتدأحأد ، فضايح الباطنية  .10
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 م.1976، ت تص ، هـ 150:  س ،أتي حنيفة النعأال تل ثات  ،الفقه األ تت  .11
 م.1997، ت تص ، أصسي أحأد ل ي :تحق   ،الغجاليأحأد  ،لواعد العقايد  .12
تحق ــ   أالــة أــل الع أــاء، دات مجموعااة رسااايل شاا:خ اإلسااالم ابااا تيميااة،   .13

 م.1983، 1ط/ال تب الع أية، ت تص ، 
 :هالفقكتب خامسًا:    

 الحنفيكتب المذهب  /1
حـا   الـد ل  ،هللا تـل أحأـد ، أتـي التتلـا  لتـدالبحر الرايق شرح كناب الادلايق  .1

 م.1997 ،1ط/ ،هـ ، دات ال تب الع أية ت تص 710 : سالنسفي، 
 أسـعصد ال اسـانيتـل الـد ل أتـي بلـت  لـصء ،  في ترت:ب الشاراي يبداي  الصنا  .2

 .أد أعصض، دات ال تبل ي أحال  ة  :هـ ، تحق  587 : س
 : س ي،غـ،  اـت الـد ل لثأـال تـل ل ـي الج  تب::ا الحقايق شارح كناب الادلايق  .3

 .2، ط/ه  دات ال تب اإلسصأية743
 ،هــــــ ، دات ال تــــب الع أيـــــة553، لعــــصء الـــــد ل الســــأتقندي، ستحفااااة الفقهااااااء  .4

 م.1984-هـ 1405 ،1ط/، ت تص 
ه  1252 : س ل تــل لاتـــد ل،، أحأــد األأـــ رد المحتااار علاااى الاادر المختاااار  .5

 م1994 ،1ط/صآات، دات ال تب الع أية،  تحق   لادل أحأد لتد ال صاد
، ال ـــ ة لأـــال الـــد ل أحأـــد تـــل لتـــد الصاحـــد، دات ال تـــب شااارح فاااتح القاااد:ر  .6

 م.1995 ،1ط/الع أية، ت تص ، لتنال، 
هــ  748س :   أا الد ل أتص لتد هللا أحأـد لثأـال الـ هتي،العرش الذهبي،   .7

 .الأد نة الأنصتة، تحق  ، أحأد ا يفة تل ل ي
، اإلأــام الســ د أحأــد أتتضــى الجأ ــدي، تحق ــ  اإلأــام عقااود الجااواهر المنيفااة  .8

 ، أبت.يهللا قاسم اليأاني، ال بل  لتد
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 .دات بادت هـ 1070 : س ، لإلأام الرأام ال  ة نظامالفتاو  الهندية  .9
 م.1989، أحأد اتل ال حنة أحأد تل، في معرفة األحكام ،لساا الحكام  .10
 م.1989هـ  دات الأعت ة،  490 : س ،، ل أا الد ل الستاسيالمبسو   .11
12. 2
  

،  ـــأا الـــد ل أحأـــد تـــل قـــصدت، نتاااايج األفكاااار فاااي كشاااف الرماااوب واألسااارار
 م.1970 ،1ط/الأعتصف بقاضي جاد أ ندي، 

 كتب المذهب المالكي:سادسًا:  
ا أتـصبلت حسـل ال  ـناصي، دات ليسـى ،  أـأسهل المدار  شرح إرشاد الساال   .1

 م.1960طبعة  ،الح تي، القاهتة أبت
ــــد أحأــــد تــــل أحأــــد تــــل ت ــــد بدايااااة المجتهااااد ونهايااااة المقتصااااد  .2 ، أتــــي الصل 

 م.1989هـ  تحق   ال  ة ل ي أعصض، دات ال تب الع أية، 591 :س
ه  1241 : سال  ة أحأد تـل أحأـد البـاصي،  بلغة السال  أللرب المسال ،  .3

 م.1998 ،1ط/ ،ات السصدانية ل  تب، الاتطصم السصدالالد
 :،  ــتح تســالة أتــي  ج ــد الق تصانــي، تحق ــ الثماار الااداني فااي تقريااب المعاااني  .4

 السأيا األتي األجهتي، ت تص . بال  لتد
دات ، ل ــى  ــتح أتــي الحســل لتســالة اتــل أتــي ج ــد الق تصانــي ،حاشااية العاادو    .5

  ي الح تي.ليسى البات، ال تب العتأية أحياء
 م.1927 ه  الح تي،1230 : س ، أحأد لت ة الدسصقيحاشية العالمة  .6
 م.1982، ، دات الفلتلثأال تل حس ل سر  الأسال ،أ،  تح سراج السال   .7
ــــــل أحأــــــد الشاااااارح الصااااااغ:ر   .8 ــــــى أقــــــتب الأســــــال ، أتــــــي التتلــــــا  أحأــــــد ت ل 

 م.1974 ،د. أبطفى لأال، دات الأعاتف :تحق   ه 1201س :الدتدتي 
 .ص ت ت  ،ه  دات الفلت1201 : سالدتدتي  ،أتي التتلا  الشرح الكب:ر،   .9

، دات شاارح ماانح الجل:اال علااى مختصاار العالمااة خل:اال الشاا:خ محمااد علاايش  .10
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 م.1989 -هـ 1409طبعة  ،الفلت، ت تص  لتنال
 .، أبتالقاهتة ،أحأد تل أحأد ل ي  ،فتح العلي المال   .11
 : س، التــت هللا تــل لتــد ت  صســ  لتــد، أتــي لأــالكااافي فااي فقااه أهاال المد:نااة  .12

 م.1978 ،1ط/ه  تحق   د. أحأد أحأ د الأصت تاني، 463
 .م2002ت تص ،  ،1ط/هللا،  أحأد  أعة لتد :، تحق  الكواكب الدرية  .13
 هـ.1323هـ  السعادة، أبت 179 : س ، أال  تل أناالمدونة الكبرى   .14
 م.1988 ،دات الغتب ،أحأد ح ي :،  تل ت د، تحق  المقدمات الممهدات  .15
 هـ.1329، هــ  السعادة954س الحطاب، التحأل ، أحأد تل لتدمواهب الجل:ل  .16

 :الشافعي المذهب كتب /3 
تحق ـ   ،هــ 756 : س ي لتـد ال ـا ي السـبلي،، ل ـاإلبهاج فاي شارح المنهااج  .1

 .م1981 ، القاهتة،إسأال   عبال أحأد 
  .م2006 ، هـ  دات الحد   القاهتة450: س، ل أاصتدي، األحكام السلطانية  .2
 .3ط/ ،قطت ،ي، أتي بلت تل أحأد الافناألخيار في حل غاية االختصار  .3
ت عـ   ـصجي  :هــ  تحق ـ 204-هــ 150س دتا ال ـا عيأأحأد تل ، اإلأام األم  .4

 م.2008 ،5ط/الأط ب، دات الص اء،  لتد
 : سجلت ــا يح ــى تــل  ــتف النــصصي  ، أتــصتحفااة الطااالب بشاارح تحرياار اللباااب  .5

 م.2000 دأ   دات الفلت، ،تد ال ت م ل يل   تقديم د.هـ676
العصأـــة ل ـــصي تـــل أحأـــد الســـقاف،  ترشااايح المساااتف:د:ا علاااى فاااتح المعااا:ا،  .6

 .أؤسسة دات الع صم، ت تص 
،  ــأا الــد ل أحأــد تــل جااواهر العقااود ومع:ااب القضاااة والمااولع:ا والشااهود  .7

 .3ط/ ،، طبعة األد ب أحأد ستصت العيالأحأد األس صطي
 .، دات ال تبالسصم تحق   أحأد لتد  صتي، إتتاهيم الت، حاشية الب:جور    .8
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  جلت ا األنباتي، دات إحياء التتا  العتأي.، حاشية العالمة سليماا الجمل  .9
، ال ــ ة  ــراب الــد ل الق  ــصأي، صال ــ ة لأ ــتة ل ــى حاشاا:تي ل:لااوبي وعم:اارة  .10

 إحياء ال تب، أبت. أنراع الطالت ل، دت 
 .دات إحياء ال تب ،القتا ي ،اإلأام  راب الد ل ،القتا ي، خ:رةذال  .11
 .م1985، 2ط/ ، الألتب اإلسصأي، هـ676 : س النصصي، ،روضة الطالب:ا  .12
 .1ط/قطت، هللا تل ال  ة حسل ال صه ي،  تد، ال  ة لباد المحتاج  .13
 .هـ1408ت تص ، أحأد الجهتي الغأتاصي،  السراج الوهاج على متا المنهاج،  .14
 ت تص .، ي لتد العج ج الأ  بات ج ل الد ل  فتح المع:ا بشرح لرة الع:ا،  .15
 .دات الفلت ني،أحأد الاط ب ال تأ  : تح ،النصصي ، مغني المحتاج  .16
 .الف تصج آبادي ال  تاجي، أطبعة ليسى الباتي الح تيتل  إتتاهيم، المهذب  .17
تـــل أتـــي العبـــاا اأا الـــد ل أحأـــد ،  ـــنهاياااة المحتااااج إلاااى شااارح المنهااااج  .18

 م. 2003 ،2ط/ ،دات ال تب الع أية هـ 1004 : سا عي البغ تال 
 .تأب القادت تل لأت ال  باني، لتد، ن:ل الملرب بشرح دل:ل الطالب  .19
 الغجالي، أطبعة اآلداب صالأؤ د.، أحأد الوج:ب  .20

 ذهب الحنبلي:كتب الم /4 

 .دات الأعت ةهـ  968 : س الح اصي ، اتل الن ات  تف الد ل اإللناع  .1
ه  371 : س هللا تـــل الحســـ ل ال ـــصب الببـــتي  ، ألتـــي القاســـم لتـــدالتفريااا   .2

 م.1987، 1ط/تحق   د. حس ل أتي سالم الدهأال، الأغتب اإلسصأي، 
الأــــتداصي، ل ـــي ، لـــصء الـــد ل مشاااب  فااااي تحريااار أحكاااام المقناااا التنقااايح ال  .3

 ، أؤسسة السعدية، الت اض.التحأل حسل ال  ة لتد :هـ ، تحق  885س
الــتحأل تــل أحأــد تــل  ،  أــا لتــدحاشااية الااروم المرباا  شاارح باد المسااتنق   .4

 م.1983ت تص ،  ،2ط/قاسم الن دي، 
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 : ، س، ل عصأـــــة أتلـــــي تـــــل  صســـــ  ال تأـــــيب لن:ااااال المطالااااابدل:ااااال الطالااااا  .5
 م.1996-هـ 1417 ،1ط/هـ ، أؤسسة التسالة، ت تص ، 1033

 : س، لإلأــام أنبـصت تــل  ـصنا الترــصتي، الاروم المرباا  شاارح باد المساتنق   .6
 هـ ، تحق   أحأد  ا ت، دات الحد  .1051

، أل تل لت ـدا  الحنت ـيالتح ، العصأة لتدبوايد الكافي والمحرر على المقن   .7
 .الت اض ،2ط/هـ  734-هـ675س

، ال ــ ة  ــأا الــد ل أحأــد الجتل ــي شاارح البركشااي علااى مختصاار الحرلااي  .8
 م.2003، دات اإللراملتد التحأل هللا تل  لتد :تحق   هـ 772 : س

الـتحأل تـل  ، اإلأام  أا الد ل أتي الفتع لتدالشرح الكب:ر على متا المقن   .9
 م.1983 ،هـ  دات ال تاب العتأي، ت تص 682 : سقداأه، 

 م.1978 ،1، ط/اتل تيأية، ت تص  ،الصارم المسلول على شتايم الرسول  .10
ب ـ ت أحأـد  :  ـحقتقـيم ال صج ـة، تـل ا ـي السياسـة ال ـتلية، الطرا الحكمياة   .11

 م.2005 ،4ط/ل صل، دات التيال، 
 .أتلي تل  صس  ال تأي ، ي ال أا ت ل اإلقناع صالأنترىغاية المنتهى   .12
هـــ ، 763 : سهللا تــل أف ــ ،  ، ل  ــ ة  ــأا الــد ل الأقدســي، أتــي لتــدالفااروع  .13

 م.1967 ،دات أبت ،2ط/ تا عه لتد الستات أحأد  تاع، 
، هــــ 620 -هــــ 541، سةهللا أحأـــد تـــل قداأـــ الـــد ل أتـــي لتـــدأص ـــ  ، الكاااافي  .14

 م.1988، 5ط/ ،الألتب اإلسصأي
إتــتاهيم تــل أحأــد تــل لتــد هللا تــل أحأــد اتــل أف ــ ، ، المباادع فااي شاارح المقناا   .15

  م.1974 -هـ 1394الألتب اإلسصأي، هـ ، 884: س 
 م.1997 ،دات التقصى أحأد تل تيأية،  ،اإلسالمموعة فتاوى ش:خ مج  .16
 .هـ ، الألتب اإلسصأي344:س  لأت تل الحس ل الحتقي ،مختصر الحرلي  .17
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 م.1994، ت تص ، ، دات ال تاب العتأيالد ل ، أتص الألاتم نابتالمطرب    .18
 أطبعة الأنات. ، 1ط/هـ  620 س :، ةتل قداأا، المغني على مختصر الخرلي  .19
 م. 1983، دات ال تاب العتأي، اتل قداأة، المغني والشرح الكب:ر  .20
 م.1981 ،، اتل قداأه، ألتبة الت اض، طبعةالمغني  .21
 هـ.1417 الأحسل التتلي هللا تل لتد أة، تحق   د. لتد، اتل قداالمقن   .22
ــــل ضــــص منااااار السااااب:ل فااااي   .23 ــــل أحأــــد ت ــــتاهيم ت ــــدل  ، ال ــــ ة إت  يا ،ئ ــــتح ال

 م.1984 ،6ط/ ،الألتبة اإلسصأية ،تحق   جه ت ال اصي هـ 1353: س
 ،م1993 ،1، أنبصت تل  صنا، الترصتى، لالم ال تب، ط/منتهى اإلرادات  .24
القاضـي  :تحق ـ  ،لت ـ تـل حأـد تـل ، ال ـ ة سـعد ن:ل المراد بنظم ماتا الاباد   .25

 .دات الرداية، الت اض، العج ج التحأل تل لتد لتد
 كتب المذهب الظاهر : /5 

 هــ ، تحق ـ ،456 : س أحأـد تـل حـجم ،  تل حجم أتـي أحأـد ل ـي تـلالمحلى  .26
 هـ.1352أحأد أحأد  ا ت، ت تص ، طبعة 

 :الشيعي المذهب كتب /6 
، أحأـد تـل يحـي تـل أتتضـى، البحر البخاار الجاام  لماذاهب علمااء األمصاار  .1

 هـ.1394 ،القاهتة ،ال تا ي لتد هللا تل لتد ال ت م :هـ ، تحق  840:س 
 الرـ لي، يحـي تـل حسـل تـل  عفـت، مساايل الحاالل والحارامشراي  اإلسالم في   .2

 م.1969أطبعة اآلداب  ي الن  ،  1ط/  ه642سالح ي، 
د. إتــتاهيم  :الــد ل أتــي القاســم الســأتقندي، تحق ــ  ، لإلأــام نابــتالفقااه الناااف   .3

 .هـ1421 ،الت اض ،العتيلال أحأد إتتاهيم،
، ال ــــ ة أتــــي  عفــــت أحأــــد تــــل الحســــل هايااااة فااااي مجاااارد الفقااااه والفتاااااوى الن  .4

 م.1970 ،1ط/ت تص ،  ،دات ال تاب العتأي هـ 460-هـ 358الطصسي، س



 468  خوجليعفاف أحمد  .د /إعداد   اإلجرام  بسبب المعتقد       

   

 :يةباضكتب المذهب اإل /7 
، ألتـي حنيفـة النعأـال تـل أحأـد تـل دعايم اإلسالم في ذكر الحالل ماا الحارام  .1

 م.1960 ،فدات الأعات ، ب  تل ل ي أبغتأأنبصت، تحق   
، اأيا تل ل ـي تـل أسـعصد، ال ـفعي، طبعـة، منهج الطالب:ا وبالغ الراغب:ا  .2

 س طنة لأال. ،صجاتة التتا  القصأي
 :الفقهية والقواعد الفقه أصول كتب: سادساً  

تـل ا ،ل ـى أـ هب أتـي حنيفـة النعأـال، ج ـل الـد ل تـل إتـتاهيم ألشبا  والنظاايرا  .1
 م.1999، 1ط/ ،تب الع أيةهـ  دات ال 970بتي س :ن يم الأ

،  صل الد ل لتد التحأل تـل أتـي الشافعية األشبا  والنظاير في لواعد وفروع  .2
 التص يقية.الألتبة طه لتد التؤصف،  :بلت الس صطي، تحق  

أتــــي الفــــتع اتــــل ،  صســــ  تــــل قجأص  ــــي إ:ثااااار اإلنصاااااف فااااي دثااااار الخااااالف،  .3
 .هـ1408 دات السصم، القاهتة ،نابت الع ي تحق  : هـ 654س : ال صجي 

هــ  دات 879 : ساتـل أأ ـت الحـاع م،  ـتح ال أـال تـل الرأـا ،التقرير والتخ::ر  .4
 هـ.1403، ، ت تص ال تب الع أية

أتــــص  ــــ اع،  ،أحأــــد تــــل ل ــــي تقااااويم النظاااار فااااي مسااااايل خالفيااااة ذايعااااة،  .5
 م.2001، 1ط/هـ  تحق  : د. بال  تل نابت الت اض، 592س :

  هـ1417 ،3ط/، ال   دات  ،، د. أحأد الحبتي الحكم الشرعي ومصادر   .6
 .م1980، السعصدية ،التأيعيل ى العج ج  د. لتد ،األصول::االسبب عند   .7
 م.2001 ،دات الق م، دأ  ، ء، أحأد تل أحأد الجتقاشرح القواعد الفقهية  .8
 م.1978 ،لتد الصهاب اصف، دات الع م، علم أصول الفقه  .9

أحأد تل أحأد ألي،  ـراب  غمب ع:وا البصاير في شرح األشبا  والنظاير،  .10
 م.1985 ،1هـ  دات ال تب الع أية، ط/1098الد ل الحأصي س :
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  عامة:سابعًا: كتب الفقه والعلوم ال
 صهدال.دات  ، د. ل ي أحأد السالصا أ. ، ي الفقه ال عفتي  أثر اإلمامة  .1
  م.1983، دات التضاأل، القاهتة، أحأد ت ديأحكام البواج في اإلسالم،   .2
 .م1963، الأعاتفدات نعأا  لتد التاج  الساأتائي،  .، دأحكام المرتد  .3
 م.1990 ،، د. لج  أبطفى الدسصقي، ألتبة النرضةأحكام جريمة البنا  .4
 م.1961 ،1لتنال، ط/ ، أنصت الاط ب، ت تص ،األحوال الشخصية  .5
 .م1963 ،4ط/، لأت لتد هللا، دات الأعاتفالشخصية،  األحوال  .6

 .1344 ،ال تب حياءإ دات، إدت ا تل احأد الد ل  راب ل قتا ي، ،الفروا   .11
 .م1994 ،هـ  تحق  : د. ل     اسم370التاجي س :، األصولالفصول في   .12
، أتــي الأظفــت أنبــصت تــل لتــد ال بــات الســأعاني، لواطاا  األدلااة فااي األصااول  .13

 م.1997 ،، دات ال تب الع أيةأحأد حسل إسأال  تحق  : هـ  489:س 
 .م1986 ،1ط/البدف تت  تج، لتات ي، أحأد لأيم اإلحسال  لواعد الفقه،  .14
، أحأـــد بلـــت إســـأال  ، دات الأنـــات القواعاااد الفقهياااة بااا:ا األصاااالة والتوجياااه  .15

 م.1997 -هـ 1417، 1ط/
ى الجح  ـي، د. أحأد أبطف القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة،  .16

  .هـ1427 ،1ط/دات الفلت، دأ  ، 
 م2005 ،1أبت، ط/ ،القاهتة ،، د. لتد العج ج أحأد لجامالقواعد الفقهية  .17
 .، ألتبة الت اض، أتي الفتع لتد التحأل تل ت بالقواعد في الفقه اإلسالمي  .18
د تـل الأاتـات  تل قداأه، ال  ة أحأـ روضة الناظر، ىمذكرة أصول الفقه عل  .19

 ال نقيطي، دات الس فية، الأد نة الأنصتة. 
 م.1980 ،2ط/دات الفلت الغجالي، أحأد ، المنخول ما تعليقات األصول  .20
 .1ط/ال اطتي، دات الأعت ة، ت تص ،  اإلأام،الموافقات في أصول الشريعة  .21
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، د. أحأد لتد التحأل الأتل  ي، اختالف االجتهاد وتغ:ر  وأثر ذل  في الفتيا  .7
 م.2003 ،1ط/، ت تص 

ال ط ـ   لـدى ا ت اهـا  اإلسـصأية الأعابـتة، أحأـد لتـداالختالفات الفقهياة   .8
 م.2000 ،1ط/أحأصد، 

أهأ ترـا صصسـائ را التتأصيـة، د. لـدنال حسـل حـات ، دات  جيةأخالا الفتاة البو   .9
 م.2004 - هـ1425 ،1ط/الأ تأا، 

، لتـــد القـــادت  ـــ بة الحأـــد، األديااااا والفااارا والماااذاهب اإلساااالمية المعاصااارة  .10
 ال اأعة اإلسصأية، الأد نة الأنصتة، السعصدية.

 .م1992 ،3ط/ أبت، ، د. أحأد سع د الع أاصي، س نا،اإلسالم السياسي  .11
 .أبطفي ال لعة، الدات الأبت ة إسالم بال مذاهب،  .12
 ، لتد القادت لصدة.اإلسالم ب:ا جهل أبنايه وعجب علمايه  .13
 اإلاــــصالدتاســــة أتدئيــــة  ــــي الــــتد ل ــــى  ،اإلسااااالم رسااااالة خاتمااااة ال رسااااالتاا  .14

 م.1977قاف، السصدال، ، صجاتة ال ئصل الد نية صاألص ال أرصت  ل
 القاهتة. ،الأعاتف اتد ،، د. حس ل  صجي الن اتالم والسياسةاإلس  .15
 م2007 ،التاج   القاضي أأ تة لتداالشترا  في القتل وبياا أنواعه وأحكامه،   .16
 .هـ1325الا ت ة، يعقصب، أحأد أحأد أشرف المقاصد في شرح المقاصد،   .17
 م.1963، أحأد الحس ل آل لا   الغطا، دات ال تاب لهاأصل الشيعة وأصو   .18
 م.1983 ،القاهتة، د. س يم أحأد العصا، أصول النظام الجنايي اإلسالمي  .19
 .م1994 ،القفاجي د. نابت  ،ل ت ة يأاأية ا ثناإل أصول مذهب الشيعة  .20
د. أحأـد لتـدل يأـاني، دات القت ـة،  بياء بال نبوة ورسل باال رساالة )البابياة(،أن  .21

 م.1986-هـ 1406 ،1ط/ ،السعصدية
مااا أصااول  الخلااق فااي رد الخالفااات إلااى المااذاهب الحااق إ:ثااار الحااق علااى  .22
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  .الع أية الأتتضى اتل الصج ت، دات ال تب ، أتي لتد هللا أحأدالتوح:د
إســأال   تــل أحأــد أأــ ل  ،علااى كشااف الظنااوا  إيضاااح المكنااوا فااي الااذ:ل  .23

 .ياء التتا  العتأي، ت تص دات إح ،البغدادي
بـــال  تـــل ، لصقتـــداء بســـ د الأرــا ت ل صاألنبـــات، األبصاااار أولاااىإيقاااام همااام   .24

 م.1975الألتب اإلسصأي، با ستال، الفصني، حأد العأتي أ
 م.2007 ،1ط/  د الجنداني  اأعة اإليأال، ، لتد الأاإليماا  .25
 ـي ظـصل ال ـت عة صتحـاب الحقيقـة، السـ د  بداية الطرياق إلاى منااهج التحق:اق  .26

  .الاتطصمأحأصد أتص الفيض، الدات القصأية، 
 م1983 ،3ط/ ،با ستال ،إحسال إلري ظر ت، تت أال السنة ،ييةالبها  .27
ال اأعة بر صنية، لتد القادت   بة الحأد، إحدى أطايا ا ستعأات صالالبهايية   .28

 م.1974 ،1ط/الأد نة الأنصتة، اإلسصأية، ب
 م.1986 ،2ط/بال  لتد هللا لاأ ،  البهايية الفكرة والعق:دة  .29
 م.1986 ،دات الأدني، القاهتة ،آاتلتد التحأل الصل   ص  ،البهايية  .30
 .م1994، ، سصت ادأ   ،، أحأد صل د الستاع، دات الفت البهايية  .31
، د. االـد السـ صطي، أتلـج البهايية وعاللتها بالصه:ونية وليام دولاة إساراي:ل  .32

 م.2004-هـ 1424 ،1ط/، ال تاب
  هصت، با ستال.، أحأد تل الحسل الد  ي، بياا مذهب الباطنية وبطالنه  .33
 . هصت، تت أال السنة ،،ظر ت يلرأإحسال  ،،ب:ا الشيعة وأهل الب:ت  .34
الاــصاتع صالأت ئــة، أحأــد إتــتاهيم الف ــصأي، دات الفلــت  تاااريخ الفاارا اإلسااالمية  .35

 م.2003 ،1ط/العتأي، القاهتة، 
 .، أبتالقاهتة ،، أحأد أتص جهتة، دات الفلتتاريخ المذاهب اإلسالمية  .36
 م.2009ص يقية، القادت لصدة، الألتبة الت لتد، اإلسالمي التشري  الجنايي  .37
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ال اأعـة  أتـص أحأـد أحأـد أأـال تـل ل ـي تصحيح المفاهيم في جوانب العق:دة،  .38
 .م1978اإلسصأية بالأد نة الأنصتة، طبعة، 

 ي، د. الألا ــفتطب:ااق الشااريعة اإلسااالمية فااي السااوداا باا:ا الحقيقااة واآلثااار  .39
 م.1986طه ال با ي، السصدال، الاتطصم، 

د. ســالم الترنســاصي، دات  التطاارف واإلرهاااب فااي المنظااور اإلسااالمي والاادولي،  .40
 م.2004 - هـ1424، ، أبتالص اء

 م.1954، لتد العج ج أصسى لاأت، القاهتة، التعبير  .41
، أتــص آدم ســصأي ج ــدال لطيــة، أن ــصتا  دات اإلسااالمي تقناا:ا الفقااه الجنااايي  .42

 م.2005، 1ط/ ،الاتطصم السصدال، السداد
 ،الــتجا  الســاأتائي د. نعأــا  لتــدالتكف:اار فااي القااردا والساانة لااديمًا، وحااد:ثًا،   .43

 .م2007، 1ط/ل بحص  صالدتاسا  اإلسصأية  أتلج الفيب 
د. ت عـــ  ســـ د أحأـــد، ألتبـــة تنظيماااات الغضاااب اإلساااالمي فاااي السااابع:نات،   .44

 م.1989 - هـ1409أدتصلي، 
ل صأثتل  ي حياة الأس م  ي ضصء ال تـاب صالسـنة، د. األأـ  الثبات على د:ا هللا  .45

 م.2000 ،الباد  األأ ل، دات اتل ال صجي 
 .م2000، يستى الس د أحأد، دات الص اء ،جام  الجوام   .46
د. أحأـد جدليات الشورى والديمقراطية وحقوا اإلنساا في الفكار اإلساالمي،   .47

 م.2007 ،1ط/ الأصب ي، ت تص ،
 م.1984، اإلسلندت ة، د.  صل ثتص ، جرايم االعتداء على المال المنقول  .48
هللا ال ا لي،  الأنظأة  ي الأأ  ة العتأية السعصدية، د.  تصح لتد جرايم التعبير  .49

 م.1988 اأعة الأ   سعصد، 
 م. 1987 أبت لج  حس ل،، الجرايم الماسة بالنباهة ب:ا الشريعة والقانوا   .50
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  .م2010 ، السعصدية،الت اض ،هللا السناتي  بسأة تن  لتد ،جرايم النساء  .51
 م.1962 ،2ط/، أحأد  تحي ترنا، الجرايم في الفقه اإلسالمي  .52
 م.1996ال ص  ، ، د.  صس  القتضاصي، جريمة الردة وعقوبة المرتد  .53
د.  تـــ ل ال ـــت عة صالقـــانصل ،) وشااارب الخمااار، جريماااة القاااذف والساااب العلناااي  .54

 م.1981 ،3ط/الاال  النصاصي، ت تص ، لتد
 م.1998، ل ي حسل طصليه، دات الثقا ة، جريمة القذف  .55
، الس د حسل البغال القاضي، دات الفلت الجريمة المخلة باآلداب فقهًا ولضاءاً   .56

 م.1962لتنال، العتأي، ت تص ، 
 م.2004، أبت، د. لطية  ياض، جريمة غس:ل األموال في الفقه  .57
 .، أحأد أتص جهتة، دات الفلتالجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي  .58
نعأــــال تــــل أحأــــصد، أتــــص التتلــــا  ، حمااااد:االء الع:ناااا:ا فااااي محاكمااااة األجاااا  .59

 .م1981، عة الأدنيأطب، ل ي الس د بب  الأدنيتقديم:  ،اآللصسي
الأ ـ  بـد   حسـل  ،جنية األكاواا فاي إشاراف األمام علاى الماذاهب واألديااا  .60

 م. 1984 ،1ط/ ،، ت تص الع أية اال، دات ال تب
 .، د. سأ تة أاتات ال  ثي، دات ال   جهاد الشيعة في العصر العباسي األول  .61
لتـــد  :الصهـــاب، بق ـــم ـــ ة اإلســـصم أحأـــد تـــل لتـــد حاشاااية األصاااول الثالثاااة،   .62

 .هـ1411 ،اإلداتة العاأة ،الن ديقاسم التحأل 
حلأترا صآثاتها  ي األ ـتاد صال أالـا  صاألأـم، لتـد ال ـت م  الحدود في اإلسالم،  .63

 الاط ب، دات الفلت العتأي.
 .ألتبة الصلي العتأي ،ترنا ي، أحأد  تحالحدود والتعبير  .64
 م.1998 ،2ط/، أتصظتيالحأات،  ، حسل احأد ل يالحدود والقصاص والدية  .65
الــد ل  اإلســصأي صأثــتل  ــي اســتقتات الأ تأــا، تــدتالحرابااة فااي الفقااه الجنااايي   .66
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 م.1999 -هـ1420 ،لأال ،أحأد  عفت ال تدصب، دات لأات
 .دات النرضة ،لباا أحأصد العقاد ،حقايق اإلسالم وأباط:ل خصومه  .67
 م.1985، القاهتة ، د. أحسل لتد الحأ د،والبهاييةحقيقة البابية   .68
 .2، أبت، ط/، أبطفى أحأصد، دات الأعاتف، القاهتةحقيقة البهايية  .69
 م1986 ،الأطيعي، أحأد ن  ب حقيقة محمود محمد طه أو الرسالة الكاذبة  .70
 م.1994، 1ط/سالم الترنساصي، دات الص اء،  ،الحكم ولضية تكف:ر المسلم  .71
س ــي الفقــه اإلســصأي صالقــانصل الصضــعي ، د. ســع د  الحمايااة الجناييااة للعاارم  .72

 م.2004 طبعة القاهتة،دات النرضة العتأية، لتد ال ط   حسل، 
لتـــد هللا لتـــد الــتحأل الت ـــ د، دات األأـــ   ،خالااد وح:ااادر حاااوار هااااد  ومثمااار  .73

 م.2000 -هـ 1421، ، 1ط/، اهتةالق
  يلصل ستب  ي التفتقة  ي الـد ل،  ـتحه  أعـة  الخالف الفقهي في الفروع،  .74

 م.1993، 1ط/العج ج، دات الدلصة،  أأ ل لتد
 .ال ت م ج دال، أؤسسة التسالة لتدالخالف في الشريعة اإلسالمية،   .75
 م.1978 ،ل صاألصقافت   قاسم، صجاتة ال ؤص ، لصل ال خواطر إسالمية  .76
أحأـــد أحأـــد   ـــي، دراساااات الفااارا وتااااريخ المسااالم:ا )الخاااوارج والشااايعة(،   .77

 .م1988-ھ1408، 2ط/الت اض السعصدية 
د. أحأد أحأـد الاط ـب، صد. أحأـد لـصض  ، أ.دراسات في العق:دة اإلسالمية  .78

 م.2002 1ط/ لأال، األ اديأ صل   أة،العج 
 ،لتـد هللا أحأــد ال تـصتي، دات الق ــم ، د.مياإلسااال يالجنااي هدراساات فااي الفقاا  .79

 م.2006، 1ط/ ،دتياإلأاتا  
 م.1994 ، أحأد قطب، دات ال تص ،دروس ما محنة البوسنة والهرس   .80
 م.1935 ، أحأد أحأد العدصي، القاهتة،دعوة الرسل إلى هللا تعالى  .81
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 م.2005 ،لي، ألتبة أدتص هد. باتت طعيأالدولة والسلطة في اإلسالم،   .82
 ،  تحي لثأال، ألتبة صهبة، القاهتة.الد:ا في مولف الدفاع  .83
أحأــد أحأــد  ، د.ماميااة بهاااعهااد القااديم وماادى تااأث:ر الشاايعة اإلالرجعااة فااي ال  .84

 م.2006لتد الحأ د الفقري، بستال الأعت ة، 
 م.2006، 1ط/ ،دات الص اء ،، د. أ تم تضا أتسيالردة والحرية الد:نية  .85
، د. الألا ـفي طــه ال با ــي، محاكمااة محمااود محمااد طااه فااي السااودااالاردة و   .86

 م.1987دات الفلت، الاتطصم، 
هــ  تحق ـ : 888، أتص حاأد أحأد الأقدسـي، س :رسالة في الرد على الرافضة  .87

 م.1983 ،1ط/لتد الصهاب ا   ، دات الس فية الرند، 
د. نابـت  :تحق ـ ، ال  ة أحأـد تـل لتـد الصهـاب رسالة في الرد على الرافضة  .88

 هـ.1400 ،2، ط/سعد الت  د، دات الأأأصل 
هــ  دات الأنـات، 1354أحأد ت  د تل ل ي تضا س : ، رسايل السنة والشيعة  .89

 .م1947 -هـ 1366 ،2، ط/القاهتة
تحق ــــ  نر ــــت  ، ــــ ة اإلســــصم اتــــل تيأيــــة ،األعااااالم األيمااااةرفاااا  المااااالم عااااا   .90

 .م1992 ،3ط/ ،ت تص  ،ال اصي 
، لتد هللا الأتالـي، الأ  ـا األل ـى ل  ـؤصل لطالا في جمي  األديااالبواج وا  .91

 م.1966، 1ط/اإلسصأية، القاهتة، 
 م.2004، 1ط/ ،، جلي ل ي الس د أتص  ضةالبواج والطالا  .92
 م.2001 ،2ط/، د. نفيسة إتتاهيم با ي، البواج وفرلت البوج في اإلسالم  .93
، أحأــد ســع د التــصطي، دات ميالساالفية مرحلااة بمنيااة مباركااة ال مااذهب إسااال  .94

 م.1988الفلت، دأ  ، 
 م.2004، 1ط/ر ت، دات لأات، ظ، إحسال ال ري السنة والشيعة  .95
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 م1965 ، أحأد  تحي ترنا، القاهتةالسياسة الجنايية في الشريعة اإلسالمية  .96
 ـــعبال القـــادت  د.  أ  ـــة لتـــد ،السياساااة الشااارعية عناااد اباااا القااايم الجوبياااة  .97

 الت الي، دات الفتقال.
 .، أاجل أأ ت، الاتطصمشرح لانوا األحوال الشخصية، للمسلم:ا  .98
 م.1984طبعة  ، حأاد العتاقي،شرح لانوا البواج المغربي  .99

 م.1963 ت تص ،هللا،  ، لأت لتدالشريعة اإلسالمية في األحوال الشخصية  .100
 م.1994، د. أحأد لأال  ع ، القاهتة، مامية فلسفة وتاريخالشيعة اإل  .101
 .األتدل، ل ي لأت  ت ج، دات لأات، الشيعة في التصور اإلسالمي  .102
 م.1986 ،السعصدية ،، د. أحأد  صس  الن تاأي،  دةالشيعة في الم:باا  .103
  م.1983 هصت، با ستال،لري ظر ت، إ، إحسال الشيعة والتشي  فرا وتاريخ  .104
 .م1995 ،10، ط/با ستال،  هصت، إحسال إلري ظر ت، الشيعة والتشي   .105
 م.1988-هـ1408د. أصسى الأصسصي، طبعة  ،الشيعة والتصحيح  .106
 .م1973 ،با ستال ،تت أال السنة ،إحسال إلري ظر ت ،الشيعة والسنة  .107
 م1984 ،6ط/ ،با ستال لري ظر ت، تت أانا السنةإإحسال الشيعة والقردا،   .108
 م.1961، 1ط/أحأد  صاد،  ،حاكموا مالشيعة وال  .109
 با ستال.إحسال إلري ظر ت، تت أال السنة،  هصت الشيعة وأهل الب:ت،   .110
ـــدات  ،الصاااراع الماااذهبي بأفريقياااا إلاااى لياااام الدولاااة البيدياااة  .111 ل ـــي ال ـــاتي، ال

 م.1985، 2ط/التصنسية، 
 م.1991، اأأت ل، د. أصسى الأصسصي، الأ  ا اإلسصأي، الصرخة الكبرى   .112
 .م1998 ت تص د. أحأد أحأد ستاع،  ،ضماا العدواا في الفقه اإلسالمي  .113
أاأة ل ي تل أتي طالبص  عبد هللا با سبأ،  .114  .أبت لتد التحأل الس أاني،  ،ا 
 .م1998دات الص اء، ،،، أنصت الباجعصمة األيمة عند الشيعة  .115
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 .دات الفلت، ت تص  ،3ط/، س د سات ، العقايد اإلسالمية  .116
 .م1961 ،1ط/ ،نصت األأ  ،أحأد تضا الأظفت ،ماميةعقايد اإل  .117
 م. 1987-هـ 407، 1ط/نابت الد ل  ال،  ،العقايد الشيعية  .118
 م1992 ،1ط/لتد السصم البس صني، دات الص اء،  ،العقالنية هواية أم غواية  .119
العظيم ترا  الأنلت ل، د. لتدلل الد ل ت ل األدلة ال تلية ص عقوبة االرتداد   .120

 م.1993 ،صهبةألتبة الأطيعي، إتتاهيم 
 م.2004، 1ط/، ، د. أحأد الألاصي صآاتصل، األتدلعق:دة اإلسالم  .121
  ا لتبام دات ل ي أحأد السالصالند ال يعة ا ثني ل ت ة، مامية عق:دة اإل  .122
 .م1946 ،القاهتةان ي  نجألتبة أ ،لدا داصأ  م تصل عق:دة الشيعة،   .123
 .دات الس فية، القاهتة ، أتصبلت ال جائتي،عق:دة المؤما  .124
هللا تــل ال ــ ة أحأــد األأــ ل الأاتــات  ، د. لتــدعااالج القااراا الكااريم للجريمااة  .125

 هـ.1413 ،1ط/، قيطي، الأد نةال ن
 ـي تفضـ   الحـ  ل ـى اآلبـاء صالأ ـا ة، بـال  تـل الأرـدي اتـل  العلم الشامخ  .126

 م.2008 ،1ط/ال    ال د د، ألتبة هـ ، 1108ليأني، س : ل ي ا
 م.1992القاهتة،  دات النرضة، ، أعتصف جتن  ،علم النفس اإلسالمي  .127
 أـا: أحأـد تـل لتـد  ،ال  ة لتـد العج ـج تـل لتـد هللا تـل بـاج ،فتاوى إسالمية  .128

 .م1994 ،1ط/ ،دات الصطل، الت اض، العج ج تل لتد هللا الأسند
  اتا، دات الص اء. أتصأحأد لتد القادت  ، د.ةفتاوى شرعي  .129
 .   اإلسلندتي ، أتص حف، أحأد لتد السصم فتنة البهايية  .130
، ةأحأــد الا ــ :القــادت تــل طــاهت البغــدادي، تحق ــ  لتــدالَفاارا باا:ا الف اارا،   .131

 م.1988ألتبة اتل س نا، القاهتة، 
د.  الــب تــل  ،صأيــال أصقــ  اإلســصم أنرــا را معاصاارة تنتسااب إلااى اإلسااالمفاا  .132
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 .م2001، 4، ط/ دة، ل ي لصا ي
 .لتد الأعطي أحأصد ت صأي ،صالتياتا  الأعابتة الفرا والجماعات اإلسالمية  .133
 د أــتاد، لــ ل ل دتاســا  ، د. ســعالد نيــة  ــي الــصطل العتأــيالفاارا والجماعااات   .134

 .م2007 ،1ط/، اإلنسانية
د. لتـــد الأـــنعم  :  ـــحقت صآاـــت، ، الحســـل تـــل أصســـى النـــصأاتي،فرلاااة الشااايعة  .135

 م.1992، 1ط/الحفني، دات الت اد، 
 م.2009نرضة أبت،  ،2ط/د. أحأد لأاتة، الفريضة الغايبة،   .136
 .م1984لتد التحأل تل لتد الاال  ال صس ، ال ص  ،  فضايح الصوفية،  .137
 .م2008 ،1ط/ ،دأ   ،دات الفلت ،صهبة الجح  ي ،الفقه اإلسالمي وأدلته  .138
 م.1965 ،1ط/ ،، القاهتةأتا  ، احأد المقارا الفقه الجنايي   .139
 .2ط/، أسفت  تم هللا الدأ ني، دات ط بة الت اض، السعصدية، الفقه الجنايي  .140
 م. 2005 ،1ط/ ،القادت أتص  اتا، دات الفتقال ، د. أحأد لتدالفقه الجنايي  .141
 .، سصت ادأ  ، د. حسل أحأد األأ ل، الفقه الجنايي  .142
 دأ  دات الع م  ،طرأات الحأ د أحأصد لتد ،به الجد:دالفقه الحنفي في ثو  .143
 م.1994 ،11ط/، الس د سات ، دات الفت ، فقه السنة  .144
 م.2000 الجح  ي، دات ال  م الط ب، دأ   ، د. صهبةالفقه المالكي الميسر  .145
 ـــــي العبـــــادا  صالأعـــــاأص ، أحأـــــد ليســـــى لا ـــــصت، ألتبـــــة  الفقاااااه الميسااااار  .146

 م.1978،  4ط/ا لتبام، القاهتة، 
 التحأل أتي بلت ال جائتي، دات ال تب. ، لتدالفقه على المذاهب األربعة  .147
 ، ت تص .4ط/،  نةأحأد  صاد أع الفقه على المذاهب الخمسة  .148
 .ل طباألال  ، النصت أحأد أحأد، تدصل الفكر الجمهور  تحت المجهر  .149
. ل ـــي أحأـــد د ،فكااارة الخاااوارج والشااايعة فاااي م:اااباا أهااال السااانة والجماعاااة  .150
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 م.2005 ،1ط/ ،البصتي، أؤسسة اقتأ
، أحأـدهــ ، حققـه أتـص لت ـد أ سـاأة 751 : سلإلأام أتل القـيم ال صج ـة الفوايد،   .151

 م.2006، 1ط/ ،دات أتي بلت البد  
 م.1973 ،الظاهت، القاهتة حسل يسل لتدالقاديانية، نشأتها وتطورها،   .152
 م.1968القاهتة،  ، أحأد الغجالي، دات ال تص ،لذايف الحق  .153
ستنـــ  ال ـــاط   د. لائ ـــة لتـــد الـــتحأل، أتلـــج  لاااراءة فاااي وثاااايق البهايياااة،  .154

 م.1986 ،1ط/ ،األهتام، القاهتة
د. أحأــد أحأــد ا ــ  هللا، ألتبــة األن  ــص القااردا ومشااكالت حياتنااا المعاصاارة،   .155

 م.1967-هـ 1388الأبت ة، القاهتة، 
 العتأي ال ط  ، دات التتا  د لتدأحأد سع  القصاص في الشريعة اإلسالمية  .156
، حسـل أحأـد ل ـي الحأـادي، الأ أـا الثقـا ي لضاء الحدود والقصااص والدياة  .157

 م.1998، 2ط/ أتص ظتي،
 ،، أ. د. لتد هللا حسل جتص ، ه ئة األلأـال الفلت ـةلضايا التصوف اإلسالمي  .158

 م.2006 ،2ط/ ،الاتطصم السصدال
 م.1981  د، دات الق م،أردي لت ة المعاصرة عند الرجل والمرأة،لضايا الحيا  .159
 م2006 ،دات الفلت ، ي الجحأبطفى ، د. صهبة لضايا الفقه والفكر المعاصر  .160
 م.2005 ،1ط/ ،، د. هأام سع د، دات الفتقال، األتدللواعد الدعوة إلى هللا  .161
الاتطـصم، ل أحأـد جلـي، ، حسـ القول الفصل في الرد على محمود محماد طاه  .162

 م.1968 -هـ 1388 ،1ط/
 .م1991 ،4ط/، األتدل، األ قتلأت تل س يأال  القيامة الصغرى،  .163
 .هـ1402 ، د. أحأد سع د التصطي، دات ال تب،كبريات اليق:نيات الكونية  .164
 صسـ  القتضـاصي، الأعرـد العـالأي ل فلـت  ، د.ك:ف نتعامل ما  السانة النبوياة  .165
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 م.1989صأي،  ت  نا، اإلس
 م.1963 ،، أحأصد أحأد أردي، ت تص ما الفرا ب:ا السنة والشيعة  .166
 .م1982 ،2ط/ ،دات الق م ،أتص األل ى الأصدصدي ،ما هي القاديانية  .167
الأس أ ل، أحأـد لتـد الح ـيم  اإلاصالل أالة  ماية مولف ما حياة المرشد:ا  .168

 .م1993 ،1ط/حاأد، 
د. لـصض أحأـد إدت ـا،  ،سة ال نائية  ي الفقه اإلسـصأيل سياالمبادئ العامة   .169

 م.2000 -هـ 1420، 1ط/
 م.1977 ،1ط/، د. أحأد التري، دات  ت ب، المجتم  الحضار  وتحدياته  .170
 الأحسل التتلي، الأغتب. هللا تل لتد د. لتدالسلف،  أيمةمجمل اعتقاد   .171
 .، السعصدية الت اضالصهاب،  ، أحأد تل لتدمجموعة التوح:د  .172
أتــي لتــد هللا أحأــد لتــد الــتحأل التاــاتي،  ،محاسااا اإلسااالم وشااراي  اإلسااالم  .173

 .دات ال تب الع أية، ت تص 
  .أتص جهتة، دات الفلتال  ة محاضرات في عقد البواج،   .174
تــد العج ــج  ــصم حلــيم لصأــة الرنــد  ــال ل، مختصاار التحفااة االثنااي عشاارية  .175

 .هـ1373 ،أطبعة الس فية، القاهتةال ،أحب الد ل الاط ب :  حق، تالده صي 
 م.1997طات  السص دال، أؤسسة ال  أة، مختصر العق:دة اإلسالمية،   .176
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 م.2002 ،الت اض ،6/ط، ل ي أحأد السالصا، موسوعة االثني عشرية  .196
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 م.1974 ،2ط/ ،، أحأد الأبات ، دات الفلتنظام اإلسالم في الحكم والدولة  .200
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 م.1971، أحأد  ت د ص دي، دايرة معارف القرا العشريا  .19
 .م2000، دات ال تب ،القاضي لتد النتي تل لتد التسصل، دستور العلماء  .20
هــ  302قاسم تل ثاتـ  تـل حـجم الستقسـطي، س :  الداليل في غريب الحد:ث،  .21

 . م2001، 4ط/تحق  : د. أحأد تل لتد هللا القنا،، الت اض، 
الرــتصي، أتــص أنبــصت  حأــد تــل أحأــد تــلأ ،لباهاار فااي غريااب ألفااام الشااافعيا  .22
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 .دات الطصئا،  : أسعد لتد الحأ د السعدني حقت هـ 370س : 
األنبــاتي س :  ،أحأــد تــل القاســم تــل ب ــات ،الباهاار فااي معاااني كلمااات الناااس  .23

 .م1992 ،1ط/أؤسسة التسالة، ، د. حاتم بال  الضاأل تحق  : ه 328
، أتــص لت ــد لتــد هللا تــل أحأــد البلــتي آللااف فااي شاارح أمااالي القاااليساامط ال  .24

 .هـ  تحق   لتد العج ج الأيأل، دات ال تب الع أية، ت تص 487س :
هـــ  573س ن ــصال ســع د الحأ ــتي  ،صدصاء لــصم العــتب أــل ال  ــصم شاامس العلااوم  .25

 م1999 ،1ط/دات الفلت، ت تص ،  ،د. حس ل اتل لتد هللا تحق  :
 تحق ـــــ : هــــــ 650تضـــــي الـــــد ل الحســـــل تـــــل أحأـــــد القت ـــــي س :  لشاااااوارد،ا  .26

 م.1983-هـ1403 ،1ط/ ،األأ ت ة، القاهتة أبطفى ح اجي،
 .م1976دات الع م ل أص  ل،  ،الغفصت ل  صهتي أحأد لتد ،الصحاح تاج اللغة  .27
 هـ1311 بغدادهـ  537أتص حف،، ن م الد ل النسفي س :طلبة الطلبة،   .28
ـــي أتـــص إســـحا  غرياااب الحاااد:ث،  .29 ـــتاهيم تـــل إســـحا  الحتأ   ه285 -ه198سإت

 .ه1405 ،1ط/، أم القتى تحق  : د. س يأال إتتاهيم أحأد العا د،  اأعة 
 تحق ــ : هـــ 388س :  الاطــاتيأتــص ســ يأال حأــد تــل أحأــد،  ريااب الحااد:ث،غ  .30

 .هـ1402، 2، ط/دات الفلت ،لتد ال ت م إتتاهيم الغتأاصي 
هـــ  224ســصم تــل لتــد هللا الرــتصي، س :تــل أتــص ل ت ــد القاســم  غريااب الحااد:ث،  .31

 .م1964، 1ط/ح دت آباد،   د اال، دائتة الأعاتفتحق  : د. أحأد لتد الأع
هـــ  276أتــص أحأــد لتــد هللا تــل أســ م تــل قت بــة الــد نصتي س : غريااب الحااد:ث،  .32

 .هـ1397 ،1ط/تحق  : د. لتد هللا ال تصتي، أطبعة العاني، بغداد، 
لتـد  .د تحق ـ : هــ 597 أـال الـد ل أتـص الفـتع ال ـصجي س :  ،غريب الحاد:ث  .33

 .م1985 ،1ط/ ،لدات ال تب الع أية، ت تص ، لتنا ،الأعطي أأ ل الق ع ي
 الجأا ــتي، أتـص القاسـم أحأــصد تـل لأـتص، ،الفاايق فاي غريااب الحاد:ث واألثاار  .34
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 ت تص ، لتنال.ل ي أحأد الت اصي، صآات، دات الأعت ة، تحق  : 
ـــص هـــصل الحســـل تـــل لتـــد هللا تـــل أرـــتال العســـلتي س :  ،الفاااروا اللغوياااة  .35 أت

 . ة، القاهتةدات الع م صالثقا، أحأد إتتاهيم س يم تحق  : هـ 395
 م.1988دأ    ، سعد أتص حت ب، دات الفلتالقاموس الفقهي لغة واصطالحاً   .36
، د. لــــصل ال ــــت   قاســــم،  اأعــــة لاااااموس اللهجااااة العاميااااة فااااي السااااوداا  .37

 م.1972 ،الاتطصم، الدات السصدانية ل  تب
ال، دات ، د. أحأــــصد حاأــــد لثأــــالقاااااموس المباااا:ا فااااي إصااااالح األصااااول::ا  .38

 م.2000-هـ 1421 ،1ط/الحد  ، القاهتة. 
، لأ د الد ل أحأد تل يعقصب الف تصج آبـادي، تحق ـ : أحأـد القاموس المحيط  .39

 م.1997 ،1ط/  ي، دات ال   ، ت تص ، لتنال،  لتد التحأل الأتع
 م.1869 ،1ط/ ،، لتنال، بطتا البستاني، ت تص لطر المحيط  .40
 .هـ1403 ،لالم ال تب، هـ 515البق ي س :  ل ي تل  عفت ،كتاب األفعال  .41
 هصلدات  أردي الأاجصأي .تحق  : د ه 170الا    تل أحأدس ،كتاب الع:ا  .42
د س صم صآاتصل، ألتبة لتنال، ت تص ، ،كتاب الع:ا  .43  .م2004 ،1ط/ د: داص 
إتـــتاهيم تـــل إســـأال  ،  ،اياااة الماااتلفظ فاااي اللغاااة العربياااةكفاياااة الماااتحفظ ونه  .44

 .دات اقتأ، طتات ا، السائ  ل ي حس لتحق  :  هـ 470الطتات سي س :
 التسالة، لدنال دتصي  تحق   هـ 1094س أ صب تل أصسى أتص البقاء كليات،ال  .45
اتـل السـل  ، أتـص  صسـ  يعقـصب تـل إسـحا   ،الكنب اللغو  في اللساا العرباي  .46

 .هـ  تحق  : أص س  هفنت القاهتة244س :
 م.1994ت تص ،  ،أحأد تل ألتم دات بادت ، تأنظص ،  تل لساا العرب  .47
 ، ت تص .هـ  دات الرصل1085س،، ال  ة  ات الد ل الطت  مجم  البحريا  .48
 .م1986 التسالةتحق  : جه ت لتد الأحسل هـ  395س : التاجي  ،مجمل اللغة  .49
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 ه 458أتــص الحســل ل ــي تــل ســ دل الأتســى س : ، المحكاام والمحاايط األعظاام  .50
 . م2000 ،1ط،،دات ال تب الع أية ت تص  ،لتد الحأ د هنداصي  تحق  :

، ال ــــ ة أحأــــد تــــل أتــــي بلــــت لتــــد القــــادت الــــتاجي، مختااااار الصااااحاح للااااراب    .51
 .م1995 ه  تحق   أحأصد ااطت، دات الحد  ، ت تص ،666: س

 م.1964 ،الباتي ىالطاهت أحأد الطتات سي، ل ، الجاصي، مختار القاموس  .52
 هــــ 458 :س الأتســـىأتـــص الحســـل ل ـــي تـــل إســـأال   تـــل ســـ دل  ،المخصاااص  .53

 .م1996 ،1ط/، ، ت تص دات إحياء التتا ، م  فاليتحق   ا    إتتاه
ليـــاض تـــل أصســـى تـــل  ،الفضـــ  أتـــص، ل ـــى بـــحاح اآلثـــات مشاااارا األناااوار  .54

  هـ  دات التتا .544س : لياض، 
، ل تا عـي، أحأـد تـل أحأـد تـل ل ـي المصباح المن:ر فاي غرياب الشارح الكب:ار  .55

 .هـ ، الألتبة الع أية، ت تص 770 : سالأعتتي الف صأي، 
 م.1992، 2ط/، لتد الأنعم الحفني، المعجم الفلسفي  .56
أحأــــد أاتــــات لتــــد الحأ ــــد لأــــت س :  .د ،معجاااام اللغااااة العربيااااة المعاصاااارة  .57

  .م 2008طبعة ، ال تبلالم ، هـ 1424
ال ـــصاد  ، د. ت ـــب لتـــدمعجااام المصاااطلحات اإلساااالمية فاااي المصاااباح المن:ااار  .58

 م.2002 ،1ط/ ،هتةإتتاهيم، القا
 م.1980 ،1ط/ أبت، ،دات التحت ت، أ أا ال غة، المعجم الوج:ب  .59
 .ستانتصلإ، إتتاهيم أبطفى صآات ل، المعجم الوسيط  .60
ـــص إتـــتاهيم إســـحا  تـــلمعجااام د:اااواا األدب  .61 ـــتاهيم ، أت هــــ  350س : الفـــاتاتي ،إت

 .م2003دات ال عب، القاهتة، تحق  : د، أحأد أاتات لأت، أؤسسة 
 .م1988، 2، ط/دات النفائا ،أحأد تصاا ق ع ي ،معجم لغة الفقهاء  .62
 م.1959، أد تضا، دات ألتبة الحياة، ت تص ، العصأة أحمعجم متا اللغة  .63
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هــ  911 ـصل الـد ل السـ صطي س :  ،معجم مقال:د العلوم في الحدود والرسوم  .64
 .م2004، 2ط/  : أ. د أحأد إتتاهيم لبادة، القاهتة، تحق

 م.1979 دات الفلت، ،تحق  : لتد السصم أحأد التاجي، معجم مقا:يس اللغة،  .65
 م.1994 ،دات ال تاب هـ 610، الأ طتجي س : نابت تل لتد الس د ،المعرب  .66
 :  ـــحقت هــــ 387الاـــصاتجأي س :  ، الت اـــيأحأـــد تـــل أحأـــد ،مفااااتيح العلاااوم  .67

 .2، ط/دات ال تاب العتأي ،تياتي إتتاهيم ا 
 م.1961 ،، الح تي القاهتةالتا ب األبفراني، المفردات في غريب القردا  .68
 تحق ـ : هــ 370س :، لحسل تل ب ت اآلأـديأتص القاسم ا، المؤتلف والمختلف  .69

 .م1991طبعةت تص ،  ،أ. د. لتنلص
 م.1992 صجاتة األصقاف صال ئصل اإلسصأية ال ص  إبدات ، الموسوعة الفقهية  .70
 م.1998 ،1ط/ ،لتنال، د. ت    العا م، الفقه أصولموسوعة مصطلحات   .71
أ ــد الــد ل ال ــ باني ال ــجتي اتــل األث ــت ، حااد:ث واألثاارغريااب ال لنهايااة فاايا  .72

 .م1979، ت أحأد الجاصي صآات، ت تص ، طبعةتحق  : طاه هـ ،606س : 
هـ  تحق ـ : 231، حت ب تل أصا تل الحات  الطائي، أتص تأام س :الوحشيات  .73

 ة،  أرصت ة أبت العتأية.لتد العج ج الأيأني، القاهت 
 خ والتراجم:عاشرًا: كتب الس:ر والتاري

 أحأـــد تـــل لتـــد هللا لســـال الـــد ل اتـــل الاط ـــب اإلحاطاااة فاااي أخباااار غرناطاااة،  1
 .هـ1424ت تص ، ، هـ  دات ال تب776س :

،  أــال الــد ل أتــص الحســل ل ــي القفطــي س : أخبااار العلماااء بأخيااار الحكماااء  2
  م2005، 1ط/هـ  تحق  : إتتاهيم  أا الد ل، دات ال تب الع أية، 646

 .ال تب ، لالمهـ 306س :، تصليا، أحأد تل ا   تل حيال قضاة،أخبار ال  3
هـ  تحق ـ : لتـد هللا 241لألأام أحأد تل حنت  ال  باني س : األسامي والكنى،  4
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 م.1985تل  صس  ال ديا، دات األقبى، ال ص  ، طبعة 
 ،لتــد التــت ،هللا ، أتــي لأــت  صســ  تــل لتــدسااتيعاب فااي معرفااة األصااحاباال  5

 م.1995 ،1ط/، ال  ة ل ي أعصض صآات، دات ال تب، ت تص  ،تحق  

 1432هـ  دات الفلت630ستل األث ت الد ل لج في معرفة الصحابة أسد الغابة  6

 أبت.هـ  911 : صل الد ل الس صطي سإسعاف المبطأ برجال الموطأ،   7
 ،تحق ــ : لتـد الســصم أحأــد هــ 321أتــص بلــت تـل دت ــد األجدي س : ،اااالشاتق  8

 .م1991 ،1ط/دات ال   ، ت تص ، 
 م.1917 ، هـ852: ستل ح ت العسقصني، ا، اإلصابة في تم::ب الصحابة  9

 .م1978 ط   ،قالتاج    ، أحأصد لتدالفلسفية األصول  10
 م.1951 ،العتا  ، إسأال   با ا البغدادي،أعالم المول:ا عا هدية العارف:ا  11
نجهــة الاــصاطت صأر ــة ، اإلعااالم بمااا فااي تاااريخ الهنااد مااا األعااالم المساامى  12

 .م1999، ت تص ، لتد الحي تل  ات الد ل تل لتد الع ي، ظتالأساأا صالنصا
  م.1992 ،10ط/، ا ت الد ل الجتل ي، دات الع م ل أص  ل، ت تص ، األعالم  13

ــ ج، أتــص لتــد هللا،إكمااال تهااذ:ب الكمااال فااي أسااماء الرجااال  14  ، أغ طــاي تــل ق 
 .م2001 ،1ط/هـ  تحق  : لادل تل أحأد، الفاتص ، 762س :

لــــل الأؤت ــــ  صالأات ــــ   ــــي األســــأاء صال نــــى اإلكمااااال فااااي رفاااا  االرتياااااب   15
 م.1990 ،هـ  دات ال تب475ل ي تل هبة هللا تل أا ص  س :األنساب، ص 

 1424 هـ  ت تص 646سل ي تل  صس  القفطي إنبا  الرواة على أنبا  النحاة،  16
 .م1966 الت اض،  664: س بط عمر بط كثير إسأال   ،البداية والنهاية  17
، أن ـصتا  ، أحأد ل ي ال صلانيالبدر الطال  بمحاسا ما بعد القرا الساب   18

 .م1998 ،1ط/أحأد ل ي تيضصل، دات ال تب الع أية، ت تص ، 
ــد ل اتــل العــديمسبغيااة الطلااب فااي تاااريخ حلااب  19 :  ، لأــت تــل أحأــد، لأــال ال
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 .لفلتلات، دات ا هـ تحق  : د. سر   660
 م.2000 دات سعد هـ 817الف تصجآبادى س البلغة في تراجم أيمة النحو واللغة،  20
هــ  تحق ـ : 233تـل بسـطام س :ا، أتـص جلت ـا يح ـى تـل أعـ ل تاريخ ابا مع:ا  21

 م.1979، 1، ط/د. أحأد أحأد نصت س  ، إحياء التتا  اإلسصأي، ألة
 هـ.1421هـ  دات ال تب، ت تص 347البد يس :ونس المصر ، تاريخ ابا :  22
هـ  تحق ـ : 637:اتل الأستص ي س ، الأبات  تل أحأد تل أصهصب ،اربلريخ تا  23

 .م1980 ،العتا  ،دات الت  د ،تة الثقا ة، صجاساأي تل س د اأاا
هـــ  385اه ل س :اتــل  ــ، أتــص حفــ، لأــت تــل أحأــد تاااريخ أسااماء الثقااات،  24

 م.1984 ،1ط/تحق  : ببحي الساأتائي، الدات الس فية، ال ص  ، 
قايأـاج  ، ـأا الـد ل أتـص لتـد هللا تاريخ اإلساالم ووفياات المشااه:ر واألعاالم،  25

 م.2003هـ  تحق  : د. ب ات لصاد، دات الغتب اإلسصأي، 748س : ال هتي
 .هـ1407 ،1ط/ ،ت تص  ،دات ال تب الع أية ،الطتتي  ،والملو  األممتاريخ   26
 .م1977،القاهتة ،هـ  تحق  : أحأصد إتتاهيم256س :التااتي  التاريخ األوسط،  27
 م.1984 هـ  دات الباج،261أحأد تل بال  الع  ى، س : تاريخ الثقات،  28
 .ت تص  ،دات الفلت  ه256: س  ھ256- ھ194س التااتي،، التاريخ الكب:ر  29
، تــات ة اتـــل أتــي ا ثأــة، أتــص بلـــت أحأــد تــل أتــي ا ثأـــة س : لتاااريخ الكب:اارا  30

 م.2006 ،1ط/هـ  تحق  : بصح تل  تحي هصل، القاهتة، 279
 .الاط ب البغدادي، دات ال تب هـ،463تأس را حتى سنة  أن تاريخ بغداد   31
 هـ.1425دأ  ، هـ  565اتل  ندأه س :ظر ت الد ل الت رقي،  تاريخ ب:هق،  32
 م.1946د ل ي، دأ  ، أحأد لت  :تحق   ،الت رقي ،تاريخ حكماء اإلسالم  33
  هــ 571أتـص القاسـم ل ـي تـل الحسـ ل، تـل لسـا ت س :تاريخ دمشاق الكب:ار،   34

 م. 2001 ،1ط/تحق   أتي لتد هللا ل ي لا صت، دات إحياء التتا ، ت تص  
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تحق ــ : ل نــة   هـــ792س : ىل ــي تــل لتــد هللا النبــاه تاااريخ لضاااة األناادلس،  35
  .م1983 ،5/طدات اآل ا ، ، إحياء التتا 

هــ  379أتص س يأال أحأـد تـل جأـت التأعـي س : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم،  36
 هـ.1410 ،1ط/الت اض،  ،تحق  : د. لتد هللا أحأد س يأال

هــ  تحق ـ : لـصتليا لـصاد، 292س :  ،الصاسـطيأسـ م تـل سـر   تاريخ واسط،  37
 هـ.1406 ،1ط/ لالم ال تب، ت تص ،

أحأـــــد تـــــل ل ـــــي تـــــل ح ـــــت العســـــقصني، تتحت ـــــت الأ ـــــتبه،  تبصااااا:ر المنتباااااه  38
 تحق  : أحأد ل ي الن ات، الألتبة الع أية، ت تص ، لتنال. ، ه852: س

لتــــد ال ــــت م تــــل أحأــــد الســــأعاني الأــــتصجي،  التحب:اااار فااااي المعجاااام الكب:اااار،  39
 .م1975 ،1ط/اد، بغد د صال األصقافتحق  : أن تة نا ي سالم، هـ 562س :

ـــد ل أتـــص الا ـــت أحأـــد التحفاااة اللطيفاااة   40  ـــي تـــات ة الأد نـــة ال ـــت فة،  ـــأا ال
 .هـ1414 ،1ط/ ت تص ، هـ  دات ال تب الع أية،902السااصي س :

 م.1998 هـ  دات ال تب الع أية748ال هتي س : ،أحأد حس ل ،تذكرة الحفام  41
أتـــص الفضـــ  القاضـــي ليـــاض تـــل أصســـى  مااادار  وتقرياااب المساااال ،ترت:اااب ال  42

 م.1970، 1ط/هـ  تحق  : أحأد تل  ت فة، الأغتب، 544س : اليحبتي
صأــا انفــتد لــ  صاحــد أنرأــا، أتــص لتــد هللا  تساامية مااا أخاارجهم البخااار  ومساالم  43

 .هـ1407 دات ال نال، ،تحق  : لأال  صس  ،هـ 405الحا م تل التيا س :
 أحأــــد تــــل ح ــــت العســــقصنيتجصائــــد ت ــــال األئأــــة األتأعــــة، لمنفعااااة تعج:اااال ا  44

 .م1996هـ  تحق  : د. إ تام هللا إأداد الح ، دات الب ائت، 852س :
تحق ــ : ، هـــ 474س : ،ســ يأال تــل ا ــ  تــل ســعد البــا ي ،التعااد:ل والتجااريح  45

 م.1986د. أتص لبابة حس ل الت اض، 
 .م1995 ،6ط/القاهتة،  ،، د. أحأد حس ل ال هتيمفسروا التفس:ر وال  46
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أتــص ل ــي الحســ ل  ،س ــ ص  التاــاتي الأرأ ــصل  ق::ااد المهماال وتم::ااب المشااكلت  47
 .م1997 أحأد أتص الفض ، الأغتب، :تحق   ،هـ 498 س :، أحأد الغساني

اتـل البـاتصني، أحأـد  ،واألساماء واأللقاابتكملة إكمال اإلكمال فاي األنسااب   48
 .دات ال تب هـ 680س : ،تل ل ي

 م.1997، دات اتل حجم، ت تص ، ضالأحأد ا ت تأ تكملة معجم المؤلف:ا،  49
هـــ  463أتــص بلــت أحأــد تــل ل ــي الاط ــب البغــدادي س : تلخاايص المتشااابه،  50

 هـ.1417 ،1ط/الت اض، صآات، تحق  : أ رصت تل حسل آل س أال، 
 أتــــص لتـــــد هللا أحأــــد األ ـــــعتي ،  ــــي أقتـــــ  ال ــــر د لثأـــــال التمه:ااااد والبيااااااا  51

 .هـ1405 ،دات الثقا ة، الدصحة، حق  : د. أحأصد  صس  جا دت هـ 741س :
أحأــد تا ــا تــل أحأــد الحســ ني ، لأــا  ــي   ــصل تــ لتة الحفــاظالتنبيااه واإليقااام   52

 .هـ1348، دأ   ،القدسي هـ  أطبعة التتقي،1355الطرطاصي س : 
 .هـ ، طبعة الأن ت ة676: س، أتي جلت ا النصصي، تهذ:ب األسماء واللغات  53
، دائـــتة  ه852: س، أحأـــد تـــل ل ـــي تـــل ح ـــت العســـقصني، تهاااذ:ب التهاااذ:ب  54

 .1ط/ الأعاتف النظاأية  ي الرند،

ــد ل أتــصتهااذ:ب الكمااال فااي أسااماء الرجااال  55 اع  صســ  الأــجي الح ــ ،  أــال ال
 م.1992 ،1ط/ ،، تحق   د. ب ات لصاد، أؤسسة التسالة ه742: س

، أحأد تل لتـد هللا، تـل نابـت الـد ل توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة  56
 م.1993 ،1ط/هـ  تحق  : أحأد نعيم العتقسصسي، ت تص ، 842س :

لعثأانيــة هـــ  دائــتة الأعــاتف ا354تــل حبــال تــل أحأــد تــل حبــال س :، الثقااات  57
 م.1973 ،1ط/ بح دت آباد الدلل الرند،

هـ  تحق  : 365أتص أحأد لتد هللا تل القطال ال ت اني س : الجام  الصحيح،  58
 هـ.1414 ،1ط/د. لاأت حسل بتتي، دات الب ائت، ت تص ، 
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 م.1952 ،دات ال تب الع أية، ت تص  ه(327التاجي، س  ،الجرح والتعد:ل  59
لتـــد القـــادت تـــل نبـــت هللا القت ـــي،  الجاااواهر المضاااية فاااي طبقاااات الحنفياااة،  60

 .لتات ي هـ  أحأد لتب اانه،75س :
أحأــد تــل لتــد هللا بــفي  ،الصااة تااذه:ب تهااذ:ب الكمااال فااي أسااماء الرجااالخ  61

 هـ1416، 5ط/هـ  تحق  : لتد الفتاح أتص  دة، دات الب ائت، 923س :الد ل
 .هـ1337 ،1، ط/ح دت آباد، تل العأادالفصح   راب الد ل أتص ،دول اإلسالم  62
ـــال ل أـــاء الأـــلاااد:باج الماااذهب ا  63 ـــي، اتـــل  ـــي أعت ـــة ألي ـــتاهيم تـــل ل   هب، إت

 .، دات التتا ، القاهتةتحق  : د. أحأد األحأدي ،هـ 799:  س، تحصل 
 .هـ1411، هـ  تحق  : س د لستصي 1167أد تل الغجي سأح د:واا اإلسالم،  64
ـــص الحســـل ل ـــي تـــل بســـام ال ـــنتت ني  خ:رة فاااي محاساااا أهااال الجبيااارة،الاااذ  65 أت

 .م1981، 1ط/ ، ل تيا،ال تبهـ  تحق  : إحسال لباا، دات 542س :
نـد التاـاتي صأل بعدهم أأل بـح  تصا تـه لـل الثقـا  لذكر أسماء التابع:ا   66

 م.1985ت تص ، هـ  تحق  : تصتال الضناصي، 385الدات قطني س :صأس م، 
 .دات الأعت ة ،ت ب الحنت ي ي ت ذ:ل طبقات الحنابلة،  67

هـ  تحق  : 428أحأد تل ل ي، أتص بلت اتل أن صيه س : ،رجال صحيح مسلم  68
 هـ.1407، 1ط/ ال  ثي، دات الأعت ة، ت تص ، لتد هللا

 .2، ط/دات ال تب هـ 694الطتتي س : ،الريام النضرة في منالب العشرة  69
 دات الأعت ة، ت تص . ،الفتع ، أتصالبيل على طبقات الحنابلة  70

األصســـي الأتا  ـــي  أتـــص لتـــد هللا أحأـــد، ،كتااااب الاااذ:لالسااافر الخاااامس ماااا   71
 .م1965 ،1ط/ ت تص ، هـ  تحق  : إحسال لباا، دات الثقا ة703س :

 أحأـد ا  ـ  تـل ل ـي أتـص الفضـ  سل  الدرر في أعيااا القارا الثااني عشار،  72
 م1988، 3ط/دات اتل حجم، ، هـ 1206س :
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هــــ  732س :، أحأـــد  صســـ  يعقـــصب ات العلمااااء والملاااو ،السااالو  فاااي طبقااا  73
 م.1995بنعاء،  ،2ط/تحق  : أحأد تل الحس ل األ صع، ألتبة اإلت اد، 

هــ  275س : ، أتـص داصد سـ يأال س ستانيأبا داصد ال أبي عب:د اآلجر   سؤالت  74
 م.1983 ،1ط/، الأد نة الأنصتة، تحق  : أحأد ل ي قاسم

هــ 748: ، سالـ هتيلثأـال ا الـد ل أحأـد تـل أحأـد  ـأ س:ر أعالم النابالء،  75
  م.1990 ،1ط/أؤسسة التسالة، ت تص ،  ،حققه حس ل األسد  م1374-

، إلسـأال   تـل أحأـد األبـتراني، الأ قـب بقـصام السـنة س:ر السلف الصالح:ا  76
 .هـ  تحق  : د. لتم تل ح أي تل  تحا ، دات التاية الت اض535س :

  .أحأد تل أحأد أا صف، دات الفلت، طبقات الشافعية شجرة النور البكية في  77

الحــي اتــل  الفــصح لتـد ،  ــراب الـد ل أتــصشااذرات الااذهب فااي أخبااار مااا ذهااب  78
 .م1988 ،1ط/دأ  ،  ،القادت األتناؤصط، دات اتل لث ت لتد :تحق   ،العأاد

صح ، تحق ــــ  بــــ ه351: سا، نقــــا اتــــل البــــاقي الحســــل لتــــد ، أتــــصالصااااحابة  79
 م.1997، 1ط/، الأد نة الأنصتة، يالأبتات

 م.1897 ،1، ط/ل دل ،  تت  هـ369: س  ت ب تل سعد صلة تاريخ الطبر ،  80
هـ  303س :، أتص لتد التحأل أحأد تل  ع ب النسائي ،الضعفاء والمتروكوا   81

 .هـ1396 ،1ط/تحق  : أحأصد إتتاهيم جا د، دات الصلي، ح ب، 
ة أــل البــحابة صالتــابع ل صأبــحاب الحــد  ، أتــص بلــت لأفــتدطبقااات األسااماء ا  82

 م.1987سل نة ال راتي، طصا،  :هـ  تحق  301أحأد التتد  ي س :
 .م1994 تحق  : نصت الد ل  ت به، هـ 804س :اتل الأ قل  ،طبقات األولياء  83
 لصهـــــاب الســـــبليتـــــاع الـــــد ل أتـــــي نبـــــت لتـــــد ا طبقاااااات الشاااااافعية الكبااااارى،  84

 .القاهتة ،تحق  : لتد الفتاح الح ص صآات، دات إحياء ال تب هـ 771س :
هــ  تحق ــ : 851اتــل قاضـي  ــربة س :، أتـص بلــت تـل أحأـد بقاات الشااافعية،ط  85
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 .هـ1407 ،1ط/د. الحا   لتد الع يم اال، لالم ال تب، ت تص ، 
هـ  تحق  : 774س :أتص الفداء إسأال   تل لأت تل لث ت  طبقات الشافع::ا،  86

 م.1993 ،1ط/ د أحأد لأت ها م، صآات، ألتبة الثقا ة الد نية،
هـــ  412س :  أحأــد تــل الحســ ل، أتــص لتــد الــتحأل الســ أي طبقااات الصااوفية،  87

 .هـ1419 ،1ط/، ت تص ، تحق  : أبطفى لتد القادت لطا، دات ال تب
هــ  643س : حلثأال تـل لتـد الـتحأل، اتـل البـص طبقات الفقهاء الشافعية،  88

 .م1992ت تص ، ، تحق  : أح ي الد ل ل ي ن  ب، دات الب ائت
هـــ  تحق ــ : 476إتــتاهيم تــل ل ــي ال ــ تاجي س : إســحا أتــص  طبقااات الفقهاااء،  89

 م.1970 ،1ط/إحسال لباا، دات التائد العتأي، ت تص ، 
تـل ، لتـد الصهـاب تـل أحأـد  سلصا   األنصات  ي طبقا  األايات لطبقات الكبرى ا  90

 .، أبتأد الأ   ي ال تتيهـ ، أح973ل ي الحنفي، ال عتاني، س :
هــ  تحق ـ : 230أتص لتـد هللا أحأـد الأعـتصف بـاتل سـعد س : الطبقات الكبرى،  91

 م.1957-ه1377 ،1ط/ ت تص ، ،دات بادت، أحأد لتد القادت لطا
بأبــترال صالــصاتد ل ل  رــا، أتــص أحأــد تــل  عفــت تــل حيــال  طبقااات المحاادث:ا  92

 م1992   : لتد الغفصت لتد الح  الت ص ي أؤسسة التسالةهـ  تحق369 :س
 .هـ  دات ال تب، ت تص 945س :، الداصصدي أحأد تل ل ي ،طبقات المفسريا  93
 م.1993 تحق  : د سر   جلاتهـ  240سأتص لأتص طبقات خليفة با خيا ،  94
 1984 د. لتد ال ا ي أحأد لتد ال ط   ،العالم اإلسالمي في العصر األمو    95
 .م1985، دات ال تب ،أحأد السع د: ال هتي، تحق  ، برغالعبر في خبر ما   96

 م.  2004 ،1أبت، ط/ ،القاهتة أة ح أي سصأة،أنتصني نتنج، تت  ،العرب  97
أحأــد تــل القاســم، أتــص العبــاا اتــل أتــي  ع:ااوا األنباااء فااي طبقااات األطباااء،  98

 .ت تص  الحياة، هـ  تحق  : د. نجات تضا،668أب بعة س :
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ـــــب البغـــــدادي  ،الملتااااابس إيضااااااحغنياااااة الملاااااتمس   99 ـــــص بلـــــت أحأـــــد الاط  أت
 .م2001 ،1ط/، الت اض،  البلتي ق  : د. يح ى تل لتد هللاهـ  تح463س :

هــ  578، أتـص القاسـم ا ـ  أسـعصد تـل ب ـلصال س :غوامم األسماء المبهمة  100
 .هـ1407، لالم ال تب ،تحق  : د. لج الد ل ل ي الس د

أتـص لتـد هللا أحأـد تـل أنـدل، تحق ـ : أتـص قت بـة  فتح الباب في الكنى واأللقاب،  101
 م.1996 ،1ط/لسعصدية، الت اض، ، ألتبة ال صثت، االفاتاتينظت أحأد 

هـــ  303أتــص لتــد الــتحأل أحأــد تــل  ــع ب، النســائي س :  فضااايل الصااحابة،  102
 هـ.1405 ،1ط/دات ال تب ت تص ، 

أع م الأعا م صالأ ـ اا  صالأس سـص ، أحأـد لتـد  فهرس الفهارس واألثبات  103
  .م1982 ،1ط/تحق  : إحسال لباا، ت تص ،  ،ال تاني، الحي

هــ  تحق ـ : تضـا ت ــدد، دات 385تـل النـديم س   أحأـد تـل إسـحا  الفهرسات،  104
 هـ.1350 ،1ط/ الأعت ة، ت تص ،

تحق ـ :  هــ 764س : أحأـد تـل  ـا ت تـل أحأـد، بـصح الـد ل فوات الوفيات،  105
 م.1974 1ط/ إحسال لباا ت تص ،

م  تقــديم: د. 1981صل د صتانــ  ص  يــام  ــيأا د صتانــ  س : لصااة الحضااارة،   106
 م.1988 ،1ط/ ل باتت، صآات ل، دات ال   ، ت تص ،أح ي الد 

 الـ هتي أا الـد ل أحأـد  الكاشف في معرفة ما له رواية في الكتب الستة،  107
 .م1972 ،1ط/ ،دات ال تب القاهتة ،تحق   لج  ل ي  ه748: س

هــ  تحق ـ : 365 اني س :أتص أحأد تل لدي ال ت  الكامل في ضعفاء الرجال،  108
 .هـ1418، 1ط/ب الع أية، ت تص ، ال تدات ، لادل أحأد

 م.1956، األجهت أبت لقاضي لياض، أطبعة أحأد ل ي بتي ، االشفاء  109
  هـ.1417هـ  دات الق م، 884اتل الع أي س :كنوب الذهب في تاريخ حلب،   110
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 م.1984 ،الأد نة الأنصتةهـ  261س : أس م تل الح اع الكنى واألسماء،   111
 ثقـا ، أتـص تتلـا  تـل أحأـد الاط ـب، ـي أعت ـة أـل الـتصاة اللكواكاب الن:ارات ا  112

 .م1981 تد تب النتي، دات الأأأصل ت تص لتد الق صم ل :تحق   هـ 929س :
 .هـ1400 ت تص  دات بادت ،اتل األث ت ال جتي  ،اللباب في تهذ:ب األنساب  113
  .م1971، تحق  : دائتة الأعتف النظاأية، الرند، اتل ح ت لساا الم:باا،  114
 ـــي  ضـــائ  أأ ـــت الأـــؤأن ل لأـــت تـــل الاطـــاب،  صســـ  تـــل  محااام الصاااواب  115

 .م2000، الأد نة ،العج ج أحأد لتد تحق  : هـ 909 :س، حسل، اتل الأتتد
 تــل يح ــىاأتــي لتــد هللا أحأــد  مااا تاااريخ الحااافظ، المختصاار المحتاااج إليااه  116

 ، ت تص .دات ال تب ،1ط/الدت ثي، ااتبتل اإلأام ال هتي، 
اتـل أنظــصت، تحق ــ : أحأـد اتــل ألــتم، ، مختصاار تاااريخ دمشااق البااا عساااكر  117

 م.1984 ،1ط/تصحية النحاا، صآات، دات الفلت، دأ   
الحسـل، تحق ـ  أحأـد حاأـد ، أحأـد تـل أبـا يع ـى أتـص مختصر طبقات الحنابلة  118

 .الفقري، دات الأعت ة، ت تص 

أعت ـة أـا يعتتـت أـل حـصاد  الجأـال، لتــد هللا  ي ـ ماردة الجنااا وعبارة اليقظااا  119
 .م1970، 2ط/ ، ت تص ،يل أهـ  ا  768س :  اليا عيتل أسعد تل ل ى 

صألــصم  قرــاء األقطــات، أحأــد تــل حبــال تــل أحأــد،  مشاااه:ر علماااء األمصااار  120
 م.1991الأنبصتة،  دات الص اء إتتاهيم: أتجص  ل ى هـ  تحق  354 س :

 .1ط/ الرصل، دات أحأد أحأد دتنيقة، معجم أعالم شعراء المدح النبو ،  121
التصأـي  ،إت ـاد األت ـب إلـى أعت ـة األد ـب، أتـص لتـد هللا يـاقص  عجم األدباء،م  122

 .هـ1414 ،1ط/لباا، دات الغتب، ت تص ،  تحق  : إحسال هـ 626س :
  راب الد ل أتي لتد هللا ياقص  الحأصي، دات بادت، ت تص  معجم البلداا،  123
تحق ـــ : لتـــد هللا لأـــت  هــــ 576أتـــص طـــاهت الســـ في أحأـــد س : ،معجااام السااافر  124
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 .الأأ  ة العتأية السعصدية الباتصدي،
 1988 ، أحأد أحأد  اأ ، ت   الثقا ةأعابتةال ابيا  السصدانية المعجم   125

هـــ  351أتــص الحســ ل لتــد البــاقي تــل قــانا تــل أــتجص  س :معجاام الصااحابة،   126
 ه.1418 ،1ط/ تحق  : بصح تل سالم الأبتاتي، الأد نة الأنصتة،

هـ  تحق  : 317س :اتل  اهن ال البغصي  ،أتص القاسم لتد هللا ،معجم الصحابة  127
 م.2000 ،1ط/ال لني، دات التيال، ال ص  ، د األأ ل أحأ

 الط يعة، ت تص . ،3ط/،  صتع طتاتي ي، معجم الفالسفة  128

 .م1993 ،1ط/ت تص ،  ، لأت تضا لحالة، أؤسسة التسالةمعجم المؤلف:ا  129
 م.2004 ،1ط/ت تص ، ، د. يحي أتاد، معجم تراجم أعالم الفقهاء  130
 م.1992، دات ال   ، أحأد أحأد سالم، جم حفام القردا عبر التاريخعم  131
هــــ  تحق ـــ : لتـــد الع ـــيم 261، أتـــص الحســـل أحأـــد الع  ـــى س :معرفاااة الثقاااات  132

 م.1985 الأد نة الأنصتة، ،العظيملتد
اأـ  هــ  تحق ـ : أحأـد ل233، أتص جلت ا تل ج اد تل بسطام س :معرفة الرجال  133

 م.1985 القبات، دأ  ،
هــ  395أتـص لتـد هللا أحأـد تـل إسـحا  تـل أنـدل العتـدي س :معرفة الصحابة،   134

 م. 2005 ،1ط/، . لاأت حسل بتتي،  اأعة اإلأاتا تحق  : د
هــ  تحق ـ : 430أتص نعيم أحأد تل لتد هللا األبـتراني س :  معرفة الصحابة،  135

 م.1998 ،1ط/اض، لادل تل  صس  العجاجي، دات الصطل، الت 
 .1404، دات الفتقال، ، ال هتي، تحق  : د. هأامالمع:ا في طبقات المحدث:ا  136
تحق ــ :  هـــ 855، أتــص أحأــد أحأــصد، تــدت الــد ل الع نــى س :مغاااني األخيااار  137

 م.2006 - هـ1427 ت تص ، ،الع أية أحأد حسل أحأد، دات ال تب
 هـ.1408، الأد نة الأنصتة، تحق  : أحأد بال  المقتنى في سرد الكنى،  138
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 .القاهتة ،تحق   ل ي لتد الصاحد ،، لتد التحأل تل ا دصل مقدمة ابا خلدوا   139
أتــص جلت ــا يح ـــى  ،حأــدأتــي حنيفــة صأالــ  صال ـــا عي صأ منااابل األيمااة األربعاااة  140

 م.2002 ،التحأل، الأ    رد لتدأحأصد  تحق   هـ 550:  سالس أاسي
 .ت تص هـ  310الطتتي س : أحأد تل  ت ت،  المنتخب ما ذ:ل المذ:ل،  141
لتــــد ال ــــت م تــــل أحأــــد الســــأعاني  المنتخااااب مااااا معجاااام شاااا:وأ الساااامعاني،  142

 م.1996 ،1ط/ ، لالم ال تب الت اضتحق  : أص   تل لتد هللا هـ 562:س 
 هـ.1358ح دت آباد الدلل، اتل ال صجي،  ،المنتظم في تاريخ الملو  واألمم  143
 م.1994، 34ط/دات الأعت ة،  ،، لصيا أا صفعالمالمنجد في اللغة واأل  144
هــ  507اتـل القيسـتاني س : أـد تـل طـاهت،أتص الفض  أح ،المؤتلف والمختلف  145

 .هـ1411، ق  : لأال  صس  الحص ، دات ال تبتح
 صســ  تــل تغــتي تــتدي أتــص الأحاســل،  ، ــي أــل صلــي الســ طنة مااورد اللطافااة  146

 .هـ ، تحق  : نت   أحأد لتد العج ج أحأد، دات ال تب، القاهتة874س :
    صل  ــه، الســ د أتــص ــي ت ــال الحــد موسااوعة ألااوال اإلمااام أحمااد بااا حنباال  147

 م.1997 ت تص ، الأعاطي النصتي، لالم ال تب،
 .م1992تصنا،  ،الأنعم الحفني، دات الأعاتف د. لتد، الموسوعة الفلسفية  148
 ،د. لــصل ال ــت   قاســم، الاتطــصم ،موسااوعة القباياال واألنساااب فااي السااوداا  149

 .م1996  أرصت ة السصدال،
إلـداد د. تأـجي البع بلـي، دات  عـاتف أيسـتة،، دائـتة أموسوعة الماوارد العربياة  150

 .م1990 ،1ط/الع م، ت تص ، 
  .هـ1382الت اصي،  يل  :ال هتي، تحق   ،م:باا االعتدال في نقد الرجال  151
 ــي أ ــص  أبــت صالقــاهتة،  تــل تغــتي تــتدي:  أــال الــد ل أتــي  النجااوم الباهاارة  152

 الع أية، ت تص . ، دات ال تبهـ  874س : الأحاسل
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اتل ح ت العسقصني، تحق  : لتد العج ج أحأد تـل  نبهة األلباب في األلقاب،  153
 .م1989 ،1ط/الأأ  ة العتأية السعصدية، الت اض، ، بال 

 ــي أعت ــة أهــ  الثقــة صالســداد، أحأــد تــل أحأــد، أتــص نبــت الهدايااة واإلرشاااد   154
 .هـ1407 ،1ط/ال  ثي، دات الأعت ة،  هـ  تحق  : لتد هللا398س : ال صبا ي

 م. 1951،تصل، بغدادنأسأال   با ا البغدادي إستا هدية العارف:ا،  155
هــ  تحق ـ : 764بصح الـد ل ا  ـ  تـل أ بـ  البـفدي س :  الوافي بالوفيات،  156

 م.2000 -هـ1420 ،1ط/ت تص ،  ،، دات إحياء التتا أحأد األتناؤصط
هــــ  تحق ـــ : لـــادل 810اتـــل قنفـــ س : ،اط ـــبأتـــص العبـــاا أحأـــد ال ،الوفياااات  157

 .1983، 4ط/ت تص ،  ،نص رض، دات اآل ا 
ــد ل أحأــد البماااا،  وأنباااءوفيااات األعياااا   158 تــل ح  ــال، اأتــص العبــاا  ــأا ال

 .هـ1397، 1ط/ ، دات بادت ت تص ،هـ  تحق   إحسال لباا681س :
 ح م  عشر: هكرس ئل وهكموري ت:

 ،، تسـالة دلتـصتال  ـي العق ـدةبالسـصدال صأصقـ  اإلسـصم أنرـافرلة الجمهاوري:ا    .1
ـــد /إلـــداد ـــد /الأ  ـــد، إ ـــتاف  ـــصقي ب ـــ ت لت العج ـــج لت ـــد،  اأعـــة أم  د. لت
 م.1983 الأأ  ة العتأية السعصدية، القتى،

أ  ـــة دصت ـــة تبـــدت لـــل التئاســـة العاأـــة إلداتا   ،ساااالميةمجلاااة البحاااوث اإل  .2
 .البحص  الع أية صاإل تاء صالدلصة صاإلت اد

  ــــة أ هـــــ 1388أبــــدتها: أحأــــد حســــل الج ــــا  با ــــا س :  ،مجلااااة الرسااااالة  .3
 .السعصديةالأأ  ة العتأية ، ال اأعة اإلسصأية بالأد نة النتصية

 م.1995لام ص  ،م1961القضائية لعام  المجلة  .4
 .هـ 1354  :س ،أ أصلة أل الأؤلف ل، أحأد ت  د تضا ،مجلة المنار  .5
،  اأعــة أم دتأــال اإلســصأية، أطــابا الســصدال مجلااة كليااة الشااريعة والقااانوا   .6

 م.2010 ،الس س ة الثانيةالعدد، ل عأ ة، 
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 فهرس الموضوعات
 أ ا سترصل
 ب اإلهداء

 ع ال لت صالتقد ت 
  ي الأقدأة 

 الفصل األول                         
 لدراسة وتاريخ وعوامل وأنواع الجرايممفاهيم ا        

1 

 2   .المبحث األول: مفهوم اإلجرام بسبب المعتقد
 3                                                               .المطلب األول: مفهوم اإلجرام

 3 .تعت   اإل تام  ي ال غة:  أص ج    
 8 .ل تليتعت   اإل تام  ي ا بطصح ا: ثانياج    
 12 .تعت   اإل تام  ي القانصل  :ثالثاج    
 14 .تعت   ال ت أة  ي القانصل : تابعاج    

 21 .المطلب الثاني: مفهوم السبب
 21 .تعت   الستب  ي ال غة أص ج :   
 23 .تعت   الستب  ي ا بطصح ال تلي ثانياج:   
 26 .الأفرصم الف سفي ل ستب ثالثاج:   
 28 .تعت   الستب  ي القانصل  :تابعاج    

 30 .المطلب الثالث: مفهوم المعتقد
 30 .تعت   الأعتقد  ي ال غة:  أص ج    
 31 .تعت   الأعتقد  ي ا بطصح ال تلي: ثانياج    
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 36 .الأعتقد  ي القانصل  ثالثاج:   
 41 .ا لتقاديةصال ت أة أقاتنة ت ل ال ت أة العادية  تابعاج:   

 44  .الثاني: مفاهيم ذات صلة بمفهوم المعتقدالمبحث 
 45 .المطلب األول: المذهب والطريقة

 45  .الأ هب أص ج :   
 47 .الطت قة ثانياج:   

 48  .المطلب الثاني: الفكر والرأ 
 48  .أص ج : الفلت   
 50 .التأي ثانياج:   

 52 .المطلب الثالث: الم:ول واالتجاهات
 52  .لأ صلا أص ج :   
 53 .ثانياج: ا ت اها    

 55 .متاريخ اسباب الجرايم والعوامل المفسرة لإلجرا المبحث الثالث:
 56 .المطلب األول: تاريخ أسباب الجرايم

 56 .أسباب ال ت أة  ي العبصت األصلى أص ج :   
 63 .تات ة أسباب ال ت أة  ي ال ت عة ثانياج:   
 66 .ت ة أسباب ال ت أة بال ت عةأقاتنة تا ثالثاج:   

 75 .المطلب الثاني: العوامل المفسرة لإلجرام
 75 .أص ج : العصاأ  الداا ية   
 86 .العصاأ  الاات ية ثانياج:   
 91 .ثالثاج: لصقة العصاأ  باإل تام ا لتقادي   
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 92 .المطلب الثالث: النظرية الناتجة ما العوامل المفسرة لإلجرام
 94 .مبحث الراب : أنواع الجرايم في الشرع والقانوا ال

 95 .الجرايم تقسيمالمطلب األول: 
 96 .تقسيم ال تائم بحسب  ساأة العقصبة أص ج :   
 97 .تقسيم ال تائم لأب حة أعتتتة ثانياج:   
 98    .تقسيم ال تائم  ي القانصل السصداني ثالثاج:   

 99 .المطلب الثاني: مفهوم الحدود
 99 .تعت   الحدصد  ي ال غة: أص ج    
 100 .ا بطصح ال تلي تعت   الحدصد  ي :ثانياج    
 103 .تعت   الحدصد  ي القانصل ثالثاج:    

 105            .المطلب الثالث: مفهوم التعبير
 105 . ي ال غة التعج تتعت   : أص ج    
 106 .ال تلي ا بطصح  ي التعج تتعت    :ثانياج    
 109 . ي القانصل  التعج تتعت   ثالثاج:    
 109 .أقاتنة تعات   الفقراء صالقانصل : تابعاج    

 الفصل الثاني                        
 الوالعة ج للجرايم بسبب المعتقد ذنما            
                                       واألنفس على األعرام واستباحة الخمر          

113 

 114 .المبحث األول: البنا بسبب المعتقد
 115 .المطلب األول: مفهوم البنا

 115 .تعت   الجنا  ي ال غة أص ج :   
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 117 .تعت   الجنا  ي ا بطصح ال تلي ثانياج:   
 121 .ثالثاج: تعت   الجنا  ي القانصل    
 122 .نصل تابعاج: أقاتنة تعت   الفقراء صالقا   
 124 .لبنا بسبب المعتقدنماذج ل: ثانيال طلبالم
 124 .الجنا بستب الأعتقد  ي العبصت القديأة: اص ج    
 125 .نظام اإللاتة الأؤقتة لإلن اب ثانياج:   
 127 .الجنا بستب الأعتقد  ي لبت النتصة الأحأدية ثالثاج:   
 130  .ل أالا نأا ع ل جنا أل الفت  صا تابعاج:   

 130 .جصاع الأرا تا  ل أالة الأس أ لالنموذج األول: 
 130  .اص ج : تعت   أؤسا الفتقة   
 134  .حلم جصاع  أالة الر تة صالت ف ت ثانياج:   
 136 .ثالثاج: حلم العقد ل ى الأتأة  ي لدترا   

 138 .اإباحية الفت  الباتية بستب أعتقداترالنموذج الثاني: 
 138 .تعت   الفتقة الباتية صأؤسسرا:  اص ج    
 151 .حلم اإلسصم   رم: ثانياج    
 152 .ثالثاج: إلدام الفتقة الباتية   

 156 .أاأيةجصاع الأتعة لند ال يعة اإلالنموذج الثالث: 
 156 .تعت   ال يعة:  اص ج    
 159 .ة صالأتعةأل أهم أعتقدا  ال يعة الت عة صالتقي ثانياج:   
 162 .ليفية جصاع الأتعة ثالثاج:   
 166 .أحاد ثرم  ي التت  ب بالأتعة تابعاج:   
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 170 .أدلة الأؤ د ل صالأاالف ل ل أتعة: ااأساج    
 179 .تأي ل أاء اإلسصم  ي الأتعة :سادساج    

 187 .جصاع الت تأة لند الفتقة ال أرصت ة النموذج الراب :
 187 .تعت   الفتقة صأؤسسرا اص ج :   
 191 .ثانياج: ليفية جصاع الت تأة   
 193 .إلسقاطه أتلال العقدطه أحأد تع    أحأصد  ثالثاج:   
 199 .أقاتنة  تصط الجصاع ال أرصتي بال تع صالقانصل  تابعاج:   
 210 .حلم جصاع ال أرصتي أل الأس أة :ااأساج    

 215 .ي الشرع والقانوا المطلب الثالث: عقوبة البنا ف
 215 .لقصبة الجنا  ي ال تع اص ج :   
 218 .لقصبة الجنا  ي صالقانصل : ثانياج    

 219          .المبحث الثاني: القذف بسبب المعتقد
 220  .المطلب األول: مفهوم القذف

 220 .أص ج : تعت   الق ف  ي ال غة   
 221 .ال تلي تعت   الق ف  ي ا بطصح ثانياج:   
 223 .ثالثاج: تعت   الق ف  ي القانصل    

 224 .ج للقذف بسبب المعتقدذالمطلب الثاني: نما
 230 .المطلب الثالث: عقوبة القذف في الشرع والقانوا 

 230  .لقصبة الق ف  ي ال تع أص ج :   
 232 .ثالثاج: لقصبة الق ف  ي القانصل    

 233 .المعتقد المبحث الثالث: الخمر بسبب
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 234 .المطلب األول: مفهوم الخمر
 234 .أص ج : تعت   الاأت  ي ال غة   
 236 .تعت   الاأت  ي ا بطصح ال تلي ثانياج:   
 239 .ثالثاج: تعت   الاأت  ي القانصل    

 241 .ج للخمر بسبب المعتقدالمطلب الثاني: نماذ
 244 .القانوا المطلب الثالث: عقوبة الخمر في الشرع و 

 244  .أص ج : لقصبة الاأت  ي ال تع   
 446 .: لقصبة الاأت  ي القانصل ثانياج    

 247 .المبحث الراب : القصاص بسبب المعتقد
 248 .المطلب األول: مفهوم القصاص

 248 .أص ج: تعت   القبا،  ي ال غة   
 249 .تعت   القبا،  ي ا بطصح ال تلي ثانياج:   
 251 .ثالثاج: تعت   القبا،  ي القانصل    

 252 .ج للقصاص بسبب المعتقدذالمطلب الثاني: نما
 252 .أص ج : الثأت  ي البع د الأبتي    
 254 .ثانياج: أعتقداترم  ي الثأت   
 256 .ثالثاج: أقاتنة القبا، ت تائم الثأت   
 258 .تابعاج: حلم الثأت بستب الأعتقد   

 260  .اً ولانون اً ثالث: العقوبة إذا سقط القصاص شرعالمطلب ال
 260   ي ال تع. قبا،الإ ا سقط عقصبة الأص ج :    
 261 . ي القانصل  قبا،الإ ا سقط عقصبة الثانياج:    
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 الفصل الثالث                           
 ج للجرايم بسبب المعتقد ذنما                   

 اإلسالمعا المتعلقة باألموال واالرتداد               

262 

 263 .المبحث األول: السرلة بسبب المعتقد
 264  .المطلب األول: مفهوم السرلة

 264 .أص ج: تعت   الستقة  ي ال غة   
 265 .تعت   الستقة  ي ا بطصح ال تلي ثانياج:   
 267 .ثالثاج: تعت   الستقة  ي القانصل    
 269 .ج للسرلة بسبب المعتقدذلب الثاني: نماالمط
 269 .الستقة بستب أعتقدا  د نيةالنموذج األول:    
 271 .ستقة لتب القتآل صالفقه صالع صم ال تلية النموذج الثاني:   
 274 . حد لات ة ال تبالنموذج الثالث:    
 275 .ستقة ال رتأاء بستب الأعتقدالنموذج الراب :    
 276 .ليفية اتت اب ستقة ال رتأاء ص ج :أ   
 277 .ثانياج: تأي األئأة  ي ستقة ال رتأاء   
 280  .ال أالا  أص: ستقة الفت  النموذج الخامس   

 281 .المطلب الثالث: عقوبة السرلة في الشرع والقانوا 
 283  .المبحث الثاني: الحرابة بسبب المعتقد

 284  .المطلب األول: مفهوم الحرابة
 284 .أص ج: تعت   الحتابة  ي ال غة   
 285 .تعت   الحتابة  ي ا بطصح ال تلي ثانياج:   
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 286 .ثالثاج: تعت   الحتابة  ي القانصل    
 289 المطلب الثاني: نماذج للحرابة بسبب المعتقد.

 289 .: الرتتة  ي السصدالالنموذج األول   
 289 .ص ج : تعت   الرتتةأ   
 291 .ثانياج: أ تأا الرأباتة   
 294 .ثالثاج: أعتقد الرأباتة  ي الستقة   
 298 .تابعاج: حلم الرتتة  ي السصدال   
 301 .: أ جتة أس د الثصتة الحاتة األصلىالنموذج الثاني   
 302 .ص ج : أل أهم أعتقداترمأ   
 324  .ثانياج: حلم أل لم يحلم بأا أنجل هللا   
 328 .ثالثاج: حلم ت ف تهم لألأة السصدانية   
 333 .تابعاج: حلم الأحاتب ل ى التأص     

 335 .المطلب الثالث: عقوبة الحرابة في الشرع والقانوا 
 338 .المبحث الثالث: البغي بسبب المعتقد

 339  .المطلب األول: مفهوم البغي
 339 .أص ج: تعت   البغي  ي ال غة   
 340 .تعت   البغي  ي ا بطصح ال تلي نياج:ثا   
 343 .ثالثاج: تعت   البغي  ي القانصل    

 344 .ع ل بغي بستب الأعتقد الأط ب الثاني: نأا
 346 .الأط ب الثال : لقصبة البغي  ي ال تع صالقانصل 

 347 .المبحث الراب : الردة بسبب المعتقد
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 348  .المطلب األول: مفهوم الردة
 348 .أص ج: تعت   التدة  ي ال غة   
 349 .تعت   التدة  ي ا بطصح ال تلي ثانياج:   
 353 .ثالثاج: تعت   التدة  ي القانصل    

 354 .لردة بسبب المعتقدما اج ذالمطلب الثاني: نما
 354 .النموذج: فرلة الجمهوري:ا بالسوداا   
 354 .ال أص ج : أعتقداترم أل الا   هم الا   
 368 .أعتقداترم  ي القتال صتأص  رم له ثانياج:   
 380 .نتصيةأعتقداترم الت ف ت ة  ي السنة ال ثالثاج:   
 393  .بأل اإلسصم   يب   ل قتل الع ت ل رمأعتقدات: تابعاج    
 398 . ي إسقاط أتلال اإلسصم بالتتقي ااأساج: أعتقدا  ال أرصتي  
 405 .طه أحأدالحلم البادت  ي تدة أحأصد الفتاصى ص سادساج:  

 423      .المطلب الثالث: عقوبة الردة في الشرع والقانوا 
 432 .والتوصيات النتايج أهم ملوتش الخاتمة -
 438 .العامة الفهارس -
 439 .القتانية اآليا   رتا -
 446  رتا األحاد   النتصية. -
 448  رتا اآلثات. -
 448 صم. رتا األل -
 452 .الأبادت صالأتا ا رتا  -
 504 . رتا الأصضصلا  -
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 كتب صدرت للمؤلفة:
 اإل تام بستب الأعتقد. /1
  ي اإل تام.ال ل صال ياط ل صأثتهم  /2
 أل أتصع حلم صصبايا األ لياء صالعقصء. /3

 كتب للمؤلفة تحت الطب :
 آداب الع م ص قه الاصف. /1
 تحض ت األتصاح ت ل الحقيقة صالصهم. /2
 . التعبب لدا ا ل  ت أة /3
  قه الأعاأص  اإلسصأية. /4
 القانصل اإلداتي. /5
 القانصل البحتي صال صي. /6
 تي.القانصل الت ا /7
 القانصل الدستصتي صالنظم السياسية. /8
 قانصل ال تلا . /9
 أدا  أبصل الفقه. /10
 أقابد ال ت عة اإلسصأية. /11
 الأنظأا  الدصلية. /12
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