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 البحث التاسع   

 
 
 

 االستفصاش انُبتج عٍ اخلٍبَت انصٔجٍت 
 ٔأحسِ عهى ادلسئٕنٍت اجلُبئٍت

 يف انفقّ اإلساليً
 

 دادــــإع
 د/ عبدالفتاح بهٌج عبدالداٌم علً العواري

 بكلٌة الشرٌعة والقانون بأسٌوطعضو هٌئة التدرٌس 

 قسم الفقه

 (مٕٙٔٓ -هـٖٚٗٔ)
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  525             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ت ُخوُنوا و   الرَُّسول  و   آم ُنوا ال  ت ُخوُنوا المَّه   ا أ يُّه ا الَِّذين  ي

ان اِتُكمْ    أ ْنُتْم ت ْعم ُمون  و   أ م 

 
 صدق هللا العظيم

 (ٕٚاألنفال: اآلية/)
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 ةـــــالمقدم
هلل وال يلــ، و ومــن عالحمــهلل ا الــذع لــرع لنــا لــريعة مــن اتبعهــا يســ

ألــههلل أن ال إلــه إال ااو الواحــهلل األحــهللو الفــرهلل خالفهــا نــهن لــه معيلــة  ــنكا و و 
الصمهللو وألـههلل أن سـيهللنا محمـهللا  نبـه الهـهلللو والمن،ـذ مـن الـرهلللو و مـ  آلـه 

 وصحبهو ومن بلريعته تمسك واهتهلللو وبعهلل:
ل،هلل كّرم اا سبحانه وتعال  اإلنسانو ومن مظاهر هذا التكريم أن من 

أن يكـون طـاهرا و بـل وا تبرتـه م،اصهلل اللريعة اإلسبلمية الحفاظ  م  نسـمه بـ
 .(ٔ)اللريعة اإلسبلمية من ال روريات الخمس

حــهلل الزنــ و وذلــك حفاظــا   - ــز و ــل -ومــن الحــهللوهلل التــه لــر ها اا
 مــ  الفــروجو وأن يــأته النســل طيبــا  طــاهرا  حســب الطري،ــة التــه حــهللهللها اا 

 سبحانه وتعال  له.
وق المعنويــة وممــا ال لــك نيــه أن  ــرض اإلنســان ولــرنه مــن الح،ــ

ة لهو وقهلل حرم اإلسـبلم كـل مـا يـؤهللع إلـ  الطعـن نيـهو واالسـتهانة بـهو ماألصي
ــذلك ن ــهلل أن اللــريعة اإلســبلمية أو بــت  مــ  اإلنســان أن  وقــوال و أو نعــبل   ول

يكــون ويــورا   مــ   ر ــه ولــرنهو وأن يبــذل كــل لــل حتــ  روحــه مــن أ ــل 
 االنتراء.الحفاظ  م   ر هو ليب،  مصونا  بعيهللا   ن العبث و 

ـــ   ـــذلك ت ـــهلل  يو ـــب  م ـــ  لملـــرظ مكانـــة  ظيمـــةو ول واإلســـبلم أول
ــر  ــر المنك ــام بت يي ــل واألمــة كمهــا ال،ي ــر اإلنســان المســممو ب ــر مــن المنك ويعتب

الوا ب ت يير  أن ي ـبط الـزوج زو تـه وهـه متمبسـة ب ريمـة الزنـ و وال لـك 
                                                 

كاه اثااٍ عفاابٌ نهُ ااو  -1/10عاا  -( انًٕافقاابدإ رثااواْٛى ثااٍ يٍٕااٗ انهقًااٙ ان اابطج2ٙ)

 و.2991-ْ 2121ط أٔنٗ  -انًًهكخ انعوثٛخ انَعٕكٚخ -ٔانزٕىٚع
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مـ  ذلـك الـزوج أن هذ  الواقعة أو ال ريمة النكراء لها مالها مـن تـأرير قـوع  
المكموم نه لرنهو نهه من أقول أسباب االستفزاز لمزوجو حيث قـهلل ال يتمالـك 
أ صــابهو وي يــب  نــه  ،مــهو وتســيطر  ميــه ال يــرة ال،اتمــةو ني،ــهللم  مــ  قتــل 
الزو ة ومن يزن  بهاو نهل هذا االستفزاز يعتبر من األ ذار المخففة لمع،وبة 

 منها نه الف،ه اإلسبلمه. أو المانعة
ذا مــا أرهللت البحــث نيــهو ومــا وقــع اختيــارع  ميــهو وقــهلل اختــرت لــه هــ

الزو يةو وأرر   مـ  المسـلولية ال ناليـة  الخيانة نوانا : "االستفزاز الناتج  ن 
 نه الف،ه اإلسبلمه".

 أسباب اختيار المو وع:
أوال : هــذ  الملــكمة تعتبــر مــن أقــوع الملــكبلت التــه تعصــظ بكيــان األســرةو 

ن مبنة األول  نه بناء الم تمعو نهن صوالته تعتبر الم حت صـم  الم تمـعو وا 
 نسهللت نسهلل الم تمع.

ت ــع الحــل األمرــل لهــذ   -حســب اطبل ــه -رانيــا :  ــهللم و ــوهلل هللراســة ســاب،ة
ال ريمة البلعةو وأن  ل ما أطمعت  ميه هو  بارة  ـن تـر ي  ألقـوال بعـض 

 الف،هاء ال،هللام .
والمرله  ن هـذ  ال ريمـةو نكـان البـهلل  رالرا : كررة الحهلليث نه اإل بلم الم،روء

من الوقوظ أمام هذا األمـر السـت بلء موقـظ اللـريعة اإلسـبلميةو ومـا سـطر  
 الف،هاء العظام حول هذ  المسألة.

رابعا : اال تهاهلل نه محاولة الوصول إل  اإل ابة اللانية لهذ  الملكمةو والتـه 
تــه بهــذا األمــرو تحفــظ  مــ  الــزوج كرامتــهو وتصــون لــه حياتــهو  نــهلل مفا أ

 من قبل الزو ة ولريكها.  واستفزاز 
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 ملكمة الهللراسة:
قـهلل ي،ــع الكريــر مــن ال ــرالم المتعم،ـة باللــرظ نــه الم تمعــات العربيــة 

نما أساسها هـو  هللواإلسبلميةو وهه نه الح،ي،ة ال تستن إل  الع،ل والمنطقو وا 
 بهات.اإللا ات الكاذبةو واوتيال لمسمعةو وو ع اإلنسان نه مواطن الل

ــ  اإلنســان أن يتر  ــه ني ــب  م ــثو مي ــه  ي ويتربــتو وال يأخــذ أهــل بيت
 الحسـرة ال ي نـه مـن ورالهـا إال قهلل ات الكاذبةو وال ي،هللم  م  تصرناتباإللا 

ن نه مفا ـأة الـزوج لزو تـه وهـه متمبسـة ب ريمـة مكوالنهللمو ولكن الملكمة ت
ي،ـهللم  مـ  قتـل  الزن و نهو أمام خيـارينو أحـهللهما ألـهلل مـن اآلخـرو األول: أن

ــهو وكــذلك  ــذع وقــع  مي الزو ــة ومــن يزنــه بهــاو نتي ــة لبلســتفزاز اللــهلليهلل ال
يـتمكن مـن إربـات ال  ب وال يرة ال،اتمة الته تممكتهو ونه هـذ  الحالـة إن لـم 

ة أو إقــرار أوليــاء الم،تـولو نســوظ ُيســأل  ــن نعمــه هــذاو نــيهـذ  ال ريمــة بالب
 ،تل.ويتحمل المسلولية ال نالية  ن  ريمة ال

الرانه: أن يترك الزانه يمارس  ريمتـه رـم يـذهب إلح ـار اللـهوهلل  مـ  هـذ  
ــ ــهلل يكــون الزانــه أنهــ   ريمتــهو وأخــذ حظــه مــن  ةال ريمــةو وبطبيع الحــال ق

 زو تهو نيموت الزوج ويظا  وألما  لعهللم إربات هذا األمر.
ربـات ر هذا المنكر بيهلل  هللون مطالبته بهيأي ا : إذا أ طينا الحق لمزوج نه ت ي

ذلكو نهننا وببل لك سوظ نفـت  البـاب  مـ  مصـرا يه لكـل مـن يريـهلل االنت،ـام 
مــن زو تــهو أو مــن لــخص آخــرو بــأن يــهلل و  إلــ  بيتــه رــم ي،ــوم ب،تمــه هــو 

 وزو تهو ويهلل ه بعهلل ذلك أنه  بطهما يمارسان  ريمة الزن .
نكـــان البـــهلل مـــن الوقـــوظ  مـــ  هـــذا األمـــرو ومحاولـــة إي ـــاهلل اإل ابـــة 

 هذ  التساؤالت.اللانية  م  
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 خطة البحث:

 سوظ أقوم بمليلة اا تعال  بت،سيم هذا البحث إل :
 م،هللمةو وربلرة مباحثو وخاتمة.

 الم،هللمة: ونيها أهمية المو وعو وأسباب اختيار و وملكمة هذ  الهللراسة.
 المبحث األول: التعريظ بمفرهللات  نوان البحث واأللفاظ ذات الصمة.

 الف،هه لبلستفزاز الناتج  ن الخيانة الزو ية.المبحث الرانه: التكييظ 
 المبحث الرالث: االستفزاز والمسلولية ال نالية.

خاتمـــة البحـــث: وتلـــتمل  مـــ  أهـــم النتـــالج والتوصـــياتو ونهـــرس المرا ـــعو 
 ونهرس المو و ات.

هلل: ناا أسأل أن يكون هذا العمـل خالصـا  لو هـه الكـريمو إنـه نعـم المـول  ـوبع
م  اا  م  سيهللنا محمهلل و م  آله وصحبهو ومن تبعه إل  ونعم النصيرو وص

 يوم الهللين.
 كتبه العبهلل الف،ير إل  اا تعال :

 هلل/  بهللالفتاح بهيج  بهللالهللايم  م  العوارع  
 كمية اللريعة وال،انون -  و هيلة التهللريس  

  امعة األزهر بأسيوط.
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 ادلبحج األٔل
 انتعسٌف مبفسداث عُٕاٌ انبحج 

 ظ ذاث انصهتٔاألنفب
 
 ونيه مطمبان:* 
 

 المطمب األول: التعريظ بمفرهللات  نوان البحث.
 المطمب الران : األلفاظ ذات الصمة.
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 ادلطهب األٔل
 انتعسٌف مبفسداث عُٕاٌ انبحج

ســـوظ أقـــوم بملـــيلة اا تعـــال  نـــه هـــذا المطمـــب بـــالتعريظ لـــبعض 
زو والخيانــة المصــطمحات التــه ورهللت نــه  نــوان البحــثو وذلــك مرــل االســتفزا

 الزو يةو والمسلولية ال ناليةو وذلك نه ربلرة نروع:
 الفرع األول: مفهوم االستفزاز.

 الفرع الران : مفهوم الخيانة الزو ية.
 الفرع الرالث: مفهوم المسلولية ال نالية.

 انفسع األٔل
 صاشـٕو االستفـيفٓ

 أوال : االستفزاز ل ة:
عــا م نــه مــاهللة "نــزز"و حيــث لفــظ االســتفزاز ورهلل نــه كتــب الم ــة والم

 ي،ول صاحب لسان العرب: ونز  نزا  وأنز : أنز ه وأز  ه وطير نؤاهلل .
واســتفز  مــن اللــل: أخر ــهو واســتفز : ختمــه حتــ  أل،ــا  نــه مهمكــةو 

 .(ٔ)واستفز  الخوظ أع استخفه
واســتفز يســتفزو اســتفززو واســتفز اســتفزازا  نهــو مســتفزو والمفعــول 

ع أو ـبه وآرـار و وأز  ـهو وهي ـهو وي،ـال: اسـتفز : مستفزو واسـتفز نبلنـا : أ
                                                 

 -كاه صابكه -يابكح ففايىف 5/192عا  -( نَبٌ انعوةإ يؾًل ثٍ يكاوو عهاٙ ثاٍ يُ إه2)
ْ ، رابط انعاؤً ياٍ عإاْو انقابيًٕإ يؾًال ثاٍ يؾًال عجال 2121ط صبنضخ  -ثٛؤد

ْاا ، 2121ط أٔنااٗ  -كاه انفكااو ثٛااؤد -ياابكح ففاايىف -8/211عاا  -انااوىاا انؾَااُٛٗ

يابكح  1/890عا  -انصؾبػ رابط انهةاخ ٔصاؾبػ انعوثٛاخإ رٍاًبعٛم ثاٍ ؽًابك انغإْوٖ
األَإاه و، يغًاع ثؾابه 2981 -ْا 2101ط هاثعاخ  -ثٛؤد -كاه انعهى نهًالٍٚٛ -)فيى(

فٙ غوائت انزُيٚم ٔنطبئف األفجبهإ عًبل انلٍٚ يؾًل طبْو ثٍ عهٙ انصلٚقٙ انُٓال٘ 

ط صبنضاخ  -يطجعاخ يغهاٌ كائاوح انًعابهع انعضًبَٛاخ -يبكح )فايى( -1/215ع  -انكغوارٙ
 و.  2961 -ْ 2181
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 .(ٔ)من المكانو واستفز  الخوظ: استخفه واستهلل ا  وحركه أع أخر ه
وبــذلك يتبــين أن المعنــ  الم ــوع لبلســتفزاز ال يخــرج  ــن كونــه نتي ــة 

نزا ــهو تصــرظ مــن لــخص للــخص آخــر  ــارة هــذا اللــخصو وا  ــه إر نــتج  ن
 بــروا  ـن ذلـك بأنـه: "أنز ـه وأز  ــه وهيـاج ملـا ر و حتـ  أن  ممـاء الم ـة 

 وطير نؤاهلل ".
 رانيا : لفظ االستفزاز نه ال،رآن الكريم.

 ورهلل لفظ االستفزاز نه ال،رآن الكريم نه ربلرة موا ع:
 المو ع األول: قوله تعال : 

  ـْوِتك  و ْيِمـك  أ  ْ و   اْست ْفِزْز م ِن اْسـت ط ْعت  ِمـْنُهم ِبص  م ـْيِهم ِبخ   ر ِ ِمـك  و   ِمـْب   

م ا ي ِعهلُلُهُم اللَّْيط اُن ِإالَّ ُوُرورا  و   ِ هلْلُهمْ و   األ ْوالهللِ و   أل ْمو الِ ا ل اِرْكُهْم ِنهو  
(ٕ) 

 :-رحمه اا -ي،ول ابن  الور
ــل... أع  ــرك التراق ــب الفــزو وهــو الخفــة واالنز ــاجو وت "االســتفزاز: طم

 .(ٖ)استخفهم وأز  هم"
 .(ٗ)ه واستخفهوقيل: معنا : نز  الخوظ واستفز و أع أز  

 :-رحمه اا -وي،ول اإلمام ال،رطبه

                                                 

 -1/2101ع  -( يعغى انهةخ انعوثٛخ انًعبصوحإ ك/ أؽًل يقزبه عجلانؾًٛل عًو ٔآفو2ٌٔ)

 و.1008 -ْ 2119ط أٔنٗ  -عبنى انكزت -1161بكح )ع ى ى( هقى ي

 .61( ٍٕهح اإلٍواءإ اٜٚخ/1)

انالاه انزََٕاٛخ  -25/251عا  -( انزؾوٚو ٔانزُإٚوإ يؾًال انطابْو ثاٍ عباإه انزََٕا1ٙ)

 و.2981رٌَٕ  -نهُ و
عًابكح  -21/289عا  -( انزفَٛو انجَٛظإ أثٕ انؾٍَ عهاٙ ثاٍ أؽًال ثاٍ يؾًال انٕاؽال1٘)

ْا ، يفاابرٛؼ 2110ط أٔناٗ  -عبيعاخ اإليابو يؾًال ثاٍ ٍاعٕك اإلٍااليٛخ -نجؾاش انعهًاٗا
 -12/161عا  -انةٛت )انزفَٛو انكجٛو(إ يؾًل ثٍ عًو ثٍ انؾَاٍ ثاٍ انؾَاٍٛ اناواى٘

 ْ . 2110ط صبنضخ  -ثٛؤد -كاه رؽٛبء انزواس انعوثٙ
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"قولــه تعــال : "واســتفزز" أع اســتزل واســتخظو وأصــمه ال،طــعو ومنــه 
تفــزز الرـــوب إذا ان،طــعو والمعنـــ  اســتزله ب،طعـــك إيــا   ـــن الحــقو واســـتفز  

 .(ٔ)ير مطملن. أهـ"والخوظ أع استخفهو وقعهلل مستفزا  أع 
 المو ع الرانه: قوله تعال :

  ــاهلُلوا ا ِ و ــال  ن ك  ــوك  ِمْنه  ــن  األ ْرِض ِلُيْخِرُ  ون ك  ِم ــت ِفزُّ ــون  و   ي ْس ذا  الَّ ي ْمب ُر اِ 
ِخبلن ك  ِإالَّ ق ِميبل  

(ٕ). 
 :-رحمه اا -ي،ول اإلمام األلوسه
ن كاهللوا كما روع  ن ابن  باس وقتاهلل  وويرهماو  -أع أهل مكة -"وا 

مــن األرض أع األرض  ليســتفزونك ليز  ــوك ويســتخفونك بعــهللاوتهم ومكــرهم
الته أنت نيها وهه أرض مكة ليخر وك أع ليتسببوا إل  خرو ك منهاو وكان 

ــا نعمــوا مــن حصــر   ــه  ميــه  هــذا االســتفزاز بم ــه اللــعب والت ــييق  مي ن
 .(ٖ)الصبلة والسبلم.. أهـ"

 المو ع الرالث: قوله تعال :
  ِميعا  و   ن ا ُ أ ر اهلل  أ ن ي ْست ِفزَُّهم مِّن  األ ْرِض ن أ ْور قْ ن م ن مَّع ُه   

(ٗ). 
أراهلل نر ــون أن يســتفزهم أع: يســتخفهم ويــز  هم مــن األرضو أرض 
مصــرو نأورقنــا  ومــن معــه  ميعــا و نعكســنا  ميــه  ممــه ومكــر و ناســتفززنا  

                                                 
 -20/188عا  -انقوطجاٙ( انغبيع ألؽكبو انقوآٌإ أثٕ عجلهللا يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ أثاٙ ثكاو 2)

 و.2961 -ْ 2181ط صبَٛخ  -انقبْوح -كاه انكزت انًصوٚخ
 . 16( ٍٕهح اإلٍواءإ اٜٚخ/1)
( هٔػ انًعبَٙ فٙ رفَاٛو انقاوآٌ انع اٛى ٔانَاجع انًضابَٙإ يؾًإك ثاٍ عجالهللا انؾَاُٛٗ 1)

ْا ، ثٛابٌ انًعاابَٙإ 2125ط أٔنااٗ  -ثٛاؤد -كاه انكزاات انعهًٛاخ -8/211عا  -األنٍٕاٙ
ط أٔناٗ  -كي ق -يطجعخ انزوقٙ -1/510ع  -نقبكه ثٍ يال ؽٕٚش آل غبى٘ انعبَٙعجلا

 و.2965 -ْ 2181

 .201( ٍٕهح اإلٍواءإ اٜٚخ/ 1)
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 .(ٔ)وقومه من بمهلل  باإلوراق
 وخبلصة ال،ول نه ذلك:

ـــه: االســـ تخفاظ أن االســـتفزاز ورهلل ذكـــر  نـــه ال،ـــرآن الكـــريم وأريـــهلل ب
واإلز اج كما نه اآلية األول  والرانيةو وكذلك يـراهلل بـه اإلخـراج مـن األرض أو 

 البمهلل كما نه اآلية الرانية والرالرة.
 رالرا : االستفزاز اصطبلحا :

ــم أ  ــبالبحــث نــه كتــب الف،هــاء ال،ــهللام  ل ر  مــ  تعريــظ لمصــطم  ر
ه نـه كتـب عـانه لـو ـهللت بعـض الم -وكما سبق ال،ـول -"االستفزاز"و إال أننه
 :-رحمه اا -ابن  الور التفسيرو مرل قول

 .(ٕ)"االستفزاز: طمب الفزو وهو الخفة واالنز اج وترك التراقل. أهـ"
ــك اإلمــام ال،رطبــه ــ  ذل ــا : االســتزالل واالســتخفاظو كمــا ألــار إل  -وقيــل معن

ولعــل الســبب نــه  ــهللم تعــرض الف،هــاء ال،ــهللام  لتعريــظ هــذا  (ٖ)-رحمــه اا
أنهم لم يعتبرو  من األ ـذار المو بـة لتخفيـظ الع،وبـةو مـع أن المصطم  هو 

النــاظر نــه كتــب الف،هــاء ي ــهللهم قــهلل نصــموا ال،ــول نــه مســألة "رؤيــة الــزوج 
زو ته وهه متمبسة ب ريمة الزن "و واألرـر المترتـب  مـ  هـذ  المفا ـأة  مـ  
مـا قـهلل يـؤهللع ذلـك نـه كريـر مــن األحيـان إلـ  ارتكـاب ال ـرالمو وبصـفة خاصــة 

                                                 

 -( انجؾو انًلٚل فٙ رفَٛو انقوآٌ انًغٛلإ أؽًل ثٍ يؾًل ثٍ انًٓالٖ ثاٍ عغٛجاخ انفبٍا2ٙ)

عقام انَاهٛى ْا ، رهاابك ان2129ط  -انقابْوح -انُباو/ ك.ؽٍَ عجابً ىكاٙ -1/119ع 

 -5/299عا  -رنٗ يياٚب انكزبة انكوٚىإ أثإ انَاعٕك انعًابك٘ يؾًال ثاٍ يؾًال يصاطفٗ

 .  -ثٛؤد -كاه رؽٛبء انزواس انعوثٙ

 .25/251( انزؾوٚو ٔانزُٕٚوإ ع 1)

 .20/188ع  -( انغبيع ألؽكبو انقوآٌإ انقوطج1ٙ)
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يمــة ال،تــل لمزو ــة ومــن يزنــه بهــاو وذلــك نتي ــة لهــذا التصــرظ المســتفز  ر 
 لمزوج من قبل الزو ة ومن يزنه بها.

 ومن ال هللير بالذكر أن بعض الف،هاء المعاصرين قهلل قاموا بتعريظ االستفزاز:
 نرق البعض بين االستفزاز وحالة االستفزاز:

ريمته تحـت تـأرير حالـة ناالستفزاز هو: التماس المعذرة لم انه الذع يرتكب  
 الهياج النفسه النا مة  ن السموك الخاطل لمم نه  ميه.

أما حالة االستفزاز نهه:  بارة  ـن حالـة مـن الهيـاج النفسـه ال سـيم تعتـرع 
اللخص إرر تعر ه لبا ث تم،اله وير محقو ت عظ مـن قهللرتـه  مـ   ـبط 

ــ ــهللعو وتســتو ب تع ــ  المعت ــ  الــرهلل  م ــهلل مــن انهللنا ــه إل هلليبل  نــه نفســهو وتزي
 .(ٔ)المعاممة الع،ابية الته تطبق  ميه

و رنه البعض اآلخر بأنه: الرورة النفسية الته تنتاب الزوج  نهللما يفا ـأ بـأن 
زو ته تزنه هه ولريكها نتف،هلل  السـيطرة  مـ  نفسـهو ني،تمهـا وهـو نـه تمـك 

 .(ٕ)الرورة
وقيــل هــو: و ــع نفســه نــا م  ــن  مــل مــاهللع ويــر محــق و مــ   انــب مــن 

رة يأتيه المحنه  ميه ت ا  ال ـانه أو لـخص  زيـز لهلليـهو ويكـون مـن الخطو 
لأن هذا العمل اإلخبلل بهراهللة المتهم مما ي عمه نه رورة و ب لهلليهللة ني،هللم 

                                                 

 -قاابٌَٕ انعقٕثاابد ( أٍاازبمَب اناالكزٕه/ يؾًاال عجلان اابفٙ رٍااًبعٛمإ عاانه االٍاازفياى فاا2ٙ)

 و.2996ط  -انقبْوح -كاه انُٓضخ انعوثٛخ -8ص  -كهاٍخ رؾهٛهٛخ رأصٛهٛخ يقبهَخ

 -19ص  -كهاٍخ يقبهَخ -( انًَز به/ عيد ؽٍَُٛإ عوائى انقزم ثٍٛ ان وٚعخ ٔانقب1ٌَٕ)

 و.2991انٓٛئخ انًصوٚخ انعبيخ نهكزبة 
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 .(ٔ)تحت سمطانها  م  ارتكاب  رم معين
ن اختمفــت  وبــذلك يتبــين أن تعريــظ الف،هــاء المعاصــرين لبلســتفزاز وا 

نها تتفق نـه الم ـمون وال ـوهر  مـ  أن صياوته من تعريظ إل  آخرو إال أ
 االستفزاز هو:

ــاب اللــخص نتي ــة التصــرظ الخــاطل مــن  ــه تنت ــة النفســية الت الحال
الم ن   ميه أو  ميهاو مما يؤهللع إل   هللم قهللرته  مـ  السـيطرة  مـ  نفسـهو 
نيرتكـــب  ريمـــة ال،تـــل بنـــاء  مـــ  الهيـــاج النفســـه الـــذع انتابـــه نتي ـــة هـــذا 

 التصرظ.
 انفسع انخبًَ

 يفٕٓو اخلٍبَت انصٔجٍت
 الم ة: هأوال : مفهوم الخيانة ن

ــوهلل والنصــ و وخــا ــك نــه ال ــا و وذل ــة وخون ــت مخان ه نــبلن نني،ــال: خن
خيانـــةو وخالنـــة العـــين: مـــا تخـــون مـــن مســـارقة النظـــر أع: تنظـــر إلـــ  مـــاال 

 .(ٕ)يحل
والخيانــة تــهللخل نــه ألــياء كريــرة ســول الخيانــة نــه المــالو منهــا أن 

                                                 

هٍاابنخ  11صاا  -بد األهكَااٙ( يؾًاال ٍٕٚااف انؾًاإكإ عاانه االٍاازفياى فااٙ قاابٌَٕ انعقٕثاا2)

عبيعاخ عًابٌ انعوثٛاخ نهلهاٍابد  -يبعَزٛو يقليخ رنٗ كهٛاخ انلهاٍابد انقبََٕٛاخ انعهٛاب

 و.1006انقبََٕٛخ عبو 

 -يابكح )فإٌ( 1/109عا  -( كزبة انعٍٛإ انقهٛم ثٍ أؽًل ثٍ عًؤ ثاٍ رًاٛى انفواْٛال1ٖ)

يابكح  1/111عا  -نٓؤ٘كاه يكزجخ انٓالل، رٓنٚت انهةخإ يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ األىْو٘ ا

 و.1002ط أٔنٗ  -ثٛؤد -كاه رؽٛبء انزواس انعوثٙ -)فٌٕ(
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 .(ٔ)يؤهللع نيه األمانة نبليؤتمن  م  نرج 
وي،ال أي ا : خان الر ل األمانة يخونها خونا  وخيانة ومخانـةو يتعـهللل 
بنفسه وخان العههلل ونيه نهو خالن وخالنة مبال ةو والخالن هو الذع خان مـا 

 .(ٕ) عل  ميه أمينا  
وأخيرا : خان الـزوج زو تـه: أقـام  بلقـة ويـر لـر ية مـع امـرأة أخـرل 

 .(ٖ)"-خانت زو ها -ا"اكتلفت خيانة زو ه
 رانيا : مفهوم الخيانة نه االصطبلح:

 المعن  االصطبلحه لمخيانة ال يخرج  ن المعن  الم وع:
ـــوال  ـــن األم ـــه م ـــؤتمن اإلنســـان  مي ـــا ي ـــا: االســـتبهللاهلل بم ـــبعض بأنه  رنهـــا ال

 .(ٗ)واأل راض والحرمو وتممك ما يستوهللعو وم احهللة موهلل ه
المـــوهللع مـــا نـــه يـــهلل  مـــن اللـــل  ـــرظ ن،هـــاء الحنفيـــة الخيانـــة بـــأن يخـــون 

 .(٘)المأمون
 .(ٙ)وقيل بأن الخيانة: هه األخذ مما نه يهلل   م  و ه األمانة

و رنها المالكية بأنها: أن يخون الر ل وير  نه أمانته أو نفسه أو نـه أهمـه 

                                                 

يطجعاخ  -يابكح )فإٌ( -1/251عا  -( غوٚت انؾلٚشإ أثٕ عجٛل انقبٍى ثٍ ٍاالو انٓاو2٘ٔ)

 و.2961 -ْ 2181ط أٔنٗ  -ؽٛله آثبك -كاه انًعبهع انعضًبَٛخ

 2/281عا  -ًل ثٍ عهٙ انفٕٛيٗ( انًصجبػ انًُٛو فٙ غوٚت ان وػ انكجٛوإ أؽًل ثٍ يؾ1)

 .-ثٛؤد -انًكزجخ انعهًٛخ -يبكح )ؿ ٔ ٌ(

 يبكح )ؿ ٔ ٌ(. 2108هقى  -2/109( يعغى انهةخ انعوثٛخ انًعبصوح، ع 1)
 -كاه انصااؾبثخ نهزااواس -12صا  -( رٓانٚت األفااالاإ أثاٙ عضًاابٌ عًااؤ ثاٍ ثؾااو انغاابؽع1)

 و.2989 -ْ 2120ط أٔنٗ  -طُطب
 -كاه انفكااو -5/111عاا  -خإ يؾًاال ثااٍ يؾًاال ثااٍ يؾًاإك انجاابثورٙ( انعُبٚااخ اااوػ انٓلاٚاا5)

 ثلٌٔ ربهٚـ.
( انجؾو انوائق اوػ كُي انلقبئقإ ىٍٚ انلٍٚ ثٍ رثواْٛى ثاٍ يؾًال انًعاؤع ثابثٍ َغاٛى 6)

 ط صبَٛخ. -كاه انكزبة اإلٍاليٙ -5/60ع  -انًصو٘



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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 .(ٔ)أو نه ماله
خفاء اللهء -رحمه اا -و رنها اإلمام ال،رطبه  .(ٕ)بأنها: ال هللر وا 

 .(ٖ)نعية بأنها: أخذ ماال يحل له أخذ و رنها اللا
 .(ٗ)وقيل أن الخيانة: من يأخذ ماال يستحق

أمــا ن،هــاء الحنابمــة نمــم أ رــر نــه كتــبهم  مــ  تعريــظ محــهللهلل لمخيانــة 
ةو ،طـطمعت  ميهو إال أنهم ذكروا مصـطم  الخيانـة  نـهلل الحـهلليث  ـن المانيما 

 .(٘)وكذلك الوهلليعةو وويرها من أبواب الف،ه المختمفة
بذلك يتبين أن مصطم  الخيانة  نهلل الف،هاء ي،صهلل به خيانة األمانـة و 

خفـاء اللـهءو أو أن يعتـهللع  مـ   ـسواء نه األمـوال أو األ راضو أو ال ـهللر وا 
 لهء ليس من ح،ه.

ول،هلل  رظ البعض الخيانة ب،وله: مخالفة ون،ض كل مـا يـؤتمن  ميـه 
 .(ٙ)ووا باتو سواء ا أم لمفرهلل المرء من ح،وق والتزامات

 وبناء  م  ذلك نهنه يمكن ال،ول بأن الخيانة الزو ية هه:
                                                 

كاه  -1/515عا  -نًابنكٙ( كفبٚخ انطبنت انوثبَٙ نوٍبنخ أثٙ ىٚل انقٛؤاَٙإ أثٕ انؾَاٍ ا2)
ْ ، انضًو انلاَٙ اوػ هٍبنخ اثٍ أثٙ ىٚل انقٛؤاَٙإ صابنؼ ثاٍ 2121 -ثٛؤد -انفكو

 .-ثٛؤد -انًكزجخ انضقبفٛخ -665ص  -عجلانًَٛع اٜثٙ األىْو٘
 .1/195( انغبيع ألؽكبو انقوآٌإ ع 1)
 -1/181عا  -( األوإ ان بفعٙ يؾًل ثٍ ركهٌٚ ثٍ انعجبً ثٍ عضًابٌ ثاٍ اابفع انقواا1ٙ)

 و.2990 -ْ 2120عبو  -ثٛؤد -كاه انًعوفخ

( انُغى انْٕبط فاٙ ااوػ انًُٓابطإ يؾًال ثاٍ يٍٕاٙ ثاٍ عَٛاٗ ثاٍ عهاٙ اناليٛو٘ أثإ 1)

 و.1001 -ْ 2115ط أٔنٗ  -علح -كاه انًُٓبط -20/191ع  -انجقبء ان بفعٙ

كاه انكزات  -5/218عا  -( انًجلع فٙ اوػ انًقُعإ رثواْٛى ثٍ يؾًل ثٍ عجلهللا ثٍ يفهؼ5)

و، انًةُاٙإ يٕفاق انالٍٚ عجالهللا ثاٍ 2991 -ْا 2128ط أٔنٗ  -ثٛؤد -انكزت انعهًٛخ

ط صبنضاااخ  -انوٚااب  -عاابنى انكزااات -9/111عاا  -أؽًاال ثااٍ يؾًااال ثااٍ قلايااخ انًقلٍاااٙ

 و.2991-ْ 2121

كهاٍااخ يقبهَااخ ثااٍٛ انفقااّ اإلٍاااليٙ  -( ك. فبناال عجاالانع ٛى أثٕغبثااخإ انقٛبَااخ انئعٛااخ6)

 و.1006 -ْ 2111انقبْوح  -كاه يأيٌٕ نهطجبعخ 1ص  -عٙٔانقبٌَٕ انٕض



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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ما ي،ـوم بـه الر ـل أو المـرأة مـن إقامـة  بلقـة ويـر لـر ية مـع امـرأة 
 أخرل أو ر ل آخر ال يحل ألحهللهماو وذلك سرا  بعيهللا   ن أ ين الناس.

 انفسع انخبنج
 يفٕٓو ادلسئٕنٍت اجلُبئٍت

 أوال : المسلولية ل ة واصطبلحا :
لةو وتســاءلوا: ســأل أومســألة وتســةال وســوســةلة  مــن ســأل يســأل ســؤاال   ل ــة:

بع ـــهم بع ـــا و وســـألته  ـــن اللـــهء ســـؤاال  ومســـألةو والســـالل: الطالـــبو 
والمسلولية بو ه  ام: حال أو صفة من يسأل  ن أمر ت،ع  ميه تبعتهو ي،ال 
 أنــا بــرئ مــن مســلولية هــذا العمــلو وتطمــق أخبلقيــا   مــ : التــزام اللــخص بمــا

 .(ٔ)يصهللر  نه قوال  أو  مبل  
اصطبلحا : المسلولية نه اصطبلح الف،هاء ي،ابمها مصطم  "أهمية األهللاء"  نهلل 

لصــهللور الفعــل منــه  مــ  و ــه  -أع اإلنســان -األصــوليينو وهــه: صــبلحيته
 .(ٕ)يعتهلل به لر ا  

 .(ٖ)و رنها آخر: ب،وله: صبلحية المكمظ ألن تعتبر لر ا  أقواله وأنعاله
نـهذا صـهللر مـن اإلنسـان  ،ـهلل أو تصـرظ كـان معتبـرا  لـر ا  و م  ذلك 

ذا صم  أو صام أو حج أو نعل أع وا ب كان معتبرا   توترتب  ميه أحكامهو وا 

                                                 

فصم انٍَٛ انًًٓهاخ، انًعغاى انٍٕاٛظإ رثاواْٛى  -ٔيب ثعلْب 22/128( نَبٌ انعوةإ ع 2)

 كاه انلعٕح. -ثبة انٍَٛ -2/122ع  -يصطفٗ ٔآفؤٌ

( اوػ انزهٕٚؼ عهٗ انزٕضٛؼ نًزٍ انزُقٛؼ فٙ أصإل انفقاّإ نايابو ٍاعل انالٍٚ يَاعٕك 1)

 .-ثٛؤد -كاه انكزت انعهًٛخ -1/111ع  -عًو انزفزبىاَٙثٍ 

يكزجااخ انااالعٕح اإلٍاااليٛخ ااااجبة  -216صااا  -( عهااى أصااإل انفقااّإ عجااالانْٕبة فااالع1)

 ط صبيُخ. -األىْو



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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ذا  ن   م  وير  نـه نفـس أو مـال أو  ـرض  طا  ،لر ا  ومس  نه الوا بو وا 
ـــة األهللاء هـــه المســـؤولية  ـــا و نأهمي ـــهللنيا  ومالي ـــب  ميهـــا ب ـــه و وق أخـــذ ب نايت

 .(ٔ)ها نه اإلنسان التمييز والع،لوأساس
 رانيا : ال نالية ل ة واصطبلحا :

ل ة: ي،ال  ن  الر ل ي نه  نايةو وال ناية: الذنب وال رم مما يو ب الع،اب 
أو ال،صاصو والمعن  أنـه ال يطالـب ب نايـة ويـر  مـن أقاربـه وأبا ـهلل و و نـ  

  نـبلن  مـ  نبلن  مـ  نفسـه إذا  ـر  ريـرة ي نـه  نايـة  مـ  قومـهو وت نـ
 .(ٕ)نبلن ذنبا  إذا ت،وله  ميه وهو برئ

 اصطبلحا : تعهللهللت تعاريظ الف،هاء لم ناية:
 .(ٖ)نمنهم من  رنها بأنها: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس

و رنها آخر ب،وله: نعل هو بحيث يو ـب  ،وبـة نا مـه بحـهلل أو قتـل أو قطـع 
 .(ٗ)أو نفه

 .(٘)ا  باألذلوقيل هه: صهللور ما يؤرر نه اللهء م،ترن
 .(ٔ)وقيل أي ا  أن ال ناية: كل نعل  هللوان  م  نفس أو مال

                                                 

 ( انًصله انَبثق.2)

كاه انعهاى  -يابكح )ط ٌ ٖ( -2/198انؾٍَ ثٍ كهٚل األىك٘ عا ( عًٓوح انهةخإ يؾًل ثٍ 1)

ياابكح )عُااٗ(،  -2/105و، يغًااع ثؾاابه األَاإاهإ عاا 2981أٔنااٗ ثٛااؤد ط  -نهًالٚااٍٛ

 يبكح )عُٗ(. 21/251نَبٌ انعوةإ ع 

كاه  -691ص  -( انله انًقزبه اوػ رُٕٚو األثصبه ٔعبيع انجؾبهإ عالء انلٍٚ انؾصكف1ٙ)

 و.1001 -ْ 2111ط أٔنٗ  -انكزت انعهًٛخ

خ انٕافٛخ )ااوػ ؽالٔك ثاٍ عوفاخ(إ ( انٓلاٚخ انكبفٛخ ان بفٛخ نجٛبٌ ؽقبئق اإليبو اثٍ عوف1)

ط أٔنااٗ  -انًكزجااخ انعهًٛااخ -189صاا  -يؾًاال ثااٍ قبٍااى األَصاابه٘ انوصاابع انزََٕااٙ

2150. ْ 

 -( كفبٚااخ انُجٛاااّ فاااٙ ااااوػ انزُجٛاااّإ أؽًااال ثاااٍ يؾًااال ثاااٍ عهاااٙ األَصااابه٘ ثاااٍ انوفعاااخ5)

 و.1009ط أٔنٗ  -كاه انكزت انعهًٛخ -20/101ع 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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ــ   ــق  م ــهلل الف،هــاء يطم ــة  ن ــ  ال ناي ــين أن معن ــك يتب ــ  ذل ــاء  م وبن
ــ  األنفــس أو األمــوالو أو أع نعــل يصــهللر مــن  ــهللاء  م األنعــال التــه ت،ــع ا ت

 لخص ي،ترن باألذل لآلخرين.
 مفهوم المسلولية ال نالية:

،هــاء قــهلليما  هــذا المصــطم  الم ــاظ مــع أنهــم بحرــوا لــم يســتخهللم الف
ـــهو كالحـــهللوهللو و  ـــة مـــن الف، ـــب متفرق ـــه كت ـــهللياتو وأمـــا الف،هـــاء ام ـــمونه ن ل

 .(ٕ)استخهللموا هذا المصطم  مت،اربين نه التعبيرالمعاصرون ن،هلل 
 ونيما يأته بع ا  من تعريفاتهم:

وهـو مـهللرك أن يتحمل اإلنسان نتالج األنعـال المحرمـة التـه يأتيهـا مختـارا   -ٔ
 .(ٖ)لمعانيها ونتال ها

 .(ٗ)وأطمق  ميها البعض: تحمل اإلنسان تبعة  أ ماله -ٕ

وقيــل أن المســلولية ال ناليــة هــه: كــون اللــخص الــذع يرتكــب محظــورا   -ٖ
 لر يا  مطالبا  بال زاء الذع رتبه اللارع  م  ارتكاب ذلك المحظور.

ءو ولكنهـا يـة ليسـت هـه الع،وبـة أو ال ـزاو ميه نـهن المسـلولية ال نا
وصظ يعرض لملخص يستو ب إنزال الع،ـاب  ميـهو وينلـأ هـذا الوصـظ نـه 

                                                                                                                   

 .22/111( انًةُٙ الثٍ قلايخإ ع 2)

( ك. يؾًل َٕػ عهٗ يعبثلِإ انًَائٕنٛخ انغُبئٛاخ فاٙ قابٌَٕ األؽالاس األهكَاٙ فاٙ ضإء 1)

 -ثؾااش يُ اإه ثبنًغهااخ األهكَٛااخ فااٙ انلهاٍاابد اإلٍاااليٛخ 122صاا  -انفقااّ اإلٍاااليٙ

 و.1022 -ْ 2111 -/أ2علك/ -انًغهل انَبثع

كاه  -2/191ع  -عٙ( عجلانقبكه عٕكحإ انز وٚع انغُبئٙ اإلٍاليٙ يقبهَبً ثبنقبٌَٕ انٕض1)

 .-ثٛؤد -كاه انكزبة انعوثٙ

 -101صا  -( اإليبو/ يؾًل أثٕ ىْوحإ انغوًٚخ ٔانعقٕثخ فاٙ انفقاّ اإلٍااليٙ )انغوًٚاخ(1)

 و.2998كاه انفكو انعوثٙ 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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 .(ٔ)هللةو وينتهه باستيفاء ال زاء منهللخص بارتكاب ال نالية بلروط محهللا
ومــن ال ــهللير بالــذكر أن المســلولية ال ناليــة نــه اللــريعة اإلســبلمية 

 تـارا و ومـهللركا  وأن يكـون مخت،وم  م  أسس منها: إتيان اإلنسان نعبل  محرمـا و 
 يأتيه من أنعال. لما

: "اتفق الع،بلء  م  أن لرط -رحمه اا -ولذلك ي،ول اإلمام اآلمهللل
المكمظ أن يكـون  ـاقبل  ناهمـا  لمتكميـظو ألن التكميـظ خطـابو وخطـاب مـن ال 
 ،ــل لــه وال نهــم محــالو كال مــاهلل والبهيمــةو ومــن و ــهلل لــه أصــل الفهــم ألصــل 

ه أمــرا  ونهيــا  وم،ت ــيا  لمرــواب والع،ــابو ومــن الخطــاب هللون تفاصــيمه مــن كونــ
كون اآلمر به هو اا تعال  وأنه وا ب الطا ةو وكون المأمور به  م  صفة 
كـذا وكـذاو كـالم نون والصــبه الـذع ال يميـزو نهـو بــالنظر إلـ  نهـم التفاصــيل 

 .(ٕ)كال ماهلل والبهيمة بالنظر إل  نهم أصل الخطاب. أ هـ"

                                                 

( ك. يؾًاال َعااٛى ٚبٍااٍٛإ أصااو األيااوا  انُفَااٛخ ٔانعقهٛااخ عهااٗ انًَاائٕنٛخ انغُبئٛااخ فااٙ 2)

رصاله عاٍ  -ه ثًغهاخ كهٛاخ ان اوٚعخ ٔانقابٌَٕثؾش يُ إ -12ص  -ان وٚعخ اإلٍاليٛخ

اإال  -انعالك/ انَابكً ع او -عبيعخ اإليبهاد انعوثٛاخ انًزؾالح -يغهٌ انُ و انعهًٙ

 و.1001ُٚبٚو  -ْ 2111

كاه انصاًٛعٙ  -2/102عا  -( اإلؽكبو فٙ أصٕل األؽكبوإ اإليبو/ عهاٙ ثاٍ يؾًال اٜيال1٘)

 و.1001 -ْ 2111ط أٔنٗ  -انوٚب  -نهُ و ٔانزٕىٚع



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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 ادلطهب انخبًَ
 ظ ذاث انصهتاألنفب

و هللت من األهمية بمكان أن أتحـهللث ولـو بصـورة مـو زة  ـن األلفـاظ 
أو المصـــطمحات التـــه قـــهلل تكـــون لهـــا صـــمة بالمو ـــوع محـــل البحـــثو مرـــل: 

 المفا أةو وهياج العواطظو وال  بو والبا ث  م  ال ريمة.
 أوال : مفهوم المفا أة:

 ـأ ون ـاءةو بال ــم ل ـة: ي،ـال ن لـه األمــر ون ـأ و بالكسـر والنصـبو يف ــؤ  ن
والمهللو وانت أ و ونا أ  يفا له مفا أة ون ـاء : ه ـم  ميـه مـن ويـر أن يلـعر 
بهو وقيل: إذا  اء  ب ته من وير ت،هللم سببو وكل ما ه م  ميـك مـن أمـر لـم 

 .(ٔ)تحتسبه ن،هلل ن أك
 اصطبلحا : 

المفا أة بلكل  ـام تعنـه: االخـتبلظ بـين مـا يعت،ـهلل  اللـخص بلـأن 
 .(ٕ)،ق نه الواقعأمر ماو وما تح

أما بالنسبة لممفا أة نه  ريمة الزن  والتـه هـه محـل البحـثو نيـرل 
الــبعض أنهــا: تعنــه اختبلنــا  بــين مــا كــان الــزوجو أو ال،ريــب يعت،ــهلل  نــه لــأن 
ســموك زو تــهو أو قريبتــهو ومــا تح،ــق لــه حينمــا لــاههللها متمبســة بالزنــاو أو 

                                                 

ياابكح )فغااأ(، اااًٌ انعهاإو ٔكٔاء كااالو انعااوة يااٍ انكهاإوإ  2/210( نَاابٌ انعااوةإ عاا 2)

 -كاه انفكااو انًعبصااو -ياابكح )فغااأ( -2/5205عاا  -َ اإاٌ ثااٍ ٍااعٛل انؾًٛااو٘ انًُٛااٙ

و، يقزبه انصؾبػإ يؾًل ثٍ أثٙ ثكو ثاٍ عجالانقبكه 2999 -ْ 2110ط أٔنٗ  -ثٛؤد

 و.2995 -ْ 2125 -ثٛؤد -يكزجخ نجُبٌ -521ص  -انواى٘

( طبناات فضااٛو يؾًاال ثاابْزإ االٍاازفياى انقطٛااو كعاانه قاابََٕٙ يقفااف فااٙ انز ااوٚع 1)

هٍابنخ ككزإهاِ يقلياّ رناٗ قَاى انقابٌَٕ ثغبيعاخ ٍابَذ كهًُٛازٌ  -216ص  -انعواقٙ

 و.1022 -ْ 2111انعبنًٛخ 
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ع،يهللة والواقعو وتبمغ المفا أة نالمفا أة اختبلظ بين البالفراش وير الملروعو 
أو المباوتــة أقصــ  هللر اتهــا إذا كـــان الــزوج وار،ــا  مـــن إخــبلص زو تــهو رـــم 

 .(ٔ)لاههللها بالو ع الذع لاههللها نيه
ويفهم من ذلك أن الـزوج يكـون متأكـهللا  مـن  فـة زو تـه وونالهـاو أو 

ذ يفا أ بها متمبسة بالزنهو ت نها ،مب  ،يهللته بلـأنم رهلل مرتاب نه سموكهاو وا 
و يتحــول لــكه نــه ســوء ســموكها إلــ  ي،ــينو وبالتــاله يكــون نــه أإلــ  ال ــهللو 

 .(ٕ)الحالتين قهلل نو ل بزن  زو ته
 رانيا : هياج العواطظ:

الهيــاج نــه الم ــة يطمــق  مــ  اإلرــارةو ي،ــال: تهــيج نيهــا الطبــالعو أع 
 نـهلل و ـب الر ـل: ترورو وهاج اللهء يهيج هي ا  وهي انا و أع: رارو وي،ـال 

اج هال ه حين يلتهلل و بهو وهاج الهللم وهاج اللر بـين ال،ـومو واله ـاء قهلل ه
 .(ٖ)الحرب

أما العواطظ نه الم ة: نهه  مع  اطفةو وهه الميل واللف،ة والحنو والرقـةو 
ي،ــال:  امــهلل العاطفــة أع: قــاسو ال يتــأرر بســهولةو و ــرح  واطفــه: أع أســاء 

 إليه قوال  أو نعبل .
اطظ هو: استعهللاهلل نفسه ينزع بصاحبه و وبناء  م  ذلك نهن هياج الع

إل  اللعور بانفعاالت و هللانية خاصةو وال،يام بسـموك معـين حيـال لـخص أو 

                                                 

فاٙ ( ك. مٚبة عجلانكوٚى عقم/ ك. عجالانوؽٛى يؾًال كهاغًاخإ عاوائى انالفبع عاٍ ان اوع 2)
-25صا  -ؽبل انزهجٌ ثبنيَب فاٙ ان اوٚعخ اإلٍااليٛخ يقبهَاخ ثقابٌَٕ انعقٕثابد األهكَاٙ

انعالك  -انًغهال انقابيٌ -ثؾش يُ إه ثبنًغهاخ األهكَٛاخ فاٙ انلهاٍابد اإلٍااليٛخ -26

 و. 1009 -ْ 2110/ة( 1)
 .61ص  -( أٍزبمَب انلكزٕهإ يؾًل عجلان بفٙ رًٍبعٛمإ يوعع ٍبثق1)

فٙ رفَٛو غوٚت أنفبظ انًٓنةإ يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ يؾًال ثاٍ ٍاهًٛبٌ  ( انُ ى انًَزعنة1)

و، انجاابهع فااٙ 2992يكااخ انًكويااخ  -انًكزجااخ انزغبهٚااخ -1/111عاا  -ثااٍ ثطاابل انوكجااٙ
 و.2915ط أٔنٗ  -ثةلاك -يكزجخ انُٓضخ 90ص  -انهةخإ أثٕ عهٙ انقبنٙ
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 .(ٔ) ما ة أو نكرة معينة
أمــا بالنســـبة لهيـــاج العواطــظ الـــذع يتســـبب نــه أن صـــاحبه يرتكـــب 

  ريمة معينة نتي ة استفزاز  من قبل لخص آخرو نيرل بعض المعاصرين:
كان متمتعـا  بـاإلهللراك واالختيـار رـم ارتكـب  ريمـة نهـو  أن اإلنسان إذا

مسلول  نهـا  ناليـا و ولـو كـان قـهلل ارتكـب ال ريمـة تحـت تـأرير  اطفـة قويـةو 
ب االنت،ـام أو لـهللة حـويستوع أن تكون العاطفة لـريفة أو هللنيلـةو نمـن هللنعـه 

الكراهيــة ل،تــل لــخص نهــو مســلول  ــن قتمــهو نــالعوارض ال،ويــة مهمــا بم ــت 
نما قهلل يكون لها نه اللـريعة أرـر  قوتها ال أرر لها  م  المسلولية ال ناليةو وا 

ا و أمـا إذا كانـت حـهللا  نـبل أرـر لمعاطفـة  مـ  ر تعزيـ الع،وبـة نه الع،وبة إذا كانت
 .(ٕ)المسلولية وال  م  الع،وبة

 رالرا : ال  ب:
و ـبته ال  ب نه الم ة: ن،يض الر او وقهلل و ب  ميه و با  وم  ـبةو وأ

  ويــر  مــن أ مــهو وي،ــال: ر ــل و ــبو و ــب  مــ  ــبو وو ــب لــه:أنـا نت 
ســريعا و وقيــل: لــهلليهلل ال  ــبو واألنرــ   وو ــوبو وو ــبو وو ــبان: ي  ــب

 .(ٖ)و ب  وو وب
 أما نه االصطبلح:

ن،هلل ّ رنه العبلمة ال ر انه بأنه: ت ير يحصل  نـهلل وميـان هللم ال،مـبو 
 .(ٗ)ليحصل  نه التلفه لمصهللر
 ،وله:با البعض أما  ن حالة ال  ب نوصفه

ا قـاهللرتين بصـورة أسـهل  مـ  ال،ـبض مـيتهللنق الهللم إل  اليـهللين لي عمه
                                                 

 يبكح )ع ط ع(. 1/2526( يعغى انهةخ انعوثٛخ انًعبصوحإ ع 2)
 .2/591ع  -يوعع ٍبثق -جلانقبكه عٕكحإ انز وٚع انغُبئٙ اإلٍاليٙ( ع1)
يبكح )غضت(، انقبيًٕ انًؾٛظإ يغلانلٍٚ يؾًل ثاٍ ٚعقإة  2/618( نَبٌ انعوةإ ع 1)

 -ْا 2116ط صبيُاخ  -ثٛاؤد -يؤٍَخ انوٍابنخ -فصم انةٍٛ -210ص  -انفٛؤى آثبك٘
 و.1005

كاه  -261صاا  -ٍٚ ان ااوٚف انغوعاابَٙ( كزاابة انزعوٚفاابدإ عهااٙ ثااٍ يؾًاال ثااٍ عهااٙ انااي1)

 و.2181 -ْ 2101ط أٔنٗ  -ثٛؤد -انكزت انعهًٛخ
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ـــ  ـــة مـــن   م ـــهللنع هللن، ـــبو وتن ســـبلح أو  ـــرب  ـــهللوو وتتســـارع  ـــربات ال،م
الهرمونات مرل هرمون "األهللرينالين" نيتولهلل كم مـن الطاقـة ال،ويـة تكفـه ال،يـام 

 .(ٔ)بعمل  نيظ
 لها اإلنسانو واالنفعال هو: وال  ب يعتبر من االنفعاالت الته يتعرض

حالـــة  ســـمية نفســـية رـــالرةو أع ي ـــطرب لهـــا اإلنســـان كمـــه  ســـما  
 .(ٕ)ونفسا و أو بأنه حالة و هللانية قوية طارلة مفا لة

ويع بنــه نــه ذلــك الم،ــام مــا ذكــر  العبلمــة/ ال زالــه نــه اإلحيــاء  نــهلل 
 :(ٖ)حهلليره  ن ال  بو ني،ول

ة التـه تطمـع  مـ  هللاا الموقـ"نهن ال  ب لعمة نار اقتبست من نـار 
نها لمستكنة نه طه الفؤاهلل استكنان ال مر تحت الرماهللو ويسـتخر ه  األنلهللةو وا 

الح ـر النـار مـن الحهلليـهللو وقـهلل  الكبر الهللنين نه قمب كل  بار  نيـهلل كاسـتخراج
إلــ  اللـــيطان  قانكلــظ لمنــاظرين بنــور الي،ــين أن اإلنســـان ينــزع منــه  ــر

   ب ن،هلل قويت نيه قرابة الليطان. أ هـ".المعينو نمن استفزته نار ال
 رابعا : البا ث  م  ال ريمة:

البا ث نه الم ة يطمق  م  اإلرـارةو ي،ـال: بعرـت الناقـة نانبعرـت أع: 

                                                 

ٍهَاهخ كزات صقبفٛاخ  -11صا  -روعًاخ/ نٛهاٗ انغجابنٙ -( ك/ َجٛم عٕنًبٌإ اننكبء انعابطف2ٙ)

انكٕٚااذ عاابنى انًعوفااخ  -ااآوٚخ ٚصاالهْب انًغهااٌ اناإطُٙ نهضقبفااخ ٔانفُاإٌ ٔاٜكاة

 و.1000اكزٕثو 

كاه انكبراات انعوثااٙ نهطجبعااخ  -211صاا  -هاعااؼإ أصاإل عهااى انااُفٌ ( ك/ أؽًاال عاايد1)

 و. 2968ط ٍبثعخ  -انقبْوح -ٔانُ و

كاه  -1/261عاا  -( رؽٛاابء عهاإو اناالٍٚإ أثاإ ؽبياال يؾًاال ثااٍ يؾًاال انةيانااٙ انطٍٕاا1ٙ)

 ثٛؤد. -انًعوفخ
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ا : أرسمه وحهلل و وبعث به: أرسمه مـع رو وبعره يبعره بع(ٔ)أرارها نرارت ونه ت
 .(ٕ)لهء وتو يههوير و وانبعث اللهء وتبعث: انهللنعو وأصل البعث: إرارة ال

 وبناء  م  ذلك نالبا ث نه الم ة يعن  اإلرارة.
نه االصطبلح: نالف،هاء ال،هللام  لم يسـتخهللموا لفـظ البا ـث نـه  بـاراتهمو  اأم

نما هللر وا  م  استخهللام لفظ ال،ص  .(ٖ)أو النية هللوا 
ــه ــبلم اإلمــام ال زال ــذع  -حمــه اار  -ويفهــم مــن ك أن البا ــث هــو ال

 ،ول:يحرك اإلراهللةو حيث ي
"واالنبعـــــاث هـــــو ال،صـــــهلل والنيـــــة وانتهـــــاض ال،ـــــهللرة لخهللمـــــة اإلراهللة بتحريـــــك 
ـــ  اإلنســـان  ـــول: "إذا ه ـــم  م ـــاال  ني، ـــذلك مر ـــم ي ـــرب ل األ  ـــاء. أ هــــ"و ر
ســـبع نكممـــا رآ  قـــام مـــن مو ـــعهو نـــبل مـــز ج لـــه إال وـــرض الهـــرب مــــن 
الســـبعو نهنـــه رأل الســـبع و رنـــه  ـــارا  نانبعرـــت نفســـه إلـــ  الهـــرب وروبـــت 

ـــه  ـــن ني ـــه لمفـــرار م ـــال نيت ـــاثو ني، ـــة بم،ت ـــ  االنبع ـــهللرة  امم نانته ـــت ال،
ـــة تســـم  خالصـــةو ويســـم   ـــر و وهـــذ  الني ـــام ل ي ـــه ال،ي ـــه ن ـــة ل الســـبع ال ني
ــــه  ــــا  أن ــــرض البا ــــثو ومعن ــــ  ال  ــــا إخبلصــــا و باإل ــــانة إل ــــل بمو به العم

 .(ٗ)خمص  ن ملاركة وير  ومماز ته. أهـ"
 و رظ البعض البا ث بأنه:

ــر انع الــذع هللالــ يحــرك إراهللة المنلــل لمتصــرظ إلــ  تح،يــق وــرض وي

                                                 

 ( انًةوة فٙ رورٛت انًعوةإ َبصو ثٍ عجلانَٛل أثاٙ انًكابهو ثوْابٌ انالٍٚ انقإاهىي2ٙ)

 كاه انكزبة انعوثٙ. -يبكح )ة ع س( 16ص  -انًطوى٘

يبكح )ثعش(، انًفوكاد فٙ غوٚت انقوآٌإ أثٕ انقبٍى انؾَاٍٛ  1/226( نَبٌ انعوةإ ع 1)

ط  -كي اق -كاه انقهاى -يابكح )ثعاش( 211صا  -ثٍ يؾًل انًعؤع ثبنواغت األصافٓبَٙ

 ْ .2121أٔنٗ 

نجبعش ٔأصوْب فٙ انعقٕك ٔانزصوفبد فاٙ انفقاّ ( ك. عجلهللا رثواْٛى ىٚل انكٛالَٙإ َ وٚخ ا1)

 -عًابٌ -يُ ٕهاد ٔىاهح األٔقبع ٔان ئٌٕ ٔانًقلٍبد اإلٍااليٛخ -18ص  -اإلٍاليٙ

 األهكٌ.

 .1/165( رؽٛبء عهٕو انلٍٚإ ع 1)
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 .(ٔ)مبالر
ولعل هذا التعريظ وما ذكـر  اإلمـام ال زالـه سـاب،ا  يتحـهللث  ـن وظيفـة 

 البا ثو وليس  ن طبيعته.
 و رنه البعض اآلخر بأنه:

ــــــة  مــــــ  الســــــموك اإلراهللع  المنبعرــــــة  ــــــن ال،ــــــوة النفســــــية الحامم
 .(ٕ)إهللراك وتصور ال اية

البا ـث بأنـه  ةهو األنسبو ألنـه تحـهللث  ـن طبيعـ ولعل هذا التعريظ
 قوة نفسية تحمل صاحبها  م  اإلقهللام نحو سموك معين.

 انع:هللويفرق  مماء النفس بين البا ث وال
ــ ــه ال انعو نالطعــام هللنالبا ــث: موقــظ خــار ه مــاهللع أو ا تمــا هو يســت يب ل

ــه هللانــع العطــشو  ــه هللانــع ال ــوعو والمــاء با ــث يســت يب ل با ــث يســت يب ل
تســت يب لهــا نــه مختمــظ  ــوهلل  ــالزة أو مكانــأة أو وظيفــة معينــة بوا ــث وو 

 .(ٖ)الناس هللوانع مختمفةو نالهللانع قوة هللاخل الفرهللو والبا ث قوة خار ه

                                                 

 -101صا  -( ك/ فزؾٙ انلهُٚٙإ َ وٚاخ انزعَاف فاٙ اٍازعًبل انؾاق فاٙ انفقاّ اإلٍاالي2ٙ)

 و.2988 -ْ 2108ثعخ ط ها -ثٛؤد -يؤٍَخ انوٍبنخ

ي به رنّٛ فٙإ انجبعاش  11ص  -( ك/ عهٗ ان وفٙإ انجبعش ٔأصوِ فٙ انًَؤٔنٛخ انغُبئٛخ1)

ان وٚف ٔأصوِ عهاٗ انغوًٚاخ ٔانعقٕثاخ فاٙ انفقاّ اإلٍااليٙإ هًٚاب عجال انهطٛاف ؽَاٍ 

عبيعاخ  -هٍبنخ يبعَزٛو يقليخ رنٗ كهٛخ انلهاٍبد انفقٓٛخ ٔانقبََٕٛاخ 22ص  -انصبنؼ

 و.1008ٛذ عبو آل انج

 .66ص  -يوعع ٍبثق -( ك/ أؽًل عيد هاعؼإ أصٕل عهى انُف1ٌ)
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 حج انخبًَبادل
  (1)انتكٍٍف انفقًٓ

 نالستفصاش انُبتج عٍ اخلٍبَت انصٔجٍت
بالبحـــث نـــه كتـــب الف،هـــاء ال،ـــهللام  لـــم أ ـــهلل مـــن تحـــهللث مـــنهم  ـــن 

"االســتفزاز"و  مــ  أســاس أنــه مــن األ ــذار المخففــة لمع،وبــةو وبنــاء م  طمصــ
نمــا تحــهللروا  ــن الحكــم  ــم يخصصــوا لــه نصــوال  مســت،مةو وا  ــ  ذلــك نهــم ل  م
اللر ه نيمن يرل زو ته متمبسة ب ريمة الزنـ و وأرـر ذلـك  مـ  الـزوج نيمـا 

 قهلل يرتكبه من  ريمة ال،تل نه حق الزو ة ومن يزنه بها.
يـت مـن األهميـة بمكـان قبـل البـهللء نـه معرنـة الحكـم و م  ذلك ن،ـهلل رأ

اللر ه لهذ  المسألة أن أقوم بو ع تصور لهذ  الحالة نه الف،ه اإلسبلمهو 
وذلـــك مـــن خـــبلل  ـــرض هـــذ  المســـألة  مـــ  ال،وا ـــهلل العامـــة نـــه اللـــريعة 
اإلســبلميةو مــع األخــذ نــه اال تبــار أن هــذ  الحالــة قــهلل تتلــابه مــع الـــهللناع 

"ت ييـر  الصالل"و وكذلك ر   البعض أن تكون مـن بـاب اللر ه الخاص "هللنع
المنكر" أو أن الهللانع لذلك هو هـهللر هللم الزانـه والزانيـةو أو أن الـهللانع مـن وراء 
ذلك هو ال يـرة وال  ـب المـذين يتممكـان الـزوج أو يسـيطران  ميـه  نـهلل رؤيتـه 

  ه.لهذا المنظر األليم الذع بهللور  يتألم منه كل إنسان ويور  م  لرنه و ر 
وبنـاء   مـ  ذلــك سـوظ أقــوم بملـيلة اا تعـال  بت،ســيم هـذا المبحــث 

                                                 

( ٚقصل ثبنزكٛٛف انفقٓٙإ رؾلٚل ؽقٛقاخ انٕاقعاخ انًَازغلح إلنؾبقٓاب ثأصام فقٓاٙ، فصاّ 2)

انفقّ اإلٍااليٙ ثأٔصابع فقٓٛاخ، ثقصال رعطابء رهاا األٔصابع نهٕاقعاخ انًَازغلح عُال 

 صم ٔانٕاقعخ انًَزغلح فٙ انؾقٛقخ.انزؾقق يٍ انًغبََخ ٔانً بثٓخ ثٍٛ األ

 10صا  -ك. يؾًل عضًبٌ اجٛوإ انزكٛٛاف انفقٓاٙ نهٕقابئع انًَازغلح ٔرطجٛقبراّ انفقٓٛاخ

 و. 1021 -ْ 2115طجعخ صبَٛخ  -كي ق -كاه انقهى
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 إل  أربعة مطالب:
 المطمب األول: االستفزاز والهللناع اللر ه.
 المطمب الرانه: االستفزاز وت يير المنكر.
 المطمب الرالث: االستفزاز وزوال العصمة.
 المطمب الرابع: االستفزاز وال يرة وال  ب.
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 ادلطهب األٔل
 الستفصاش ٔاندفبع انشسعًا

ـــ  أن اللـــريعة اإلســـبلمية أورهللت  ـــذر االســـتفزاز  ـــبعض إل ـــذهب ال ي
 .(ٔ)مختمطا  بالهللناع اللر ه الخاص "هللنع الصالل"

 م  أساس أن اللريعة اإلسبلمية أ ازت لمن يتههللهلل  خطـر اال تـهللاء 
  م   ر ه أن يهللنع ذلك الخطرو ألن الزانه ربما أراهلل قتـل زوج المـرأة المزنـه

 .(ٕ)بها حت  يوارع نعمتهو نكان البهلل لمزوج من الهللناع  ن نفسه
ــة االســتفزازو  ــ  حال ــهللناع اللــر ه  م ــة ال ــاق حال ولمعرنــة مــهللل انطب

 نبلبهلل أوال  من التعريظ بالهللناع اللر ه الخاصو ومعرنة لروطه.
 أوال : مفهوم الهللناع اللر ه الخاص )هللنع الصالل(:

 كممتينو هللنعو والصالل: ل ة: مصطم  هللنع الصالل هو مركب من
وهللنا ا و وهللانع  نـه بمعنـ  هللنـعو  ووالهللنع يعنه: اإلزالة ب،وةو هللنعه يهللنعه هللنعا  

 .(ٖ)ت،ول منه: هللنع اا  نك المكرو  هللنعا : وهللانع اا  نك السوء هللنا ا  
أما الصالل: ني،ال: الصؤول من الر ال: الذع ي رب الناس ويتطاول  ميهمو 

لو ومـن الم ـاز: صـال نـبلن  مـ  نـبلن صـولة منكـرة وصال  ميه: إذا استطا

                                                 

و ي اابه رنٛااّ فااٙإ 2981ط أٔنااٗ  -يطجعااخ انعاابَٙ -25صاا  -( ٍااعلٚخ كاابظىإ االٍاازفياى2)

، عايد ؽَابٍَٛإ 10يوعاع ٍابثق صا  -ًٚخ ٔانعقٕثاخانجبعش ان وٚف ٔأصوِ عهٗ انغو

، يؾًال عجال انًاُعى عطٛاخإ 211يوعع ٍابثق صا  -عوائى انقزم ثٍٛ ان وٚعخ ٔانقبٌَٕ

هٍابنخ يبعَازٛو يقلياخ  رناٗ  91كهاٍخ يقبهَخإ ص  -أصو ان ؤع فٙ رقفٛف انعقٕثخ

قهٛفااٗإ و، ك/ َبصااو عهاٗ ان1005عبيعااخ انُغابػ انٕطُٛااخ عابو  -كهٛاخ انلهاٍاابد انعهٛاب

يطجعاخ  -182صا  -ان ؤع انً لكح ٔانًقففخ فٙ عقٕثخ انزعيٚو فاٙ انفقاّ اإلٍااليٙ

 و.2991 -ْ 2121ط أٔنٗ  -انقبْوح -انًلَٙ

 .12، هًٚب عجلانهطٛفإ يوعع ٍبثق ص 91( يؾًل عجلانًُعى عطٛخإ يوعع ٍبثق ص 1)

 يبكح )كفع(. 8/81( نَبٌ انعوةإ ع 1)
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 .(ٔ)إذا استطال  ميه وقهر 
 وبناء  م  ذلك نهللنع الصالل نه الم ة يعنه رهلل اال تهللاء أو هللنع اال تهللاء.

ظ بعض الف،هاء ال،ـهللام  الصـيال بأنـه: "الورـوب  مـ  معصـوم اصطبلحا :  رّ 
 .(ٕ)"قب ير ح

"وا ــب اإلنســان نــه  و ــرظ بعــض المعاصــرين الــهللناع اللــر ه بأنــه:
حمايــة نفســه أو نفــس ويــر و وح،ــه نــه حمايــة مــا لــه أو مــال ويــر و مــن كــل 

 .(ٖ)ا تهللاء حال وير ملروع بال،وة البلزمة لهللنع هذا اال تهللاء"
وبناء  م  ذلك نالهللناع اللر ه يعنه استعمال اإلنسان لم،وة البلزمـة 

ر و أو مالـه لهللنع اال تهللاء  ن نفسـه أو نفـس ويـر و أو  ر ـه أو  ـرض ويـ
 وير .أو مال 

 رانيا : لروط الهللناع اللر ه:
 لك  تتوانر حالة الهللناع اللر ه البهلل من توانر أربعة لروط:

 .(ٗ)اللرط األول: أن يكون هناك ا تهللاء
                                                 

)صٕل(، أٍبً انجالغاخإ يؾًإك ثاٍ عًاؤ ثاٍ أؽًال  يبكح 22/181( نَبٌ انعوةإ ع 2)

ط أٔنااااٗ  -ثٛااااؤد -كاه انكزاااات انعهًٛااااخ -ياااابكح )ل ٔ ل( 2/565عاااا  -انييق ااااو٘

 و.2998 -ْ 2129

( رعبَخ انطبنجٍٛ عهٗ ؽام أنفابظ فازؼ انًعاٍٛإ أثإ ثكاو عضًابٌ ثاٍ يؾًال ااطب اناليٛبطٙ 1)

و، ؽبااٛخ 2991 -ْا 2128ط أٔناٗ  -كاه انفكو نهطجبعاخ ٔانُ او -1/291ع  -انجكو٘

ان ٛـ رثواْٛى انجٛغإه٘ عهاٗ ااوػ انعالياخ ثاٍ انقبٍاى انةاي٘ عهاٗ يازٍ ان اٛـ أثاٙ 

 و.2999 -ْ 2110ط صبَٛخ  -ثٛؤد -كاه انكزت انعهًٛخ -1/165اغبعإ ع 

 .2/111ع  -يوعع ٍبثق -( عجلانقبكه عٕكحإ انز وٚع انغُبئٙ اإلٍالي1ٙ)
انًطجعااخ  -6/220عاا  -عضًاابٌ ثااٍ عهااٙ انيٚهعااٙ( رجٛااٍٛ انؾقاابئق اااوػ كُااي اناالقبئقإ 1)

ْاا ، هك انًؾزاابه عهااٗ انااله انًقزاابهإ يؾًاال 2121ط أٔنااٗ  -انقاابْوح -انكجااوٖ األيٛوٚااخ
ط  -ثٛاؤد -كاه انفكاو -ٔياب ثعالْب 6/515عا  -أيٍٛ ثٍ عًو ثٍ عجلانعيٚي ثٍ عبثلٍٚ

ٍ و، ؽبااٛخ انلٍاإقٙ عهاٗ ان اوػ انكجٛاوإ يؾًاال ثاٍ أؽًال ثاا2991 -ْا 2121صبَٛاخ 
كاه انفكااو، اناانفٛوحإ أؽًاال ثااٍ ركهٚااٌ ثااٍ عجاالانوؽًٍ  -1/151عاا  -عوفااخ انلٍاإقٙ
و هٔضاخ 2991ط أٔناٗ  -ثٛؤد -كاه انةوة اإلٍاليٙ -21/161ع  -انًبنكٙ انقوافٙ

 -ٔيب ثعالْب 20/286ع  -انطبنجٍٛ ٔعًلح انًفزٍٛإ يؾٙ انلٍٚ يؾٙ ثٍ اوع انُٕٔ٘
و، أٍااُٗ انًطبناات فااٙ اااوػ 2991 -ْاا 2121ط صبنضااخ  -ثٛااؤد -انًكزاات اإلٍاااليٙ

كاه انكزابة  -ٔياب ثعالْب 1/266عا  -هٔ  انطبنتإ ىكوٚاب يؾًال ثاٍ ىكوٚاب األَصابه٘
 -اإلٍااااليٙ، انكااابفٙ فاااٙ فقاااّ اإليااابو أؽًااالإ عجااالهللا ثاااٍ أؽًااال ثاااٍ يؾًااال ثاااٍ قلاياااخ

و، اااوػ انيهك ااٙ عهااٗ 2991 -ْاا 2121ط أٔنااٗ  -كاه انكزاات انعهًٛااخ -1/221عاا 
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وذلك كمن يلهر  م  إنسـان سـبلحا  لي،تمـهو ني ـوز لآلخـر أن يبـاهللر 
ــم ُيعــهلل الفعــل ا تــهللاءو كــأن يكــون مــن ا ــهو أمــا إذا ل ألنعــال التــه أباحتهــا ب،تم

أو الــزوج لزو تــهو أو تنفيــذا  لع،وبــة  هاللــريعة اإلســبلميةو كتأهلليــب األب البنــ
 .ل ال ُيعهلل هللنا ا  لر يا  بأع حالالحهلل أو ال،صاصو نهن الهللناع  هلل هذ  األنعا

 اللرط الرانه: أن يكون اال تهللاء حاال .
 ويكون اال تهللاء حاال  بهحهللل صورتين:

مـب  مـ  ظـن المصـول  ميـه   تهللاء لم ي،ـع بعـهللو ولكـن ياألول : أن يكون اال
لهر سبلحه نه و ه لخص ب،صهلل قتمهو أما اللكوك واألوهام يوقو هو كمن 

 .(ٔ)نبل ت ّوز الهللناع
 ي،ــول اللــيد  بهللالحميــهلل اللــروانه: "نــبل يلــترط ل ــواز الــهللنع تمــبس الصــالل

ظنــه ظنــا  نيــهو أو ح،ي،ــةو وال يكفــه ل ــواز هللنعــه توهمــه وال اللــك  بصــياله
 .(ٕ)أ هـ" عيفا .

الرانيـة: أن ي،ـع اال تــهللاء ح،ـا و وبنــاء  مـ  ذلــك نالتههلليـهلل ن،ــط ال ُيعـهلل ا تــهللاء 
 .(ٖ)يو ب الهللناع من ناحية اللخص الذع تم تههلليهلل 

                                                                                                                   
ط  -كاه انعجٛكابٌ -6/109عا  -ثاٍ عجالهللا انيهك اٙ انًصاو٘يقزصو انقوقاٙإ يؾًال 

 و.2991 -ْ 2121أٔنٗ 
 -( ك. عجااالهللا ثاااٍ ٍاااهًٛبٌ انعغاااالٌإ انااالفبع ان اااوعٙ ٔأؽكبياااّ فاااٙ انفقاااّ اإلٍاااالي2ٙ)

رصاااله عاااٍ ٔىاهح انعااالل ثبنًًهكاااخ انعوثٛاااخ  -ثؾاااش يُ ااإه ثًغهاااخ انعااالل -260صااا 
 ْ . 2112هثٛع اٜفو  16انعلك/ -انَعٕكٚخ

 -ؽٕاااااٙ ان اااؤاَٙ عهاااٗ رؾفاااخ انًؾزااابط ث اااوػ انًُٓااابطإ عجلانؾًٛااال ان اااؤاَٙ (1)

 ثٛؤد. -كااه انفكو -9/282ع 

( َزبئظ األفكبه فٙ ك ف انويٕى ٔاألٍاواه )ركًهاخ فازؼ انقالٚو(إ ااًٌ انالٍٚ أؽًال ثاٍ 1)

و، هك 1001 -ْااا 2111ط أٔناااٗ  -ثٛاااؤد -كاه انكزااات انعهًٛاااخ -20/151عااا  -قااإكه

ٔيااب ثعاالْب، انزٕضااٛؼ فااٙ اااوػ يقزصااو ثااٍ انؾبعااتإ فهٛاام ثااٍ  6/515انًؾزاابهإ عاا 

ط أٔناٗ  -يوكاي َغٛجٕٚاّ نهًقطٕطابد ٔفلياخ انزاواس -8/111عا  -رٍؾبا ثٍ يٍٕاٗ

و يٕاْاات انغهٛاام فااٙ اااوػ يقزصااو فهٛاامإ يؾًاال ثااٍ عجاالانوؽًٍ 1008 -ْاا 2119

و، َٓبٚاااخ 2991 -ْااا 2121ط صبنضاااخ  -كاه انفكاااو -6/111عااا  -انطواثهَاااٙ انقطااابة

 -زبط رنٗ اوػ انًُٓبطإ يؾًل ثٍ أثٙ انعجبً أؽًل ثٍ ؽًيح آبة انلٍٚ انويهٙانًؾ

و، يةُااٙ انًؾزاابط رنااٗ 2981 -ْاا 2101ط أفٛااوح  -كاه انفكااو -ٔيااب ثعاالْب 8/11عاا 

ثٛاؤد،  -كاه انفكو -1/291ع  -يعوفخ يعبَٙ أنفبظ انًُٓبطإ يؾًل انقطٛت ان وثُٛٗ
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 اللرط الرالث: أن يكون نعل الهللناع الزما  لرهلل اال تهللاء.
 عو أن يكــونل،يــام حالــة الــهللناع اللــر ه  ــهلل الصــالل المعتــهلل يلــترط

نعل الهللناع هو الوسيمة الوحيهللة الته يمكن لممعتهللل  ميه أن يتخمص بها من 
اال تهللاءو أما إذا كان المعتهللل  ميه بهمكانه أن يتخمص من اال تهللاء بوسـيمة 

و وال ي وز له أن يم أ إل  نعل الهللناع (ٔ)أخرل ملرو ة و ب  ميه استعمالها
ا  لـهللرء اال تـهللاء والصـيالو والم،اتمة  هلل الصالل المعتهللعو ألن ذلـك لـيس الزمـ

أو الــذع قــهلل ينــهللنع بوســيمة أخــرل ملــرو ةو كااللت ــاء إلــ  الســمطة العامــةو 
 .(ٕ)االست ارةو أو المنالهللة

 اللرط الرابع: أن يكون الهللناع بال،هللر البلزم لهللنع اال تهللاء.
تناســب بــين حالــة اال تــهللاء وحالــة الــهللناعو نبلبــهلل أع أن يكــون هنــاك 

نه وسالل الهللناعو بمعنـ  أنـه يبـهللأ بـاألخظ حتـ  يصـل  لممهللانع من أن يتهللرج
 .(ٖ)نهن لم ينهللنع إال بال،تل كان له ذلك إل  المرحمة األخيرة وهه ال،تل

هذ  هه اللروط الوا ـب توانرهـا نـه حالـة الـهللناع اللـر هو وبتـهللقيق 
                                                                                                                   

كاه  -6/256ع  -ٌَ ثٍ ركهٌٚ انجٕٓرٙك بع انقُبع عٍ يزٍ اإلقُبعإ يُصٕه ثٍ ٕٚ

انكزت انعهًٛخ، َٛم انًارهة ث اوػ كنٛام انطبناتإ عجالانقبكه ثاٍ عًاو ثاٍ ٍابنى انزةهجاٙ 

 و.2981 -ْ 2101ط أٔنٗ  -انكٕٚذ -يكزجخ انفالػ -2/152ع  -ان ٛجبَٙ

 -، ان وػ انكجٛو نه ٛـ انلهكٚو ٔؽباٛخ انلٍٕقٙ عهٛا6/511ّ( ؽباٛخ اثٍ عبثلٍٚإ ع 2)

، اإلَصبع فٙ يعوفخ انواعؼ ياٍ 20/281كاه انفكو، هٔضخ انطبنجٍٛإ ع  -1/151ع 

كاه رؽٛابء  -20/101عا  -انقالعإ عالء انلٍٚ أثٕ انؾٍَ عهاٙ ثاٍ ٍاهًٛبٌ انًاوكأ٘

 ط صبَٛخ. -انزواس انعوثٙ

 -( ىٚبك ؽًلاٌ يؾًٕك ٍبفٍإ انلفبع ان وعٙ انقبل )كفع انصبئم( فٙ انفقّ اإلٍاالي1ٙ)

هٍاابنخ يبعَاازٛو يقليااخ رنااٗ كهٛااخ  -219صاا  -خ يااع انقاابٌَٕ انٕضااعٙكهاٍااخ يقبهَاا

 و.1008فهَطٍٛ عبو  -عبيعخ انُغبػ انٕطُٛخ -انلهاٍبد انعهٛب

 -1/91ؽا  -( ثلائع انصُبئع فٙ رورٛت ان وائعإ أثٕ ثكاو ثاٍ يَاعٕك ثاٍ أؽًال انكبٍاب1َٙ)

فهٛامإ و، ااوػ انقوااٙ عهاٗ يقزصاو 2986 -ْا 2106ط صبَٛاخ  -كاه انكزت انعهًٛاخ

ثٛااؤد، يااُؼ  -كاه انفكااو نهطجبعااخ -8/221عاا  -يؾًاال ثااٍ عجاالهللا انقواااٙ انًاابنكٙ

 –كاه انفكااو -9/168عاا  -انغهٛاام اااوػ يقزصااو فهٛاامإ يؾًاال ثااٍ أؽًاال يؾًاال عهااٛش

 -و، انعيٚااي اااوػ اناإعٛيإ عجاالانكوٚى ثااٍ يؾًاال انوافعاا2989ٙ -ْاا 2109 -ثٛااؤد

و، عًالح انفقااّإ 2991 -ْاا 2121ط أٔناٗ  -ثٛااؤد -كاه انكزاات انعهًٛاخ -22/128عا 

 و.1001 -ْ 2115 -انًكزجخ انعصوٚخ -218ص  -عجلهللا ثٍ أؽًل ثٍ يؾًل ثٍ قلايخ
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النظر نيها ن هلل أنها ال تنطبق  م   ذر االستفزاز نه الخيانة الزو يـةو ألنـه 
ر ـا الزو ـة بـالزن و  ه  ريمة الزنـ  النات ـة  ـن الخيانـة الزو يـةيفترض ن

نمــا نــه حالــة رــورة وو ــب  نــالزوج نــه هــذ  الحالــة لــيس نــه حالــة هللنــاع وا 
وانت،ــام مــن الزو ــة و لـــي،هاو أمــا نــه حالـــة الــهللناع اللــر ه نيفتـــرض أن 

 الزو ة مكرهة  م  هذا األمر.
 ويمكن أن نمخص الفرق بينهما نيما يم :

ناع اللر ه  الز نـه األلـخاص واألمـوال واأل ـراضو وهـذا مـا ال أن الهلل -ٔ
 .(ٔ)ن هلل  بلأن االستفزاز

أن  ذر االستفزاز ال ينلأ إال بعـهلل تح،ـق ا تـهللاء  سـيمو بينمـا يمكـن أن  -ٕ
الــهللناع اللــر ه ولــو لــم يرتكــب المعتــهللع ســول  مــل تح ــيرع ال  ت،ــوم حالــة

  ،اب  ميه إذا قام به خطر ا تهللاء حال ووير ملروع.

إن  ــذر االســتفزاز يب،ــه  مــ  الواقعــة وصــظ  ــهللم ملــرو يتها ويعاقــب  -ٖ
نـه حالـة الـهللناع نتبـاح الواقعـة إذ ال تنلـأ  ا ميها الفا ـل بع،وبـة مخففـةو أمـ

 بها  ريمة أساسا .

ــهللان  ــة نلــوء  ــذر االســتفزاز هــه ن، ــظ نــه حال ــة التخفي الفا ــل و م
بسـبب  هالـذع يصـيب السيطرة التامة  م  أنعاله من  راء الفـزع أو اال ـطراب

 .(ٕ)اله وم أو اال تهللاء
 

                                                 

 .18ص  -( أٍزبمَب انلكزٕه/ يؾًل عجلان بفٙ رًٍبعٛمإ يوعع ٍبثق2)

 -( ك/ يؾًااإك يؾًااال ؽَاااٍإ ضااإاثظ كفاااع انصااابئم ٔؽكاااى االٍااازفياى ان ااالٚل انًفااابع 1)

ؾهقاخ انعهًٛاخ فرالاهً األؽكابو ان اوعٛخف انزاٙ أقبيٓاب ثؾش يقالو رناٗ ان -16/11ص 

عبيعاخ َابٚف انعوثٛاخ نهعهإو األيُٛاخ فاٙ انفزاوح  -كهٛخ انزالهٚت -قَى انجوايظ انزلهٚجٛخ

 انوٚب . -و1/6/1006-1 -ْ 22/5/2111 -1يٍ 
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 ادلطهب انخبًَ
 االستفصاش ٔتغٍري ادلُكس

ــــول ونعــــل وقصــــهلل قبحــــه  ــــهو أو هــــو كــــل ق المنكــــر هــــو: مــــا نهــــ  اا  ن
 اللرع ونه   نه.

واللريعة اإلسبلمية تميزت بأنها  عمت األمـر بـالمعروظ والنهـه  ـن 
و تن،يـة لمم تمـع مـن األهللرانو المنكر وا با  من وا باتهاو ونر ا  مـن نرو ـها

بعــاهللا  لــه  ــن مخالفــة مــا لــر ه ااو وحمايــة لمم تمــع مــن  بــث العــابرينو  وا 
عــل ومــن ته ــم المته مــينو وتو يهــا  ألنــراهلل  و ما اتــه إلــ   مــل الخيــرو ون

 .(ٔ)لأنه وبلريعتهالمأمور بهو وترك المنهه  نهو وااللتزام بحهللوهلل اا  ل 
 .(ٕ)له: الترويب نه ترك ماال ينب هو ويعرنه اإلمام الرازع ب،
 نـهلل حهلليرـه  ـن األمـر بـالمعروظ والنهـه  -رحمـه اا -وي،ول اإلمام ال زالـه

  ن المنكر:
 .(ٖ)النبيين أ معين. أهـ" عث اا لهتب"هو ال،طب األ ظم نه الهللين الذل ا

ذا كـــان األمـــر كـــذلك والعممـــاء متف،ـــون  مـــ  أن األمـــر بـــالمعروظ    وا 
منكر هو وا ب لر هو إال أنهم اختمفوا نه نو ية هـذا الو ـوب والنهه  ن ال

 هل هو وا ب  ينهو أم كفاله.
 وخبلنهم نه ذلك ينبل  ن و وهلل رأيين ارنين:

                                                 

( ك. ؽٍَ عهٙ ان بمنٙإ انغُبٚبد فٙ انفقّ اإلٍاليٙ كهاٍخ يقبهَخ ثٍٛ انفقّ اإلٍاليٙ 2)

 ط صبَٛخ. -كاه انكزبة انغبيعٙ -111ص  -قبٌَٕٔان

 .8/125( انزفَٛو انكجٛوإ ع 1)

 .1/106( رؽٛبء عهٕو انلٍٚإ ع 1)
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األول: األمر بـالمعروظ والنهـه  ـن المنكـر نـرض كفايـةو إذا قـام بـه الـبعض 
 س،ط  ن الباقين.

و (ٕ)لمالكيــةو وا(ٔ)ذهــب إلــ  ذلــك الــرأع  مهــور الف،هــاء مــن الحنفيــة
  (ٗ) والحنابمة.و (ٖ)واللانعية

   -واستهللل أصحاب هذا ال،ول ب،ول اا تعاله :

   ْيـرِ و ـَة ي ـهلْلُ ون  ِإل ـ  الخ  ـنُكْم ُأمَّ ي ْنه ـْون  و   ي ـْأُمُرون  ِبـالم ْعُروظِ و   ْلـت ُكن مِّ
  (٘).ُأْول ِلك  ُهُم الُمْفِمُحون  و     ِن الُمنك رِ 

 و ه الهللاللة: 
وت معنيــين حــ) هــذ  اآليــة   -اا هرحمــ –مــام ال صــاص ي،ــول اإل

مر بالمعروظ والنهه  ـن المنكـرو واآلخـر أنـه نـرض  مـه أحهللهما  و وب األ
الكفايةو لـيس بفـرض  مـه كـل أحـهلل نـه نفسـه إذا قـام بـه ويـر و ل،ولـه تعـاله 

 ولـتكن مــنكم أمــة ،ت،ت ــه الـبعض هللون الــبعضو نــهللل أنــه نــرض  تــهوح،ي
 (ٙ).قام به بع هم س،ط  ن الباقين. أهـ (  مه الكفاية إذا

ــه " مــن"اا : ))و هرحمــ –وي،ــول اإلمــام ال،رطبــه  ــه قول لمتبعــيضو  "مــنكم"ن
ومعنا  أن اآلمرين ي ب أن يكونوا  ممـاء ولـيس كـل النـاس  ممـاء نهنـه يـهللل 

  (ٚ)  مه أن األمر بالمعروظ والنهه  ن المنكر نرض  مه الكفاية.أهـ ((

                                                 
كاه رؽٛابء انزاواس  -1/125عا  -( أؽكبو انقوآٌإ أؽًل ثٍ عهٙ أثٕ ثكو انواى٘ انغصبل2)

 ْ .2105 -ثٛؤد -انعوثٙ
كاه  -1/111عا  -خ انصابٔ٘يطجإع ياع ؽبااٛ -( ان وػ انصةٛوإ نَٛل٘ أؽًال انالهكٚو1)

 -1/118عا  -انًعبهع، انزبط ٔاإلكهٛم اوػ يقزصو فهٛمإ يؾًل ثاٍ ٍٕٚاف انعجاله٘
 ْ .2198ثٛؤد  -كاه انفكو

 -( فاازؼ انْٕاابة ث ااوػ ياآُظ انطااالةإ ىكوٚااب يؾًاال ثااٍ أؽًاال ثااٍ ىكوٚااب األَصاابه1ٖ)
 ْ .2128ثٛؤد  -كاه انكزت انعهًٛخ -1/196ع 

_ كاه  2/261عاا –انًاارهةإ عجاال انةُااٙ ٚبٍااٍٛ أؽًاال انهجاال٘  ( ؽباااٛخ انهجاال٘ عهااٙ َٛاام1)
 .1/11و، ك بع انقُبع إ ع  2999 -ْ  2129انج بئو اإلٍاليٛخ _ ثٛؤد ط أٔنٙ 

 .201( ٍٕهح آل عًواٌ إ اٜٚخ /5)
 .1/125( أؽكبو انقوآٌ نهغصبلإ ع  6)

 .265/ 1( انغبيع ألؽكبو انقوآٌإ ع 1)



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  565             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعروظ والنهه  ـن المنكـر نـرض  ـينو أع أنـه وا ـب  مـه الرانه: األمر ب
 كل مسمم. 

ـــن كريـــر ـــك ال،ـــول : اإلمـــام اب و وابـــن مفمـــ  (ٕ)و وابـــن حـــزم(ٔ)ذهـــب إلـــه ذل
واستهللل أصحاب هذا ال،ول بنفس اآلية الساب،ة الته اسـتهللل بهـا و (ٖ)الم،هللسه

ولتكن منكم أمةاألول ال،ول بها أصحاب 
 (ٗ ). 

 و ه الهللاللة :
)) والم،صــوهلل مــن هــذ  اآليــة أن تكــون  –اا  هرحمــ–ام ابــن كريــر ي،ــول اإلمــ

ن كـان ذلـك وا بـا   مـه كـل نـرهلل مـن  نرقة من األمة متصـهللية لهـذا اللـأن و وا 
  (٘) األمة بحسبه .أهـ((

نيما روا   نه أبو سعيهلل الخهللرلو قـال: سـمعت  واستهلللوا أي ا : ب،ول النبه 
نمي يـــر  بيـــهلل و نـــهن لـــم يســـتطع  مـــن رأع مـــنكم منكـــرا  ي،ـــول: " رســـول اا 

  (ٙ) ".نبمسانهو نهن لم يستطع نب،مبهو وذلك أ عظ اإليمان
 و ه الهللاللة من الحهلليث: 

إي ـاب به مـاع األمـةو وهـو أي ـا  مـن " هـو أمـر نمي ير "  أن قوله 
                                                 

_ كاه طٛجخ نهُ و 1/92عٛم ثٍ عًو ثٍ كضٛو انقواٙ _ع  ( رفَٛو انقوآٌ انع ٛىإ رًٍب2)

 و.2999ْ  _2110ٔانزٕىٚع، ط صبَٛخ 

كاه  - 8/111( انًؾهٙ ثبٜصبهإ أثٕ يؾًل عهاٙ ثاٍ أؽًال ثاٍ ٍاعٛل ؽايو ان ابْو٘ _ عا 1)

 ثٛؤد ثلٌٔ ربهٚـ -انفكو 

 -لٍاٙ ( اٜكاة ان وعٛخ ٔانًُؼ انًوعٛخإ يؾًل ثاٍ يفهاؼ ثاٍ يفاوط ااًٌ انالٍٚ انًق1)

 عبنى انكزت. - 2/212ع 

 .201( ٍٕهح آل عًواٌإ اٜٚخ 1)

 .1/92( رفَٛو اثٍ كضٛو إ ع 5)

( انغاابيع انصااؾٛؼ انًَااًٙ صااؾٛؼ يَااهىإ أثاإ انؾَااٍٛ يَااهى ثااٍ انؾغاابط انق ااٛو٘ 6)

_ ثبة كٌٕ انُٓٙ عٍ انًُكو يٍ اإلًٚبٌ يٍ كزابة  286هقى  2/50انَُٛبثٕه٘ _ ع 

 د.اإلًٚبٌ _ كاه انغٛم _ ثٛؤ



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  565             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هــذ    أن إنكــار المنكــر  مــ ر النبــه بــوأخ (ٔ) النصــيحة التــه هــه الــهللين 
اإلمكـانو وهللل  مـه أنـه إذا لـم يسـتطع ت ييـر  بيـهلل  الو و  الربلرة  مه حسب 

 ( ٕ).نعميه ت يير  بمسانهو رم إذا لم يمكنه ذلك نميس  ميه أكرر من إنكار  ب،مبه
ل الف،هـاء نـه صـفة و ـوب األمـر بـالمعروظ والنهـه االتر ي : بعهلل  رض أقو 
ب أن الرأع الرا   هو ما ذهـ -واا أ مم بالصواب  - ن المنكرو نهننه أرع 

إليه  مهور الف،هاء من أن األمر بالمعروظ والنهه  ن المنكـر نـرض كفايـة 
إذا قام به البعض س،ط  ن الباقينو أما إذا لم ي،م بـذلك أحـهلل مـن أنـراهلل األمـة 

 نيأرم ال ميع .

                                                 

( انًُٓبط اوػ صؾٛؼ يَهى ثاٍ انؾغابطإ أثإ ىكوٚاب يؾاٙ انالٍٚ ثاٍ ااوع انُإٔ٘ _ 2)

 ْ .2191_ كاه رؽٛبء انزواس انعوثٙ _ ثٛؤد _ ط صبَٛخ  1/11ع 

 .1/126( أؽكبو انقوآٌ نهغصبلإ ع 1)



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  562             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستفصاش يٍ قبٍم تغٍري ادلُكس:يٕقف انفقٓبء يٍ اعتببز عرز اال
ت ـا و وهـو أن مـن و ـهلل األخذ بهـذا اال   يذهب البعض من الف،هاء إل

و المنكـر ه نه حالة تمبس بالزنا نيكون من ح،ه أن ي ير ذلكأتمر ار بل  يزنه ب
  .نهذا قتمه والحالة كذلك نبل لهء  ميهو وأن هذا كمه من باب ت يير المنكر

 .(ٔ)أخذ بهذا االت ا  ن،هاء الحنفية و الحنابمة
مـر بـالمعروظ والنهـه بأنه ليس من الحهللو بـل مـن األ" اء نه منحة الخالق: 

 ن المنكرو وهو حسنو نهن هذا المنكر حيث تعين ال،تل طري،ا  نه إزالته نـبل 
    ( ٕ) ."معنه اللتراط اإلحصان نيه. أهــ

أنـه ال يهللل  مـه  -كبلم اإلمام أحمهلل السابق -وكبلمهم "و اء نه اإلنصاظ : 
ر ـه اا  -و وكـذا مـا يـروع  ـن  مـر و  مـه ال نرق بين كونه محصـنا  أو

نما هـو - نهما  وصرح به بعض المتأخرين كليخنا ووير و ألنه ليس بحهللو وا 
ال ال تبرت لروط الحهلل .أهـ   (ٖ) ." ،وبة  مه نعمهو وا 

وبهـــذا االت ـــا  أخـــذ العهلليـــهلل مـــن الف،هـــاء المعاصـــرين  مـــه أن  ـــذر 
  (ٗ) ستفزاز يسرع  ميه نه الف،ه إلسبلمه أنه من باب ت يير المنكر.اال

                                                 

_  1/266( انُٓو انفبئق اوػ كُي انلقبئقإ ٍواط انلٍٚ عًو ثٍ رثواْٛى ثٍ َغاٛى _ عا 2)

، 1/61و ، ؽباااٛخ اثااٍ عبثاالٍٚإ عاا 1001ْاا  2111زاات انعهًٛااخ _ ط أٔنااٙ كاه انك

، ان وػ انكجٛو عهاٙ يازٍ انًقُاعإ عجال اناوؽًٍ ثاٍ 21/515، انًةُٙ إ ع 6/560ع 

_ كاه انكزااابة انعوثاااٙ نهُ اااو  20/129يؾًااال ثاااٍ أؽًااال ثاااٍ قلاياااخ انًقلٍاااٙ _ عااا 

 ٔانزٕىٚع ثلٌٔ ربهٚـ.

يطجاإع يااع انجؾااو  - (ًاال آيااٍٛ )اثااٍ عبثاالٍٚ( يُؾااخ انقاابنق عهااٙ انجؾااو انوائااقإ يؾ1)

 كاه انكزبة اإلٍاليٙ _ط صبَٛخ  - 5/15ع   -انوائق 

 ٔيب ثعلْب . 9/116( اإلَصبع إ ع 1)

_ كاه انفكاو انعوثاٙ _ 195( اإليبو يؾًل أثٕ ىْوحإ انغوًٚخ ٔانعقٕثاخ ) انعقٕثاخ(إ ل1)

، 2/591عاع ٍابثق _ عا انقبْوح، عجل انقبكه عٕكحإ انز وٚع انغُبئٙ اإلٍااليٙ _ يو

 .180ك/ؽٍَ ان بمنٙإ يوعع ٍبثق ل



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  563             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مه ذلك ني ب  مه اإلنسان الـذع يبتمـه بهـذا األمـر أن ي،ـوم وبناء 
 بالســكوت  نــهلل رؤيــة الفســاهلل واللــر ن الموقــظ الســمبهبت ييــر ذلــك المنكــرو أل 

و وملــاركة ســمبية نــه الفســاهلل الــذع يــذهب المنكــر والباطــل امتنــاع  ــن ت ييــر
  ( ٔ) ر.س حيته نه الم تمعات المنحمة كرير من األنراهلل واأل

ه أصـحاب هـذا االت ـا و مـن يهننه أذهب إله ما ذهب إلومن  انبه ن
أن ذلــك يعتبــر مــن بــاب ت ييــر المنكــرو ألن هــذا األمــر يعتبــر أي ــا  مــن ألــهلل 
المنكــرات التــه ي ــب  مـــه اإلنســان المســمم أن يتصـــهللع لهــا بــالت يير ب،ـــهللر 

ألمـــر يســـا هلل  مـــه تفلـــه هـــذ  الظـــاهرةو ا تهو والســـكوت  مـــه هـــذا ااســـتط
والخنـــوع إلراهللة ذلـــك الفـــا ر الـــذع لـــم يـــراع حرمـــات ااو وانحـــبلل الم تمـــعو 

والزو ـــة العـــاهرة التـــه لـــم تحفـــظ األمانـــةو ولـــم تحـــانظ  مـــه لـــرظ زو هـــا 
 و ر ه.

                                                 

_ هٍاابنخ 11( ْاابك٘ عباااق ان ااًو٘إ كٔه انضااؾٛخ فااٙ ؽصاإل انفعاام اإلعوايااٙ _ ل2)

 –عبيعااخ َاابٚف انعوثٛااخ نهعهاإو األيُٛااخ  -يبعَاازٛو يقليااخ رنااٙ كهٛااخ انلهاٍاابد انعهٛااب 

 و. 1022-ْ 2111انوٚب  ، 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  564             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلطهب انخبنج
 االستفصاش ٔشٔال انعصًت

و وهو أن الـزوج الـذع -رحمه اا -يتبن  هذا االت ا  اإلمام اللانعه
ومن يزنـه بهـاو نـبل قصـاص  ميـه وال  ي هلل زو ته متمبسة بالزن  ني،تمها هه

ن يكون الزانه محصنا و ألن بهحصانه زالت  صمتهو وهـهللر أهلليةو ولكن بلرط 
 هللمه.

 :-رحمه اا -ي،ول اإلمام اللانعه
"وال يس،ط  نـه ال،ـوهلل نـه ال،تـل إال بـأن يفعـل مـا يحـل هللمـهو وال يحـل 

أو قتل نفس ب ير ال بكفر بعهلل إيمانو أو زنا بعهلل إحصانو إهللمه وأن يعمهلل قتمه 
نفسو ولو أن ر بل  و هلل مع امرأته ر بل  ينال منها مـا يحـهلل بـه الزانـه ن،تمهمـا 
والر ل ريب والمرأة وير ريبو نبل لهء نه الر ل و ميه ال،وهلل نه المراةو ولو 
كان الر ل وير ريب والمرأة ريبا  كان  ميه نه الر ل ال،وهلل وال لهء  ميه نه 

 . (ٔ)المرأة. أهـ"
يتبين أن الزانه المحصـن ال  صـمة لـهو وهللمـه هـهللرو أمـا ويـر  وبذلك

المحصن وهو البكر إذا قتمه الزوج نعميه ال،وهللو ألنه ليس  م  البكر قتل نـه 
 .(ٕ)الزنا

: "ال يحل هللم امرئ مسمم يلههلل أن ال إله وذلك استهللالال  ب،ول النبه 
الريــب الزانــهو إال اا وأنــه رســول ااو إال بهحــهللل رــبلث: الــنفس بــالنفسو و 

 .(ٖ)والمارق من الهللين التارك لم ما ة"
بكرو وهـو ي،ـع  مـ  الـذكر بويراهلل بالريب الزانه نه الحهلليث: من ليس 

                                                 

 . 6/11ع   -( األوإ نايبو ان بفع2ٙ)

 ( انًصله انَبثق. 1)

ثابة  6818هقاى  9/5عا   -( صؾٛؼ انجقبه٘إ يؾًال ثاٍ رٍاًبعٛم أثإ عجالهللا انجقابه1٘)

ط أٔنااٗ  -كاه طاإا انُغاابح -يااٍ كزاابة اناالٚبد -قاإل هللا رعاابنٗ فرٌ انااُفٌ ثاابنُفٌ...ف

2111  . ْ 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  565             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ٔ)واألنر و ي،ال ر ل ريب وامرأة ريب
وت هللر اإللارة إلـ  أن اإلمـام السـيوطه ن،ـل رأيـا  لممـاورهللع والخطـابه 

ن نه يحل لمزوج قتـل المحصـأ ن اإلمام اللانعه:  ن الزانـه بزو تـه باطنـا و وا 
 .  (ٕ)كان ي،اهلل به نه الظاهر

                                                 

  عا -( عًلح انقبه٘ اوػ صؾٛؼ انجقبه٘إ يؾًٕك ثٍ أؽًل ثٍ يٍٕٗ ثله انلٍٚ انعُٛا2ٙ)

 ثٛؤد.  -كاه رؽٛبء انزواس انعوثٙ -11/12

كاه انكزات  -189صا   -( األاجبِ ٔانُ بئوإ عجلانوؽًٍ ثٍ أثٙ ثكو عالل انلٍٚ انَٕٛط1ٙ)

 و. 2990 -ْ 2122ط أٔنٗ  -انعهًٛخ



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  566             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلطهب انسابع
 االستفصاش ٔانغرية ٔانغضب

تبن  هـذا االت ـا  بعـض المالكيـةو وبعـض اللـانعيةو وهـو أن أسـاس 
 ذر االستفزاز هو ال يرة ال،اتمةو أو الحمية وال  بو المذان تممكا الزوج  نـهلل 

 ريمة الزن .ملاههللته لزو ته وهه متمبسة ب 
لكن المالكية نه هذ  الحالة ال يفرقون بين المحصن ووير المحصنو 
إال أنهم يلترطون أن تربت  ريمة الزن  بأربعة لهوهلل يلههللون برؤية  ريمة 
الزن  كالمروهلل نه المكحمةو و ميه نهن الزوج إذا أربت ذلك نـبل قصـاص  ميـه 

 :-رحمه اا -وال هلليةو ي،ول ابن  رنة الهللسوقه
وأما قاتل الزانه ال يـر المحصـن نهنـه ي،تـل بـهو إال أن ي،ـول و هللتـه " 

مع زو تـهو وربـت ذلـك بأربعـةو ويرونـه كـالمروهلل نـه المكحمـة ن،تمـهو نهنـه ال 
ي،تل بذلك الزانهو كان محصنا  أو بكرا و لعـذر  بـال يرة التـه صـيرته كـالم نون. 

 .(ٔ)أهـ"
المذان يتممكان الزوج أما اللانعية نالعذر  نهللهم هو الحمية وال  ب 

 .(ٕ)نه هذ  الحالةو إال أنهم ي،صرون ذلك  م  قتل الزانه المحصن
 اء نه نـت  المعـين: "وك،تـل مـن رآ  يزنـه بأهمـهو  مـ  مـا حكـا  بـن الرنعـة 

 .(ٖ)أل ل الحمية وال  بو ويحل قتمه باطنا . أهـ"
ن إس،اط ال،صاص  ن قاتـل المتمـبس بـالزن  لـيس هوبناء  م  ذلك ن

                                                 

 .1/119( ؽباٛخ انلٍٕقٙإ ع 2)

 . 189، األاجبِ ٔانُ بئو نهَٕٛطٙإ ص  1/289( رعبَخ انطبنجٍٛإ ع 1)

نًعٍٛ ث وػ قوح انعٍٛ ثًًٓبد انلٍٚإ ىٍٚ انلٍٚ أؽًال ثاٍ عجالانعيٚي انًهٛجابه٘ ( فزؼ ا1)

 ط أٔنٗ.  -كاه اثٍ ؽيو -581ص   -انُٓل٘
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ن الزانــه يعاقــب بال،تــل نــه هــذ  الحالــةو بــل إن  ،وبــة الزانــه هنــا  ،وبــة أل 
نمــا أســ،ط ال،صــاص  ــن ال،اتــل لمــا ا   اهلليــة ال مــهلل بكــرا  أو الــر م محصــنا و و 

يتممكــه مــن ال  ــب والرــورة لمــا يــرا  مــن انتهــاك لعر ــه أو  ــرض ويــر و 
 .(ٔ)نمرا اة حالة ال،اتل نه هذ  المحظة هه الته أههللرت هللم الزانه

                                                 

انالاه انضقبفٛاخ  -161صا   -( ك/ عجبً إيبٌإ عصاًخ انالو ٔانًابل فاٙ انفقاّ اإلٍاالي2ٙ)

 و. 2999 -ْ 2129ط أٔنٗ  -انقبْوح -نهُ و
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 ادلبحج انخبنج
 االستفصاش ٔادلسئٕنٍت اجلُبئٍت

 د:ـمتٍٓ
من أكبر المصـالب وألـهللها وقعـا   مـ  نفـس اإلنسـان أن يأتيـه ال ـهللر 

ويبتمـ  نـه زو تـهو التـه مـن المفتـرض أنهـا  ووالخيانة من أقـرب النـاس إليـه
تمرل لـه السـكن والمـوهللة والرحمـةو وذلـك حينمـا يـهللخل بيتـه ني ـهللها تزنـه مـع 

نيفا أ بهذا األمرو نتحصل لـه الصـهللمة الكبـرلو وتتممكـه ال يـرة  لخص آخرو
ويسيطر  ميه ال  بو ويصاب تفكير  باللملو ني،ـهللم  مـ  قتمهـاو وقـهلل ي،تمهـا 
هه ومن يزنـه بهـاو الـذع سـولت لـه نفسـه انتهـاك حرمـات النـاسو وزيـن لـه 
را  الليطان ذلـك الفعـل الملـينو نهـل يعتبـر ذلـك االسـتفزاز بالنسـبة لمـزوج  ـذ

مخففا  لمع،وبةو كما أخـذت بـذلك ال،ـوانين الو ـعيةو أم أنـه يعفـ  مـن الع،ـاب 
 بالكميةو أم أنه يؤاخذ  م  نعمه.

ذلــك مـــا نــوهلل التعـــرظ  ميـــه نــه الف،ـــه اإلســـبلمه مــن خـــبلل موقـــظ 
الف،هـاء ال،ـهللام و والـبعض مـن المعاصـرينو ومـا يؤيـهلل أقـوالهم مـن الكتــاب أو 

رظ  م  أرر االسـتفزاز  مـ  المسـلولية ال ناليـة السنة النبويةو وذلك كمه لمتع
 رنين:المزوج المكموم نه لرنهو وذلك نه مطمبين 
 المطمب األول: تحرير محل الخبلظ وأسبابه.

 المطمب الرانه: أقوال الف،هاء وأهلللتهم.
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 ادلطهب األٔل
 حتسٌس حمم اخلالف ٔأسبببّ

 أوال : تحرير محل الخبلظ:
وأقــوال الف،هــاء نــه هــذ  المســألة التــه  بالبحــث نــه المــذاهب الف،هيــة

نحــن بصــهللهللها ت ــهلل أيهــا ال،ــارئ الكــريم أن هنــاك مــواطن اتفــاق بــين الف،هــاءو 
 وكذلك مواطن اختبلظو ويت   ذلك نيما يمه:

ــذع ي ــهلل ا -ٔ ــة بالنســبة لمــزوج ال ــ  أن المســلولية األخروي ــق الف،هــاء  م تف
ومـن يزنـه بهـاو وذلـك ي،تمهـا هـه متمبسة بالزنه تكون منتفيـة حينمـا  تهزو 

نه حالة ما إذا كانت الزو ة مطاو ة لمن يزنه بها وير مستكرهة  م  ذلكو 
ألن هذا األمر يعتبر نه رأع البعض من الف،هاء من بـاب ت ييـر المنكـر الـذع 
أمر اا بهو أو نه رأع البعض اآلخر من باب ال يرة الته صـيرته كـالم نونو 

السميمةو وقيـام الـزوج بـذلك الفعـل ال يعتبـر  ألن هذا األمر يتناقض مع الفطرة
 .(ٔ)من باب إقامة الحهللو ألن ذلك منوط باإلمام بلروطه المعتبرة

وبناء   م  ذلك نهن الزوج إذا كان صاهللقا  نه هلل وا  أنه  بط زو تـه   
متمبسة بـالزن و ومـن رـم ن،ـهلل قـام ب،تمهـا هـه ومـن يزنـه بهـاو نـهن مسـلوليته 

                                                 
، يغًع األَٓو فٙ اوػ يهزقاٗ 1/61اٛخ اثٍ عبثلٍٚإ ع  ، ؽب126( انله انًقزبهإ ص  2)

كاه انكزات  -1/111عا   -األثؾوإ عجلانوؽًٍ ثٍ يؾًل انكهٛجإنٙ انًالعٕ ث اٛقٙ ىاكِ
، انجٛاااابٌ 1/119و، ؽباااااٛخ انلٍاااإقٙإ عاااا  2998 -ْاااا 2129ثٛااااؤد ط -انعهًٛااااخ

هاال ٔانزؾصٛم ٔان وػ ٔانزٕعّٛ ٔانزعهٛام نًَابئم انًَازقوعخإ يؾًال ثاٍ أؽًال ثاٍ 
و، 2988 -ْا 2108ط صبَٛاخ  -ثٛاؤد -كاه انةاوة اإلٍااليٙ -26/111عا   -انقوطجٙ

 -8/1عا   -اوػ انيهقبَٙ عهٗ يقزصو فهٛمإ عجلانجبقٙ ثٍ ٍٕٚف ثٍ أؽًال انيهقابَٙ
و، انفازؼ انوثابَٙ فًٛاب مْام عُاّ 1001 -ْ 2111ط أٔنٗ  -ثٛؤد -كاه انكزت انعهًٛخ

يطجإع  8/1عا   -ثٍ انؾٍَ ثاٍ يَاعٕك انجُابَٙانيهقبَٙإ ْٕٔ ؽباٛخ انعاليخ/ يؾًل 
و، األوإ عا  1001 -ْا 2111ط أٔناٗ  -ثٛاؤد -كاه انكزت انعهًٛخ -يع اوػ انيهقبَٙ

عاا   -، ركًهااخ انًغًاإعإ يؾًاال َغٛاات انًطٛعاا1/289ٙ، رعبَااخ انطاابنجٍٛإ عاا  6/11
، انًةُاااااٙإ 9/116انَاااااعٕكٚخ، اإلَصااااابعإ عااااا   -عااااالح -يكزجاااااخ اإلهاااااابك -12/98
، انًؾهٗإ أثإ يؾًال عهاٙ ثاٍ أؽًال ثاٍ ٍاعٛل 6/256ك بع انقُبعإ ع   ،21/515ع 

كاه انفكو نهطجبعخ ٔانُ و.  -8/152ع   -ثٍ ؽيو األَلنَٙ ان بْو٘
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  555             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنتفه. -وبين اا تعال  أع نيما بينه -األخروية
 :-رحمه اا -ي،ول اإلمام النووع

 .(ٔ)أهـ"ل  نهن كان صاهللقا  نبل لهء  ميه."وأما نيما بينه وبين اا تعا     
تفـق الف،هـاء  مـ  أن الـزوج الـذع ي،تـل زو تـه ومـن يزنـه بهـاو ويربـت ا -ٕ
لــكو نــبل ة  مــ  ذلــكو كلــهاهللة اللــهوهللو أو إقــرار أوليــاء الم،تــول  مــ  ذنــالبي

 .(ٕ)لهء  م  الزوجو وبذلك تنتفه  نه المسلولية ال نالية الهللنيوية
 :-رحمه اا -ي،ول ابن  رنة الهللسوقه

"وأما قاتل الزانه ال ير المحصن نهنه ي،تل بهو إال أن ي،ول و هللته مع 
زو تهو وربت ذلـك بأربعـة ويرونـه كـالمروهلل نـه المكحمـة ن،تمـهو نهنـه ال ي،تـل 

 . (ٖ)أهـ"ر  بال يرة الته صيرته كالم نون.عذن محصنا  أو بكرا  لبذلكو الزانه كا
ومن ال هللير بالذكر أن الكرير من الف،هـاء المعاصـرين قـهلل أخـذوا بهـذا 

ة تربـت مـا نـالرأعو وهو  هللم قبول هلل ول الزوج نه هذ  المسألة إال بو ـوهلل بي
 .(ٗ)هلل ا ا

                                                 

، عاااإٌ انًعجااااإك ااااااوػ ٍااااٍُ أثاااااٙ كأكإ يؾًااااال 20/212( اااااوػ انُااااإٔ٘إ عااااا  2)

ط  -ثٛااااؤد -كاه انكزاااات انعهًٛااااخ -21/212عاااا   -أاااااوع ثااااٍ أيٛااااو انع ااااٛى آثاااابك٘

ْ .  2125 صبَٛخ
 

، فااازؼ انًعاااٍٛإ 26/111، انجٛااابٌ ٔانزؾصاااٛمإ عااا  1/61( ؽبااااٛخ اثاااٍ عبثااالٍٚإ عااا  1)

.  21/515، انًةُٙإ ع  2/581ع  
 

. 8/1، اوػ انيهقبَٙإ ع  1/119( ؽباٛخ انلٍٕقٙإ ع  1)
 

 -، ك/ ْٔجخ انيؽٛهٙإ انفقّ اإلٍااليٙ ٔأكنزا191ّص   -( اإليبو يؾًل أثٕ ىْوحإ انعقٕثخ1)
و، ك/ عجالانكوٚى  2985-ْا 2105ط صبَٛاخ  -كي اق -كاه انفكاو -ٔياب ثعالْب 5/159ع  

 -5/211عا   -ىٚلاٌإ انًفصم فٙ أؽكبو انًوأح ٔانجٛاذ انًَاهى فاٙ ان اوٚعخ اإلٍااليٛخ
و، ك/ يؾًاااال عجلان اااابفٙ 2991 -ْاااا 2121ط أٔنااااٗ  -ثٛااااؤد -يؤٍَااااخ انوٍاااابنخ

بصاال انًكهفااٍٛ فااٙ ، ٚبٍااو يؾًاال اناايٍٚإ انقزاام نًق261صاا   -رٍااًبعٛمإ يوعااع ٍاابثق
انغبيعاخ  -هٍبنخ يبعَزٛو يقليخ رنٗ كهٛخ ان وٚعخ ٔانقبٌَٕ -11ص   -انفقّ اإلٍاليٙ
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ــم يســتطع الــزوج إربــات زنــ  زو تــه ومــن يزنــه بهــاو  -ٖ نــهن الف،هــاء إذا ل
المســـلولية  -اختمفـــوا نـــه هـــذ  المســـألة حـــول المســـلولية ال ناليـــة لمـــزوج

 نه حالة ما إذا قام ب،تمهما. -الهللنيوية
وسوظ أنصل ال،ول نـه ذلـك نـه المطمـب التـاله بملـيلة اا تعـال و 

 وذلك بعهلل ذكر أسباب الخبلظ بين الف،هاء.
 رانيا : أسباب الخبلظ:

لمسألة ير ع نه األساس إل  تعـهللهلل روايـات اختبلظ الف،هاء نه هذ  ا
و حيث أن كل نريق من الف،هاء استهللل بالرواية الته حهلليث سعهلل بن  باهللة 

 تتوانق مع ما ذهب إليهو ومن هذ  الروايات:
ما روع  ن الم يرة قال: قال سـعهلل بـن  بـاهللة: لـو رأيـت ر ـبل  مـع امرأتـه  -ٔ

 ةن،ال: "أتع بون من ويـر  و نبمغ ذلك النبه (ٔ)ل ربته بالسيظ وير مصف 
 .(ٕ)سعهللو ألنا أوير منهو واا أوير منه"

ما روع  ن أبه هريرة أن سـعهلل بـن  بـاهللة األنصـارع قـال: يـا رسـول اا  -ٕ

                                                                                                                   
و، ك/ عجل انًها عجالانوؽًٍ انَاعل٘إ انعالقابد 1021 -ْ 2111غيح عبو  -اإلٍاليٛخ

 -كاه األَجاابه -1/116عاا   -انغَُااٛخ غٛااو ان ااوعٛخ ٔعقٕثزٓااب فااٗ ان ااوٚعخ ٔانقاابٌَٕ
و، ك/ مٚاابة عجاالانكوٚى عقاام/ ك. عجاالانوؽٛى يؾًاإك 2989-ْاا 2120ط صبنضااخ  -ثةاالاك

عاانه االٍاازفياى ٔأصااوِ عهااٗ  -، ك/ نوٚاال يؾًاال أؽًاال20كهاغًااخإ يوعااع ٍاابثق صاا 
ثؾاااااش يُ ااااإه عهاااااٗ ان اااااجكخ انعُكجٕرٛاااااخإ    -8صااااا   -كهاٍاااااخ يقبهَاااااخ -انعقٕثاااااخ

http://www.f-law.net  

ك ٍاعل أَاّ نإ ٔعال هعاالً ياع ( غٛو يصفؼإ ْٕٔ يٍ صفؾخ انَٛف، ْٕٔ عوضّ، ٔأها2)

 أْهّ نضوثّ ثؾل ٍٛفّ ال ثعوضّ.

 -اوػ صؾٛؼ انجقبه٘ الثٍ ثطبلإ اثاٍ ثطابل أثإ انؾَاٍ عهاٙ ثاٍ فهاف ثاٍ عجالانًها

 و. 1001 -ْ 2111ط صبَٛخ  -انوٚب  -يكزجخ انوال -1/152ع 

ياٍ  -ثابة ياٍ هأٖ ياع ايواراّ هعاالً فقزهاّ -6816هقاى  8/211( صؾٛؼ انجقابه٘إ عا 1)

ثاابة غٛااوح انوعاام  -1811هقااى  1/122بة انؾاالٔك، ٔانهفااع نااّ، صااؾٛؼ يَااهىإ عاا  كزاا

 عهٗ أْهّ يٍ كزبة انهعبٌ. 
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: "ال". قـال سـعهلل: أرأيت الر ل ي ـهلل مـع امرأتـه ر ـبل  أي،تمـه  قـال رسـول اا 
مــــا ي،ــــول " "اســــمعوا إلــــ  بمــــ  والــــذع أكرمــــك بــــالحقو ن،ــــال رســــول اا 

 .   (ٔ)سيهللكم"
ما روع  ن أبه هريرة أن سـعهلل بـن  بـاهللة قـال: يـا رسـول اا إن و ـهللت  -ٖ

 .(ٕ)ته بأربعة لههللاء  قال: "نعم"آمع امرأته ر بل  أأمهمه حت  
ونه رواية أخرل: "قـال سـعهلل بـن  بـاهللة: يـا رسـول اا لـو و ـهللت مـع 

: "نعـم"و قـال: اا ته بأربعة لههللاء  قال رسـول آأهمه ر بل  لم أمسه حت  
:  ا مه بالسيظ قبل ذلكو قال رسول اا كبل والذع بعرك بالحق إن كنت أل

 .(ٖ)"اسمعوا إل  ما ي،ول سيهللكم إنه ل يورو وأنا أوير منهو واا أوير منه"
والناظر نـه هـذ  الروايـات يت ـ  لـه أن ظاهرهـا يـوهم التعـارض نيمـا 

ن ي،تـل زو تـه ومـن يزنـه ألمزوج  زي ي بينهاو ألن منها بناء   م  ظاهرها ما
بها هللون الحا ة إل  إربات ذلكو أو و وهلل بينه تهللل  م  ذلكو ومنها ما يمنـع 

 ال،تل  نهلل  هللم و وهلل البينة.
 وبناء   م  ما سبق ن،هلل نلأ الخبلظ بين الف،هاء حول هذ  المسألة.

                                                 

ثبة غٛوح انوعم عهٗ أْهّ يٍ كزبة انهعبٌ.  -1811هقى  1/120( صؾٛؼ يَهىإ ع  2)
 

ثبة غٛوح انوعم عهٗ أْهّ يٍ كزبة انهعبٌ.  -1815هقى  1/120( صؾٛؼ يَهىإ ع  1)
 

ثبة غٛوح انوعم عهٗ أْهّ يٍ كزبة انهعبٌ.  -1816هقى  1/120إ ع  ( صؾٛؼ يَهى1)
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 ادلطهب انخبًَ
 أقٕال انفقٓبء ٔأدنتٓى

ن الف،هـاء متف،ـون  مـ  أم ممـا سـبق ذكـر  تبين لك أيها ال،ارئ الكري
أن الــزوج الــذع ي ــبط زو تــه متمبســة بــالزن  ني،تمهــا ومــن يزنــه بهــا أنــه ال 
لــــهء  ميــــهو وذلــــك نيمــــا بينــــه وبــــين اا تعــــال و أع بالنســــبة لممســــلولية 
األخرويةو وكذلك ال لهء  ميه بالنسبة لممسلولية ال نالية الهللنيوية نه حالة 

 بات ال ريمة  ن طريق اللهوهللو أو صهللقه أولياء الهللم.ما إذا تمكن من إر
أمــا نــه حالــة قتمــه لهمــاو وال بينــة لــه  مــ  ذلــك ســول االهلل ــاء بأنــه 
و هللهما نه حالة زن و ن،هلل وقع الخـبلظ بـين الف،هـاء نـه هـذ  المسـألة حـول 
 رورة و وهلل البينة من  هللمها النتفاء المسلولية ال ناليةو وخبلنهم نه ذلـك 

 رنين:اهلل قولين ينبل  ن و و 
 ال،ول األول:

إذا قتل الزوج زو ته ومن يزنه بهـا نعميـه إربـات ذلـك بالبينـةو أو أن 
ال نهنه يؤخذ بهما.  يعترظ أولياء الهللم أو ي،روا  م  صهللق هلل وا و وا 

و والــرا   (ٕ)و واللــانعية(ٔ)وهــذا مــذهب  مهــور الف،هــاء مــن المالكيــة
 .(ٖ) نهلل الحنابمة

ختمفوا نيما بينهم نه  هللهلل اللـهوهلل إلربـات هـذ  إال أن هؤالء الف،هاء ا
الحالة بالبينة نذهب المالكيةو واللانعيةو ورواية  نـهلل الحنابمـةو أنـه البـهلل مـن 

                                                 
، االٍاازنكبه انغاابيع نًااناْت فقٓاابء األيصاابه ٔعهًاابء 1/119( ؽباااٛخ انلٍاإقٙإ عاا 2)

األقطااابه فًٛاااب رضاااًُّ انًٕطاااأ ياااٍ يعااابَٙ اناااوأ٘ ٔاٜصااابه ٔااااوػ مناااا كهاااّ ثبإلٚغااابى 
 -كاه قزٛجاخ -11/252عا  -و٘ٔاالفزصبهإ أثٕ عًو ٍٕٚف ثٍ عجلهللا ثاٍ عجالانجو انًُا

. 26/111و، انجٛبٌ ٔانزؾصٛمإ ع  2991 -ْ 2121ط أٔنٗ  -كي ق
 

، انؾبٔ٘ انكجٛو فٙ فقّ ينْت اإليبو ان بفعٙإ عهٙ ثٍ يؾًال ثاٍ يؾًال 6/12( األوإ ع 1)
ط أٔناااٗ  -ثٛاااؤد -كاه انكزااات انعهًٛاااخ -21/151عاا  -ثااٍ ؽجٛااات انجصاااو٘ انًااابٔهك٘

.  20/290ٍٛإ ع  و، هٔضخ انطبنج2999 -ْ 2129
 

( اإلقُبع فٙ فقّ اإليبو أؽًل ثاٍ ؽُجامإ يٍٕاٗ ثاٍ أؽًال ثاٍ يٍٕاٗ ثاٍ ٍابنى انؾغابٔ٘ 1)
ثٛاااؤد، اااوػ يُزٓاااٗ اإلهاكادإ يُصااإه ثاااٍ  -كاه انًعوفاااخ -1/190عااا   -انًقلٍااٙ

و، 2991 -ْ 2121ط أٔنٗ  -عبنى انكزت -1/110ع  -ٌَٕٚ ثٍ صالػ انلٍٚ انجٕٓرٙ
 -1/111عاا   -ٛمإ رثااواْٛى ثاٍ يؾًاال ثااٍ ٍاابنى ثااٍ ضاإٚبٌيُابه انَااجٛم فااٙ اااوػ اناالن

و. 2989 -ْ 2109ط ٍبثعخ  -انًكزت اإلٍاليٙ
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 و وهلل أربعة لهوهلل يلههللون  م  هذ  الواقعة.
: "إال أن ي،ــول و هللتــه مــع زو تــ و وربــت -رحمــه اا -ي،ــول اللــيد العــهللوع

 .(ٔ)ة نبل ي،تل بذلك لعذر ال يرة. أهـ"ذلك بأربعة يرونه كالمروهلل نه المكحم
ــ  رو ــة الطــال ــام النــووع ن ــول اإلم ن بوي، ــ  بهــا وهــو اين: "وا  ــه زن هلل ــ  أن

 . (ٕ)محصنو لم يربت الزنا إال بأربعة. أهـ"
: "واختمفت الرواية نه البينةو نروع أنها أربعة -رحمه اا -وي،ول ابن قهللامة

 .(ٖ)لههللاء. أهـ"
لحنابمـة نـه روايـة رانيـة إلـ  أنـه يكتفـ  بلـاههللين وذهب اللانعية نه قـول وا

  م  هذ  الواقعة:
  اء نه كتاب أسن  المطالب:

ن لــم ينــهللنع ب يــر ال،تــلو وأن ــ  الــهللنع إلــ  ال،تــلو وطولــب ال،اتــل  "وا 
 .(ٗ)بال،صاصو كفا  لاههللان يلههللان أنه قتمه هللنعا   ن المرأة. أهـ"

تلـههلل  البينـةلـاههللانو ألن  : "وروع أنه يكفـه-رحمه اا -وي،ول ابن قهللامة
نما الـذل يحتـاج إلـ  األربعـة   م  و وهلل   م  المرأةو وهذا يربت بلاههللينو وا 

 .(٘)الزن و وهذا ال يحتاج إل  إربات الزن . هـ"

                                                 

( ؽباٛخ انعلٔ٘ عهٗ اوػ انقواٙ نًقزصو فهٛمإ عهٙ ثاٍ أؽًال ثاٍ يكاوو انصاعٛلٖ 2)

. 1/119كاه انفكو، ؽباٛخ انلٍٕقٙإ ع   -8/1ع   -انعلٔ٘
 

.  21/151، انؾبٔ٘إ ع  20/290( هٔضخ انطبنجٍٛإ ع  1)
 

، ىاك انًعبك فٙ ْل٘ فٛو انعجبكإ يؾًل ثٍ أثٙ ثكو ثاٍ أٚإة ثاٍ 21/515( انًةُٙإ ع  1)

ط انَابثعخ ٔانع اؤٌ  -ثٛاؤد -يؤٍَاخ انوٍابنخ -5/105عا  -ٍعل ثاٍ قاٛى انغٕىٚاخ

و.  2991 -ْ 2125
 

. 1/268( أٍُٗ انًطبنتإ ؽ  1)
 

ٔيب ثعلْب.  21/515( انًةُٙإ ع 5)
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سـحاق: يهـهللر هللمـه إذا  ـاء بلـاههللين ولـم  و اء نه زاهلل المعاهلل: "وقال أحمـهلل وا 
 .(ٔ)يفصبل بين المحصن ووير . أهـ"

أ مــم بالصــواب نــه مســألة البينــةو أنــه يكفــه نــه إربــات ذلــك والــرا   واا 
ــه اللــهاهللةو  ــم الصــالل ن ــ  العــرض نيأخــذ حك ــهللاء  م لــاههللانو ألن هــذا ا ت
وتربت الصيالة بلاههللينو وألن هذا من الفساهلل وهللنـع المـؤذين نـبل يحتـاج إلـ  
أربعة لههللاءو وألن هذا ال،تل ليس بحهلل الزن و ولو كان حهللا  ال تبر له لروط 

نما هه  ،وبة لمـن ا تـهللل  ميـه وهتـك حريمـه وأنسـهلل إق امة الحهلل وكيفيتهو وا 
 .(ٕ)أهمه

ق بــين مــا إذا كــان  ومــن ال ــهللير بالــذكر أن الــبعض مــن هــؤالء الف،هــاء نــرَّ
الم،تــول الزانــه محصــنا  أو ويــر محصــنو والــبعض اآلخــر ســول بينهمــا ولــم 

ق بين المحصن ووير المحصن.ي  فرِّ
الصـحي   نـهلل اللـانعيةو وبعـض الحنابمـة: نذهب المالكية نـه قـولو و 

إل  أنه إذا كان الزانـه الم،تـول محصـنا  نهللمـه هـهللرو أع ال قصـاص نيـه  مـ  
الزوج ال،اتل وال هلليةو أما إذا كان الزانه الم،تول وير محصـنو نع،وبتـه ال مـهلل 
إذا اسـتطاع ال،اتــل أن يربــت ذلــك بالبينــةو و نـهلل  ــهللمها نهنــه يؤخــذ بــه و ميــه 

 ال،صاص.  
اء نه المنت،  لرح الموطأ: "ولو قطع ر مه أو  رحهو ن،هلل رول ابن حبيب  

ــارو و  ــك  ب ــه أو  رحــهو أن ذل ــهو نكســر ر م ــن الما لــون: إن قاتم ن ا   ــن اب
 قتمهو نهنه ي،تل بهو إال أن يأت  بأربعة لههللاء يلههللون  م  الزن  بينهما.

و واإلبعـاهللو و ه ذلك: أن و وهلل  نه هللار  أو ب أن يسمط  ميه بال رب واألذل
نهن قاتمه ومنعه من خرو ه كان له مهللانعته  ـن ذلـك بمـا يـؤهللع إلـ  ال ـراح 

                                                 

. 5/101 ( ىاك انًعبكإ ع 2)
 

ثؾاااش  -ثزصاااوع 11صااا   -( يؾًاال ٍاااعٛل انقؾطااابَٙإ أؽكاابو االعزااالاء عهاااٗ األعااوا 1)

انَاُخ األٔناٗ  -انعالك/ انواثاع -رصله عٍ ٔىاهح انعلل انَاعٕكٚخ -ثًغهخ انعلل -يُ ٕه

2110. ْ
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 نومـا ألــبههاو وأمــا ال،تــلو نــبل يســتباح إال ببينــة لمــا ورهلل اللــرع بــه مــن ح،ــ
الهللماء... وقـال ابـن حبيـب وابـن الما لـون: يـؤهللب مـن قتـل مـن و ـب  ميـه 

 .(ٔ)ر. أهـ"ال،تل هللون اإلمامو وهذا نه الريب وي،تل نه البك
ويعمق اإلمام البا ه  م  ذلك ب،وله: "وو ه قول ابن الما لون أن الريب قهلل 
نمـا  مـ  قاتمـه  و ب  ميه ال،تل بالزن  واإلحصـانو نمـيس  مـ  قاتمـه قتـلو وا 

مـا البكـرو نمـيس  ميـه ال،تـل أنه ذلك الع،وبةو النتياته نه ذلك هللون اإلمامو و 
 .(ٕ)بالزن و نمن قتمهو قتل به أهـ"

: "إذا و ـهلل ر ـبل  يزنـه بامرأتـه أو ويرهـا -رحمـه اا -وي،ول اإلمـام اللـروانه
ن انــهللنع ب ــرب  لزمــه منعــه وهللنعــهو نــهن همــك نــه الــهللنع نــبل لــهء  ميــهو وا 
ووير  رم قتمه لزمه ال،صاصو إن لم يكن الزانه محصنا و نهن كان محصنا  نبل 

 . (ٖ)قصاص  م  الصحي  انته "
: "ومن العمماء مـن قـال: يسـ،ط ال،ـوهلل  نـه إذا -اارحمه  -وي،ول ابن تيمية

و كمــا ي،ولــه  كــان الزانــه محصــنا و ســواء كــان ال،اتــل هــو زوج المــرأة أو ويــر 
 .(ٗ)طالفة من أصحاب اللانعه وأحمهلل. أهـ"

ــان الزانــه  ــ  أنــه ال نــرق بــين مــا إذا ك ــذهب إل ــبعض اآلخــر ن ــا ال أم
تينو وذلــك إذا تمكــن الم،تــول محصــنا  أو ويــر محصــن نهللمــه هــهللر نــه الحــال

                                                 

عاا   -( انًُزقااٗ اااوػ انًٕطااأإ انقبضااٙ أثاإ انٕنٛاال ٍااهًٛبٌ ثااٍ فهااف ثااٍ أٚاإة انجاابع2ٙ)

 و. 2999 -ْ 2110ط أٔنٗ  -ثٛؤد -كاه انكزت انعهًٛخ -ٔيب ثعلْب 1/116

، رجصااوح انؾكاابو فااٙ أصاإل األقضااٛخ ٔيُاابْظ األؽكاابوإ 1/111( انًصااله انَاابثقإ عاا 1)

ط أٔناٗ  -يكزجاخ انكهٛابد األىْوٚاخ -1/285عا  -رثواْٛى ثٍ عهٙ ثٍ يؾًال ثاٍ فوؽإٌ

و.  2986 -ْ 2106
 

اإليبو ان بفعٙإ أثٕ انؾَاٍ ٚؾاٙ ثاٍ ، انجٛبٌ فٙ ينْت 9/281( ؽٕااٙ ان ؤاَٙإ ع 1)

ط أٔناااٗ  -عاالح -كاه انًُٓاابط -21/11عاا   -أثااٙ انقٛااو ثااٍ ٍاابنى انعًواَاااٙ ان اابفعٙ

.  1/291و، يةُٙ انًؾزبطإ ع  1000 -ْ 2112
 

ط صبنضااخ  -كاه انٕفاابء -11/269عاا   -( يغًاإع انفزاابٖٔإ أؽًاال ثااٍ عجاالانؾهٛى ثااٍ رًٛٛااخ1)

و. 1005 -ْ 2116
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 أولياء الهللم. هالزوج ال،اتل من إربات ذلك بالبينةو أو صهللق
وهــــذا ال،ــــول هــــو المعتمــــهلل  نــــهلل المالكيــــةو وقــــول  نــــهلل اللــــانعيةو 

 و ميه أكرر الحنابمة.
 اء نه حالية الهللسوقه: "إال أن ي،ول و هللته مع زو تهو وربت ذلك بأربعةو 

ال ي،تل بذلكو الزانه كـان محصـنا  أو  ويرونه كالمروهلل نه المكحمة ن،تمهو نهنه
 .(ٔ)بكرا و لعذر  بال يرة الته صيرته كالم نون. أهـ"

ي،صـهلل  -و اء نه المنت، : "ونه العتبية والموازية  ن ابن ال،اسم: قول  مه
ــب ــه طال ــن أب ــه ب ــه إذا  ــاء بأربعــة  - م ــب والبكــرو ألن ــه الري ــك ن ــهللع ذل  ن

لَّ بـه مرـل حـهما.... وذلـك أن مـن منه لواحهلل من صلههللاء أنه وطلهاو لم ي،ت
مــن حمــل  ميــه.  قهــذا يخــرج  ــن  ،مــهو وال يكــاهلل يممــك نفســهو وال ــانه أحــ

 .(ٕ)أهـ"
ولوحظ أن بعض المالكية أو ب الهللية نه قتل البكرو مرل ابـن ال،اسـم 
ن كـان بكـرا  إذا كـان قـهلل كرـر  وابن كنانةو وقال ابن  بهللالحكم: اللهء  ميهو وا 

 التلكه منه.
إلمام البا ه  مـ  قـول بـن ال،اسـم نـه و ـوب الهلليـة نـه قتـل ا قويعم

البكر ب،وله: "و ه قول ابن ال،اسم أن من قتل مـن ال ي ـب  ميـه ال،تـلو نـهذا 
 .(ٖ)لم ي ب ال،صاص لملبهةو لزمت الهللية. أهـ"

: والو ه الرانه: وهو أظهر أنـه ال يفـرق -رحمه اا -وي،ول اإلمام الماورهللع
                                                 

. 1/119ع  ( ؽباٛخ انلٍٕقٙإ2)
 

. 1/111( انًُزقٗإ ع 1)
 

( انًصله انَبثق. 1)
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و وي،تل نه الحالين ألمرينو أحهللهما: أن قتمه حـهللا  أومـظ نيه بين البكر والريب
ن ي،تل حـهللا و والرـانه: أ از نأن ي،تل هللنعا   همن قتمه هللنعا و وي وز لت ميظ حال

ريــب لت مـــيظ حكمــه نــه حـــق أن الســنة لــم تفـــرق نــه إباحتــه بـــين البكــر وال
 . (ٔ)أهـ"المستونه.

والمـرأة نـه مسـألة وت هللر اإللارة إل  أن اللانعية يفرقون بين الر ل 
اإلحصانو نال،ول السابق لمماورهللع خاص بالر ـل الزانـهو أمـا بالنسـبة لممـرأة 

 .(ٕ)الزانيةو نت،تل إن كانت ريبا و وت مهلل إن كانت بكرا  
نـــه ال يفـــرق بـــين البكـــر والريـــب نـــه أوكـــذلك الحنابمـــة نـــأكرر المـــذهب  مـــ  

 هذا األمر:
  يف ــر بأهمــهو ظــاهر كــبلم  ــاء نــه مطالــب أولــه النهــ : "ولــه قتــل مــن و ــهلل

و روع  ـن  مـر و مــهو ين كونـهو أع: الفــا ر محصـنا  أو الأحمـهللو ال نـرق بـ
ال  نما هو  ،وبة  م  نعمهو وا  وصرح به الليد ت،ه الهللينو ألنه ليس بحهللو وا 

 . (ٖ)ال تبرت لروط الحهلل. أهـ"
وت هللر اإللارة أي ا  إل  أن اللانعية والحنابمة نرقوا بالنسـبة لمزو ـة 

و نــهن كانــت مطاو ــة ةمتمبســة بــالزن  كونهــا مطاو ــة لــذلك األمــرو أو مكرهــال

                                                 

ٔيب ثعالْب، َٓبٚاخ انًطهات فاٙ كهاٚاخ انًانْتإ إليابو  21/158( انؾبٔ٘ نهًبٔهك٘إ ع  2)

ط  -عالح -كاه انًُٓابط -21/111ع  -انؾويٍٛ عجلانًها ثٍ عجلهللا ثٍ ٍٕٚف انغُٕٚٙ

و. 1001 -ْ 2118أٔنٗ 
 

. 21/158( انؾبٔ٘إ ع  1)
 

يطبناات أٔنااٙ انُٓااٗ فااٙ اااوػ غبٚااخ انًُزٓااٗإ يصااطفٗ ثااٍ ٍااعل ثااٍ عجاالِ انَاإٛطٙ ( 1)

و، كزابة انفاؤعإ 2991 -ْا 2125ط صبَٛاخ  -انًكزت اإلٍاليٙ -6/11ع   -انوؽٛجبَٙ

ط أٔناٗ  -يؤٍَاخ انوٍابنخ -9/111عا  -يؾًل ثٍ يفهؼ ثٍ يؾًال ثاٍ يفاوط انًقلٍاٙ

.  5/105و، ىاك انًعبكإ ع 1001 -ْ 2111
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و ـبطها زو هـا وهــه نـه هـذ  الحالــةو  ـاز لـه قتمهــاو وال قصـاص  ميــه وال 
هلليــةو إذا أربــت ذلــك بالبينــةو أو أنــه قتمهــا هللنا ــا   ــن لــرنه الــذع لورتــه هــذ  

 الخالنة.
هـا نـه هـذ  الحالـةو ألنهـا أما إذا كانت مكرهة  م  هذا األمرو نبل يحل له قتم

ال ذنــب لهــا نــه ذلــكو ونــه هــذ  الحالــة ي ــب  مــ  الــزوج أن يــهللنع المعتــهللع 
 ميها بالوسالل األخرل وير ال،تلو أع يتـهللرج نـه الـهللنعو نـهن لـم يمكـن هللنعـه 

 إال بال،تل قتمهو وال لهء  ميه ألنه بذلك يعتبر نه حالة هللناع لر ه.
 :-رحمه اا -ي،ول اإلمام الماورهللع

ــين الر ــل والمــرأة إن كانــت مطاو ــةو إال أن  "نعمــ  هــذا ي ــوز نيــه ب
انــت ريبــا و وت مــهلل إن كانــت المــرأة يفــّرق نيهــا بــين البكــر والريــبو نت،تــل إن ك

 .(ٔ)أهـ"بكرا .
 :-رحمه اا -وي،ول ابن قهللامة

ن كانـت مكرهــة  ذا كانـت المـرأة مطاو ــةو نـبل  ـمان  ميــه نيهـاو وا  "وا 
 .(ٕ)نعميه ال،صاص. أهـ"

 ال،ول الرانه:
إذا  ـبط الــزوج زو تــه متمبسـة بــالزن و ن،تمهــا هـه ومــن يزنــه بهــاو 

 ة  م  زناهما أو لم ي،مها.نيهللرو وال لهء  ميهو سواء أقام البنهللمهما ه

                                                 
. 21/158٘إ ع  ( انؾب2ٔ)

 

. 21/515( انًةُٙإ ع  1)
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 .(ٖ)و وقول  نهلل الحنابمة(ٕ)و وبعض المالكية(ٔ)ذهب إل  ذلك ال،ول: الحنفية
فيــة هــو  ــهللم التفرقــة ومــن ال ــهللير بالــذكر أن الــرأع الــرا    نــهلل الحن

بالنسبة لمزانـه نـه هـذ  المسـألة بـين كونـه محصـنا  أو ويـر محصـنو إال أنـه 
مزانـه أن لومع ذلك و هلل أن البعض منهم يلترط لعهللم مؤاخذة الزوج  نهلل قتمه 

 يكون محصنا و أما وير المحصن نبل يحل قتمه.
رأتـه ة: "نفيها لـو رأل ر ـبل  يزنـه باميحيث ن،ل ابن  ابهللين  ن الخان

أو امرأة أخر وهو محصنو نصاح به نمم يهرب ولـم يمتنـع  ـن الزنـاو حـل لـه 
 .(ٗ)قتمهو وال قصاص  ميه. أهـ"

 وأورهلل الب هللاهللع نفس ال،يهلل حيث ي،ول:
"ر ل رأل ر بل  يزنه بامرأتهو أو بامرأة آخرو وهو محصنو نصاح بـه 

 .(٘)نمم يهرب ن،تمهو ال لهء  ميه. أهـ"
ن محمــهلل: "رأل محصــنا  يزنــه  ــاز لــه أن ونــه نــواهللر بــن ســما ة  ــ

                                                 
، 1/265، انُٓاو انفابئقإ عا  126، اناله انًقزابهإ صا  1/61( ؽباٛخ اثٍ عبثالٍٚإ عا  2)

كاه  -5/110عا  -اوػ فزؼ انقلٚوإ اإليبو كًبل انالٍٚ يؾًال ثاٍ عجلانٕاؽال انَٕٛاٍاٙ
عهًاابء و، انفزاابٖٔ انُٓلٚااخإ نغُااخ 1001 -ْاا 2111ط أنااٗ  -انكزاات انعهًٛااخ ثٛااؤد

ْا ، رجٛاٍٛ انؾقابئقإ 2120ط صبَٛاخ  -كاه انفكو -1/261ع  -ثوئبٍخ َ بو انلٍٚ انجهقٙ
 -، ؽباٛخ ان هجٙإ آبة انلٍٚ أؽًل ثٍ يؾًل ثٍ أؽًال ثاٍ ٚإٌَ ان اهج1/108ٙع  
ط أٔناٗ  -ثإالا ثبنقابْوح -انًطجعاخ انكجاوٖ األيٛوٚاخ -ثأٍفم رجٍٛٛ انؾقابئق 1/108ع 

2121  . ْ 
، انجٛاابٌ ٔانزؾصااٛمإ عاا  1/285، رجصااوح انؾكاابوإ عاا 1/119ٕقٙإ عاا ( ؽباااٛخ انلٍاا1)

، عبهضخ األؽٕم٘ ث اوػ صاؾٛؼ انزويان٘إ يؾًال ثاٍ 1/111، انًُزقٗإ ع 26/111
كاه انكزات  -ٔمكو أٌ ْنا انقٕل نًؾًل ثاٍ انًإاى 5/226ع  -عجلهللا أثٕثكو ثٍ انعوثٙ

ثٛؤد ثلٌٔ ربهٚـ.  -انعهًٛخ
 

ٔيب ثعلْب.  5/106، ىاك انًعبكإ ع 11/268( يغًٕع انفزبٖٔإ ع 1)
 

، انُٓااو 5/15، يُؾااخ انقاابنق عهااٗ انجؾااو انوائااقإ عاا 1/61( ؽباااٛخ اثااٍ عبثاالٍٚإ عاا 1)

. 1/265انفبئقإ ع 
 

( يغًع انضًبَبد فٙ ينْت اإليبو األع ى أثٙ ؽُٛفخ انُعًابٌإ أثاٙ يؾًال ثاٍ غابَى ثاٍ 5)

ربهٚـ. ثلٌٔ  -كاه انكزبة اإلٍاليٙ -211ص   -يؾًل انجةلاك٘
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 .     (ٔ)يرميه وي،تمه. أهـ"
المحصنو بحيث  ويروهذ  التفرقة  نهلل الحنفية بين الزانه المحصن و 

يحــل قتــل المحصــن منهمــا هللون ويــر   ــزم بهــا الطرسوســهو حيــث ي،ــول ابــن 
  ابهللين نه منحة الخالق:

يكـون محصـنا و ة لـرط نـه  ـواز قتـل الزانـه أن يـنه نه الخانأ مم ا"و 
 .(ٕ)ونه السارق أن يكون معرونا  بالسرقةو وباألول  زم الطرسوسه. أهـ"

ت،ـوهلل إلـ   (ٖ)ومتابعة الطرسوسـه نـه قولـه هـذاو وكمـا يـذهب الـبعض
ال،ول بعهللم صحة تأسيس امتناع ال،صاص  ن قاتل الزنـاة نـه حالـة تمبسـهم 

لهللنع والت يير بصـرظ    م  نكرة ت يير المنكرو إذ أن هذا األخير وا ب انبالز 
ال تأرير لهما  م  الحكمـة  نالنظر  ن ريوبة الزانه أو بكارتهو نهذان الوصفا

 الته من أ مها أو ب اللارع  م  المكمفين ت يير المنكر.  
 وبناء  م  ذلك قام ابن وهبان بالرهلل  م  الطرسوسه ب،وله:

و "بأنــه لــيس مــن الحــهللو بــل مــن األمــر بــالمعروظ والنهــه  ــن المنكــر
وهــو حســنو نــهن هــذا المنكــر حيــث تعــين ال،تــل طري،ــا  نــه إزالتــهو نــبل معنــ  

 .(ٗ)اللتراط اإلحصان نيه. أهـ"

                                                 

 -5/112عا  -يطجإع ياع فازؼ انقالٚو -( ؽباٛخ ٍعل٘ عهجٙإ ٍعلهللا ثٍ عَٛاٗ انًفزا2ٗ)

و. 1001 -2111ط أٔنٗ  -ثٛؤد -كاه انكزت انعهًٛخ
 

. 1/61، ؽباٛخ اثٍ عبثلٍٚإ ع  5/15( يُؾخ انقبنقإ ع 1)
 

. 269ص   -( أٍزبمَب انلكزٕهإ يؾًل عجلان بفٙ رًٍبعٛمإ يوعع ٍبثق1)
 

، 1/266، انُٓاو انفابئقإ عا  1/61، ؽباٛخ اثاٍ عبثالٍٚإ عا  5/15انقبنقإ ع   ( يُؾخ1)

ط يصاو  -1/122عا  -ؽباٛخ انطؾطبٔ٘ عهٗ انله انًقزبهإ أؽًل ثٍ يؾًل انطؾطبٔ٘

2181. ْ
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أي ـــا  بتـــهللقيق النظـــر نـــه مـــذهب الحنفيـــة ن ـــهلل أنهـــم نّرقـــوا بالنســـبة 
لمزو ـة المزنـه بهـا نيمــا إذا كانـت مطاو ـةو أو مكرهــة  مـ  الزنـهو وبالتــاله 

 ون الرانية.تستحق ال،تل نه الحالة األول  هلل
 اء نه الهللر المختار: "ونه منية المفته: لو كان مع امرأتـه وهـو يزنـه بهـاو 

 .(ٔ)أو مع محرمه وهما مطاو انو قتمهما  ميعا . أهـ"
مـع امـرأة يزنـه  وي،ول ابن  ابهللين ن،بل   ن الحاوع الزاهـهللع: "ر ـل رأل ر ـبل  

قتمهماو ال  مان  قتمه أوأو ي مها إل  نفسهو وهه مطاو ةو  او أو ي،بمهابه
 .(ٕ) ميه. أهـ"

 و اء نه لرح نت  ال،هللير:
"وُسلل أبو  عفـر الهنـهللاوع  مـن و ـهلل ر ـبل  مـع امـرأة أيحـل لـه قتـل  

 ر  ـن الزنـا بالصـياح وال ـرب بمـا هللون السـبلح ال ز نقال: إن كان يعمم أنه ي
ن  مم أنه ال ي ن طاو تـه المـرأة ينز ي،تمهو وا  حـل  ر إال بال،تل حـل لـه قتمـهو وا 

 .(ٖ)له قتمها أي ا . أهـ"
ــالزن و وكانــت  وبــذلك يتبــين أن الزو ــة الزانيــة إذا  ــبطت متمبســة ب

 الساهللة الحنفية.   هللمطاو ة لمزانه نهنه يحل قتمها وقتمه أي ا   ن
 ة: ــاألهللل

 أهلللة ال،ول األول:
استهللل  مهور الف،هاء  م  ما ذهبوا إليهو وهو  هللم  واز قتل الزوج 

                                                 

. 1/108، رجٍٛٛ انؾقبئقإ ع  126( انله انًقزبهإ ل 2)
 

.  1/108، رجٍٛٛ انؾقبئقإ ع  1/61( ؽباٛخ اثٍ عبثلٍٚإ ع  1)
 

، انفزاابٖٔ 112 -5/110، ؽباااٛخ ٍااعل٘ عهجااٙإ عاا  5/110( اااوػ فاازؼ انقاالٚوإ عاا  1)

. 1/261انُٓلٚخإ ع  
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ة بـالزن و وكـذلك مـن يزنـه بهـاو إال إذا اربـت ذلـك  ـن طريـق لزو ته المتمبس
 البينةو بأهلللة كريرة من السنة النبويةو أذكر منهما ما يمه:

أن سـعهلل بـن  بـاهللة األنصـارع قـال: يـا رسـول  ما روع  ن أبه هريرة  -ٔ
: "ال"و قــال اا أرأيــت الر ــل ي ــهلل مــع امرأتــه ر ــبل  أي،تمــه  قــال رســول اا 

: "اســمعوا إلــ  مــا ي،ــول الــذع أكرمــك بــالحقو ن،ــال رســول اا ســعهلل: بمــ  و 
 .(ٔ)سيهللكم"

أن ســعهلل بــن  بــاهللة قــال: " يــا رســول الــه إن  مـا روع  ــن أبــه هريــرة  -ٕ
 .(ٕ)ته بأربعة لههللاء  قال: "نعم"آو هللت مع امرأته ر بل  أأمهمه حت  

 و ه الهللاللة:
ي،تــل زو تــه  يســتفاهلل مــن الحــهلليرين الســاب،ين أنــه ال ي ــوز لمــزوج أن

 مـ  صـهللق هلل ـوا و بـهللليل أن النبـه  البينـةالزانية ومن يزنه بهـا إال إذا اربـت 
  بــالنفهو ونــه الروايــة الرانيــة  ه ابــأنــه الروايــة األولــ  الهللالــة  مــ  ال،تــل

 .(ٖ)باإلي اب ه ابأالهللالة  م  البينة 
إلـ  : "نفه هذا مـن الف،ـه قطـع الـذرالع والتسـيب -رحمه اا -ي،ول ابن بطال
 .(ٗ)هلل اء  ميهم بمرل هذا ولبهه. أهـ"قتل الناس واال

نــه الروايــة األولــ و لــيس معنــا   ورهلل ســعهلل بــن  بــاهللة  مــ  النبــه 
نما معنا  اإلخبار  ن حالة اإلنسان  نهلل رؤية الر ل  نـمخالفة ألمر    هللو وا 

ن كان  اصيا    .(٘)امرأته واستيبلء ال  ب  ميهو نهنه حينلذ يعا مه بالسيظ وا 
ــهلل -ر ــه اا  نهمــا -مــا روع  ــن ابــن  بــاس -ٖ ــتبل ن  ن : أنــه ذكــر ال

و ن،ال  اصم بن  هللع نه ذلك قوال  رم انصرظو نأتا  ر ل من قومـه النبه 
                                                 

.  511( ٍجق رقوٚظ انؾلٚش. ص  2)
 

.  511( ٍجق رغوٚظ انؾلٚش. ص  1)
 

ثزصوع.  11ص  -( ٚبٍو يؾًل انيٍٚإ يوعع ٍبثق1)
 

. 8/180( اوػ صؾٛؼ انجقبه٘ الثٍ ثطبلإ ع  1)
 

.  20/212هٗ صؾٛؼ يَهىإ ع  ( اوػ انُٕٔ٘ ع5)
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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يلكو إليه أنه قهلل و هلل مع امرأته ر بل و ن،ال  اصم: ما ابتميت بهـذا األمـر إال 
وكــان ذلــك  نــأخبر  بالــذع و ــهلل  ميــه امرأتــهو ل،ــولهو نــذهب بــه إلــ  النبــه 

سبط اللعرو وكان الـذع اهلل ـ   ميـه أنـه و ـهلل   نـهلل  الر ل مصفرا  قميل المحم
: "المهــم بــّين"و ن ــاءت لــبيها  و ن،ــال النبــه (ٔ)أهمــه خــهللال  آهللمو كريــر المحــم

 . (ٖ)بينهما. أهـ" النبه  (ٕ)بالر ل الذع ذكر زو ها انه و هلل و نبل ن
 و ه الهللاللة:

: لــــيس معنــــ  هــــذا الــــهلل اء طمــــب "المهــــم بــــين" أن قــــول النبــــه 
ـــع  ـــهلل ليظهـــر التلـــبهو وال تمتن ـــا  أن تم ـــل معن ـــطو ب ـــوت صـــهللق أحـــهللهما ن، رب
ــــن  ــــه رهللع م ــــانو والحكمــــة ني ــــبل يظهــــر البي ــــهلل مــــربل و ن والهللتهــــا بمــــوت الول

                                                 
( يصفواًإ أ٘ كضٛو انصفوح، ٍجظ ان عو، اٍزوٍبل ان عو ٔاَجَابطّ، فالالًإ أ٘ ضاقًبً، 2)

 آكوإ أ٘ أًٍو، ٔقٛم ْٕإ الٚل انًَوح، ٔعًعّ أُكو يضم أؽًو ٔؽًو. 
يُؾخ انجابه٘ ث اوػ صاؾٛؼ انجقابه٘ انًَاًٗ فرؾفاخ انجابه٘فإ ىكوٚاب ثاٍ يؾًال ثاٍ 

 -انوٚاب  -يكزجخ انوال نهُ و ٔانزٕىٚع -181 -8/181ع  -صبه٘أؽًل ثٍ ىكوٚب األَ
و، ركًبل انًعهى ثفٕائل يَهىإ عٛاب  ثاٍ يٍٕاٗ ثاٍ عٛاب  1005 -ْ 2116ط أٔنٗ 

ط أٔناٗ  -يصاو -كاه انٕفابء نهطجبعاخ ٔانُ او -5/90عا  -ثٍ عًؤٌ انٛؾصجٙ انَجزٙ
و.2998 -ْ 2129

 

وفااّ انؾُفٛااخ ثأَااّإ ااآبكاد يؤكاالا1) د ثبألًٚاابٌ، يقؤَااخ ثاابنهعٍ يااٍ عٓااخ، ( انهعاابٌإ عف
 ٔثبنةضت يٍ عٓخ أفوٖ، قبئًخ يقبو ؽل انقنع فٙ ؽقّ، ٔيقبو ؽل انيَب فٙ ؽقٓب.

 -1/11عاا   -انهجاابة فااٙ اااوػ انكزاابةإ عجاالانةُٙ انةًُٛااٙ انلي ااقٗ انًٛاالاَٙ انؾُفااٙ
 ثٛؤد.  -انًكزجخ انعهًٛخ

وفّ انًبنكٛخ ثأَّإ ؽهف انئط عهٗ ىَاب ىٔعزاّ، أٔ َ فاٙ ؽًهٓاب اناالىو ناّ، ٔؽهفٓاب ٔعف
 عهٗ ركنٚجّ رٌ أٔعت َكٕ نٓب ؽلْب ثؾكى قب .

 -يوكااي انفاابهٔا -1/160عا  -انًقزصاو انفقٓااٙإ يؾًال ثااٍ عوفااّ انإهغًٙ انزََٕااٙ
 و.1021 -ْ 2115ط أٔنٗ  -كثٙ

وفّ ان بفعٛخ ثأَّإ كهًبد يعهٕيخ ععهذ ؽغخ نهًضطو رناٗ قانع ياٍ نطاـ فواااّ،  ٔعف
 رنٗ َفٙ ٔنل. ٔأنؾق انعبه ثّ، أٔ

 -كاه انغٛام -111صا   -انَواط انْٕبط عهاٗ يازٍ انًُٓابطإ يؾًال انيْاو٘ انةًاوأ٘
 و.2981 -ْ 2108ط  -ثٛؤد

وفّ انؾُبثهخ ثأَاّإ اآبكاد يؤكالاد ثأًٚابٌ ياٍ انغابَجٍٛ، يقؤَاخ ثهعاٍ ٔغضات،  ٔعف
 قبئًخ يقبو ؽل قنع أٔ رعيٚو فٙ عبَجّ، ٔقبئًخ يقبو ؽجٌ فٙ عبَجٓب.

عا   -نٙ انُٓٗ اوػ انًُزٓٗإ يؾًل ثٍ أؽًل ثٍ عجالانعيٚي انفزإؽٙ انؾُجهاٙيعَٕخ أٔ
و.    1008 -ْ 2119ط فبيَخ  -يكخ انًكويخ -يكزجخ األٍل٘ -20/65

 

إ فناإ كُااذ هاعًاابً ثةٛااو ثاابة قاإل انُجااٙ  5120هقااى  -1/51صااؾٛؼ انجقاابه٘إ عاا ( 3)

وح انوعام عهاٗ ثابة غٛا 1812هقاى  1/109ثُٛخفيٍ كزبة انطالا، صؾٛؼ يَاهىإ عا 
  .أْهّ يٍ كزبة انهعبٌ
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لــاههلل ذلــك  ــن التمــبس بمرــل مــا وقـــعو ولمــا يترتــب  مــ  ذلــك مــن ال،ـــب  
ذكــــر زو هــــا أنــــه ولــــو أنــــهللرأ الحــــهللو نو ــــعت ولــــهللا  لــــبيها  بالر ــــل الــــذع 

 .(ٔ)و هلل   نهللها
ـــــه  ـــــين أن النب ـــــذلك يتب ـــــهلل اء ا ســـــبحانه  وب ـــــا تو ـــــه بال حينم

ــــةوتعــــال  إنمــــا أراهلل أن تظهــــر  ــــذع أهلل ــــ   البين ــــك الر ــــل ال ــــ  كــــبلم ذل  م
بـــالغ الفحـــشو رـــم تمـــهلل الزو ـــة ولـــهللا  يربـــت صـــهللق  األمـــر  مـــ  زو تـــه ذلـــك

أن يربــــت ا مــــبينهمــــاو و مــــ  ذلــــك نه هلل ــــا  زو هــــاو نبل ــــن النبــــه امــــا 
 ذلك األمر بالبينةو أو المعان.

أن هــبلل بــن أميــة قــذظ  -ر ــ  اا  نهمــا -مــا روع  ــن ابــن  بــاس -ٗ
أو حـهلل نـه  البينـة: "بلـريك بـن سـحماءو ن،ـال النبـه  النبـه  هللامرأتـه  نـ

طمـق يمـتمس نظهرك"و ن،ـال: يـا رسـول اا إذا رأل أحـهللنا  مـ  امرأتـه ر ـبل و ي
ال حهلل نه ظهرك"و نذكر حهلليث المعان ينةالبالبينة  ن عل ي،ول: "  . (ٕ)وا 

 و ه الهللاللة:
طمــب مــن هــبلل بــن أميــة أن يــأته بالبينــة  مــ  صــهللق  أن النبــه 

و ماذا يفعل الر ل لو و هلل  م  امرأتـه هلل وا و حت   نهللما سأل هبلل النبه 
ال ســوظ ي،ــام  ميــك  البينــةهــو أي ــا   ر ــبل و نكــان الــرهلل مــن المصــطف   وا 

 الحهلل.

                                                 

( رهااابك انَاابه٘ ن ااوػ صااؾٛؼ انجقاابه٘إ أؽًاال ثااٍ يؾًاال ثااٍ أثااٙ ثكااو ثااٍ عجاالانًها 2)

ْ .   2111ط ٍبثعخ -يصو -انًطجعخ انكجوٖ األيٛوٚخ -8/219ع  -انقَطالَٙ انًصو٘
 

خ ثبة رما أكعٗ أٔ قانع فهاّ أٌ ٚهازًٌ انجُٛا -1612هقى  1/218( صؾٛؼ انجقبه٘إ ع 1)

يٍ كزبة ان ٓبكاد. 
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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ا ي،ــول ابــن ح ــر رحمــه اا: "وال ــرض منــه تمكــين ال،ــاذظ مــن إقامــة وكمــ 
 .(ٔ) م  زنا الم،ذوظ لهللنع الحهلل  نه. أهـ" البينة

 ن ابن لهابو أن سهل بن سعهلل السا هللع أخبر : أن  ـويمرا  الع بلنـه  -٘
 اء إل   اصم بن  هللع األنصارعو ن،ال له: يا  اصمو أرأيت ر ـبل  و ـهلل مـع 

تمه نت،تمونهو أم كيظ يفعل  سل له يا  اصم  ن ذلك رسـول امرأته ر بل و أي،
ــر  رســول اا  و نســأل  اصــم رســول اا اا  ــكو نك المســالل   ــن ذل

و نممـا ر ـع  اصـم و ابهاو حت  كبر  م   اصم مـا سـمع مـن رسـول اا 
 و ن،ــال إلــ  أهمــه  ــاء   ــويمر ن،ــال: يــا  اصــم مــاذا قــال لــك رســول اا 

المســألة التــه ســألته  لــم تــأتنه بخيــرو قــهلل كــر  رســول اا  اصــم لعــويمر: 
 نهاو ن،ال  ويمر: واا ال أنتهه حت  أسأله  نهاو نأقبل  ـويمر حتـ   ـاء 

وسط النـاسو ن،ـال: يـا رسـول ااو أرأيـت ر ـبل  و ـهلل مـع امرأتـه  رسول اا 
يـك ونـه : "قهلل أنـزل نم كيظ يفعل  ن،ال رسول اا أر بل و أي،تمه نت،تمونهو 

صاحبتكو ناذهب نأت بها" قال سهل: نتبل نا وأنا مـع النـاس  نـهلل رسـول اا 
"أهـ .(ٕ). 

 و ه الهللاللة:
يســتفاهلل مــن هــذا الحــهلليث أن نــه قــول  ــويمر: أرأيــت ر ــبل  و ــهلل مــع 

 مــ  ذلــك  ولــم ي،ــل لــه: ال  امرأتــه ر ــبل  أي،تمــه نت،تمونــه  وســكوت النبــه 
و ـهلل  مـع امرأتـه أنـه ي،تـل بـه إن لـم يـأت  ت،تمهو هللليل  م  أن مـن قتـل ر ـبل  

                                                 

 -5/181عا   -( فزؼ انجبه٘ اوػ صؾٛؼ انجقابه٘إ أؽًال ثاٍ عهاٙ ثاٍ ؽغاو انعَاقال2َٙ)

ْ . 2119ثٛؤد ط  -كاه انًعوفخ
 

ثابة انهعابٌ ٔياٍ طهاق ثعال انهعابٌ ياٍ كزابة  -5108هقاى  -1/51( صؾٛؼ انجقبه٘إ ع 1)

يٍ كزبة انهعبٌ. 1116هقى  1/105انطالا، صؾٛؼ يَهىإ ع 
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  555             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ٔ)ة تلههلل بزنا  بهانيبب
"ال يحــل هللم امــرئ  :قــال: قــال رســول اا   ــن  بــهللاا بــن مســعوهلل  -ٙ

ـــه إال اا وأنـــه رســـول ااو إال بهحـــهللل رـــبلث: الريـــب  مســـممو يلـــههلل أن ال إل
 .(ٕ)الزانهو والنفس بالنفسو والتارك لهللينه المفارق لم ما ة. أهـ"

 و ه الهللاللة:
يســتفاهلل مــن الحــهلليث اللــريظ أن هللم اإلنســان ال يحــل اال تــهللاء  ميــه 
باحته إال بهحـهللل هـذ  الخصـال الـربلثو ومنهـا "الريـب الزانـه"و وهـذا ال يحـل  وا 
قتمــه إال بعــهلل ربــوت البينــةو نــهذا قتمــه الــزوج نعميــه إربــات صــهللق هلل ــوا و وأنــه 

  بطه متمبسا  بالزن  مع زو ته.
لك أن نـه الزنـ  مفاسـهلل مـن اخـتبلط األنسـاب وت ـييع والحكمة من ذ

األوالهللو وي رُب كل ر ل  م  كل امـرأة بم،ت ـ  طبعـهو نتهـيج الفـتن والحـروب 
 .(ٖ)بعهلل التلبه بالبهالم

 ن سعيهلل بن المسيب أن ر بل  من أهل اللام ي،ال له: ابن خيبـرعو و ـهلل  -ٚ
اويــة بــن أبــه ســفيان مــع امرأتــه ر ــبل  ن،تمــه أو قتمهمــا معــا و نألــكل  مــ  مع

ال، اء نيـهو نكتـب إلـ  أبـه موسـ  األلـعرعو يسـأل لـه  مـه بـن أبـه طالـب 
 ن ذلكو نسأل أبو موس   ن ذلك  مـه بـن أبـه طالـبو ن،ـال لـه  مـه: "إن 
هذا اللهء ما هو بأر هو  زمت  ميك لتخبرنه" ن،ـال لـه أبـو موسـ : كتـب 

                                                 

.  21/102، االٍزنكبهإ ع 1/161ػ صؾٛؼ انجقبه٘ الثٍ ثطبلإ ع ( او2)
 

ثابة ياب ٚجابػ ثاّ كو انًَاهى ياٍ كزابة انقَابيخ،  1190هقى  5/206( صؾٛؼ يَهىإ ع 1)

ثاابة قاإل هللا رعاابنٗ فأٌ انااُفٌ ثاابنُفٌف يااٍ  6818هقااى  9/5صااؾٛؼ انجقاابه٘إ عاا 

 كزبة انلٚبد. 

ٙ ثٍ ٍهطبٌ يؾًل َٕه انلٍٚ انًال انٓاؤ٘ ( يوقبح انًفبرٛؼ اوػ ي كبح انًصبثٛؼإ عه1)

و. 1001 -ْ 2111ط أٔنٗ  -ثٛؤد -كاه انفكو -6/1151ع  -انقبه٘
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  555             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه: "أنا أبو حسـنو إن إله معاوية بن أبه سفيان أن أسألك  ن ذلكو ن،ال  م
 .        (ٕ). أهـ"(ٔ)ط برمتهعلم يأت بأربعة لههللاء نمي

 و ه الهللاللة:
ن لمـزوج أن أ يتبين من األرر السابق لسـيهللنا  مـه بـن أبـه طالـب 

ــأته  ــهو إال أن ي ــل ب ــه ي،ت ــه نهن ــل الزان ــهللانع  ــن لــرنه و ر ــهو لكــن إذا قت ي
وهلل  نــه هللار  يو ــب لــه بالبينــةو وهــه هنــا أربعــة لــههللاءو وو ــه ذلــك: أن و ــ

التسمط  ميهو نهن قاتمه كان له مهللانعته بمـا يـؤهللع إلـ  ال ـراح ونحوهـاو وأمـا 
 .(ٖ)ةو لما ورهلل اللرع به من ح،ن الهللماءنيبال،تل نبل يستباح إال ب

 أهلللة ال،ول الرانه:
استهللل هؤالء الف،هاء  م  ما ذهبوا إليـه وهـو أن الـزوج الـذع ي ـبط 

                                                 

( انويخإ ثضى انواء ٔركَو، قطعخ يٍ ؽجم، ألَٓى كبَٕا ٚقٕكٌٔ انقبرم رنٗ ٔنٙ انًقزإل 2)

 ثؾجم، ٔننا قٛم انقٕك، ٔقٛمإ انؾجم انن٘ ٚ ل ثّ األٍٛو رنٗ أٌ ٚقزم.

بَٙ عهااٗ يٕطااأ اإلياابو يبناااإ يؾًاال ثااٍ عجاال انجاابقٙ ثااٍ ٍٕٚااف انيهقاابَٙ اااوػ انيهقاا

و، 1001 -ْاا 2111ط أٔنااٗ  -انقاابْوح -يكزجااخ انضقبفااخ انلُٚٛااخ -1/11عاا  -انًصااو٘

 -انًكزات اإلٍااليٙ -9/166عا  -اوػ انَُخإ انؾَاٍٛ ثاٍ يَاعٕك ثاٍ انفاواء انجةإ٘

 و.2981 -ْ 2101ط صبَٛخ  -ثٛؤد

ثابة  28هقى  1/111ع  -بنا ثٍ أٌَ ثٍ يبنا ثٍ عبيو األصجؾٙ( يٕطأ اإليبو يبناإ ي1)

 -كاه رؽٛاابء انزااواس انعوثااٙ -انقضاابء فااًٍٛ ٔعاال يااع ايوأرااّ هعااالً يااٍ كزاابة األقضااٛخ

و، يَُل اإليابو ان ابفعٙإ يؾًال ثاٍ ركهٚاٌ ثاٍ انعجابً 2985 -ْ 2106ثٛؤد عبو 

كاه انكزاات  -لٔكانجاابة األٔل فااٙ انيَااب يااٍ كزاابة انؾاا 159هقااى  1/80عاا   -ثااٍ ااابفع

و، انٍَُ انكجوٖإ أؽًل ثٍ انؾٍَٛ ثٍ عهٗ ثاٍ 2952 -ْ 2110ثٛؤد عبو  -انعهًٛخ

ثاابة ان اإٓك فااٙ انيَااب يااٍ كزاابة  -21021هقااى  8/102عاا  -يٍٕااٗ أثاإثكو انجٛٓقااٙ

و، ٔقاابل األنجاابَٙ فااٙ 1001 -ْاا 2111ط صبنضااخ  -ثٛااؤد -كاه انكزاات انعهًٛااخ -انؾاالٔك

عٛل ثٍ انًَٛت يقزهف فٙ ًٍبعّ يٍ عهٙإ رهٔاء انةهٛم اإلهٔاءإ هعبنّ صقبد، نكٍ ٍ

انًكزاات  -1/111عاا  -فااٙ رقااوٚظ أؽبكٚااش يُاابه انَااجٛمإ يؾًاال َبصااو اناالٍٚ األنجاابَٙ

و.   2985 -ْ 2105ط صبَٛخ  -ثٛؤد -اإلٍاليٙ
 

كاه  -6/165عا  -( انًَبنا فٙ اوػ يٕطاأ يبنااإ يؾًال ثاٍ عجالهللا أثإثكو ثاٍ انعوثا1ٙ)

و. 1001 -ْ 2118ط أٔنٗ  -انةوة اإلٍاليٙ
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  555             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي،تمهـا هـه ومـن يزنـه بهـاو نـبل  ،وبـة  ميـهو سـواء زو ته متمبسة بالزن و ن
 أقام البينة  م  ذلك أو لم ي،مهاو بأهلللة من السنة النبوية:

قال: قال سعهلل بن  باهللة: يا رسـول اا لـو و ـهللت مـع   ن أبه هريرة  -ٔ
: نعـمو قـال: أهمه ر بل  لم أمسه حت  آتـه بأربعـة لـههللاء  قـال رسـول اا 

إن كنـت أل ا مـه بالسـيظ قبـل ذلـكو قـال رسـول اا  كبل والـذع بعرـك بـالحقو
ــول ســيهللكمو إنــه ل يــورو ــ  مــا ي، ــا أويــر منــهو واا أويــر  : اســمعوا إل وأن

 .(ٔ)أهـ"منه.
 و ه الهللاللة:

ــــه ــــهللين العين ــــهللر ال ــــذع يفهــــم -رحمــــه اا -ي،ــــول اإلمــــام ب : "إن ال
ـــن  بـــاهللةو  ـــه ل،تـــل الر ـــلو مـــن كـــبلم ســـعهلل ب ـــو وقـــع ل و أن هـــذا األمـــر ل

ونـــه ذلـــك هللليـــل  مـــ   (ٕ)لـــم ينهـــه  ـــن ذلـــك. أهــــ" هـــذا لمـــا بمـــغ النبـــه ول
ـــه  ـــه أويـــر   ـــهللم إي ـــاب البينـــةو وألن ـــه المحمـــوهللةو وأن حمـــهلل لســـعهلل ويرت

 من سعهللو واا سبحانه وتعال  أوير منه.
 ونوقش هذا الهللليل:

ــ ــه أب ــول النب ــيس رهللا  ل، ــول ســعهلل ل ــن ن ق ــة مــن ســعهلل ب و وال مخالف
نما م باهللة ألمر   عنا  اإلخبار  ن حالة اإلنسان  نهلل رؤيته الر ـل  نـهلل و وا 

ن كــــان ا  امرأتــــهو واســــتيبلء ال  ــــب  ميــــهو نهنــــه حينلــــذ يعا مــــه بالســــيظ و 
 .(ٖ) اصيا  

قال: قال ناس لسعهلل بن  باهللة: يا أبا رابت قـهلل   ن  باهللة بن لصامت  -ٕ
                                                 

ثبة غٛوح انوعم عهٗ أْهّ يٍ كزبة انهعبٌ.  -1156هقى  -1/120( صؾٛؼ يَهىإ ع 2)
 

. 11/12( عًلح انقبه٘إ ع 1)
 

. 20/212( اوػ انُٕٔ٘إ ع 1)
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  555             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نـك و ـهللت مـع امرأتــك ر ـبل  كيـظ كنـت صـانعا   قـال: كنــت أنزلـت الحـهللوهللو لـو 
ربهما بالسيظ حت  يسكتاو أ نأ نا أذهب نأ مع أربعة لههللاء  نهل  ذلـك قـهلل  ا

و ن،الوا: يا رسول ااو ألم ق   الحا ةو نانطم،وا نا تمعوا  نهلل رسول اا 
:"كف  بالسـيظ لـاههللا "و رـم تر إل  أبه رابت قال كذا وكذاو ن،ال رسول اا 

 .(ٔ) يران". أهـ"قال: "ال الو أخاظ أن يتتابع نيها السكران وال
 و ه الهللاللة:

ب،ولـه "كفـ  بالسـيظ لـاههللا " قـهلل  يتبين مـن هـذا الحـهلليث أن النبـه 
أقرَّ سعهلل  م  نعمهو ألن و وهللهما معا  م،تولين هللليل  مه أنهما كانا  م  تمك 

 .(ٕ)الحالة اللنيعةو ن،تبل لذلك
 ونوقش هذا الهللليل:

 ـن نعمـه هـذا  نـه نهايـة الحـهلليث نهـ  سـعهلل بـن  بـاهللة ن النبه أب
 لخونه من أن ي،مهلل  نه هذا السكرانو وال يرانو ويهلّل ون واقعة الزن .

ــيم ــن ال، ــول اب ــه  -رحمــه اا -ي، ــاهللة بروايات ــن  ب ــ  حــهلليث ســعهلل ب ــا   م معم،
 :(ٖ)المختمفة

" نمو أذن له نه قتمهو لكـان ذلـك حكمـا  منـه بـأن هللمـه هـهللر نـه ظـاهر اللـرع 
اا بال،صـاصو وتهالـك النـاس نـه قتـل وباطنهو ووقعـت المفسـهللة التـه هللرأهـا 

ون أنهم كـانوا يـرونهم  مـ  حـريمهمو نسـهللَّ من يريهللون قتمه نه هللورهمو ويهلل ّ 

                                                 

هقااى  1/211عاا  -( ٍااٍُ أثااٙ كأكإ أثاإ كأك ٍااهًٛبٌ ثااٍ األاااعش األىك٘ انَغَاازب2َٙ)

صٛلا، ٔقبل األنجبَٙإ ضاعٛف،  -انًكزجخ انعصوٚخ -كثبة انوعى يٍ كزبة انؾلٔ -1121

ٍهَهخ األؽبكٚاش انضاعٛفخ ٔانًٕضإعخ ٔأصوْاب انَاٛ  فاٙ األياخإ يؾًال َبصاو انالٍٚ 

و. 2991 -ْ 2121ط أٔنٗ  -انوٚب  -كاه انًعبهع -9/91ع   -األنجبَٙ
 

 -( ؽباااٛخ انَااُل٘ عهااٗ ٍااٍُ اثااٍ يبعااخإ يؾًاال ثااٍ عجاالانٓبك٘ َاإه اناالٍٚ انَااُل1٘)

ثٛؤد ثلٌٔ ربهٚـ.  -كاه انغٛم -1/210ع 
 

. 5/108( ىاك انًعبكإ ع 1)
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  555             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نــه ال ي،بــل أالذريعــةو وحمــ  المفســهللةو وصــان الــهللماءو ونــه ذلــك هللليــل  مــ  
ال،اتـلو وي،ـاهلل بـه نـه ظـاهر اللـرعو نممــا حمـظ سـعهلل أنـه ي،تمـه وال ينتظـر بــه 

أويــر منــهو  نــه أمـن ويرتــهو وأخبــر أنــه ويـورو و  اللـهوهللو   ــب النبــه 
األربعة مع لهللة ويرته سـبحانهو واا ألهلل ويرة .... وقهلل لرع إقامة اللههللاء 

حسانو ناا سبحانه مع لهللة ويرته نه ه م،رونة بحكمة ومصمحةو ورحمة وا 
 أ مم بمصال   باهلل . أهـ".

نهـو لـهيهللو قـال: "مـن قتـل هللون مالـه   ن سعيهلل بـن زيـهللو  ـن النبـه  -ٖ
 .(ٔ)ومن قتل هللون أهمهو أو هللمهو أو هللون هللينه نهو لهيهلل. أهـ"

 و ه الهللاللة:
ا تبر مـن ي،تـل نـه سـبيل الـهللناع  يتبين من هذا الحهلليث أن النبه 

هللو وهذ  بـبل لـك منزلـة  ظمـ و نكيـظ لـه ي ن أهمه و ر ه ولرنهو أنه له
 أن يأته ببينة إذا ما قتل هو الزانه.

ذاتا  وهللمـا  وأهـبل  ومـاال و نـهذا أريـهلل منـه لـهء مـن  ن المؤمن محترموأل 
 .(ٕ)ذلك  از له الهللنع  نهو نهذا قتل بسببه نهو لهيهلل

 ونوقش هذا الحهلليث:
أن هـذا الحــهلليث خــاص بمســألة هللنــع الصـاللو وكمــا ســبق ال،ــول  نــهلل 
الحهلليث  ن التكييظ الف،هه لبلستفزاز نهن المهللانع ي ب أن يتهللرج نه الـهللنعو 

                                                 

ثبة فٙ قزبل انهصإل ياٍ كزابة انَاُخ، ٍاٍُ  1111هقى  1/116( ٍٍُ أثٙ كأكإ ع 2)

ثابة ياب عابء فاًٍٛ  -2112هقاى  1/81عا  -انزوين٘إ يؾًل عَٛٗ ثٍ ٍٕهح انزويان٘

، ٔقابلإ ْانا ؽالٚش ؽَاٍ قزم كٌٔ يبنّ فٕٓ آٛل يٍ أثٕاة انلٚبد عاٍ هٍإل هللا 

و. 2998ثٛؤد عبو  -كاه انةوة اإلٍاليٙ -صؾٛؼ
 

 -( رؾفخ األؽٕم٘ ث وػ عبيع انزويي٘إ يؾًل عجلانوؽًٍ ثاٍ عجالانوؽٛى انًجابهكفٕه1٘)

ثٛؤد. ثلٌٔ ربهٚـ.  -كاه انكزت انعهًٛخ -1/566ع 
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ل  أن يصل إلـ  مرحمـة ال،تـلو أمـا لـو بـهللأ بال،تـل مبالـرةو هللون يبهللأ باألخظ إ
أن يكون ذلك متناسبا  مع وسيمة اال تهللاء الته يبالـرها ال ـانهو نيكـون بنـاء  

  م  ذلك  امنا  لنتي ة ما أقهللم  ميه.
ل أي،ــول: "مــن ر  قــال: ســمعت رســول اا   ــن أبــه ســعيهلل الخــهللرع  -ٗ

م يستطع نبمسانهو نهن لم يسـتطع ني،مبـه وذلـك منكم منكرا  نمي ير  بيهلل و نهن ل
 .(ٔ)أ عظ اإليمان. أهـ"

 و ه الهللاللة:
هــذا الحــهلليث أ طــ  الحــق لمــن يــرل المنكــر أن ي يــر  بيــهلل و وال يو ــهلل 
منكر ألهلل من أن يرل الر ـل أو الـزوج ر ـبل  مـع امرأتـهو وكمـا ي،ـول ال،ا ـه 

حـق الم يـّر أن : هـذا الحـهلليث أصـل نـه صـفة الت ييـرو ن-رحمـه اا - ياض
 .  (ٕ)ي يّر  بكل و ه أمكنه زواله بهو قوال  كان أو نعبل  

 ونوقش هذا االستهللالل:
 ر  ه أن ال يمحــق المنِكــن كــان ي ــب ت ييــر المنكــرو إال أن لــرطا  بأنــه و 

 .(ٖ)ببلء ال ِقبل  له بهو من قتل ونحو 
نينب ه  ميه أن يبهللأ باألخظو ويتـهللرجو نـهن لـم ينـهللنع إال بال،تـل نهـو 

 هنا يكون م طرا  لذلك.
نــه كــان يومــا  يت ــهلللو إذ  ــاء ر ــل أ مــا روع  ــن  مــر بــن الخطــاب  -٘

هو ن اء حت   مـس فيعهللو ونه يهلل  سيظ ممطد بالهللمو ووراء  قوم يعهللون خم
                                                 

. 562( ٍجق رقوٚغّإ ص  2)
 

. 1/15( اوػ انُٕٔ٘إ ع 1)
 

. 21/51ع  ( فزؼ انجبه٘إ 1)
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مع  مرو ن اء اآلخرون ن،الوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتـل صـاحبناو ن،ـال 
ن إنـه  ـربت نخـذع امرأتـهو نـهن له  مر: ما ت،ـول  ن،ـال: يـا أميـر المـؤمني

كان بينهما أحهلل ن،هلل قتمتـهو ن،ـال  مـر: مـا ت،ولـون  قـالوا: يـا أميـر المـؤمنين 
إنــه  ــرب بالســيظ نوقــع نــه وســط الر ــل ونخــذع المــرأةو نأخــذ  مــر ســيفه 

 .(ٔ) و رم هللنعه إليه وقال: إن  اهلل نعهلل. أهـ"ز نه
 و ه الهللاللة:

أهــهللر هللم ذلــك الزانــهو ولــم يتبــين مــن األرــر الســابق لســيهللنا  مــر أنــه 
ــبل  ــهو ن ــه ني،تم ــه بامرأت ــهن مــن و ــهلل ر ــبل  يزن ــك ن ــ  ذل ــةو نعم يســأل  ــن بين

 .(ٕ)قصاص  ميه وال هللية
 ويمكن الرهلل  م  ذلك: 

بأنه ال يمكن أن يكون سيهللنا  مر أههللر هللم هذا الر ل إال إذا كـان قـهلل 
 ربت  نهلل  ذلك بالبينةو أو إقرار أولياء الم،تول:

: "ورول أهـل العـراق أن  مـر أهـهللر هللمـهو -رحمـه اا -زرقانهي،ول الليد ال
 .(ٖ)وال يص   نهو إنما أههللر هللم الذع أراهلل اوتصاب ال ارية الهذلية. أهـ"

: "وهـذا  نـهللنا مـن  مـر أن البينـة قامـت -رحمـه اا -وي،ول اإلمـام اللـانعه
،ت ـل   نهلل   م  الم،تولو أو  م  أن وله الم،تول أقر  نهلل  بما و ب بـه أن يُ 

                                                 

ثبة اؤط انقصبل فٙ انُفٌ ياٍ كزابة انغُبٚابد،  -116 -1/115( رهٔاء انةهٛمإ ع 2)

ٔقبلإ هٔاِ ٍعٛل فٙ ٍُُّ عٍ ْ ٛى عٍ يةٛوح عٍ رثواْٛى عٍ عًو يوٍالً، انًةُٙإ 

.  21/515ع 
 

. 21/515( انًةُٙإ ع 1)
 

. 1/15( اوػ انيهقبَٙ عهٗ انًٕطأإ ع  1)
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 .(ٔ)الم،تول. أهـ"
: "نـهن قيـل: نحـهلليث  مـر نـه الـذع و ـهلل مـع -رحمـه اا -وي،ول ابـن قهللامـة

ن  امرأته ر بل  ليس نيه بينة ... نال واب أن ذلك ربت  نـهلل   بـهقرار الـولهو وا 
 .  (ٕ)لم تكن بينةو ناهلل    مم الوله بذلكو نال،ول قول الوله مع يمينه. أهـ"

لــبعض مــن الف،هــاء المعاصــرين أخــذوا بهــذا وت ــهللر اإللــارة إلــ  أن ا
 .(ٖ)ال،ولو وهو  هللم التراط البينةو نيمن ي،تل زو ته المتمبسة ب ريمة الزنا

 التر ي :
ــا ال لــك نيــه أن التــر ي  نــه هــذ  المســألة لــيس مــن الســهولة  مم
بمكانو وال لك أي ا  أن ال،ارئ الذع يطمع  مـ  أقـوال الف،هـاء السـاب،ةو ومـا 

مــن أهلللــةو نســوظ يتبــاهللر إلــ  ذهنــهو ومــن أول وهمــة أن يــر    اســتنهللوا إليــه
ال،ول األولو وهو قول ال مهـورو والـذع ي، ـه بحـق الـزوج نـه قتـل زو تـه 
ومن يزنه بهاو لريطة أن يربت ذلك بالبينةو أو إقرار أولياء الم،تول  م  ما 

 هلل ا و وذلك ل،وة أهلللة  مهور الف،هاءو وسبلمتها من اال تراض.ا
أذكــــر رأيـــــه نــــه هــــذ  المســـــألةو أرهللت أن أبــــهللع بعـــــض وقبــــل أن 

 المبلحظات  م  أقوال الف،هاء الساب،ة.
                                                 

. 6/218( األوإ ع 2)
 

. 21/516( انًةُٙإ ع 1)
 

( ك/ َٕه انلٍٚ ُْالأ٘إ عانه االٍازفياى فاٙ قابٌَٕ انعقٕثابد االرؾابك٘ نلٔناخ اإليابهاد 1)

رصالاه عًعٛاخ اإليابهاد  -و2986ثؾش يُ ٕه ثًغهخ انؾاق  15ص   -انعوثٛخ انًزؾلح

، ك/ يؾًال ثاٍ 95صا   -نهًؾبيٍٛ ٔانقبٍََٕٛٛ، يؾًل عجلانًُعى كهاغًخإ يوعاع ٍابثق

، ك/ فبنل عجلانع ٛى أثٕ غبثاخإ يوعاع ٍابثق صا  10ؾطبَٙإ يوعع ٍبثق ص  ٍعٛل انق

، ك/ عزٛق طبْوإ انالفبع عاٍ انعاو  ٔأصاوِ عهاٗ انًَائٕنٛخ فاٙ ان اوٚعخ 291-291

 إّثؾش يُ ٕه عهٗ ان جكخ انعُكجٕرٛ 1ص   -كهاٍخ يقبهَخ -ٔانقبٌَٕ

 pu.edu.pk/mages/journal/szic/.. 
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ــذع  ــزوج ال ــاهلل  أن ال ــول األولو وهــو ل مهــور الف،هــاءو ومف أوال : بالنســبة لم،
ي بط زو ته متمبسـة ب ريمـة الزنـ و ني،تمهـا هـه ومـن يزنـه بهـاو ال يعاقـب 

 وينـةو أو إقـرار أوليـاء الم،تـولهلل ا و إمـا بالبا م  ذلك بلرط إربات صهللق ما 
هذا ال،ول أستطيع أن أقول أنه  الج هذا األمرو ولكن حّل الصعوبة بصـعوبة 
أخرلو ألنه ت اهل الحالة النفسية والعصبية لمزوج المكموم نه لـرنهو وكـذلك 
ال يرة ال،اتمة الته تتممكه نه مرل هذ  األحوالو نكيظ يستطيع اإلنسـان الـذع 

أن يتحكم نه نفسه ويترك الزانه يفعل مـا يلـاء مـع زو تـهو يرل هذا المنظر 
ه من حظويذهب هو إلح ار اللهوهلل  م  ذلكو وبالتاله يكون الزانه قهلل أخذ 

زو تـهو وأنهــ  نعمتــهو ني ــيع الحــقو وينتلـر الفســاهللو ويمــوت الــزوج ويظــا و 
 إذن نأين الحل أو العبلج لهذ  المسألة .

هو ومفـــاهلل  أن الـــزوج الـــذع ي ـــبط زو تـــه رانيـــا : أمـــا بالنســـبة لم،ـــول الرـــان
متمبســــة بــــالزن و ني،تمهــــا هــــه ومــــن يزنــــه بهــــاو نــــبل لــــهء  ميــــهو أع ال 

 يعاقب ب،صاص وال هللية.
هذا ال،ول أي ا  لم يعالج الصعوبة الته خمفها ال،ول األولو بل  ـالج 
األمر بصعوبة أخرلو وهه أنها ما لـو أراهلل الـزوج أن ينـت،م مـن زو تـه لسـبب 

حــهلل األلــخاصو نيســتهلل يه إلــ  بيتــهو وي،تمــه هــو أيريــهلل االنت،ــام مــن مــاو أو 
وزو تـهو رـم يـهلل ه أنـه و ـهللهما نـه حالـة زنـ و ولـن يصـعب  ميـه أن ينتـزع 

  نهما مبلبسهما إلربات  ريمة الزنا.
و مــ  ذلــك نكيــظ لنــا أن نعــالج هــذ  المســألةو بــالروم مــن الصــعوبات 

 الته نت ت  ن األقوال الساب،ة 
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 ج:زأي انببح
بناء   م  الصعوبات الته ظهرت من خـبلل األقـوال السـاب،ة لمف،هـاءو 

ــهننه ال أســتطيع أن أر ــ   ــر أن ــ  اآلخــرو ولكــن ال ع  نــهللعو ومــن أحــهللهما  م
 يتمرل نه اآلته: -واا أ مم بالصواب -و هة نظرع المتوا عة

أوال : ي ب النظر والتحرع بهللقة  ن طريق ال هات الرسمية  ن سموك الزانهو 
لتحريـات أنهمـا مـن ذوع السـمعة السـيلةو اذلك الزو ة الزانيـةو نـهذا أربتـت وك

وتح،ــق ال،ا ــه مــن ذلــكو نفــه هــذ  الحالــة ال يحتــاج الــزوج إلــ  إربــات ذلــك 
وت هللر اإللارة إل  أن بعض ن،هاء المالكية إلاروا إل  ذلك نه حالـة  وبالبينة

 ما إذا كان الم،تول بكرا .
"وقــهلل اختمــظ نــه ذلــك إذا كــان الم،تــول  -رحمــه اا -ي،ــول ابــن رلــهلل

حهللهما: أنه ال ي،تل ويكون هللمه ههللرا و وهو قـول أمنهما بكرا   م  أربعة أقوال: 
الم يــرة و بــهلل الــرحمنو وظــاهر قــول ابــن ال،اســم وروايتــه  ــن مالــك نــه هــذ  

 .(ٔ)الروايةو وقاله ابن  بهللالحكم إذا  مم التلكه منه به قبل ذلك. أهـ"
ــم يربــت مــن خــبلل التحريــات أنهمــا ليســا مــن ذوع الســمعة  أمــا إذا ل

 السيلةو نحينلذ يتعين  م  الزوج إربات ما أهلل ا  بالبينة.
ويكتفــ  هنـــا نـــه البينـــة بلــاههللينو ألن اللـــهاهللة ليســـت  مـــ  أصـــل 
ــات  ــع ال،صــاص إال بهرب ــت من ــن ال يرب ــع ال،صــاصو ولك ــا هــه لمن ــ و إنم الزن

ال هه مو ع الخصـومةو إنمـا الزن و نهه هلل ول تبعية ليست هه األصميةو و 
ذا كـان ال،صـاص يكفـه نيـه لـهاهللة  مو وع الخصومة هـو منـع ال،صـاصو وا 

                                                 

. 1/285، رجصوح انؾكبوإ ع 26/111( انجٛبٌ ٔانزؾصٛمإ ع 2)
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رنين أي ـا و وذلـك أرنـق بالنـاسو وأحـوط لمنـع ارنينو نيكفه نه نفيه لهاهللة ا
 .(ٔ)العصاة

رانيا : ال،ول بأح،ية الزوج نه قتل زو ته المتمبسـة بـالزن و أو قتـل مـن يزنـه 
ا يـؤهللع إلـ  الكريـر مـن المفاسـهلل واللـرورو ويكـون ذلـك بها  م  إطبلقهو ربمـ

بمرابة نت  األبواب  م  مصرا يها أمام  عاظ النفوسو كه ي،وموا باالنت،ام 
مــن زو ــاتهمو أو أحــهلل األلــخاصو رــم بعــهلل ذلــك يــهلل ه الــزوج أنــه و ــهلل ذلــك 

 الر ل  م  امرأته.
من ذلك نه حهلليث  باهللة بن الصامتو والخـاص  ولذلك حذر النبه 

ذلك ب،وله: "ال  ظ"كف  بالسيظ لاههللا "و رم أرهلل سعهلل بن  باهللةو حينما قال ب
 ومعن  هذا كما يرل البعض: (ٕ)اظ أن يتتابع نيها السكران وال يران"خالو أ

ــأته الر ــل ال يــور ني ــهلل نــه هللار  بعــض مــن ال ي ــب قتمــه إن  "أن ي
ي ـب أن  هللخمهاو نيظن به ظن سوء ني،تمهو أو يأته وهو سكران ني،تل مـن ال

ي،تمهو رم يـهلل ه بعـهلل ذلـك أنـه و ـهلل  مـع امرأتـهو نمـوال هـذان السـببان مـا كـان 
 .(ٖ) م  من و هلل مع امرأته من يزانيها قوهللا  إذا قتمه. أهـ"

رالرـــا : هلل ـــا اا ســـبحانه وتعـــال  المســـممين لمحفـــاظ  مـــ  أ را ـــهم بكـــل مـــا 
 -كيـظ يـهلل وامتمكوا من قوةو نالمهللانع  ن  ر ه إن قتل هللونه نهو لهيهللو ن

ــل يو ــب  -ســبحانه وتعــال  ــ  أ را ــهم ونــه الم،اب ــأن يحــانظوا  م ــاس ب الن
ال،صــاص  مــ  مــن قتــل ر ــبل  و ــهلل  مــع زو تــهو  ممــا  بــأن الر ــل نــه حالــة 

                                                 

. 195ص   -( اإليبو يؾًل أثٕ ىْوحإ انغوًٚخ ٔانعقٕثخ )انعقٕثخ(2)
 

.592( ٍجق رقوٚظ انؾلٚشإ ص  1)
 

( رفَاااٛو انًٕطاااأإ عجااالانوؽًٍ ثاااٍ ياااؤاٌ ثاااٍ عجااالانوؽًٍ األَصااابه٘، أثااإ انًطاااوع 1)

و. 1008 -ْ 2119ط أٔنٗ  -قطو -كاه انُٕاكه -1/525ع  -انقُبىعٙ
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  555             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المفا أة يكون  م  هللر ة لهلليهللة من ال  ب الذع يهللنعـه إلـ  ارتكـاب  ريمـة 
ن تــرل مرــل هــذا ال،تــلو هللون التفكيــر بهــا وبنتال هــاو نــالنفس البلــرية تــأب  أ

الموقظ الذع ال يمكن ألع إنسان  اقل أن ي بط نفسه ويمسك أ صابه  ـن 
 .(ٔ)قتمهما

 من ال  ب: وقهلل حذر النبه 
: أوصنهو قـال: "ال ت  ـب" ه ب: أن ر بل  قال لمن ن أبه هريرة 

 .(ٕ)نرهللهلل مرارا و قال: "ال ت  ب"
أن يوصــيه  ه : "نهــذا الر ــل طمــب مــن النبــ-رحمــه اا -ي،ــول ابــن ر ــب

وصـــية و يـــزة  امعـــة لخصـــال الخيـــرو ليحفظهـــا  نـــه خلـــية أن ال يحفظهـــا 
لكررتهاو نوصا  النبه أن ال ي  بو رـم رهللهلل هـذ  المسـألة  ميـه مـرارا و والنبـه 

  يــرهللهلل  ميــه هــذا ال ـــوابو نهــذا يــهللل  مـــ  أن ال  ــب  مــاع اللـــرو وأن
 مـ  هـذا األمـر  بـه و ميـه نـهن تأكيـهلل الن (ٖ)التحرز منه  مـاع الخيـر. أهــ"

 إنما يهللل  م  أن ال  ب هو من ألهلل ما يهللنع اإلنسان إل  ارتكاب ال رالم.
وبناء   م  ذلك نهنه ينب ه معاممة الزوج الذع ي بط زو ته متمبسـة 
بحالة الزن و ني،تمها هـه ومـن يزنـه بهـاو ويربـت هـذا األمـرو إمـا  ـن طريـق 

ن ذوع الســمعة الســيلةو أو  ــن التحـرع  ــن ســموك الزانــه والزانيــةو وأنهمـا مــ
تولو نينب ه إذا ما ربت ذلـكو ،طريق إربات ذلك بلاههللينو أو إقرار أولياء الم

أن ترا ــ  حالــة الــزوج الــذع قــام بــذلك الفعــلو حيــث أن ال  ــب الــذع تممكــه 
وســيطر  ميــهو وكــذلك ال يــرة التــه صــيرته كــالم نونو همــا المــذان هللنعــا  إلــ  

اله ني ـب أن تكـون هـذ  األسـباب  ـذرا  لـه يترتـب ارتكاب هذ  ال ريمةو وبالتـ
  ميه تخفيظ الع،وبةو أو ربما محوها بالكاملو إذا ما ربت ذلك لم،ا ه.

                                                 

. 96 -95ص   -يؾًل عجلانًُعى عطٛخإ يوعع ٍبثق (2)
 

ثبة انؾنه يٍ انةضت يٍ كزبة األكة.  6226هقى  8/18( صؾٛؼ انجقبه٘إ ع 1)
 

 -2/161عا  -( عبيع انعهٕو ٔانؾكىإ ىٍٚ انلٍٚ عجلانوؽًٍ ثٍ أؽًل ثاٍ هعات انَاالي1ٙ)

و. 1002 -ْ 2111ط ٍبثعخ  -ثٛؤد -يؤٍَخ انوٍبنخ
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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نـه لـم أرابعا : إذا تحمـ  الـزوج بالصـبر و ـهللم االنـهللناع وراء ويرتـه ال،اتمـةو أو 
ــة ولــريكهاو  ــالخوظ مــن الزاني ــك المنكــر ألع ســبب كــانو ك ــر ذل يســتطع ت يي

و ـهلل لـه الحـل أاو ناإلسـبلم مـهللمان  مـ  قتمـه خونـا  مـن انت ـاح أمرهنمربما ي،
الذع ي من نيه أو بـه  ـهللم المسـاس بحياتـه وهـو المعـانو وذلـك بـأن يبل ـن 
 -زو تهو بحسب ما أو بته اللريعة من لروط و وابط إلقامة المعان بينهما

 واا أ مم.
 الزوجٌة""دور الوسائل الحدٌثة فى إثبات جرٌمة الخٌانة  ب:ـتعقٌ

مما ال لك نيه أن الت،هللم التكنولـو ه يـزهللاهلل يومـا  بعـهلل يـومو وأن العمـم 
ـــهللو ومـــن هـــذ   ـــوم  ـــن ال هللي ـــل ي ـــه م ـــال االخترا ـــات يكلـــظ ك الحـــهلليث ن

و والصـور الرابتـة "الفوتوورانيـة"و (ٔ)االكتلانات العمميـةو التسـ يبلت الصـوتية
رـةو والتـه ت ـهلل كـل  ـام و وانتلرت كذلك ال ـواالت الحهللي(ٕ)والمتحركة "الفيهلليو"

 منها ما هو أحهللث من العام الذع سب،ه.
ول،ـهلل طــرأ لــه تســاؤل وأنـا نــه نهايــة هــذا البحـثو مــاذا لــو قــام الــزوج 
الذع  بط زو ته متمبسة ب ريمة الزن  بتصويرها نوتوورانيا  هه ومـن يزنـ  
بهــاو أو  ــن طريــق الفيــهلليوو أو أربــت ذلــك  ــن طريــق التســ يبلت الصــوتية 

عــهلل وســيمة مــن وســالل إربــات هــذ  بــين مــن يزنــه بهــاو نهــل ذلــك يُ بينهــا و 

                                                 
ٛخإ ٚقصل ثٓب رها انعجبهاد أٔ انلالالد انزٙ رزضاًٍ يعهٕيابد يعُٛاخ ( انزَغٛالد انصٕر2)

ثصوع انُ او عاٍ نةاخ رالأنٓب َٔطبقاّ، فقال ركإٌ ْانِ انًكبنًابد يٕعٓاخ نهكبفاخ، أٔ 
 انقبصخ كًب قل ركٌٕ فٙ صٕهح ؽٕاه أٔ كهًبد يعُٛخ أٔ اٛفواد.
ن ااوٚعخ اإلٍاااليٛخ ك/ عجاالانؾبفع عجاالانٓبك٘ عبٚاالإ انقااوائٍ فااٙ اإلصجاابد انغُاابئٙ ثااٍٛ ا

ي به رنّٛ فٙإ انقوُٚاخ ٔكٔهْاب فاٙ اإلصجابد فاٙ انًَابئم  566ص   -ٔانقبٌَٕ انٕضعٙ
هٍاابنخ يبعَاازٛو يقليااخ رنااٗ كهٛااخ  201صاا   -انغيائٛااخإ هائاال صااجبه األىٚااو عاابٔ٘

و. 1022 -و1020عبيعخ ان وا األٍٔظ عبو  -انؾقٕا
 

َااغٛالً يزؾوكاابُ عهااٗ ياابكح ( انزصاإٚو انًوئااٙإ ْاإ رَااغٛم نغوًٚااخ أٔ ؽاالس يعااٍٛ ر1)
انٛكزؤَٛخ قبثهخ نؾفع انزصٕٚو، ثؾٛش ًٚكٍ رعبكح ي بْلرّ أكضاو ياٍ ياوح، ثًاب َٚآى 

 فٙ رصجبد انغوًٚخ أٔ َفٛٓب عٍ انًزٓى أٔ انًزًٍٓٛ.
ثؾاش  -10صا   -ك/ عًبه عجابً انؾَاُٛٙإ انزصإٚو انًوئاٙ ٔؽغٛزاّ فاٙ اإلصجابد انغُابئٙ

   www.iasj.net/iasj?FUnsيُ ٕه عهٗ ان جكخ انعُكجٕرٛخإ   
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 ال ريمةو بحيث تعفيه من الع،اب إذا قام ب،تمها ومن يزنه بها .
ومن ال هللير بالذكر أن هذ  الوسـالل التـه نت ـت  ـن التطـور العممـه 
الحهلليث لم تكن معرونة لهللل الف،هاء ال،ـهللام و لـذلك ال ت ـهلل مـن تكمـم نيهـا أو 

 ذ بهاو أو  هللمه نه إربات ال رالم ال نالية.نه حكم األخ
إال أن الــبعض مــن الف،هــاء المعاصــرين والــذين أهلللــوا بــهلللوهم نــه هــذا 
األمرو قهلل منعوا األخذ بهذ  الوسـالل كـهللليل نـه إربـات ال ـرالمو وهـم األومبيـةو 
والــبعض اآلخــر أ ــاز األخــذ بهــذ  الوســالل كــهللليل مــن أهلللــة اإلربــات ال نــالهو 

عرض هذ  األقوالو وما بمعينةو وسوظ أقوم بمليلة اا تعال  ولكن ب وابط 
 استنهللوا إليه من أهلللةو وذلك بصورة مو زة ال تخر نا  ن إطار البحث.

 .المسألة األول : التس يبلت الصوتية
التس يبلت الصوتية  بارة  ـن تسـ يل مكالمـات الـبعضو أو حـهلليرهم 

و نهل إذا قـام الـزوج بتسـ يل التس يلو أو ال واالت الحهلليرة أ هزة ن طريق 
الحــهلليث الــذع هللار بــين زو تــه ومــن يزنــه بهــا يعــهلل ذلــك هلللــيبل   مــ  اإلهللانــةو 
بحيث لو قتمها هه ومن يزنه بهاو وقهللم التس يل الصوته لم هـات المسـلولة 

 بحيث تعفيه من الع،ابو أو حت  يكون ذلك  ذرا  مخففا  .
ــات  ــرالم الحــهللوهلل  ــن طر  ــ  أن إرب ــبعض إل ــذهب ال ــق التســ يبلت ي ي

إليهـا كـهللليل مسـت،ل إلهللانـة مـن قـهللمت  هللانسـتالصوتية أمر مستبعهللو ويبطـل اال
تطــرق إليهــا احتمــاالت التزويــرو بعــهلل اختــراع ت ــهلل و وذلــك ألن التســ يبلت 

وســـالل التعـــهلليل والحـــذظ واإلصـــبلح نـــه لـــرالط التســـ يلو وهـــو مـــا يســـم  
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 .(ٔ)"بالمونتاج"و نهذ  كمها لبهة تهللرأ إقامة الحهلل
عــهلل إقــرارا  رل الــبعض اآلخــر أن التسـ يل الصــوته إذا كــان مـا نيــه يُ ويـ

ربــت وأقــرب إلــ  أمــن المــتهم وأخــذ بلــروطه و ــوابطه المتفــق  ميهــاو نهــو 
الح،ي،ةو وأ هللل مـن  ـهللل واحـهلل مـع يمينـهو وخاصـة إذا تعـهللهللت ال هـات التـه 
 قامت بالتس يلو وباألخص إذا كانت هذ  التس يبلت وناء  لحا ة اللرطة نه
تتبع ال رالم وال ناياتو وكـل ذلـك يخ ـع لت،ـهللير ال،ا ـه وقنا تـه اللخصـية 

 .   (ٕ)واطملنانهو وخمو ال،رينة من اللكوك واللبهات
ننه أذهـب إلـ  مــا ذهـب إليـه أصـحاب ال،ـول الرــانهو هومـن نـاحيته نـ

مــن أن التســ يل الصــوته يصــم  أن يكــون مــن أهلللــة اإلربــات نــه المســالل 
بط معينةو خصوصا  إذا كانت المحاهللرات الته  ميـه نيهـا ال ناليةو وذلك ب وا

من اإليحاءات والعبـارات مـا ي،طـع بوقـوع  ريمـة الخيانـة الزو يـةو وي ـب أن 
يفحص  يهللا  من قبل خبـراء األصـواتو بحيـث ي،طعـوا بعـهللم وقـوع التزويـر نـه 

 هذ  التس يبلتو وأنها بال،طع تخص الزو ة ومن يزنه بها.
ه ي ـوز لمـزوج الـذع يلـك نـه سـموك زو تـهو أو وبناء   م  ذلـك نهنـ

ــ ــبعض ب ــر  ال ــا أإذا أخب ــا أن يت ســس  ميه ــه هن ــو بهــاو نمــن ح، ــبلن يخم ن ن
 ويس ل ما يهللور بينها وبين من يزنه بهاو إلربات تمك ال ريمة النكراء.

                                                 
صا   -( فٛصم يَبعل انعُي٘إ أصاو اإلصجابد ثٍٕابئم انزقُٛاخ انؾلٚضاخ عهاٗ ؽقإا اإلََاب2ٌ)

عبيعاخ َابٚف انعوثٛاخ نهعهإو  -هٍبنخ يبعَزٛو يقليخ رنٗ كهٛاخ انلهاٍابد انعهٛاب -211
و. 1001 -ْ 2118عبو  -األيُٛخ

 

رصاالاه يغهااٌ  -291صاا   -صااوح( عاابهع عهااٙ عاابهع انقااوح كاغااٙإ يَاابئم فقٓٛااخ يعب1)

و، ك/ يؾًاال انيؽٛهااٙإ يٍٕاإعخ 1022 -ْاا 2111ط أٔنااٗ  -انُ ااو انعهًااٙ انًاابنٛي٘

 -ْااا 2110ط أٔناااٗ  -كي اااق -كاه انًكزجاااٙ -1/110عااا  -قضااابٚب رٍااااليٛخ يعبصاااوح

و. 1009
 



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ

 

  652             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

: "أن يكـون ذلـك نـه انتهـاك حرمـة يفـوت -رحمـه اا -ي،ول اإلمام الماورهللع
ر  من يرق بصـهللقه أن ر ـبل  خـبل بـامرأة ليزنـه بهـاو أو استهللراكهاو مرل أن يخب

بر ل لي،تمهو ني وز له نه مرل هذ  الحالـة أن يت سـس وي،ـهللم  مـ  الكلـظ 
والبحــــثو حــــذرا  مــــن نــــوات مــــاال يســــتهللرك مــــن انتهــــاك المحــــارمو وارتكــــاب 

 . (ٔ)المحظورات. أهـ"
 المسألة الرانية: الصور الرابتة والمتحركة:

قهلل ت،ع  ريمة الخيانة الزو ية المتمرمة نه رؤيـة  نهأمما ال لك نيه 
الـــزوج لزو تــــه وهـــه تزنــــه مـــع لــــخص آخـــرو ني،ــــوم الـــزوج بتصــــويرهما 

عـهلل الصـورة هنـا نوتوورانيا و أو بطريق الفيهلليو كه يربـت هـذ  ال ريمـةو نهـل تُ 
 قرنية إلربات هذ  ال ريمة .
ج أن هــذ  الوســالل مــن نتــا -وكمــا ســبق ال،ــول -مــن ال ــهللير بالــذكر

التكنولو يا الحهلليرةو ولذلك ال ت هلل من تكمـم  نهـا مـن الف،هـاء األوالـلو ولكـن 
و هلل البعض من الف،هاء المعاصرين من يرل  هللم اال تماهلل  م  هذ  الوسالل 
نــه اإلربــات ال نــالهو والــبعض اآلخــر يــرل أنــه يمكــن اال تمــاهلل  ميهــاو ولكــن 

 ب وابط ولروط معينة.
ــ  أن ا ــوا إل ــة مــن الفريــق األول: ذهب ــهللو أن يكــون قرين لتصــوير بلــ،يه ال يع

ال،رالن الته تكون مو بـة لملـك بـالمتهمو وقـهلل تصـهللقو وقـهلل ال تصـهللقو ألنهـا 
أ ــحت  ر ــه لمتزويــرو والتحريــظو والت ييــرو نصــار ال ــزم بصــهللق مــا هلللــت 

                                                 

 -166ص   -( األؽكبو انَهطبَٛخإ أثٕ انؾٍَ عهٙ ثٍ يؾًل ثٍ ؽجٛت انجصو٘ انًبٔهك2٘)

نقبْوح، األؽكبو انَهطبَٛخإ انقبضٙ أثٕ ٚعهٗ، يؾًل ثٍ انؾٍَٛ ثٍ يؾًال كاه انؾلٚش ا

و. 1000 -ْ 2112ط صبَٛخ  -كاه انكزت انعهًٛخ ثٛؤد -196ص   -ثٍ انفواء
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 .   (ٔ) ميه الصورة اآللية نيه صعوبة بال ة
 واستهلللوا  م  ذلك بما يمه:

يحترز نه إربات الحهللوهلل أكرر من ويرهاو سيما إذا كان الحـهلل يت ـمن  أنه -ٔ
إتبلنــا و كحــهلل الــر م أو ال،صـــاصو أو الســرقةو وال يمكــن الحكــم بـــاإلتبلظ إال 

 .(ٕ)بهللليل بّينو وا   ال يعار ه احتمال ي عفهو وال لبهة توهنه
هلل يكـون المـهلل ه ،ـأنه من المحتمل أن تكون هذ  الصورة وير ح،ي،يـةو ن -ٕ

ــذع  ــان ال ــا مــع صــورة المك ــهو وركّبه ــت،ط صــورة لملــخص المــهلل    مي ــهلل ال ق
ارتكبت نيه ال ريمةو نتظهر الصورةو وكأن اللخص مرتكبا  لم ريمةو وهذا ما 
يســـم  "هللبم ـــة"و وهـــو إظهـــار اللـــهء  مـــ  خـــبلظ الح،ي،ـــة ب،صـــهلل التمويـــه 

 .(ٖ)والخهللاع
نـــه  إال أنـــه يمكـــن الـــرهلل  مـــ  هـــذا االســـتهللالل بـــأن أقســـام التصـــوير

المعامـــل ال ناليـــة اآلن تســـتطيع وبهللقـــة تحهلليـــهلل مـــا إذا كـــان هـــذا التصـــوير 
 قهلل لح،ه التزوير من  هللمه.

الفريـــق الرـــانه: يـــرل أصـــحاب هـــذا ال،ـــول أن اإلربـــات ال نـــاله  ـــن طريـــق 

                                                 

كاه طٛجااخ  -511صاا   -( يؾًاال أؽًاال عهااٙ ٔاصاامإ أؽكاابو انزصاإٚو فااٙ انفقااّ اإلٍااالي2ٙ)

/ عجالهللا ٍاهًٛبٌ انعغاالٌإ و، ك2999 -ْا 2110ط أٔناٗ  -انوٚاب  -نهُ و ٔانزٕىٚاع

رصالاه عًابكح انجؾاش انعهًاٙ ثغبيعاخ اإليابو  -1/160عا   -انقضبء ثبنقوائٍ انًعبصاوح

و، ىٚاابك عجلانؾًٛاال يؾًاالإ كٔه انقااوائٍ 1006 -ْاا 2111ط أٔنااٗ  -يؾًاال ثااٍ ٍااعٕك

هٍابنخ يبعَازٛو يقلياخ رناٗ كهٛاخ  61صا   -انؾلٚضخ فٙ اإلصجبد فٙ ان وٚعخ اإلٍااليٛخ

و، فٛصام يَابعل انعُاي٘إ 1005 -ْا 2116غايح عابو  -نغبيعاخ اإلٍااليٛخا -ان وٚعخ

.  211يوعع ٍبثق ص  
 

.  518ص   -( يؾًل أؽًل ٔاصمإ يوعع ٍبثق1)
 

.  1/160ع  -( ك/ عجلهللا انعغالٌإ يوعع ٍبثق1)
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التصوير ال ولهو ولريط الفيهلليوو يهللخل نه بـاب اإلربـات بـال،رالن نـه الف،ـه 
ه اإلربــات إذا تح،،ـــت  ميــع اللـــروط  ـــة نــحعــهلل هـــذ  األهلللــة اإلســبلمهو وتُ 

 وال وابط المعتبرة لؤلخذ بهذ  األهلللة.
ن كانـت  ـعيفة أحيانـا و أو نـه نظـر بعـض العممـاءو  وهذ  الوسـالل وا 
نهنها تفيهلل كريرا  نه  ر ها  م  أصحابها مما يهللنعهم إل  اإلقرار واال تـراظو 

نـه كبلمهـمو ممـا أو يوقعهم نه الحرج واالرتباكو وال،مـق والخـوظو نيتعرـرون 
 .(ٔ)يرير قرالن أخرل  ميهم نه التهم المو هة إليهم

ومــــن اللــــروط وال ــــوابط ال تمــــاهلل هــــذ  ال،ــــرالن المســــت هللة كــــهللليل معتبــــر 
 من أهلللة اإلربات: 

قيام صمة بين هذ  الصور وال، ايا التـه تعـرض نـه الـهلل ولو أع إربـات  -ٔ
 صمتها بال ريمة المرتكبة وبلخصية مرتكبها. 

صحة الصورة نه تمريل ح،ي،ـة الوقـالع والتعبيـر  نهـا تعبيـرا   التح،ق من -ٕ
قامــة البينــة بصــاهللقا و وســبلمتها مــن اللــكوك واللــ هات التــه ترــار حولهــاو وا 

الفنية  م  م مونها من قبـل خبيـر مؤهـل ومخـتص بهـذا اللـأنو لمتأكـهلل مـن 
سبلمتها من التزويرو أل ل اال تهللاهلل بها نـه التعـرظ  مـ  اللخصـية وقبولهـا 

 هللليبل  نه اإلربات.

 التح،ق التام من وياب أع قصهلل بههللظ الت ميل. -ٖ

يعتــهلل بت،ــهللير ال،ا ــه لصــحة هــذ  ال،ــرالن وقنا تــه اللخصــية بهــاو لــذلك  -ٗ

                                                 

، ك/ يؾًال انيؽٛهاٙإ يوعاع 291صا   -( عبهع عهٗ عابهع انقاوح كاغاٙإ يوعاع ٍابثق2)

.  1/110ع   -ٍبثق
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ـــة ظرونهـــا ومبلبســـاتها  ـــرالن الصـــورو ومعرن ـــهللير ق ـــ  ال،ا ـــه ت، ـــه  م ينب 
ووقالعهاو وما يعتريها من لبهاتو وما يعرض لها من تمفيقو لكه يصل إل  

بم،صوهلل اللرع نه تح،يق العهللالة نه الخصوماتو وحت  ال تكون تكـأة  الحكم
 .  (ٔ)تمفق بها التهم لكرير من األبرياء

  :ـالتر ي
بعـهلل  ـرض أقــوال الف،هـاء المعاصــرين نـه هــذ  المسـألة نــهننه أميـل إلــ   

ال،ــول الرــانهو الــذع يــذهب إلــ  اال تــهللاهلل بوســيمة التصــويرو ولكــن بال ــوابط 
و وذلــك ألن ال،ــول بعــهللم األخــذ بهــذ  ال،ــرالن المســت هللة قــهلل واللــروط الســاب،ة

ــذع  ــزوج ال ــر مــن الح،ــوقو وانتلــار المفاســهللو ألن ال ــ   ــياع الكري ــؤهللع إل ي
ـــع اســـتمرار هـــذ   ـــ  قـــهلل ال يســـتطيع من ـــه متمبســـة ب ريمـــة الزن ي ـــبط زو ت
ال ريمةو ل عظ نه بنيانهو أو خونا   م  نفسـه مـن الزو ـة ولـريكها لربمـا 

تمه حت  ال يفت   أمرهماو نبل يممك نه هذ  الحالـة إال وسـيمة ي،هللمان  م  ق
التصويرو كه يربت ال ريمةو وربما ي،وم بالتصـوير أوال و إلربـات ال ريمـةو رـم 

 ي،هللم  م  قتمهما بعهلل ذلك.
و م  ذلك نهذا ربت  ن طريـق ال هـات الرسـميةو كاللـرطة وال، ـاء 

لن المست هللةو ني ب أخذها نه والمعامل ال ناليةو صحة هذ  الوسالل أو ال،را
اال تبارو وموا هة مرتكبه  ريمة الزن  بهاو ألن الموا هة تؤهللع نـه ال الـب 

  .إل  اال تراظ
 :-رحمه اا -ي،ول ابن ال،يم

                                                 

. 292ص   -عبهع عهٗ عبهعإ يوعع ٍبثق (2)
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 .(ٔ)"والم،صوهلل أن البينة نه اللرع: اسم لما يبين الحق ويظهر . أهـ"
ظهـار  نهـه ب ينـة ي ـب و م  ذلك نكل وسيمة تؤهللع إل  بيان الحـق وا 

اال تهللاهلل بهاو وكل ذلك نه نهاية األمر يخ ع لت،هللير وقنا ة ال،ا هو ني ـب 
هلل من صحة هـذ  ه نه الوصول إل  الح،ي،ةو والتأكطنتن ميه أن ُيعمل ذكاله و 

ــ  يكــون  ــهو والتلــويهو حت ــا بالتموي ــهللخل نيه الوســاللو و ــهللم تزويرهــاو أو الت
 مــ  رقــاب الم ــرمين الــذين  هللا  لمعــهلللو وســيفا  نحكمــه موان،ــا  لمح،ي،ــةو ومســا

 انتهكوا حرمات ااو وأ راض الناس ب ير حق.
 وهللا سبحانه وتعالى من وراء القصد

 
 

                                                 

يكزجااخ كاه  -11صاا   -( انطاوا انؾكًٛااخإ يؾًاال ثااٍ أثااٙ ثكااو ثاٍ أٚاإة ثااٍ قااٛى انغٕىٚااخ2)

انجٛبٌ. 
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 اخلبمتت
الحمهلل ا الذع بنعمته تتم الصالحاتو وبعفـو  ووفرانـه ُتمحـ  الـزاّلتو 
وألههلل أن ال إله إال ااو وحهلل  ال لريك لـهو وألـههلل أن سـيهللنا محمـهللا   بـهللاا 

لهو نالمهم صل وسمم وبارك  ميه و مـ  آلـه وصـحبه الكـرامو ومـن تبعـه ورسو 
 إل  يوم الهللين. أما بعهلل:

نبعــهلل هــذ  الســياحة العمميــة بــين  نبــات المكتبــة اإلســبلميةو والعــرض 
لمو ز لمسألة االستفزاز الناتج  ـن الخيانـة الزو يـةو نـهن الباحـث بعـون اا 

 اآلتية:وتوني،ه قهلل توصل إل  النتالج والتوصيات 
 .جـأٔالً: انُتبئ

أن الف،هاء ال،هللام  لم يتعر وا لعذر االستفزاز نه  ريمـة الزنـ  با تبـار   -ٔ
مخففا  لمع،وبةو ولكنهم نصّموا ال،ول نه مسألة "رؤية الـزوج زو تـه وهـه 
متمبســـة ب ريمـــة الزنـــا"و و مهـــور الف،هـــاء  عمـــوا ذلـــك  ـــذرا  مانعـــا  مـــن 

 ربت ذلك.الع،ابو إذا توانرت األهلللة الته ت
أن الــهللناع اللــر ه ال ينطبــق  مــ  حالــة االســتفزاز النات ــة  ــن الخيانــة  -ٕ

نمـا نـه حالـة  الزو يةو ألن الزوج نه هذ  الحالة ليس نه حالـة هللنـاعو وا 
رـورة وو ـب وانت،ــامو أمـا نــه حالـة الـهللناع اللــر ه نيفتـرض أن الزو ــة 

 مكرهة  م  هذا األمر.

لــزوج الــذع ي،تــل زو تــه نــه حــال ا تبــر ن،هــاء الحنفيــة والحنابمــة: أن ا -ٖ
ملاههللته لها وهه متمبسة ب ريمة الزن و أن هذا من باب ت ييـر المنكـرو 

 وهذا ما تميل إليه النفس.

ذهب البعض مـن الف،هـاء إلـ  أن الـزوج الـذع ي،تـل زو تـه ولـريكهاو ال  -ٗ
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قصــــاص  ميــــه وال هلليــــةو ولكــــن بلــــرط أن يكــــون الزانــــه محصــــنا و ألن 
هـــذا االت ـــا  اإلمـــام لـــواء وهـــهللر هللمـــهو وحمـــل بهحصـــانه زالـــت  صـــمتهو 

 .-رحمه اا -اللانعه

ا تبر المالكيـة وبعـض اللـانعية أن أسـاس هـذا العـذر هـو ال يـرة ال،اتمـة  -٘
ـــالم نون ـــزوج ك ـــه صـــيرت ال ـــة -الت ـــر المالكي ـــة -حســـب تعبي و أو الحمي

ــر اللــانعية -وال  ــب ــك -بحســب تعبي ــت ذل ــاب إذا أرب و نيعفــ  مــن الع،
المالكيةو وبهللون تفرقـة بـين المحصـن وويـر المحصـنو  هللبأربعة لهوهلل  ن

 اللانعية ني،صرون ذلك  م  الزانه المحصن ن،ط. اأم

أع  -الف،هــاء متف،ــون  مــ  انتفــاء المســلولية األخرويــة بالنســبة لمــزوج -ٙ
الـذع ي،تـل زو تـه ومـن يزنـ  بهـاو نـه حالـة  -نيما بينه وبين اا تعـال 

 ير مكرهة  م  ذلك.مطاو ة الزو ة لمزانهو بحيث تكون و

أمـا إذا أربــت هــذ  الحالـة بالبينــة  ــن طريــق لـهاهللة اللــهوهللو أو إقــرار أوليــاء 
 وية تنتف   نه أي ا .يالم،تولو نهن المسلولية ال نالية الهللن

وية لمزوج الذع ي،تل زو ته ياختمظ الف،هاء حول المسلولية ال نالية الهللن -ٚ
حالــة الزنــ و نــذهب  ومــن يزنــه بهــاو ولــم يســتطيع أو يــتمكن مــن إربــات

ــا يؤاخــذ ب ريمتــه إذا لــم يــتمكن ممــن   مهــور الف،هــاء إلــ  أن الــزوج هن
 إربات ذلك بالبينة.

ــبعض اآلخــر: إلــ  أن الــزوج ال يؤاخــذ بــذلكو وأن الزو ــة ومــن   وذهــب ال
 يزنه بها هللمهما ههللرو سواء أقام الزوج البينة  م  ذلك أو لم ي،مها.

ن ن،ـطو ألن هـذا مـن الفسـاهللو وهللنـع يكفه نه إربات هـذ  ال ريمـة لـاههللي -ٛ
 المؤذين نبل يحتاج إل  أربعة لهوهلل.
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الـزوج مـن ين و أن ما ذهب إليه  مهور الف،هاء من التراط البينة حت   -ٜ
الع،ابو هذا ال،ول ت اهل حالـة الـزوج النفسـية والعصـبيةو وال يـرة ال،اتمـة 

كمل  ريمتهو الته تتممكه  نهلل ملاههللته لهذا المنظر األليمو أيترك الزانه ي
 ويخرج هو لمبحث  ن اللهوهلل.

أي ــا  األخــذ بــال،ول الرــانه  مــ  إطبلقــهو وهــو  ــهللم الــتراط البينــةو مــن  
لأنه أن يفت  بابا  من المفاسهلل يصعب إوبلقهو وهو أن كـل مـن يريـهلل االنت،ـام 
من زو تهو أو من لخص آخرو ني،وم بهح ار  إل  منزلهو وي،تمهمـا معـا  رـم 

 نه حالة زن .يهلل ه أنه و هللهما 
ولذلك توقفت كريرا  أمام هـذا األمـرو ولـم أسـتطع تـر ي  أحـهلل الـرأيين  مـ   

ــ  مــا أحســبه مــن و هــة نظــرع  ــال  إل ــ  هــهللانه اا ســبحانه وتع اآلخــرو حت
 المتوا عة أنه الصوابو وهو:

أنه البهلل أوال  مـن التحـرع الـهللقيق  ـن سـمعة وسـموك الزانـه والزانيـةو نـهن  
الملــينو وأنهمــا يتمتعــان بالســمعة الســيلةو وتح،ــق كــان ســموكهما يوصــظ ب

ال،ا ــه مــن ذلــكو نهنــه نــه هــذ  الحالــة ال يو ــهلل مــا يمنــع مــن األخــذ بــال،ول 
 الرانه: وهو  هللم مطالبة الزوج بالبينة  م  نعمه.

أما إذا لم تربت التحريات أنهما ليسا من ذوع السمعة السيلة نهنـه نـه  
ال نهـو مسـلول  ناليـا  هذ  الحالة ي،ع  م  الزوج  بء إرب ات ذلك بالبينةو وا 

  ن الفعل الذع ارتكبهو حت  ولو كان صاهللقا  نيما بينه وبين اا تعال .     
يمكن إربات  ريمة الخيانـة الزو يـة  ـن طريـق الوسـالل الحهلليرـة مرـل  -ٓٔ

التســ يل الصــوتهو أو التصــوير الرابــت والمتحــركو وذلــك بلــرط تــوانر لــروط 
تربــت صــحة هــذ  األهلللــة  ــن طريــق الخبــراءو وال هــات و ــوابط معينــةو وأن 
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الرســميةو وخموهــا مــن العبــث بهــا  ــن طريــق التزويــر والتمويــهو ومــا يســم  
بالهللبم ة والمونتاجو وكل ذلك يخ ع نه النهايـة إلـ  ت،ـهللير ال،ا ـه وقنا تـه 

 بمهللل صحة هذ  األهلللة.

 حبًٍَب: انتٕصٍبث ادلقرتحت:
م: ممــا ال لــك نيــه أن وســالل اإل ــبلمو االســت بلل الســميم لوســالل اإل ــبل -ٔ

خاصة المرله منها تساهم وبلكل وير محـهللوهلل نـه تكـوين الـرأع  ةوبصف
العام لهللل أنراهلل الم تمعو وبصفة خاصة نه الم ال األسرعو ني،ع  ميهـا 
نه برام ها المختمفة  بء تو ية أنـراهلل الم تمـعو وبيـان اآلرـار المترتبـة 

لزو يةو من  رالم قتلو وتلـريهلل لؤلسـرو  م  الوقوع نه  ريمة الخيانة ا
 واألكرر من ذلك كمه الخوظ من ال ميل سبحانه وتعال .

فوا من هللروسهم وخطبهم الته تحث  م  ي ب  م  األلمة والهلل اة أن يكر -ٕ
مه بالحلمة والوقـارو ومحاربـة حالف يمة وااللتزام باألخبلق الحميهللةو والت
إلسبلمه الصحي و وبصفة خاصة التبرج بالنسبة لمنساءو والتزين بالزع ا

نــه هــذ  الفتــرةو والتــ  انطم،ــت نيهــا الــهلل وات المحمومــة لمنــع الن،ــابو 
وكذلك الهلل وة إل  منع الح ابو وتكمم نه الهللين من ليسوا بأهمـه ب ـرض 

نـه ال يو ـهلل مـن أاللهرة والظهور  م  لالات التمفازو وممـا يؤسـظ لـه 
 ع.يهلل وا نه الم،ابل إل  محاربة التبرج والعر 

ـــزوج والزو ـــة  -ٖ ـــ  ال ـــارب ذوع أي ـــب  م ـــن األصـــهللقاء واألق ـــروا م ن يتخي
السمعة الطيبةو ويبتعهللوا  ن أصهللقاء السوء الذين يزينون لهم المعاصه 

 والممذات.

ي ـــب  مـــ  األزواج أن ي،ومـــوا بالوا بـــات المم،ـــاة  مـــ   ـــات،هم ناحيـــة  -ٗ
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نـه  الزو اتو وبصفة خاصـة المعالـرةو والكسـوةو والنف،ـةو ألن الت،صـير
ــرارن  ــه ب ــالوقوع ن ــهلل يكــون مــهللخبل  لملــيطان إلوــواء أحــهللهم ب ــات ق الوا ب

 الرذيمة.

ةو أو الــتهم يــي ــب  مــ  األزواج أن ال يأخــذوا زو ــاتهم باإللــا ات الواه -٘
و وتــتممكهم الب ي ــةو بســبب ال  ــب المــذموم الــذع حــذر منــه النبــه 

إلقـهللام ال يرة  م  اللرظ والعرض بـهللون أهلللـة رابتـةو ني ـب  مـيهم قبـل ا
 مـــ  التصـــرظ بـــهللون هللليـــل أن يتربتـــوا مـــن هـــذا األمـــر بالـــهللليل ال،ـــاطع 

وا اللـريعة والع،ـل والمنطـقو ويسـتروا  مـ  أ را ـهم والي،ينو بل ويحكمّ 
 بستر اا تعال .

محاولة ال، ـاء  مـ  األسـباب والعوامـل المسـا هللة  مـ  انتلـار الرذيمـةو  -ٙ
الهـابط الـذع يتخـذ مــن  والمهي ـة لملـهواتو مرـل التبـرجو والعــرعو والفـن
 الملاههلل المريرةو وسيمة لمتكسب والرزق الحرام.

وأخيرا  نهنه ي،ع  م  الهللولة والم تمـع بكـل مؤسسـاته العمـل  مـ  حمايـة  -ٚ
األنراهلل من الوقوع نه برارن الخيانة الزو يةو وذلك من خبلل نلـر تعـاليم 

ــهللين الح ــه التمســك بتعــاليم ال نيــظ اإلســبلم الصــحيحة والوســطيةو ألن ن
الههللاية والن ـاةو ونـه البعـهلل  نهـا وم اناتهـا الحسـرة والنهللامـةو وال ـبلل 

 المبين.

كما ي ب  م  أوله األمر أن يفعّموا العمل بالمعان نه األنظمة وال،ـوانينو  
حت  يم أ إليه من يكتلظ خيانة زو تهو ولم يستطع ت يير ذلك المنكرو نهـو 

ر األنام  نهللما  ر ـت  ميـه هـذ  الحل األمرل الذع  اء به وحه السماء لخي
ــال  ــةو ن، ــهللا  لــبيها   الحاهللر ــة ول ــهللت المــرأة أو الزو ــة الزاني ــّين" نول "المهــم ب
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 بينهما. بالر ل الذع ذكر زو ها أنه و هلل  معهاو نبل  ن رسول اا 
 خر هلل وانا أن الحمهلل ا رب العالمينآو 

 وصم  المهم  م  سيهللنا محمهلل و م  آله وصحبه أ معين
 هـكتب

 العبهلل الف،ير إل  اا تعال 
 هلل/  بهللالفتاح بهيج  بهللالهللايم  مه العوارع

 كمية اللريعة وال،انون بأسيوط
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 فٓسض ادلساجع
 أٔالً: انقسآٌ انكسٌى.

 حبًٍَب: كتب انتفسري ٔعهٕو انقسآٌ:
هللار إحيـاء التـراث  -أحكام ال،رآن: أحمهلل بن  مه أبوبكر الـرازع ال صـاص -ٔ

 هـ.٘ٓٗٔبيروت  -العربه
رلاهلل الع،ل السميم إل  مزايا الكتاب الكريم: أبوالسعوهلل العماهللع محمهلل بـن إ -ٕ

 بيروت. -هللار إحياء التراث العربه -محمهلل مصطف 

 -مطبعة الترقه -بيان المعانه:  بهللال،اهللر بن مبلحويش آل وازع العانه -ٖ
 م.ٜ٘ٙٔ -هـٕٖٛٔط أول   -هللملق

ــن محمــهلل  -ٗ ــهلل: أحمــهلل ب ــرآن الم ي ــه تفســير ال، ــهلل ن ــن البحــر المهللي المهــهللع ب
 هـ.ٜٔٗٔال،اهرة  ام  -النالر/ هلل. حسن  باس زكه -  يبة الفاسه

الــهللار التونســية  -التحريــر والتنــوير: محمــهلل الطــاهر بــن  الــور التونســه -٘
 م.ٜٗٛٔتونس  -لمنلر

 مـاهللة  -التفسير البسيط: أبو الحسن  مه بـن أحمـهلل بـن محمـهلل الواحـهللع -ٙ
 هـ.ٖٓٗٔط أول   -بلمية امعة اإلمام محمهلل بن سعوهلل اإلس -البحث العممه

تفســير الــرازع "مفــاتي  ال يــب": محمــهلل بــن  مــر بــن الحســن بــن الحســين  -ٚ
 هـ.ٕٓٗٔط رالرة  -بيروت -هللار إحياء التراث العربه -الرازع

هللار طيبــة  -تفســير ال،ــرآن العظــيم: إســما يل بــن  مــر بــن كريــر ال،رلــه -ٛ
 م.ٜٜٜٔ -هـٕٓٗٔط رانية  -لمنلر والتوزيع

 -آن: أبو  بهللاا محمهلل بن أحمهلل بن أبه بكـر ال،رطبـهال امع ألحكام ال،ر  -ٜ
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  654             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.ٜٗٙٔ -هـٖٗٛٔط رانية  -ال،اهرة -هللار الكتب المصرية

روح المعــانه نــه تفســير ال،ــرآن العظــيم والســبع المرــانه: محمــوهلل بــن  -ٓٔ
 هـ.٘ٔٗٔط أول   -بيروت -هللار الكتب العممية - بهللاا الحسينه األلوسه

ل،اســم الحسـين بــن محمــهلل المعــروظ المفـرهللات نــه وريــب ال،ـرآن: أبــو ا -ٔٔ
 هـ.ٕٔٗٔط أول   -هللملق -هللار ال،مم -بالراوب األصفهانه

 ًب: كتب احلدٌج ٔعهٕيّ:حبنخ

إرلاهلل السارع للرح صحي  البخارع: أحمهلل بن محمـهلل بـن أبـه بكـر بـن  -ٕٔ
ط سـابعة  -مصـر -المطبعة الكبـرل األميريـة - بهللالممك ال،سطبلنه المصرع

 هـ.ٖٕٖٔ

خـــريج أحاهلليـــث منـــار الســـبيل: محمـــهلل ناصـــر الـــهللين إرواء ال ميــل نـــه ت -ٖٔ
 م.ٜ٘ٛٔ -هـ٘ٓٗٔط رانية  -بيروت -المكتب اإلسبلمه -األلبانه

االستذكار ال امع لمذاهب ن،هاء األمصار و مماء األقطار نيما ت منه  -ٗٔ
الموطأ من معانه الرأع واآلرار ولرح ذلك كمه باإلي از واالختصار: أبو  مـر 

ط أولـــ   -هللملـــق -هللار قتيبـــة -لبر النمـــرعيوســـظ بـــن  بـــهللاا بـــن  بـــهللا
 م.ٖٜٜٔ -هـٗٔٗٔ

إكمال المعمم بفوالهلل مسمم:  يـاض بـن موسـ  بـن  يـاض بـن  مـرون  -٘ٔ
 -هــٜٔٗٔط أولـ   -مصـر -هللار الوناء لمطبا ة والنلر -سبتهالاليحصبه 

 م.ٜٜٛٔ

تحفة األحوذع بلرح  امع الترمذع: محمهلل  بهلل الرحمن بن  بـهللالرحيم  -ٙٔ
 بيروت بهللون تاريد. -لكتب العمميةهللار ا -المباركفورع
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تفســير الموطــأ:  بــهللالرحمن بــن مــروان بــن  بــهللالرحمن األنصــارع أبــو  -ٚٔ
 م.ٕٛٓٓ -هـٜٕٗٔط أول   -قطر -هللار النواهللر -المطرظ ال،ناز ه

ال امع الصحي  المسم  صحي  مسمم: أبو الحسين مسمم بن الح اج  -ٛٔ
 بيروت. -هللار ال يل -ال،ليرع النيسابورع

ـــوم  -ٜٔ ـــهللين  بـــهللالرحمن بـــن ـــامع العم بـــن ر ـــب أحمـــهلل  والحكـــم: زيـــن ال
 م.ٕٔٓٓ -هـٕٕٗٔط سابعة  -بيروت -مؤسسة الرسالة -السبلمه

حالية السنهللع  م  سنن ابن ما ة: محمهلل بن  بـهللالهاهللع نـور الـهللين  -ٕٓ
 بيروت. -هللار ال يل -السنهللع

سمسمة األحاهلليث ال عيفة والمو و ة وأررها السـيل نـه األمـة: محمـهلل  -ٕٔ
 -هــــــٕٔٗٔولـــــ  أط  -الريـــــاض -هللار المعـــــارظ -لبـــــانهناصـــــر الـــــهللين األ 

 م.ٕٜٜٔ

 -السنن الكبرل: أحمهلل بن الحسين بن  مه بن موسـ  أبـوبكر البيه،ـه -ٕٕ
 م.ٖٕٓٓهـ ٕٗٗٔط رالرة  -بيروت -هللار الكتب العممية

ــن األلــعث األزهللع الس ســتانه -ٖٕ ــو هللاوهلل ســميمان ب ــه هللاوهلل: أب  -ســنن أب
 صيهللا. -المكتبة العصرية

هللار ال ـــرب  -هلل بـــن  يســـ  بـــن ســـورة الترمـــذعســـنن الترمـــذع: محمـــ -ٕٗ
 م.ٜٜٛٔبيروت  -اإلسبلمه

لرح الزرقانه  م  موطأ اإلمام مالك: محمهلل بن  بهللالباقه بـن يوسـظ  -ٕ٘
 -هــــٕٗٗٔولـــ  أط  -ال،ـــاهرة -مكتبـــة الر،انـــة الهللينيـــة -الزرقـــانه المصـــرع

 م.ٖٕٓٓ

ــــن مســــعوهلل بــــن ال ــــراء الب ــــوع -ٕٙ ــــب  -لــــرح الســــنة: الحســــين ب المكت
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 م.ٖٜٛٔ -هـٖٓٗٔط رانية  -روتبي -اإلسبلمه

ـــظ بـــن  -ٕٚ ـــن خم ـــه ب ـــن بطـــال أبوالحســـن  م لـــرح صـــحي  البخـــارع: اب
 م.ٖٕٓٓ -هـٖٕٗٔط رانية  -الرياض -مكتبة الرلهلل - بهللالممك

هللار طـوق  -صحي  البخارع: محمـهلل بـن إسـما يل أبـو  بـهللاا البخـارع -ٕٛ
 هـ.ٕٕٗٔط أول   -الن اة

بـهللاا أبـوبكر بـن  ار ة األحوذع بلرح صحي  الترمذع: محمهلل بـن   -ٜٕ
 بيروت. -هللار الكتب العممية -العربه

 مهللة ال،ارع لـرح صـحي  البخـارع: محمـوهلل بـن أحمـهلل بـن موسـ  بـهللر  -ٖٓ
 بيروت. -هللار إحياء التراث العربه -الهللين العينه

ــن  -ٖٔ ــه هللاوهلل: محمــهلل ألــرظ ب ــوهلل لــرح ســنن أب ــر العظــيم أ ــون المعب مي
 هـ.٘ٔٗٔط رانية  -بيروت -هللار الكتب العممية -آباهللع

 -نت  البارع لرح صحي  البخارع: أحمهلل بن  مه بن ح ر العسـ،بلنه -ٕٖ
 هـ.ٜٖٚٔبيروت  -هللار المعرنة

مرقــاة المفــاتي  لــرح ملــكاة المصــابي :  مــه بــن ســمطان محمــهلل نــور  -ٖٖ
 -هـــــٕٕٗٔط أولــــ   -بيــــروت -هللار الفكــــر -الــــهللين المــــبل الهــــروع ال،ــــارع

 م.ٕٕٓٓ

 -بكر بـن العربـهالمسالك نه لرح موطـأ مالـك: محمـهلل بـن  بـهللاا أبـو  -ٖٗ
 م.ٕٚٓٓ -هـٕٛٗٔط أول   -هللار ال رب اإلسبلمه

هللار  -مسـنهلل اإلمــام اللـانعه: محمــهلل بــن إهللريـس بــن العبـاس بــن لــانع -ٖ٘
 م.ٜٔ٘ٔ -هـٖٓٚٔ -بيروت -الكتب العممية
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 -المنت،  لرح الموطأ: أبو الوليهلل سـميمان بـن خمـظ بـن أيـوب البـا ه -ٖٙ
 م.ٜٜٜٔ -هـٕٓٗٔط أول   -بيروت -هللار الكتب العممية

منحة البارع بلرح صـحي  البخـارع المسـم  "تحفـة البـارع": زكريـا بـن  -ٖٚ
 -الرياض -لمنلر والتوزيعالرلهلل مكتبة  -محمهلل بن أحمهلل بن زكريا األنصارع

 م.ٕ٘ٓٓ -هـٕٙٗٔط أول  

المنهــاج لــرح صــحي  مســمم بــن الح ــاج: أبــو زكريــا محــه الــهللين بــن  -ٖٛ
 هـ.ٕٜٖٔط رانية  -بيروت -هللار إحياء التراث العربه -لرظ النووع

هللار  -موطأ اإلمام مالك: مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن  ـامر األصـبحه -ٜٖ
 م.ٜ٘ٛٔ -هـٙٓٗٔبيروت  ام  -إحياء التراث العربه

 .: كتب ادلراْب انفقٍٓتزابعبً 
 الحنفه:  الف،هأ( 

البحــر الرالــق لــرح كنــز الــهللقالق: زيــن الــهللين بــن إبــراهيم بــن محمــهلل  -ٓٗ
 ط رانية. -الكتاب اإلسبلمه هللار -المعروظ بابن ن يم المصرع

ـــن أحمـــهلل  -ٔٗ ـــوبكر بـــن مســـعوهلل ب بـــهللالع الصـــنالع نـــه ترتيـــب اللـــرالع: أب
 م.ٜٙٛٔ -هـٙٓٗٔط رانية  -هللار الكتب العممية -هنسااالك

المطبعـة  -تبيين الح،الق لرح كنـز الـهللقالق:  رمـان بـن  مـه الزيمعـه -ٕٗ
 هـ.ٖٖٔٔط أول   -ال،اهرة -الكبرل األميرية

مطبـوع مـع لـرح  -هلل اا بـن  يسـ  المفتـهحالـية سـعهللع  مبـه: سـع -ٖٗ
 م.ٖٕٓٓ -هـٕٗٗٔط أول   -بيروت -هللار الكتب العممية -نت  ال،هللير

ــهللين أحمــهلل بــن محمــهلل بــن أحمــهلل بــن يــونس  -ٗٗ حالــية اللــمبه: لــهاب ال
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 -بـوالق بال،ـاهرة -المطبعـة الكبـرل األميريـة -بأسفل تبيين الح،الق -اللمبه
 هـ.ٖٖٔٔول  أط 

ط  -هللر المختـار: أحمـهلل بـن محمـهلل الطحطـاوعحالية الطحطاوع  م  ال -٘ٗ
 هـ.ٕٕٛٔمصر 

الــــهللر المختــــار لــــرح تنــــوير األبصــــار و ــــامع البحــــار:  ــــبلء الــــهللين  -ٙٗ
 م.ٕٕٓٓ -هـٖٕٗٔط أول   -هللار الكتب العممية -الحصكفه

رهلل المحتار  م  الهللر المختار: محمهلل أمين بن  مـر بـن  بـهللالعزيز بـن  -ٚٗ
 م.ٕٜٜٔ -ـهٕٔٗٔط رانية  -بيروت -هللار الفكر - ابهللين

 -لرح نت  ال،هللير: اإلمام كمـال الـهللين محمـهلل بـن  بهللالواحـهلل السيواسـه -ٛٗ
 م.ٖٕٓٓ -هـٕٗٗٔ -ط أول  -بيروت -هللار الكتب العممية

هللار  -العنايـــة لـــرح الههللايـــة: محمـــهلل بـــن محمـــهلل بـــن محمـــوهلل البـــابرته -ٜٗ
 بهللون تاريد. -الفكر

 -لفكـرهللار ا -الفتاول الهنهللية: ل نة  مماء برلاسة نظام الـهللين البمخـه -ٓ٘
 هـ.ٖٓٔٔط رانية 

 -ل،ه الميـهللانه الحنفـهمالمباب نه لرح الكتاب:  بهللال ه ال نيمه الهلل -ٔ٘
 بيروت. -المكتبة العممية

م مع األنهر نه لرح ممت،  األبحر:  بـهللالرحمن بـن محمـهلل الكميبـوله  -ٕ٘
 م.ٜٜٛٔ -هـٜٔٗٔبيروت  -هللار الكتب العممية -المهلل و بليخه زاهلل 

ه حنيفــة النعمــان: أبــه بــم األ ظــم أم مــع ال ــمانات نــه مــذهب اإلمــا -ٖ٘
 بهللون تاريد. -هللار الكتاب اإلسبلمه -محمهلل بن وانم بن محمهلل الب هللاهللع
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مطبوع مع  -منحة الخالق  م  البحر الرالق: محمهلل أمين )بن  ابهللين( -ٗ٘
 ط رانية. -هللار الكتاب اإلسبلمه -البحر الرالق

(: لـمس نتالج األنكار نـه كلـظ الرمـوز واألسـرار )تكممـة نـت  ال،ـهللير -٘٘
 -هــــٕٗٗٔط أولـــ   -بيـــروت-هللار الكتـــب العمميـــة -حمـــهلل بـــن قـــوهللرأالـــهللين 
 م.ٖٕٓٓ

ــن  -ٙ٘ ــراهيم ب ــن إب ــهللين  مــر ب ــهللقالق: ســراج ال ــز ال ــالق لــرح كن النهــر الف
 م.ٕٕٓٓ -هـٕٕٗٔط أول   -هللار الكتب العممية -ن يم

 ب( الف،ه المالكه:

محمـهلل  البيان والتحصيل واللرح والتو يه والتعميل لمسالل المسـتخر ة: -ٚ٘
ط رانيـــة  -بيـــروت -هللار ال ـــرب اإلســـبلمه -حمـــهلل بـــن رلـــهلل ال،رطبـــهأبـــن 

 م.ٜٛٛٔ -هـٛٓٗٔ

هللار  -التــاج واإلكميــل لــرح مختصــر خميــل: محمــهلل بــن يوســظ العبــهللرع -ٛ٘
 هـ.ٜٖٛٔبيروت  -الفكر

الحكام نه أصول األق ية ومناهج األحكام: إبراهيم بن  مه بـن  ةتبصر  -ٜ٘
 م.ٜٙٛٔ -هـٙٓٗٔط أول   -يةمكتبة الكميات األزهر  -محمهلل بن نرحون

 -التو ي  نه لرح مختصر بن الحا ب: خميل بن إسحاق بن موسـ  -ٓٙ
 م.ٕٛٓٓ -هـٜٕٗٔول  أط  -مركز ن يبويه لممخطوطات وخهللمة التراث

الرمر الهللانه لرح رسالة بن أبه زيهلل ال،يروانه: صـال  بـن  بهللالسـميع  -ٔٙ
 بيروت. -المكتبة الر،انية -ه األزهرعباآل

حمـــهلل بـــن  رنـــة أ مـــ  اللـــرح الكبيـــر: محمـــهلل بـــن  حالـــية الهللســـوقه -ٕٙ
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 هللار الفكر. -الهللسوقه

حمـهلل بـن أحالية العهللوع  م  لرح الخرله لمختصـر خميـل:  مـه بـن  -ٖٙ
 هللار الفكر. -مكرم الصعيهللع العهللوع

هللار ال ـرب  -الذخيرة: أحمهلل بن إهللريس بـن  بـهللالرحمن المـالكه ال،رانـه -ٗٙ
 م.ٜٜٗٔط أول   -بيروت -اإلسبلمه

 -مختصر خميل: محمهلل بن  بهللاا الخرله المالكه لرح الخرله  م  -٘ٙ
 بيروت. -هللار الفكر لمطبا ة

حمــهلل ألــرح الزرقــانه  مــ  مختصــر خميــل:  بــهللالباقه بــن يوســظ بــن  -ٙٙ
 م.ٕٕٓٓ -هـٕٕٗٔول  أط  -وتر بي -هللار الكتب العممية -الزرقانه

 -مطبـوع مـع حالـية الصـاوع -اللرح الصـ ير: لسـيهللع أحمـهلل الـهللرهللير -ٚٙ
 هللار المعارظ.

 هللار الفكر. -لرح الكبير لمليد الهللرهللير: مطبوع مع حالية الهللسوقهال -ٛٙ

الفت  الربانه نيما ذهل  نه الزرقانه: وهو حالية العبلمـة/ محمـهلل بـن  -ٜٙ
 -هللار الكتـب العمميـة -مطبوع مع لـرح الزرقـانه -الحسن بن مسعوهلل البنانه

 م.ٕٕٓٓ -هـٕٕٗٔط أول   -بيروت

يـــهلل ال،يروانـــه: أبـــو الحســـن كفايـــة الطالـــب الربـــانه لرســـالة بـــن أبـــه ز  -ٓٚ
 هـ.ٕٔٗٔبيروت  -هللار الفكر -المالكه

ــــورو -ٔٚ ــــة ال ــــن  رن ــــز  -ه التونســــهمالمختصــــر الف،هــــه: محمــــهلل ب مرك
 م.ٕٗٔٓ -هـٖ٘ٗٔط أوله  -هللبه -الفاروق

هللار  -من  ال ميل لـرح مختصـر خميـل: محمـهلل بـن أحمـهلل محمـهلل  مـيش -ٕٚ
 هـ.ٜٓٗٔبيروت  -الفكر
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هلل بــــن  بــــهللالرحمن مواهــــب ال ميــــل نــــه لــــرح مختصــــر خميــــل: محمــــ -ٖٚ
 م.ٕٜٜٔ -هـٕٔٗٔط رالرة  -هللار الفكر -الطرابمسه الخطاب

الههللايــة الكانيــة اللــانية لبيــان ح،ــالق اإلمــام بــن  رنــة الوانيــة )لــرح  -ٗٚ
المكتبـــة  -حــهللوهلل بـــن  رنـــة(: محمــهلل بـــن قاســـم األنصــارع الرصـــاع التونســـه

 هـ.ٖٓ٘ٔول  أط  -العممية

 ج( الف،ه اللانعه:

إهللريــس بــن العبــاس بــن  رمــان بــن لــانع األم: اللــانعه محمــهلل بــن  -٘ٚ
 م.ٜٜٓٔ -هـٓٔٗٔ -بيروت -هللار المعرنة -ال،رله

أســـن  المطالـــب نـــه لـــرح روض الطالـــب: زكريـــا محمـــهلل بـــن زكريــــا  -ٙٚ
 هللار الكتاب اإلسبلمه. -األنصارع

إ انة الطالبين  مـ  حـل ألفـاظ نـت  المعـين: أبـوبكر  رمـان بـن محمـهلل  -ٚٚ
 -هـــٛٔٗٔط أولــ   - ــة والنلــرهللار الفكــر لمطبا -لــطا الــهللمياطه البكــرع

 م.ٜٜٚٔ

البيان نه مذهب اإلمام اللانعه: أبو الحسـن يحـه بـن أبـه الخيـر بـن  -ٛٚ
 -هـــــٕٔٗٔ -ط أولــــ  - ــــهللة -هللار المنهــــاج -ســــالم العمرانــــه اللــــانعه

 م.ٕٓٓٓ

ـــه -ٜٚ ـــب المطيع ـــهلل ن ي ـــة الم مـــوع: محم ـــة اإلرلـــاهلل -تكمم  - ـــهللة -مكتب
 السعوهللية.

 ــورع  مــ  لــرح العبلمــة بــن حالــية البي ــورع: لملــيد إبــراهيم البي -ٓٛ
ط  -بيـروت -هللار الكتـب العمميـة -ال،اسم ال زع  م  متن الليد أبـه لـ اع

 م.ٜٜٜٔ -هـٕٓٗٔرانية 
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محمهلل  الحاوع الكبير نه ن،ه مذهب اإلمام اللانعه:  مه بن محمهلل بن -ٔٛ
ــــن ــــب البصــــرع المــــاورهللع ب ــــة -حبي ــــب العممي ــــروت -هللار الكت ــــ   -بي ط أول

 م.ٜٜٜٔ -هـٜٔٗٔ

انه  مـــ  تحفـــة المحتـــاج بلـــرح المنهـــاج:  بهللالحميـــهلل حوالـــه اللـــرو  -ٕٛ
 بيروت. -هللار الفكر -اللروانه

 -رو ة الطالبين و مهللة المفتين: محه الـهللين يحـه بـن لـرظ النـووع -ٖٛ
 م.ٕٜٜٔ -هـٕٔٗٔرالرة ط بيروت  -المكتب اإلسبلمه

ـــراوع -ٗٛ ـــتن المنهـــاج: محمـــهلل الزهـــرع ال م ـــ  م هللار  -الســـراج الوهـــاج  م
 م.ٜٚٛٔ -هـٛٓٗٔبيروت  -ال يل

 -هللار الكتب العممية -العزيز لرح الو يز:  بهللالكريم بن محمهلل الرانعه -٘ٛ
 م.ٜٜٚٔ -هـٚٔٗٔط أول   -بيروت

ــن  -ٙٛ ــهللين أحمــهلل ب ــن ال ــهللين: زي ــين بمهمــات ال ــرة الع ــين بلــرح ق ــت  المع ن
 ط أول . -هللار ابن حزم - بهللالعزيز المميبارع الهنهللع

هلل بـن زكريـا حمـأنت  الوهاب بلرح منهج الطبلب: زكريـا بـن محمـهلل بـن  -ٚٛ
 هـ.ٛٔٗٔهللار الكتب العممية بيروت  -األنصارع

كفاية النبيه نه لرح التنبيه: أحمـهلل بـن محمـهلل بـن  مـه األنصـارع بـن  -ٛٛ
 م.ٜٕٓٓط أول   -هللار الكتب العممية -الرنعة

م نـــه المحتـــاج إلـــ  معرنـــة معـــانه ألفـــاظ المنهـــاج: محمـــهلل الخطيـــب  -ٜٛ
 بيروت. -هللار الفكر -اللربينه

رح المنهاج: محمهلل بن موس  بـن  يسـ  بـن  مـه الن م الوهاج نه ل -ٜٓ
 -هـــٕ٘ٗٔ -ط أولــ  - ــهللة -هللار المنهــاج -أبــو الب،ــاء اللــانعه -الــهللميرع
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 م.ٕٗٓٓ

نهايــة المحتــاج إلــ  لــرح المنهــاج: محمــهلل بــن أبــه العبــاس أحمــهلل بــن  -ٜٔ
 م. ٜٗٛٔ -هـٗٓٗٔط أخيرة  -هللار الفكر -حمزة لهاب الهللين الرممه

إلمـام الحـرمين  بـهللالممك بـن  بـهللاا  نهاية المطمب نه هللراية المـذهب: -ٕٜ
 م.ٕٚٓٓ -هـٕٛٗٔط أول   -ة هلل -هللار المنهاج -بن يوسظ ال وينه

 هلل( الف،ه الحنبمه:

حمهلل بن حنبل: موس  بـن أحمـهلل بـن موسـ  بـن أاإلقناع نه ن،ه اإلمام  -ٖٜ
 بيروت. -هللار المعرنة -سالم الح اوع الم،هللسه

ــ   -ٜٗ ــهلل بــن مفم ــة: محم ــن مفــرج لــمس اآلهللاب اللــر ية والمــن  المر ي ب
  الم الكتب. -الهللين الم،هللسه

اإلنصاظ نه معرنة الرا   من الخبلظ:  بلء الهللين أبـو الحسـن  مـه  -ٜ٘
 ط رانية. -هللار إحياء التراث العربه -بن سميمان المرهللاوع

هللار  -حالية المبهللع  م  نيل المةرب:  بهلل ال نـه ياسـين أحمـهلل المبـهللع -ٜٙ
 م.ٜٜٜٔ -هـٜٔٗٔبيروت ط أول   -البلالر اإلسبلمية

لــرح الزركلــه  مــ  مختصــر الخرقــه: محمــهلل بــن  بــهللاا الزركلــه  -ٜٚ
 م.ٖٜٜٔ -هـٖٔٗٔط أول   -هللار العبيكان -المصرع

حمــهلل بــن أاللــرح الكبيــر  مــ  مــتن الم،نــع:  بــهللالرحمن بــن محمــهلل بــن  -ٜٛ
 هللار الكتاب العربه لمنلر والتوزيع. -الم،هللسه ةقهللام

 -ين البهـوتهلرح منتهـ  اإلراهللات: منصـور بـن يـونس بـن صـبلح الـهلل -ٜٜ
 م.ٖٜٜٔ -هـٗٔٗٔط أول   - الم الكتب
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ـــن  -ٓٓٔ ـــة  -حمـــهلل بـــن محمـــهلل بـــن قهللامـــهأ مـــهللة الف،ـــه:  بـــهللاا ب المكتب
 م.ٕٗٓٓ -هـٕ٘ٗٔالعصرية ط 

 -قهللامـه محمـهلل بـن الكانه نه ن،ة اإلمام أحمهلل:  بهللاا بن أحمهلل بـن -ٔٓٔ
 م.ٜٜٗٔ -هـٗٔٗٔط أول   -هللار الكتب العممية

 -محمـــهلل بـــن مفـــرج الم،هللســـهكتـــاب الفـــروع: محمـــهلل بـــن مفمـــ  بـــن  -ٕٓٔ
 م.ٖٕٓٓ -هـٕٗٗٔ -ط أول  -مؤسسة الرسالة

كلــاظ ال،نــاع  ــن مــتن اإلقنــاع: منصــور بــن يــونس بــن إهللريــس  -ٖٓٔ
 هللار الكتب العممية. -البهوته

هللار  -المبهللع نه لرح الم،نع: إبراهيم بن محمهلل بن  بهللاا بن مفم  -ٗٓٔ
 م.ٜٜٚٔ -هـٛٔٗٔط أول   -بيروت -الكتب العممية

النه  نـه لـرح وايـة المنتهـ : مصـطف  بـن سـعهلل بـن مطالب أوله  -٘ٓٔ
 م.ٜٜٗٔ -هـ٘ٔٗٔط رانية  -المكتب اإلسبلمه - بهلل  السيوطه الرحيبانه

بــن أحمــهلل بــن  بــهللالعزيز هلل معونــة أولــه النهــه لــرح المنتهــ : محمــ -ٙٓٔ
ــه  -هـــٜٕٗٔط خامســة  -مكــة المكرمــة -مكتبــة األســهللع -الفتــوحه الحنبم

 م.ٕٛٓٓ

 بن أحمهلل بن محمهلل بن قهللامة الم،هللسه الم نه: مونق الهللين  بهلل اا -ٚٓٔ
 م.ٜٜٚٔ -هـ ٚٔٗٔط رالرة  –الرياض  – الم الكتب  –

منـــار الســـبيل نـــه لـــرح الـــهللليل: إبـــراهيم بـــن محمـــهلل بـــن ســـالم بـــن  -ٛٓٔ
 م.ٜٜٛٔ -هـٜٓٗٔط سابعة  -المكتب اإلسبلمه - ويان

نيل المةرب بلرح هللليل الطالب:  بهللال،اهللر بن  مر بن سالم الت مبـه  -ٜٓٔ
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 م.ٖٜٛٔ -هـٖٓٗٔط أول   -الكويت -مكتبة الفبلح -الليبانه

 هـ( الف،ه الظاهرع:

حمـــهلل بـــن ســـعيهلل بـــن حـــزم أالمحمـــ  باآلرـــار: أبـــو محمـــهلل  مـــه بـــن  -ٓٔٔ
 بيروت. -هللار الفكر -الظاهرع

ــن حــزم األنهلللســه  -ٔٔٔ ــن ســعيهلل ب ــهلل ب ــن أحم ــه ب ــو محمــهلل  م ــ : أب المحم
 هللار الفكر لمطبا ة والنلر. -الظاهرع

 نقٕاعد ٔاألصٕل:خبيسًب: كتب انفقّ انعبو ٔا

األحكــام الســمطانية: أبــو الحســن  مــه بــن محمــهلل بــن حبيــب البصــرع  -ٕٔٔ
 ال،اهرة. -هللار الحهلليث -الماورهللع

األحكام السمطانية: ال،ا ه أبـو يعمـ  محمـهلل بـن الحسـين بـن محمـهلل  -ٖٔٔ
 م.ٕٓٓٓ -هـٕٔٗٔ -ط رانية -بيروت -هللار الكتب العممية -بن الفراء

هللار الصـميعه  -مـهلل اآلمـهللعاإلحكام ن  أصول األحكام:  مـه بـن مح -ٗٔٔ
 م.ٖٕٓٓ -هـٕٗٗٔط أول   -الرياض -لمنلر والتوزيع

هللار  -إحياء  موم الهللين: أبو حامهلل محمهلل بن محمهلل ال زالـه الطوسـه -٘ٔٔ
 بيروت. -المعرنة

 - بهللالرحمن بـن أبـه بكـر  ـبلل الـهللين السـيوطه -األلبا  والنظالر -ٙٔٔ
 م. ٜٜٓٔ -هـٔٔٗٔط أول   -هللار الكتب العممية

هللار الصـحابة  -بلق: أبه  رمان  مرو بن بحـر ال ـاحظتهذيب األخ -ٚٔٔ
 م.ٜٜٛٔ -هـٓٔٗٔط أول   -مصر -طنطا -لمتراث

بكر بن أيوب بن سعهلل  هزاهلل المعاهلل نه ههللع خير العباهلل: محمهلل بن أب -ٛٔٔ
ــــيم ال وزيــــة ــــن ق ــــروت -مؤسســــة الرســــالة -ب ط الســــابعة والعلــــرون  -بي
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 م.ٜٜٗٔ -هـ٘ٔٗٔ

  نـه أصـول الف،ـه: لئلمـام لرح التموي   م  التو ـي  لمـتن التن،ـي -ٜٔٔ
 بيروت. -هللار الكتب العممية -سعهللالهللين مسعوهلل بن  مر التفتازانه

 -الطــرق الحكميــة: محمــهلل بــن أبــه بكــر بــن أيــوب بــن قــيم ال وزيــة -ٕٓٔ
 مكتبة هللار البيان.

مكتبـــة الـــهلل وة اإلســـبلمية  - مـــم أصـــول الف،ـــه:  بـــهللالوهاب خـــبلظ -ٕٔٔ
 ط رامنة. -لباب األزهر

ــاول:  -ٕٕٔ ــنأم مــوع الفت ــة حمــهلل ب ــن تيمي ــهللالحميم ب ــاء - ب ط  -هللار الون
 م.ٕ٘ٓٓ -هـٕٙٗٔرالرة 

هللار بـــن  فـــان  -الموان،ـــات: إبـــراهيم بـــن موســـ  المخمـــه اللـــاطبه -ٖٕٔ
 م.ٜٜٚٔ -هـٚٔٗٔط أول   -المممكة العربية السعوهللية -لمنلر والتوزيع

 سبدسًب: كتب انهغت انعسبٍت ٔادلعبجى:

هللار الكتـب  -حمـهلل الزمخلـرعأأساس الببلوة: محموهلل بن  مـرو بـن  -ٕٗٔ
 م.ٜٜٛٔ -هـٜٔٗٔط أول   -بيروت -العممية

 -مكتبـــــــة النه ـــــــة -البـــــــارع نـــــــه الم ـــــــة: أبـــــــو  مـــــــه ال،ـــــــاله -ٕ٘ٔ
 م.ٜ٘ٚٔط أول   -ب هللاهلل

تــاج العـــروس مـــن  ـــواهر ال،ـــاموس: محمـــهلل بـــن محمـــهلل  بـــهللالرزاق  -ٕٙٔ
 هـ.ٗٔٗٔط أول   -بيروت -هللار الفكر -الحسينه

ــن األزهــرع الهــروع -ٕٚٔ ــن أحمــهلل ب ــهلل ب ــة: محم ــة هللار  -تهــذيب الم  مطبع
 م.ٜٗٙٔ -هـٖٗٛٔط أول   -حيهللر آباهلل -المعارظ العرمانية

هللار العمــــم  - مهــــرة الم ــــة: محمــــهلل بــــن الحســــن بــــن هللريــــهلل األزهللع -ٕٛٔ
 م.ٜٚٛٔط أول   -بيروت -لممبليين



 

 

 ك/ عجلانفزبػ ثٓٛظ عجلانلاٚى عهٙ انعٕاه٘              االٍزفياى انُبرظ عٍ انقٛبَخ انئعٛخ
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ـــن ســـعيهلل  -ٜٕٔ ـــوم: نلـــوان ب ـــوم وهللواء كـــبلم العـــرب مـــن الكم لـــمس العم
ــــه ــــرع اليمن ــــر المعاصــــر -الحمي ــــروت -هللار الفك ــــ   -بي  -هـــــٕٓٗٔط أول

 م.   ٜٜٜٔ

 -الصحاح تاج الم ة وصحاح العربيـة: إسـما يل بـن حمـاهلل ال ـوهرع -ٖٓٔ
 م.ٜٚٛٔ -هـٚٓٗٔط رابعة  -بيروت -هللار العمم لممبليين

ــهلل ال،اســم بــن ســبلم الهــروع -ٖٔٔ ــو  بي مطبعــة هللار  -وريــب الحــهلليث: أب
 م.ٜٗٙٔ -هـٖٗٛٔط أول   -حيهللر آباهلل -المعارظ العرمانية

ــ -ٕٖٔ  -ن يع،ــوب الفيــروز آبــاهللعال،ــاموس المحــيط: م ــهلل الــهللين محمــهلل ب
 م.ٕ٘ٓٓ -هـٕٙٗٔط رامنة  -بيروت -مؤسسة الرسالة

 -كتاب التعريفات:  مه بن محمهلل بن  مه الزين اللـريظ ال ر ـانه -ٖٖٔ
 م.ٖٜٛٔ -هـٖٓٗٔط أول   -بيروت -هللار الكتب العممية

هللار  -بــن  مــرو بــن تمــيم الفراهيــهللعأحمــهلل  كتــاب العــين: الخميــل بــن -ٖٗٔ
 ومكتبة الهبلل.

ـــر  -ٖ٘ٔ ـــن منظـــورلســـان الع ـــه ب ـــرم  م ـــن مك ـــهلل ب  -هللار صـــاهللر -ب: محم
 هـ.ٗٔٗٔط رالرة  -بيروت

م مع بحار األنوار نه ورالب التنزيل ولطالظ األخبار:  مـال الـهللين  -ٖٙٔ
مطبعـــة م مـــس هللالـــرة  -محمـــهلل طـــاهر بـــن  مـــه الصـــهللي،ه الهنـــهللع الك راتـــه

 م.ٜٚٙٔ -هـٖٚٛٔط رالرة  -المعارظ العرمانية

مكتبــة  -بــن  بــهللال،اهللر الــرازعمختــار الصــحاح: محمــهلل بــن أبــه بكــر  -ٖٚٔ
 م.ٜٜ٘ٔ -هـ٘ٔٗٔ -بيروت -لبنان
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  625             و  1026 انضالصٌٕانواثع لٍٚ ثإٍٔٛط ،انعلك ان يغهخ كهٛخ أصٕل 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـن محمـهلل بـن  مـه أحمـهلل  المصباح المنير نه وريب اللرح الكبيـر: -ٖٛٔ
 بيروت. -المكتبة العممية -الفيومه

 هللار الهلل وة. -المع م الوسيط: إبراهيم مصطف  وآخرون -ٜٖٔ

مختـــار  بهللالحميـــهلل  مـــر أحمـــهلل  مع ـــم الم ـــة العربيـــة المعاصـــرة: هلل/ -ٓٗٔ
 م.ٕٛٓٓ -هـٜٕٗٔط أول   - الم الكتب -ونوآخر 

الم رب نه ترتيـب المعـرب: ناصـر بـن  بهللالسـيهلل أبـه المكـارم برهـان  -ٔٗٔ
 هللار الكتاب العربه. -الهللين الخوارزمه المطرزع

أحمـهلل  النظم المسـتعذب نـه تفسـير وريـب ألفـاظ المهـذب: محمـهلل بـن -ٕٗٔ
كرمــة مكــة الم -المكتبــة الت اريــة -بــن محمــهلل بــن ســميمان بــن بطــال الركبــه

 م.ٜٜٔٔ

 سببعًب: انكتب احلدٌخت:

ـــه اإلســـبلمه  -ٖٗٔ ـــه الف، ـــة ن ـــة والع،وب ـــو زهـــرة: ال ريم اإلمـــام محمـــهلل أب
 م.ٜٜٛٔهللار الفكر العربه  -"ال ريمة"

هللار الفكـــر  -اإلمـــام محمـــهلل أبـــو زهـــرة: ال ريمـــة والع،وبـــة "الع،وبـــة" -ٗٗٔ
 ال،اهرة. -العربه

هللار الكاتـــب العربـــه  - ـــزت را ـــ : أصـــول  مـــم الـــنفسأحمـــهلل  هلل/ -٘ٗٔ
 م.ٜٛٙٔط سابعة  -ال،اهرة -لمطبا ة والنلر

هللراســـة  -هلل/ حســـن  مـــه اللـــاذله: ال نايـــات نـــه الف،ـــه اإلســـبلمه -ٙٗٔ
 ط رانية. -هللار الكتاب العربه -م،ارنة بين الف،ه اإلسبلمه وال،انون

هللراسـة م،ارنـة بـين  -بو وابـة: الخيانـة الزو يـةأهلل/ خالهلل  بهللالعظيم  -ٚٗٔ
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 -هـــــٕٚٗٔمــــأمون لمطبا ــــة هللار  -الف،ــــه اإلســــبلمه وال،ــــانون الو ــــعه
 م.ٕٙٓٓ

سمســمة  -ال بــاله  تر مــة/ ليمــ - ولمــان: الــذكاء العــاطفهييــل ناهلل -ٛٗٔ
 -يصـــهللرها الم مـــس الـــوطنه لمر،انـــة والفنـــون واآلهللب -كتـــب ر،انيـــه لـــهرية

 م.  ٕٓٓٓأكتوبر  - الم المعرنة -الكويت

إصــهللار  -معاصــرة - ــارظ  مــه  ــارظ ال،ــرة هللاوــه: مســالل ن،هيــة -ٜٗٔ
 م.ٕٔٔٓ -هـٕٖٗٔط أول   -مه الماليزعم مس النلر العم

الــهللار  -هلل/  بـاس لـومان:  صـمة الـهللم والمـال نـه الف،ـه اإلسـبلمه -ٓ٘ٔ
 م.ٜٜٜٔ -هـٜٔٗٔول  أط  -ال،اهرة -الر،انية لمنلر

هلل/  بــهللاا إبــراهيم زيــهلل الكيبلنــه: نظريــة البا ــث وأررهــا نــه الع،ــوهلل  -ٔ٘ٔ
للون والم،هللسات منلورات وزارة األوقاظ وال -والتصرنات نه الف،ه اإلسبلمه

 األرهللن.  - مان -اإلسبلمية

إصــهللار/  -هلل/  بــهللاا ســميمان الع ــبلن: ال، ــاء بــال،رالن المعاصــرة -ٕ٘ٔ
 -هـــٕٚٗٔط أولــ   -ة البحــث العممــه ب امعــة اإلمــام محمــهلل بــن ســعوهللهلل مــا

 م.ٕٙٓٓ

 بــــهللال،اهللر  ــــوهللة: التلــــريع ال نــــاله اإلســــبلمه م،ارنــــا  بال،ــــانون  -ٖ٘ٔ
 يروت.ب -هللار الكتاب العربه -الو عه

هلل/  بــهللالكريم زيــهللان: المفصــل نــه أحكــام المــرأة والبيــت المســمم نــه  -ٗ٘ٔ
 -هـــــٖٔٗٔ -ط أولــــ  -بيــــروت -مؤسســــة الرســــالة -اللـــريعة اإلســــبلمية

 م.ٖٜٜٔ
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هلل/  بـهللالممك  بـهللالرحمن الســعهللع: العبلقـات ال نســية ويـر اللــر ية  -٘٘ٔ
 -هـــٓٔٗٔط رالرــة  -ب ــهللاهلل -هللار األنبــار -و ،وبتهــا نــه اللــريعة وال،ــانون

 م.ٜٜٛٔ

هللراسـة  -مستلار/  زت حسنين:  رالم ال،تل بين اللـريعة وال،ـانون -ٙ٘ٔ
 م.ٖٜٜٔالهيلة المصرية العامة لمكتاب  -م،ارنة

ــه  -ٚ٘ٔ ــه الف، ــه اســتعمال الحــق ن ــة التعســظ ن هلل/ نتحــه الــهللرينه: نظري
 م.ٜٛٛٔ -هـٛٓٗٔط رابعة  -بيروت -مؤسسة الرسالة -اإلسبلمه

هللار  -الف،ـه اإلسـبلمه مـه واصـل: أحكـام التصـوير نـه أحمهلل  محمهلل -ٛ٘ٔ
 م. ٜٜٜٔ -هـٕٓٗٔط أول   -الرياض -طيبة لمنلر والتوزيع

 -هللار المكتبه -هلل/ محمهلل الزحيمه: موسو ة ق ايا إسبلمية معاصرة -ٜ٘ٔ
 م.ٜٕٓٓ -هـٖٓٗٔط أول   -هللملق

 -هلل/ محمهلل  بهللاللانه إسما يل:  ذر االستفزاز نه قانون الع،وبات -ٓٙٔ
 م.ٜٜٙٔال،اهرة  -ه ة العربيةهللار الن -هللراسة تحميمية تأصيمية م،ارنة

هلل/ محمهلل  رمان لبير: التكييظ الف،هه لموقالع المست هللة وتطبي،اته  -ٔٙٔ
 م.ٕٗٔٓ -هـٖ٘ٗٔط رانية  -هللملق -هللار ال،مم -الف،هية

هلل/ ناصـــر  مـــه ناصـــر الخميفـــه: الظـــروظ الملـــهللهللة والمخففـــة نـــه  -ٕٙٔ
ط أولـــ   -ال،ـــاهرة -مطبعـــة المـــهللنه -يـــر نـــه الف،ـــه اإلســـبلمهعز  ،وبـــة الت

 م.ٕٜٜٔ -هـٕٔٗٔ

ط  -هللملــق -هللار الفكــر -هلل/ وهبـة الزحيمــه: الف،ـه اإلســبلمه وأهلللتـه -ٖٙٔ
 م.ٜ٘ٛٔ -هـ٘ٓٗٔ -رانية
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 حبيًُب: انسسبئم انعهًٍت:

ــه المســالل  -ٗٙٔ ــات ن ــه اإلرب ــة وهللورهــا ن ــهلل صــبار األزير ــاوع: ال،رين رال
 امعـة اللـرق األوسـط  -رسالة ما ستير م،هللمة إل  كمية الح،ـوق -ال زالية
 م.  ٕٔٔٓ -مٕٓٔٓ

ريما  بهللالمطيظ حسن الصال : البا ث اللريظ وأرر   مـ  ال ريمـة  -٘ٙٔ
رســالة ما ســتير م،هللمــة إلــ  كميــة الهللراســات  -والع،وبــة نــه الف،ــه اإلســبلمه

 م.ٕٛٓٓ ام  - امعة آل البيت -الف،هية وال،انونية

زيـاهلل حمــهللان محمـوهلل ســاخن: الـهللناع اللــر ه الخـاص "هللنــع الصــالل"  -ٙٙٔ
رسـالة ما سـتير  -سـة م،ارنـة مـع ال،ـانون الو ـعههللرا -ن  الف،ـه اإلسـبلمه

ــا ــة الهللراســات العمي ــ  كمي ــة -م،هللمــة إل نمســطين  ــام  - امعــة الن ــاح الوطني
 م.ٕٛٓٓ

زياهلل  بهللالحميهلل محمهلل: هللور ال،رالن الحهلليرة نه اإلربات نه اللـريعة  -ٚٙٔ
 -ال امعـة اإلسـبلمية -رسالة ما ستير م،هللمة إل  كميـة اللـريعة -اإلسبلمية

 م.ٕ٘ٓٓ -هـٕٙٗٔوزة 

طالب خ ير محمهلل باهض: االسـتفزاز الخطيـر كعـذر قـانونه مخفـظ  -ٛٙٔ
رسالة هللكتورا  م،هللمة إلـ  قسـم ال،ـانون ب امعـة سـانت  -نه التلريع العراقه
 م.ٕٔٔٓ -هـٕٖٗٔكميمنتس العالمية 

ــ   -ٜٙٔ ــة  م ــة الحهللير ــات بوســالل الت،ني ــر اإلرب ــزع: أر نيصــل مســا هلل العن
 امعـة  -إلـ  كميـة الهللراسـات العميـارسـالة ما سـتير م،هللمـة  -ح،وق اإلنسان
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 م.ٕٚٓٓ -هـٕٛٗٔنايظ العربية لمعموم األمنية 

هللراسـة  -محمـهلل  بـهللالمنعم  طيـة: أرـر الظـروظ نـه تخفيـظ الع،وبـة -ٓٚٔ
 امعــة الن ــاح  -رســالة ما ســتير م،هللمــة إلــ  كميــة الهللراســات العميــا -م،ارنــة

 م.ٕ٘ٓٓالوطنية 

 -ع،وبـات األرهللنـهمحمهلل يوسظ الحموهلل:  ذر االستفزاز نه قـانون ال -ٔٚٔ
 امعــة  مــان  -رســالة ما ســتير م،هللمــة إلــ  كميــة الهللراســات ال،انونيــة العميــا

 م.ٕٙٓٓالعربية لمهللراسات ال،انونية 

 -هــاهللع  الــق اللــمرع: هللور ال ــحية نــه حصــول الفعــل اإل رامــه -ٕٚٔ
 امعة نايظ العربية لمعمـوم  -رسالة ما ستير م،هللمة إل  كمية الهللراسات العميا

 م.ٕٔٔٓ -هـٕٖٗٔض الريا -األمنية

 -ياســر محمــهلل الــزين: ال،تــل لم،اصــهلل المكمفــين نــه الف،ــه اإلســبلمه -ٖٚٔ
وزة  -ال امعة اإلسبلمية -رسالة ما ستير م،هللمة إل  كمية اللريعة وال،انون

 هـ.ٖٖٗٔ

 تبسعًب: األحببث انعهًٍت ٔاندٔزٌبث ٔادلٕاقع األنكرتٍَٔت.

ـــهللالكريم  ،ـــل -ٗٚٔ ة:  ـــرالم هلل/  بـــهللالرحيم محمـــوهلل هللراومـــ -هلل/ ذيـــاب  ب
ــة  ــا نــه اللــريعة اإلســبلمية م،ارن ــبس بالزن ــهللناع  ــن اللــرظ نــه حــال التم ال

بحـــث منلـــور بالم مـــة األرهللنيـــة نـــه الهللراســـات  -ب،ـــانون الع،وبـــات األرهللنـــه
 م.ٜٕٓٓ -هـٖٓٗٔ/ب( ٕالعهللهلل ) -الم مهلل الخامس -اإلسبلمية

هلل/  بهللاا بن سميمان الع ـبلن: الـهللناع اللـر ه وأحكامـه نـه الف،ـه  -٘ٚٔ
ــهللل -بلمهاإلســ ــة الع ــة  -بحــث منلــور بم م ــهللل بالمممك تصــهللر  ــن وزارة الع
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 هـ.ٖٔٗٔربيع اآلخر  ٙٗالعهللهلل/ -العربية السعوهللية

هلل/  تيـــق طـــاهر: الـــهللناع  ـــن العـــرض وأرـــر   مـــ  المســـلولية نـــه  -ٙٚٔ
 بحث منلور  م  اللبكة العنكبوتية: -هللراسة م،ارنة -اللريعة وال،انون

Pu.edu.pk/mages/journal/szic/… 

ــاس الحســينه: التصــوير المرلــه و هلل/  -ٚٚٔ ــات ح مــار  ب ــه نــه اإلرب  يت
 بحث منلور  م  اللبكة العنكبوتية:  -ال ناله

www.iasj.net/iasj?func 

ــهلل  -ٛٚٔ ــهلل محم ــةأهلل/ لري ــ  الع،وب ــهلل:  ــذر االســتفزاز وأرــر   م هللراســة  -حم
 بحث منلور  م  اللبكة العنكبوتية: -م،ارنة

http://www.f-law.net 

بحــث  -انه: أحكــام اال تــهللاء  مــ  األ ــراضهلل/ محمــهلل ســعيهلل ال،حطــ -ٜٚٔ
السـنة  -العهللهلل الرابع -تصهللر  ن وزارة العهللل السعوهللية -منلور بم مة العهللل

 هـ.ٕٓٗٔاألول  

هلل/ محمهلل نعيم ياسين: أرر األمراض النفسية والع،مية  م  المسلولية  -ٓٛٔ
بحــــث منلــــور بم مــــة كميــــة اللــــريعة  -ال ناليــــة نــــه اللــــريعة اإلســــبلمية

ـــانون ـــس النلـــر العمتصـــ -وال، ـــهللر  ـــن م م ـــة  -هم ـــارات العربي ـــة اإلم  امع
 م.ٕٕٓٓيناير  -هـٕٕٗٔلوال  -العهللهلل/ الساهللس  لر -المتحهللة

هلل/ محمهلل نوح  مه معابـهلل : المسـلولية ال ناليـة نـه قـانون األحـهللاث  -ٔٛٔ
بحـــث منلـــور بالم مـــة األرهللنيـــة نـــه  -األرهللنـــه نـــه  ـــوء الف،ـــه اإلســـبلمه

 م.ٕٔٔٓ -هـٕٖٗٔ -/أٔ هللهلل/ -الم مهلل السابع -الهللراسات اإلسبلمية

هلل/ محموهلل محمهلل حسن:  وابط هللنع الصالل وحكم االسـتفزاز اللـهلليهلل  -ٕٛٔ
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أقامهـا  -بحث م،هللم إل  الحم،ـة العمميـة "تـهللارس األحكـام اللـر ية" -المفا ل
 امعة نايظ العربية لمعموم األمنية نه  -كمية التهللريب -قسم البرامج التهللريبية

 م.ٕٙٓٓ/ٙ/ٚ-ٖ -هـٕٚٗٔ/٘/ٔٔ -ٚالفترة 

هلل/ نور الهللين هنهللاوع:  ذر االستفزاز نه قانون الع،وبـات االتحـاهللع  -ٖٛٔ
إصـهللار  معيـة  -بحـث منلـور بم مـة الحـق -لهللولة اإلمارات العربية المتحهللة
 م.ٜٙٛٔاإلمارات لممحامين وال،انونيين 
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 فٓسض يٕضٕعبث انبحج
 الصفحة وعــــالمو 

 ٕٛ٘ .الم،هللمة
 ٜٕ٘ .أسباب اختيار المو وع

 ٖٓ٘ .مة الهللراسةملك
 ٖٔ٘ .خطة البحث

المبحث األول: التعريظ بمفرهللات  نوان البحث واأللفاظ ذات 
 الصمة.

ٖٕ٘ 

 ٖٖ٘ المطمب األول: التعريظ بمفرهللات  نوان البحث.
 ٖٖ٘ الفرع األول: مفهوم االستفزاز.

 ٖٛ٘ الفرع الران : مفهوم الخيانة الزو ية.
 ٔٗ٘ ل نالية.الفرع الرالث: مفهوم المسلولية ا

 ٘ٗ٘ المطمب الرانه: األلفاظ ذات الصمة. 
المبحـــث الرـــانه: التكييـــظ الف،هـــه لبلســـتفزاز النـــاتج  ـــن 

 الخيانة الزو ية.
٘٘ٔ 

 ٖ٘٘ المطمب األول: االستفزاز والهللناع اللر ه.
 ٛ٘٘ المطمب الرانه: االستفزاز وت يير المنكر.

 ٗٙ٘ المطمب الرالث: االستفزاز وزوال العصمة. 
 ٙٙ٘ المطمب الرابع: االستفزاز وال يرة وال  ب.

 ٛٙ٘ المبحث الرالث: االستفزاز والمسلولية ال نالية.
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 الصفحة وعــــالمو 

 ٜٙ٘ المطمب األول: تحرير محل الخبلظ وأسبابه.
 ٖٚ٘ المطمب الرانه: أقوال الف،هاء وأهلللتهم.

 ٖٚ٘ .ال،ول األول
 ٜٚ٘ .ال،ول الرانه

 ٕٛ٘ .أهلللة ال،ول األول
 ٛٛ٘ .ل،ول الرانهأهلللة ا

 ٜٗ٘ .التر ي 
 ٜٙ٘ .ع الباحثأر 

"هللور الوســـالل الحهلليرـــة نـــ  إربـــات  ريمـــة الخيانـــة  تع،يـــب
 .الزو ية"

ٜٜ٘ 

 ٓٓٙ .إربات زنا الزو ة بالتس يبلت الصوتية
 ٕٓٙ .إربات زنا الزو ة بالتصوير الرابت والمتحرك

 ٚٓٙ .الخاتمة
 ٚٓٙ .النتالج

 ٓٔٙ .التوصيات
 ٖٔٙ .ا عنهرس المر 

 ٛٙ٘ .نهرس المو و ات

 
 


