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 املقدمة
 .أهمية الموضوع (1

ين الحمددح حمددحاي اًيددراي يتضدداق  حون حدد  لحلدد  حمددح الحامددح
وأص  وأسلم على سيح البشدر وخداتم اليبيدين سديحيا ل وعلدى  لد  

 .وأصحاب  ومن اهتحى بهحي  إلى يوم الحين 
 ,,وبعد 

فإإ هللا ت اعإإإالم  ونمإإإا ونإإإا القإإإوانوهللا السإإإماوية ض إإإ  اضر  كإإإاهللا ال إإإر  
منهإإا  فإإن اإلنسإإاهللا ولإإوناا لإإه لإإهللا الاعإإر  ليوإإيات  اإإم اسإإاقي   يااإإه ويإإامكهللا 

دددن  كلإإإه بإإإه مإإإهللا لبإإإادا ت اعإإإالم و الاإإإه  مإإإهللا القيإإإا  بمإإإا ُ دددِج ال ل  َوَمدددا َخلَ
ي َس إ ال ل يَع بِِحون   َواإل 

 .و ام ال ااع   شرائا ت فم أرنه  ( )
ليا كإاهللا البإد مإهللا معا بإة مإهللا وهإاله  إين القإوانوهللا ولقوباإه بمإا وناسإ  فعلإه 

ران ال إام  مناسإباا أ  غور مقإدرا فيعإزر بمإا وإ, مهللا  دود مقدرا ك د الزنا أو السر ة
 لفعله 

مإإهللا أل إإ  وا بإإات الإإدوهللا الاإإم ال   يإإا  للإإدوهللا  ال  الإإوالالإإيا كانإإت واليإإة أمإإر 
بهإإإا فإإإال اإإإا  ملإإإل اه   ال بمإإإهللا وإإإدور شإإإئونه  وأ إإإواله  فو إإإ  للإإإم المسإإإلموهللا 
نلإإ  اضئمإإة  والإإوالا وال كإإا   وإإب  هللا اضمإإر بإإالمعروم والنهإإم لإإهللا المنكإإر ال 

مإارا فكإ اهللا الاأدوإ  والاعزيإر موكإول  لإم اإلمإا  ب كإ  رلاواإه ووالواإه وا   ال بقإوا وام
 .للوه 

أال كلم  راع وكلم  مسئول لهللا رلواه فاضمور اليى للم النإاس ) -- ال
 .( ) ...(راع و و مسئول لهللا رلواه

 :سبب اختيارى للموضوع 
 لقإإات النإإوت للإإم دور ال إإام  الهإإا  فإإم معا بإإة كإإ  مإإهللا وهإإاله  إإوانوهللا ت  ( )

 .فم أرنه اعالم 
ما يعانيه الم اما المعالر مهللا  وا ر سإلوكية ها ئإة ا اإال  لإم الاأدوإ   ( )

 .للوها 

                                                

 . 65الياريات آية  ( )
كاإا  النكإاب بإا  المإرأا راليإة فإم ( 55 6) إدوب ر إ    18ص 5لإ ي  البهإارى  إإ ( )

 .بوت زو ها
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و إإو  معا بإإة مإإهللا ورامإإ  كإإ  فعإإ  ينإإر بإإالم اما ويهإإ  بأمنإإه وسإإالماه  (3)
هللا كاهللا فعله ال يساو    داا   .ويشيا الفا شة بوهللا أفرادن وام

 بإات هرول المو ه لهللا  إدود و يفإة أو اقلإورن فإم أدات مإا لليإه مإهللا وا (1)
يعابر مهللا ال رائ  الام اساو   الاأدو   ام وؤدى المو ه مإا لليإه للإم 

 .أ سهللا و ه ونماهللا ولول الهدمات  لم أربابها 
 :خطة البحث

 .مبا ب وهاامة  وثالثة, وامهود, يشام  الب ب للم مقدمة
 :أما المقدمة فاانمهللا 

 .أ مية المونوع وسب  اهايارى له  ( 
 .ه ة الب ب ( 

 : ويانمهللا: الامهود
 .معنم الاأدو : أوالا 
 .الفرق بوهللا الاأدو  وما  د يشابه به : ثانياا 
 .الوالية وأنوالها : ثالثاا 

دور ال إإإإام  فإإإإم لقوبإإإإة الاأدوإإإإ  واضدلإإإإة الدالإإإإة للإإإإم  قإإإإه فإإإإم : المب إإإإب اضول
 .الاأدو 

 :ويشام  للم م لبوهللا  
 .دور ال ام  فم لقوبة الاأدو  : الم ل  اضول
 .دلة الدالة للم    ال ام  فم الاأدو  اض: الم ل  الثانم
 .الموانا الام ي   لل ام  الاأدو  للوها : المب ب الثانم

 :ويشام  للم م لبوهللا
 :الم ل  اضول

 . رائ  منرا بالملل ة العامة ليس لها لقوبة مقدرا  
 :الم ل  الثانم

 .ا اوز المو فوهللا  دود   واقلور    
 .مات مهللا الاأدو   نماهللا المؤد   يا: المب ب الثالب

وتتضمن أهم يتائج البحث من خح  استعراض المباحث : الخاتمة
 .والمطالب 
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 التمهيد ويتضمن
 معىن التأديب: أوالً 

ملإإدر أد  و إإو ريانإة الإإنفس بإإالاعلي  والاهإإيو   :التأحيددب  ددى الل ددة
واعلإ  م اسإإهللا اضهإإالق  معهإا آدا  يقإإال أد  فالنإإاا بمعنإم رانإإه للإإم م اسإإهللا 

 .ولقنه فنوهللا اضد  -قاضهال
 و الاهيو  والم ازاا والمعا بة للإم اإلسإاتا ضنإه سإب  وإدلو  :والتأحيب

 لم  قيقة اضد  ومنه م لس الاأدو  و إو شإبه م كمإة اؤلإه لم اسإبة العإاملوهللا 
 .فم ال كومة للم المهالفات ويراد منها الم اف ة للم الملل ة العامة

بإأد  القإرآهللا أو أد  الرسإول ا اإإيان  بمعنإم اعلإ  اضد  يقإال اإأد  :تدأحب
وال إإ  فإإم  إإيا مإإا أد  ت اعإإالم بإإه : واسإإاعمله الز إإال فإإم ت لإإز و إإ  فقإإال

 .--نبيه
 .لق  مهللا وهاار لاربية الناشئ واعليمه :والمؤحب
 .ملمة اعل  مهللا  امت به لما يشونه :واألحب
  رافيإإإا ا لإإ   إإدوثاا للإإإم اضد  بإإالمعنم الهإإإاص والاإإاري  وال :واآلحاب

 .وللو  اللساهللا والفلسفة
العرم المقرر المرنم وآدا  الب إب والمنإا را  والإد  :واآلحاب العامة

 .( )ابوهللا وان   كيفية المنا را وشرائ ها
 .( )معرفة ما ي ارز به لهللا  ميا أنواع اله أ :واألحب هو

 :معيى التأحيب  ى الشرع

لليإإه بقلإإد الإإ ي   إإو لقوبإإة ونزلهإإا الإإولم غوإإر القانإإم بمإإهللا لإإه واليإإة 
 .(3)ان رام ألفه

                                                

هللا بإإإا  البإإإات ى اضولإإإم, لسإإإاهللا فلإإإ  الهمإإإزا مإإإ 11 ص  للزبوإإإدى  إإإإ -اإإإال العإإإروس ( )
المكابإة العلميإة, المع إ   9ص  , الملباب المنور  إ55 ص  العر  البهللا من ور  إ

 .9ى الثانية, المع   الو وز ص 5 , 9ص  الوسيط  إ
 .6 الاعريفات لل ر انم ص ( )
 .دار النفائس 88 دمحم رواس  لعه  م ص/موسولة فقه لمر بهللا اله ا  لمؤلفها د (3)
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 :شرح التعريف

 .م ازاا و م لامة فم اللفن فاموهللا غور مقدرا( لقوبة)
بيإإاهللا مإإهللا لإإه  إإ  الاأدوإإ  ( ونزلهإإا الإإولم غوإإر القانإإم بمإإهللا لإإه واليإإة لليإإه)

 .وبياهللا مهللا اقا لليه  ين العقوبة و   المولم للوه  -و و الولم
مإإهللا شإإرلية الاأدوإإ  و إإو اعلإإي   بيإإاهللا لل كمإة( بقلإد الإإ ي  ان إإرام ألفإإه)

 .النفس م اسهللا اضهالق وال ي  ما رس  فوها مهللا ه أ الاادن الشهص
 .( )النر  والولود والاعنوه: ولرم الاأدو  أيناا بأنه

و يا الاعريإه غوإر  إاما بإ  ا الإر للإم بيإاهللا بعإ  وسإائ  الاأدوإ  فقإط 
هللا كاهللا  د يكإر  وانإ  الاأدوإ  الماعإددا مإ هللا يكإر مإهللا لإه ال إ  والاعريه اضول وام

ومإهللا يقإإا لليإإه  إيا ال إإ  مإإا بيإإاهللا ال إر  منإإه  ال أنإإه أغفإ   انبإإاا آهإإر للاأدوإإ  
 .و و الاعلي  والاو يه والاهيو 

لاعليمإإه "وللإإم  إإيا ف نإإه لمإإم يكإإوهللا الاعريإإه اضول أدق وأشإإم  وإإزاد لليإإه 
 ".واهيوبه واو وهه

ولقإإإإإإإإإإإإد أ لإإإإإإإإإإإإ  لفإإإإإإإإإإإإن الاأدوإإإإإإإإإإإإ  للإإإإإإإإإإإإم الاعزيإإإإإإإإإإإإر وللإإإإإإإإإإإإم  إإإإإإإإإإإإيا يكإإإإإإإإإإإإوهللا 
ه الاأدوإإإإإإإإإإإإإ   إإإإإإإإإإإإإو اعريإإإإإإإإإإإإإه الاعزيإإإإإإإإإإإإإر  يا نإإإإإإإإإإإإإر  الإإإإإإإإإإإإإولم والإإإإإإإإإإإإإزول اعريإإإإإإإإإإإإإ

والمعلإإإإإإإإإإإإإإ  يسإإإإإإإإإإإإإإمم اعزيإإإإإإإإإإإإإإراا و إإإإإإإإإإإإإإيا أشإإإإإإإإإإإإإإهر االلإإإإإإإإإإإإإإ ال وهللا لنإإإإإإإإإإإإإإد بعإإإإإإإإإإإإإإ  
هللا كإإإإإإإإإإاهللا الإإإإإإإإإإبع  امهإإإإإإإإإإر هإإإإإإإإإإص الاعزيإإإإإإإإإإر باإلمإإإإإإإإإإا  أو نائبإإإإإإإإإإإه  ( )الفقهإإإإإإإإإإات وام

 .(3)أما الاأدو  فيكوهللا للزول واضد  والمعل 
 

                                                

 .دمحم هلو   راس مكابة ابهللا ايمية/ال ي  د 6 5ص  م نم البهللا  دامة  إال ( )
, 361ص 1, الشإرب المبوإإر و اشإية الدسإو م لليإه  إإإ155ص  الهدايإة للمرغونإانم  إإ ( )

 .55ص 1 اشية ابهللا لابدوهللا  إ
 1ى دار الفكإر,  اشإية الب ورمإم للإم مإنهال ال إال   إإ 15 ص 1م نإم الم اإال  إإ (3)

 .اإلسالميةى المكابة  32 ص
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 الفرق بني التأديب وبني ما قد يشتبه به: ثانياً 
لاأدوإإإإ  شإإإإرع إللإإإإالب اضه إإإإات الاإإإإم يقإإإإا فيإإإإه الفإإإإرد ومعال اهإإإإا كمإإإا أهللا ا

بإإال رق اإلسإإالمية اللإإ ي ة  بإإ  أهللا اسإإاف   ويع إإ  ه ر إإا وكونإإه لقوبإإة غوإإر 
مقإإدرا للز إإر لإإهللا فعإإ  المنكإإرات فإإ هللا ال إإدود والاعإإازير شإإرلت كإإيل  للز إإر لإإهللا 

لية  إين اضفعال المنكرا الاإم انإر بالعبإاد وبملإال ه  فإ هللا اإلنسإاهللا  يا للإ  بشإر 
العقوبإإات امانإإا لإإهللا اإل إإدا  للإإم فعإإ  مإإا وإإؤدى  ليإإه وكمإإا نإإرى فإإ هللا الاشإإابه بإإوهللا 
الاأدو  وال دود والاعإازير كبوإر  ال أنإه او إد أينإاا المثوإر مإهللا الفإروق الاإم ال بإد 

 .مهللا معرفاها  ام يسا يا اإلنساهللا الافر ة بوهللا الاأدو  وبوهللا غورن مهللا العقوبات
 .لاأدو  وال دودولنبدأ أوالا بالفرق بوهللا ا

 .و ب  يكر الفرق ال بد مهللا معرفة ما ية ال دود
المنإإا يقإإال  دداإإإه لإإهللا أمإإرن أى منعاإإه كمإإا ي لإإ  ويإإراد بإإإه  :الحددح ل ددة

 معهإإإا  -ال إإإا ز بإإإوهللا الشإإإوئوهللا ومإإإا يفلإإإ  بونهمإإإا لإإإئال وهإإإالط أ إإإد ما بإإإامهر
ل إد وال إد مناهإم الشإمت ومنإه  إدود الإدار والدولإة و إدود ال إر  وأ لإ  ا - إدود

للإإم البإإوا  والسإإ اهللا فيقإإال لإإه  إإداد  مإإا ضنإإه يمنإإا لإإهللا الهإإرول أو ضنإإه يعإإالال 
ال دود مهللا القوو  ويقال  إد الر إ   يا أ إي  لليإه ال إد وسإموت لقوبإات المعالإم 

 .( ) دوداا ضنها امنا لهللا المعاودا
 .( )لقوبة مقدرا و بت  قاا هلل اعالم: الحح  ى الشرع

 :شرح التعريف

 .ت و د يكوهللا بال لد أو بالق ا أو الر   أو القا  زا( لقوبة)
لهإإإا  إإإدر هإإإاص وبونإإإت بالماإإإا  والسإإإنة وهإإإرل الاعزيإإإر ضنإإإه غوإإإر ( مقإإإدرا)

 .مقدر ب  مفو  لرأى ال ام 
 .دلو  للم و و    امة ال د( و بت)

                                                

للفوإإإومم  -دار المعإإارم, الملإإإباب المنوإإر 299ص  البإإإهللا من إإرو  إإإإ -لسإإاهللا العإإر  ( )
 .5  , 6  , مهاار الل اب ص6  , 1  ص   إ

 , الإرو  المربإا بشإرب زاد 955  - إإ385 ى الثانيإة  3ص 1 اشية ابهللا لابإدوهللا  إإ ( )
 .ى المكابة الثقافية 383ص  المسانقا للبهوام  إ
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ضنهإإا شإإرلت لملإإل ة اعإإود  لإإم كافإإة النإإاس مإإهللا لإإيانة (  قإإاا هلل اعإإالم)
 .ل واضلرا  وهرل القلاص ضنه    امدمماضنسا  واضموال والعقو 

لالزد إار لمإا وانإرر بإه العبإاد مإهللا  :والحامة من شرعية الححوح
 .أنواع الفساد وال ب للم االماثال ضوامر ت اعالم

ولقإإد  إإإال بعإإ  المشإإإاو  أهللا ال إإدود موانإإإا  بإإ  الفعإإإ  زوا إإر بعإإإدن فإإإالعل  
يقإإاع ال إدود يمنإإا  بشإرلواها يمنإا مإإهللا اإل إدا  للإإم الفعإ  الإإيى وإؤدى  لإإم ال إد وام

 .( )مهللا العود  لم مث   يا الفع 
 :ولُح ذار العلماق تأويحن  ى سبب تسميتها ححوحاي 

أهللا ت اعإالم  إد ا و إدر ا فإال و إوز ض إد أهللا وا اوز إا  :التأوي  األو 
 .فوزيد للوها أو ونقص منها
 .( )ا وو بهاسموت  دوداا ضنها امنا مهللا اإل دا  للم م :التأوي  الًايى

 :وبعد معرفانا ل قيقة ال دود نيكر امهللا الفرق بونها وبوهللا العقوبة الاأدوبية
 هللا ال إإإإإد ووافإإإإإ  العقوبإإإإإة الاأدوبيإإإإإة مإإإإإهللا و إإإإإه و إإإإإو أهللا كإإإإإال منهمإإإإإا اأدوإإإإإ  

 .ويهالفه مهللا لدا و ون. (3)اسالالب وز ر وهاله باهاالم الين 
اد فوهإإإإا وال أهللا ال إإإإدود مقإإإإدرا بإإإإالنص وال م إإإإال لال اهإإإإ :الولدددد  األو 

اعإإإرم  ال بإإإالاو وه وللإإإإم  إإإيا فإإإإال و إإإوز ض إإإد أهللا وإإإإنقص أو وزيإإإد للوهإإإإا ضهللا 
 .اقدور ا  ات مهللا  ب  الشرع

ت ل َك ِحِحوِح َّللا    َح تَع تَِحوَها ال اعالم 
(1). 

نمإا أمإر افوينإها ور إا   يا للم لكس العقوبة الاأدوبية ف نها غوإر مقإدرا وام
العقوبإة ومقإدار ا و إيا للإم  سإ   إال المرامإ  ونإوع  لم اإلما  فم اهايار نوع 

 .(6)ال ر 

                                                

 .3ص 1هللا لابدوهللا  إ اشية اب ( )
دار الفكإر للبهإوام, ال إاوى  22ص 5المر ا الساب , كشام القناع لهللا ماهللا اإل ناع  إ ( )

 .ى دار الما  العلمية 81 ص 3 المبور للماوردى  إ
 .85 اض كا  السل انية ضبم يعلم ص (3)
 .9  البقرا آية  (1)
, 22ص 5ام القنإاع  إإى مل فم البابم ال لبم, كشإ  5ص 1 اشية ابهللا لابدوهللا  إ (6)

 .ى لال  الما  بوروت 22 ص 1الفروق للقرافم  إ
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أهللا ال دود أمر   اماها مهاص باإلما  أو نائبه ضنهإا  إ   :الول  الًايى
ت اعالم وافاقإر  لإم ا اهإاد وال وإؤمهللا معهإإا ال وإه لإيل  وكإإ   لإم نائإ  ت فإم 

بهإا اإلمإا  يقإو  بهإا غوإرن  هلقه و و اإلما  بهالم العقوبة الاأدوبوإة ف نها كما يقو 
مإإإهللا الإإإزول لزو اإإإه واض  والولإإإم والمعلإإإ  وكإإإ  مإإإهللا رأى أ إإإداا وباشإإإر المعلإإإية 
ويقيمها كيل  لا   ال رفة أو اللنعة للم مهللا وريإد الإاعل  مإا دا  فيإه لإال اا 

 .( )له
ال إإدود ال و إإوز العفإإو لنهإإا م لقإإاا سإإوات مإإهللا الم نإإم  :الولدد  الًالددث
 يا رفإإإا اضمإإر  لإم القانإإم فإإإ هللا لفإإا أ إإد ما كإإإاهللا لفإإون لليإه أو مإإهللا ولإإم اضمإإر 

 : إال ( )دلوإ  يل  ما روى لإهللا لبدت بإهللا لمرو بهللا العإاص -ل وا ال أثإر له
 , (3)"اعإافوا ال إإدود فيمإا بوإإنك  فمإإا بل نإم مإإهللا  إد فقإإد و إإ " -- إال رسإإول ت

 

                                                

, المهإإإإي      لإإإإم  28ص 5, كشإإإإام القنإإإإاع  إإإإإ55ص 1 اشإإإإية ابإإإإهللا لابإإإإدوهللا  إإإإإ ( )
 .316ص  للشورازى  إ

لبإإدت بإإهللا لمإإرو بإإهللا العإإاص القرشإإم كنواإإه أبإإودمحم لنإإد اضمثإإر ويقإإال أبولبإإدالر مهللا,  ( )
بإإوهللا مولإإد ما  ال اثناإإا لشإإرا سإإنة, وكإإاهللا لالمإإاا  إإرأ القإإرآهللا أسإإل   بإإ  أبيإإه ويقإإال لإإ  يكإإهللا 

والماإإ  الماقدمإإة وكإإاهللا لإإواماا  وامإإاا االيإإاا لماإإا  ت وكإإاهللا يعاإإرم لإإه أبإإو ريرا باإلمثإإار 
مهللا العل  و و أ د مهللا  ا ر  و وأبون  ب  الفا  وشهد ما أبيه فا  الشإا  وكانإت  معإه 

فوهللا واهالإإه فإإم و إإت وفااإإه  إإال أ مإإد بإإهللا رايإإة أبيإإه وإإو  الورمإإو  وشإإهد معإإه أينإإاا لإإ
و إإال غوإإرن  53 نبإإ  مإإات لبإإدت ليإإالم ال إإرا فإإم واليإإة وزيإإد بإإهللا معاويإإة وكانإإت سإإنة 

, و وإإ  مإإات بأرنإه بالسإإبا مإإهللا 23سإنة, و وإإ  سإنة  2و إإو ابإإهللا  52مإات بمكإإة سإنة 
و إإو ابإإهللا  56و وإإ  مإإات بملإإر سإإنة  66و وإإ  اإإوفم بال إإائه سإإنة  56فلسإإ وهللا سإإنة 

 .سنة  2
  , اإللابة فإم امووإز اللإ ابة  إإ369, 319ص 3أسد ال ابة فم معرفة الل ابة  إ 

, االسإإايعا  فإإم معرفإإة اضلإإ ا  ضبإإم لمإإر ووسإإه بإإهللا لبإإدت بإإهللا  36,  36ص
 (.وما بعد ا ا قو  للم دمحم الب اوى م بعة نهنة ملر 965ص 3لبدالبر  إ

شإرب )و إا  لإم فإ نم ماإم للماهإا أ ماهإا أى ا اوزوا لنها وال ارفع( اعافوا ال دود)معنم  (3)
=  , فإإإإإا  البإإإإإارى بشإإإإإرب لإإإإإ ي  البهإإإإإارى البإإإإإهللا   إإإإإر(ال إإإإإافن ل إإإإإالل الإإإإإدوهللا السإإإإإوو م

دار ( كرا يإإة الشإإفالة فإإم ال إإد  يا رفإإا  لإإم السإإل اهللا)بإإا   82ص   العسإإقالنم  إإإ=
كاإا  ال إدود بإا  العفإو لإهللا  1325 إدوب ر إ   33 ص 1المعرفة وسنهللا أبم داود  إ
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 .( )بهالم العقوبة الاأدوبية ف نه و وز العفو لنها
أهللا ال إدود للإم اهإاالم أنوالهإا اشإار ت الشإريعة فوهإا  :لرابد الول  ا

ثبااها للإم ال إانم فمإثالا  ريمإة الزنإا يشإارى فوهإا شإهادا  شرو اا معونة إل اماها وام
أربعة شهود وال رائ  اضهرى لل إدود ال اثبإت  ال بشإهادا شإا دوهللا بهإالم العقوبإة 

 .( )الاأدوبية فال يشارى فوها ال  الشروى
أهللا ال إإدود ال ا إإوز الشإإفالة فوهإإا لنهإإم الشإإارع لإإهللا  :خددامسالولدد  ال

الشفالة فإم ال إدود لمإا روى لإهللا لائشإة فإم  لإة المإرأا المهزوميإة الاإم سإر ت 
أاشإإإفا فإإإم  إإإد مإإإهللا  إإإدود " --وشإإفالة أسإإإامة بإإإهللا زيإإإد فوهإإإا فقإإإال لإإإه الرسإإإول

 .(1)بهالم العقوبة الاأدوبية ف نه يشفا فوها. (3)"ت
لر وع فم ال د سوات لهللا اإل رار أو الشإهادا يعمإ  أهللا ا :الول  الساحس

فيإإإه ويسإإإق ه ضهللا الشإإإارع أمإإإر بإإإدرت ال إإإد لإإإهللا المسإإإلموهللا بقإإإدر االسإإإا الة و إإإيا 
الر إوع يعابإإر شإإبهة دارئإإة لل إد فاسإإق ه بإإدلو  مإإا  إدب مإإا مإإالز  ونمإإا الاإإرم 

 لإم  فلما أزلقاه ال  ارا  ر  فأ نرون و الون ر مإاا و ونمإا ي بإوا بإه. بالزنا ور  
 .(6)(فهال اركامون واو  فواو  ت لليه)وأبل ون بما  دب  ال له   --الرسول

                                                                                                                

ا لإإإإإ  ابلإإإإإم السإإإإإل اهللا مرا عإإإإإة دمحم م إإإإإم الإإإإإدوهللا لبدال موإإإإإد ى دار الفكإإإإإر, ال إإإإإدود مإإإإإ
ى دار الماإ   25ص 8, سإنهللا النسإائم  إإ383ص 1لل إام  النيسإابورى  إإ -المسادر 
 .العلمية

 5, كشإإام القنإإاع  إإإ 35ص  , المهإإي  للشإإورازى  إإإ55ص 1 اشإإية ابإإهللا لابإإدوهللا  إإإ ( )
م  إإامم موا إإ  ال لوإإ  لل  إإا  , الاإإال واإلملوإإ  لمهالإإر هلوإإ  للمإإواق للإإ1  ص
 . 8 , اض كا  السل انية ضبم يعلم ص9 3ص 5 إ

, 2ص 1,  اشإإية ابإإهللا لابإإدوهللا  إإإ16 ص 3ا فإإة الفقهإإات لعإإالت الإإدوهللا السإإمر ندى  إإإ ( )
 .55 ص 5كشام القناع  إ 11

كاا  ال دود با  كرا ية أهللا يشفا فم ال دود,  ال أبوليسإم  38ص 1سنهللا الارميى  إ (3)
 .ل ي   دوب  سهللا

, المهإإإإي  9 3ص 5, موا إإإإ  ال لوإإإإ  لل  إإإإا   إإإإإ1ص 1 اشإإإإية ابإإإإهللا لابإإإإدوهللا  إإإإإ (1)
 . 8 , اض كا  السل انية ضبم يعلم ص 35ص  للشورازى  إ

كاإإا  ال إإدود مإإا  إإات فإإم درت ال إإد لإإهللا المعاإإرم  يا ر إإا  35ص 1سإإنهللا الارمإإيى  إإإ (6)
 .و ال أبوليسم  دوب  سهللا 8 1  دوب ر   
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ادرتوا ال إإإإإإإإإإدود بالشإإإإإإإإإإبهات لإإإإإإإإإإهللا المسإإإإإإإإإإلموهللا مإإإإإإإإإإا )أينإإإإإإإإإإاا  --و إإإإإإإإإإال
اسإإإإإا عا  فإإإإإإ هللا و إإإإإإدا  للمسإإإإإإل  مهر إإإإإإاا فهلإإإإإوا سإإإإإإبوله فإإإإإإ هللا اإلمإإإإإإا  ضهللا وه إإإإإإئ 

ة , و إإإإإيا بهإإإإإالم العقوبإإإإإ( )(فإإإإإم العفإإإإإو هوإإإإإر لإإإإإه مإإإإإهللا أهللا وه إإإإإئ فإإإإإم العقوبإإإإإة
 .( )الاأدوبية  وب اقا  ما الشبهة

يا أ إي  فإإال بإإد مإإهللا   اماإإه للإإم  :الولدد  السدداب  أهللا ال إإد وا إإ    اماإإه وام
رفا القلإ  لإهللا ثالثإة : )المكله البالم العا   ل دوب الرسول لليه السال   وب  ال

لإإإهللا النإإإائ   اإإإم يسإإإايقن ولإإإهللا ال فإإإ   اإإإم ي إإإال  ولإإإهللا الم نإإإوهللا  اإإإم وبإإإرأ أو 
 .(3)(يعق 

لمكلإإإه  يا أسإإإقط لنإإإه الاملوإإإه فإإإم العبإإإادات واإلثإإإ  فإإإم المعالإإإم ف وإإإر ا
فال د المبنم للم الدرت بالشبهات أولم بهالم العقوبإة الاأدوبيإة ف نإه غوإر وا إ  

 .(1)  اماه كما أنه يقا  للم الل ور والم نوهللا 
أهللا ال إدود يسإاوى فوهإا  ميإا النإاس ال فإرق بإوهللا شإريه  :الول  الًدامن
 نمإإإا  لإإ  مإإإهللا كإإاهللا  إإإبلم  أنهإإ  كإإإانوا  يا سإإإرق : )--وونإإيا ل إإإدوب الرسإإول

يا سإإإرق فإإإوه  النإإإعوه أ إإإاموا لليإإإه ال إإإد وأيإإإ  ت لإإإو أهللا  فإإإوه  الشإإإريه اركإإإون وام
 .(6)(فا مة بنت دمحم سر ت لق عت ود ا
                                                

كاإا  ال إدود بإإا  مإا  إإات فإم كرا يإة أهللا يشإإفا فإم ال إإدود  38ص 1سإنهللا الارمإيى  إإإ ( )
 8وسإإنهللا النسإإائم  إإإ  3 ص 1 إإال أبوليسإإم  إإدوب  سإإهللا لإإ ي , سإإنهللا أبإإم داود  إإإ

 . 2ص
 135ص 2, نهاية الم اال  لإم شإرب المنهإال للرملإم ى5 ص 1 اشية ابهللا لابدوهللا  إ ( )

 .9  ص 5, موا   ال لو  ى81ص 5ى ال لبم, كشام القناع  إ
  3ص 1ى دار لإإادر, سإإنهللا الارمإإيى  إإإ 15 ص  مسإإند اإلمإإا  أ مإإد بإإهللا  نبإإ   إإإ (3)

كاا  ال دود با  ما  ات فيمهللا ال و   لليإه ال إد  إال أبوليسإم  إدوب  سإهللا غريإ , 
كاإإا  ال إإدود بإإا  فإإم الم نإإوهللا يسإإرق أو يلإإو   إإداا,  15 ص 3وسإإنهللا أبإإم داود  إإإ

 .وال دوب مهللا رواية اإلما  للم بهللا أبم  ال 
, كشإإام القنإإاع  31ص  , المهإإي  للشإإورازى  إإ28, 55ص 1اشإية ابإإهللا لابإإدوهللا  إإ  (1)

ا قوإإ  ز وإإر الشإإاويم, موا إإ   21 ص 1, المإإافم البإإهللا  دامإإة  إإإ   , 28ص 5 إإإ
  , الإإرو  المربإا للبهإإوام  إإإ9 3ص 5لل  إإا   إإ -ال لوإ  والاإإال واإلملوإ  بهامشإإه

 .الفرق الثانم 29 ص 1, الفروق  إ383ص
 .ه و يا  دوب أسامة بهللا زيد  وهللا  ات يشفا للمرأا المهزومية الام سر تسب  اهري  (6)
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بهإإالم العقوبإإة الاأدوبيإإة الاإإم وهالإإه   اماهإإا بإإاهاالم  إإال ال إإر  و إإإال 
 .( )لا به

فوا النإاس بالنسإبة للعقوبإة الاأدوبيإة  لإم أربعإة ليل  نرى أهللا اض نإام  إد لإن
مرااإإإ  كإإإ  مرابإإإة منهإإإا اإإإؤد  بعقوبإإإة أهإإإه مإإإهللا المرابإإإة الاإإإم الوهإإإا و إإإم مرابإإإة 
أشإرام اضشإرام و إ  العلمإات ثإ  مرابإإة اضشإرام و إ  الإد ا وهللا بإاضلال  ثإ  مرابإإة 

 .( )اضوساى مهللا الناس و   السو ة ث  مرابة اضهسات
شإرع اعبإدياا ف إد مإهللا سإرق ربإا دونإار أو مائإة ألإه ال إد  :الول  التاس 

وا إإد بهإإالم العقوبإإة الاأدوبيإإة  وإإب اهالإإه ابعإإاا لل إإر  ومقإإدارن وليمإإا  أو نائبإإه 
أو مإهللا لإإه واليإإة الاأدوإإ  أهللا وهاإار العقوبإإة الاإإم اناسإإ  الإين  الإإيى و إإا مإإهللا لإإو  

 .(3)أو اوبو  أو نر  أو  بس أو نفم
دونإة أهللا اضد  وإا لن بالزمإاهللا والمكإاهللا فمإهللا ولقد  ال ابهللا نا م فم شرب الم

للم ت فم المعبة أهص ممهللا للان فم ال ر  ومإهللا للإان فإم ال إر  أهإص 
 .ممهللا للان فم مكة ومهللا للان فم مكة أهص ممهللا للان هار ها

فإإ هللا الم إإار   يا  (1)ال إإد ال يسإإقط بالاوبإإة  ال ال رابإإة :الولدد  العاشددر
بهالم العقوبة الاأدوبية  وإب اسإقط بالاوبإة اا   ب  المقدرا لليه سقط لنه ال د 

 .(6) يا كانت  قاا هلل اعالم أما  يا كانت  قاا مدمم فاسقط بعفو لا   ال  

                                                

 . 8 ص 1, الفروق للقرافم  إ  ص 8نهاية الم اال  لم شرب المنهال للرملم  إ ( )
 .55ص 1 اشية ابهللا لابدوهللا  إ ( )
 5موا إإإ  ال لوإإإ  لل  إإإا  و اشإإإية الاإإإال واإلملوإإإ  لمهالإإإر هلوإإإ  للموافإإإ  لليإإإه  إإإإ (3)

 .83 ص 1الفروق  إ ,5 3, 9 3ص
المع إ  )المقاالة وا ل  للم ال ن  وللم سل  الشهص  ميا ما يملإ  : ال رابة ل ة (1)

شإإرلاا  إإال ابإإهللا لرفإإة الهإإرول إلهافإإة سإإبو  بأهإإي مإإال ( ى الثانيإإة 53 ص  الوسإإط  إإإ
ال ريإ  ال = =م ار  بمكابرا  اال أو هوم أو ي ا  لق  أو  ا  هفية أو لم رد   ا 

 (.ى دار الرشاد ال دوثة 1 3ص 5موا   ال و  لله ا   إ)داوا وال لاأثرن إلمرا وال ل
ى  361ص 1, الشرب المبوإر و اشإية الدسإو م لليإه  إإ 8ص 1 اشية ابهللا لابدوهللا  إ (6)

, والاإإال واإلملوإإ  لمهالإإر 325ص  دار   يإإات الماإإ  العربيإإة, المهإإي  للشإإورازى  إإإ
, الفإإإروق 9 3ص 5لل  إإإا   إإإإ -هلوإإإ  للإإإم  إإإامم موا إإإ  ال لوإإإ  لمهالإإإر هلوإإإ 

 . 8 ص 1للقرافم  إ
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أهللا ال د يكإوهللا فإم مقابلإة المعالإم الاإم او بإه  :الول  الحاحى عشر
ولإإإيا ال و إإإ   ال للإإإم المكلإإإه كمإإإا سإإإب  بهإإإالم العقوبإإإة الاأدوبيإإإة  وإإإب امإإإوهللا 

 .( )رن و د اموهللا ل ور معليةللم المكله وغو
 :الفرق بين التأحيب والتعزير: ًاييا

 :وليعرف التعزير أوال
ملدر لإزر و إو بمعنإم اللإو  واضد  وي لإ  للإم المنإا  :التعزير ل ة

والإرد كإإيل  وي لإ  للإإم الاع إي  والاإإو ور ومإإهللا معنإان النلإإر بالسإوه يقإإال لإإزرن 
تِِمددوِهمألانإإه و إإوان  إإال اعإإالم  ر  يِددوا أى انلإإرو   و إإال اعإإالم  َوَعز  م  ل تِؤ 

ِروه بمعنإم انلإرون والعإزر والاعزيإر نإر  دوهللا ال إد . ب اَّلل   َوَرِسول    َوتِعَز  
يقإإإإال لإإإإزرت فالنإإإإاا  يا أدباإإإإه وفعلإإإإت بإإإإه مإإإإا وردلإإإإه لإإإإهللا القبإإإإي  فألإإإإ  الاعزيإإإإر 

 .الاأدو 
 .( )وي ل  للم النكاب يقال لزر المرأا لزراا  يا نك ها

 :يكر الفقهات اعريفات لدا للاعزير :ى الشرعالتعزير  
 .(3)بأنه اأدو  دوهللا ال د الحيفية عر    ( 
لقوبإة غوإر مقإدرا مإهللا  بإ  الشإارع لمعلإية ت  :وعر   المالاية بأيد  ( 

 .(1)اعالم أو ل   آدمم

 .(6)اأدو  للم ين  ال  د فيه وال كفارا :وعر   الشا عية بأي  (3

 .(5)ه يمنا مما ال و وز فعلهالاأدو  ضن :وعر   الحيابلة بأي  (1

                                                

 .85 ص 1المرا ا السابقة, الفروق للقرافم  إ ( )
ومإا بعإد ا دار المعإارم مإادا لإزر, المع إ   1 5 ص 1لساهللا العر  البإهللا من إور  إإ ( )

 بعإإة هالإإة بإإوزارا الاربيإإة  5 1ى الثانيإإة والمع إإ  الإإو وز ص 698ص  الوسإإيط  إإإ
 .والاعلي 

دار     ص 6, المفايإإإة للإإإم الهدايإإإة للهإإإوارزمم  إإإإ55ص 1هللا لابإإإدوهللا  إإإإ اشإإإية ابإإإ (3)
 .  يات الاراب العربم

ى  8  ص   , الإيهورا لشإها  الإدوهللا القرافإم  إإ361ص 1للدردور  إإ -الشرب المبور (1)
 .دار ال ر  اإلسالمم ا قو  دمحم بوهبزا

 .الميةالمكابة اإلس 35 ص 1 اشية الب ورمم للم شرب منهال ال ال   إ (6)
 .388ص  الرو  المربا بشرب زاد المسانقا  إ (5)
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ومإإهللا هإإالل ن رانإإا للاعريفإإات السإإابقة ن إإد أهللا الفقهإإات  إإد اافقإإوا  ميعإإاا للإإم 
أهللا الاعزيإر مإإا  إو  ال لقوبإإة غوإر مقإإدرا للإم معلإإية أو ينإ  وال إإر  منإه  إإو 
اإللالب والاهيو  والز ر لإهللا فعإ  المنكإرات و إيا  إو الهإدم مإهللا الاأدوإ  و إيا 

 .هللا كال منهما لقوبة غور مقدراو ه االافاق بونهما أ
 :ولان يختلفان من عحة أول 

أهللا الاعزيإإإر لقوبإإإة يفرنإإإها ال إإإام  أو القانإإإم أو نائبإإإه  :الولددد  األو 
أما الاأدو  فهو لقوبة يقو  بها ال إام  أو غوإرن مإهللا اض  أو  -بمهللا ارام  مو به
 .الزول أو المعل 

را وا إدا أمإا الاأدوإ  الاعزير  د يكوهللا له أ ارام  ولو لم :الول  الًايى
 .فلال ي  ان رام الاادن المرت

الاعزيإإر الوا إإ   إإ  للعبإإد كالقإإيم ون إإون واو إإه للإإم  :الولدد  الًالددث
 .الدلوى والم البة به بهالم الاأدو  ف نه ال ي اال  لم م البة

الاعزير ي اال  لم سإماع البونإات والاأدوإ  ال ي اإال  لإم  :الول  الراب 
 .( )يل 

ذه الفننروا البسنيأة ل ننو  لع التعاينر والتأديننب منا   ننا إال    ومنن الننال   ن  

كل تني مرتادفنتني ععننى وا ند و نو الع وبنة ال نادرا الرنكناو   نب لو         

مع ية مل يرد فيها من  بل الشارع ن ندير إال لع التأدينب ل نا وامنل منن      

التعاينر نع التعاينر ال ي نوه بن  إال احلنناكا لو  افبن  أنالب التأدينب  ينن         

  احلاكا وانو لتأديب ابن  والاوج لعنالج  شنوز زوهتن  واععلنا  نند      ي ي 

نعلي نن  لل ننبى وا تسننب  ننند  يامنن  بع لنن  بننالنهى  ننن اعنكننر وانمننر      

 .باععروب

                                                

, موسإإولة فقإإه   3ص 5, كشإإام القنإإاع للبهإإوام  إإإ56ص 1 اشإإية ابإإهللا لابإإدوهللا  إإإ ( )
 .ى دار النفائس 88  لعة  م ص -لمر بهللا اله ا 
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 الوالية وأنواعها: ثالثاً 
ا لإإإإ  للإإإم كثوإإإإر مإإإهللا المعإإإإانم منهإإإا السإإإإل اهللا واإلمإإإإارا : ل إإإة : معنإإإم الواليإإإإة 

 .( )النلرا والولم  و النالر 
اعإإددت لبإإإارات الفقهإإإات فإإم معنإإإم الواليإإإة وكانإإت كلهإإإا اإإإدور : فإإم االلإإإ الب 

انفوي القإول للإم ال وإر شإات أو :   ول معنم وا د و و السل ة وكاهللا معنا ا  و
 .( )أبم

واشإإم   يإإا  فهإإم بهإإيا الاعريإإه اشإإم  اإلمامإإة الع مإإم وال سإإبة وواليإإة الم إإال  
 .ئونه الشهلية والماليةشهص كبور راشد للم شهص  الر فم ادبور ش

 :أنواع الوالية
ما اهللا اموهللا هالة ولم  منهما أ كا  ااعل  بهما  :الوالية  ما أهللا اموهللا لامة وام

سإإل ة للإإم الإإزا  ال وإإر وانفإإاي الالإإرم لليإإه بإإدوهللا افإإوي  : الواليإإة العامإإة  ( 
نإإموهللا للإإم مرافإإ  منإإه, و إإم ااعلإإ  بإإأمور الإإدوهللا والإإدنيا والإإنفس والمإإال وا

ها مإإإهللا أ إإإ   لإإإ  الملإإإال  لفمإإإة ودرت المفاسإإإد لنهإإإا و إإإم ال يإإإاا وشإإإئون
منلإإإ  دونإإإإم ودنوإإإإوى لا قوإإإ  ثالثإإإإة أمإإإإور اضمإإإر بإإإإالمعروم والنهإإإإم لإإإإهللا 

 (3) .المنكر وأدات اضمانات  لم أ لها وال ك  بونه  بالعدل
ضنإإإإه نائإإإإ  لإإإإإهللا السإإإإل اهللا وواليإإإإإة  ويقلإإإإد بهإإإإين الواليإإإإإة واليإإإإة القانإإإإإم 

 .اإلما  أو هليفة المسلموهللاالم اس  وك  مهللا لونوا مهللا  ب  
الفقهإإإإم للإإإإم ثالثإإإإة نإإإإرو  مإإإإهللا   لإإإإ  فإإإإم االسإإإإاعمالواالواليإإإإة الهالإإإإة  ( 

 :السل ة و م

النيابإإإة ال بريإإإإة الاإإإإم يفإإإإو  فوهإإإإا الشإإإإرع أو القنإإإإات شهلإإإإا راشإإإإداا كبوإإإإراا  ( )
 .لوالرم فم شئوهللا القالر المالية والشهلية

                                                

  52لإإإ  مإإادا أولإإم, الملإإباب المنوإإر  إإإ 5 19لإإإ 5لسإإاهللا العإإر  البإإهللا من إإور  إإإ ( )
 .المكابة العلمية

ى الثانيإإة سإإنة  66, 61لإإإ 3 اشإإية رد الم اإإار للإإم الإإدر المهاإإار البإإهللا لابإإدوهللا  إإإ ( )
 .مل ه البابم ال لبي 385 

ى دار الماإإ  العلميإإة  86 الإإرق ال كميإإة فإإم السياسإإة الشإإرلية البإإهللا  إإي  ال وزيإإة لإإإ (3)
 .15   بالرم واض كا  السل انية للماوردى لإ 986  إ , 6 1 س,ا 
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 .والية الماولم للم الو ه و م والية مالية م نة ( )

الاإإم  علهإإا الشإإرع بوإإد أ إإ  القاوإإ  فإإم اسإإايفات القلإإاص مإإهللا  االإإه السإإل ة  (3)
. ژڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ : أو العفإإو لنإإه  لإإم الديإإة وفقإإا لقولإإه اعإإالم 

 ( )

  

والواليإإة الهالإإة لنإإد و ود إإا أ إإوى مإإهللا الواليإإة العامإإة لو إإود سإإببها و إإو القرابإإة 
 .( )الدالية  لم كمال الشفقة للم المولم لليه

 

 
 

                                                

 .33ة اإلسرات آي ( )
ى دار الماإإإ   55 , اضشإإإبان والن إإائر البإإهللا ن إإإ  لإإإ 316لإإإ 3والإإد للزركشإإم  إإإإالق ( )

, ى  دار الماإ  العلميإة  إات فإم  66 ,  61 العلمية , اضشبان والن ائر للسوو م لإ
 .القوالد الفقهية والوالية الهالة أ وى مهللا الوالية العامة



 

 

 

 { 778 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 فى إطار الوالية العامة التأديب

 

 

 

 
 

 المبحث األول
 

 :ويشتمل على مطلبين
 دور احلاكم فى عقوبة التأديب : املطلب األول

 األدلة الدالة على حق احلاكم فى التأديب: املطلب الثانى
 



 

 

 

 { 778 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 فى إطار الوالية العامة التأديب

 المطلب األول
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 هللا والية أمر النإاس مإهللا أل إ  وا بإات الإدوهللا بإ  ال  يإا  للإدوهللا وال للإدنيا  ال 

فإإال اإإا  ملإإل اه   ال باال امإإاع ل ا إإة بعنإإه   لإإم بعإإ  وال بإإد لهإإ  لنإإد بهإإا 
باوليإإإة والا أمإإإور  --اال امإإاع مإإإهللا رأس وأموإإر وإإإدبر شإإإئونه  لهإإيا أمإإإر النبإإم

 .للم المسلموهللا
 يا هإرل ثالثإة فإم ) إال  --أهللا رسإول ت --لهللا أبم سعود الهدرى 

 .( )(سفر فلوؤمروا أ د  
ال ي إإ  لثالثإإة يكونإإوهللا بفإإالا ) إإال  --لنبإإمولإإهللا لبإإدت بإإهللا لمإإرو أهللا ا
 .( )(مهللا اضر   ال أمروا للوه  أ د  

دلو  للم أنإه يشإرع لمإ  لإدد بلإم ثالثإة فلإالداا أهللا وإؤمروا : ففم ال دوثوهللا
للوه  أ د   ضهللا فم يل  السالمة مهللا الهالم اليى وؤدى  لم الاالم فما لإد  

 إإإوان فوهلمإإوهللا ومإإإا الاإإأمور يقإإإ   الاإإأمور يسإإابد كإإإ  وا إإد برأيإإإه ويفعإإ  مإإإا ي إإاب 
يا شإإإرع  إإإيا لثالثإإإة يكإإإوهللا فإإإم فإإإالا مإإإهللا اضر  أو  االهإإإاالم وا امإإإا الملمإإإة وام
يسإإافروهللا فشإإرلواه لعإإدد أمثإإر يسإإكنوهللا القإإرى واضملإإار وي اإإا وهللا لإإدفا الا إإال  

 .(3)وفل  الاهال  أولم وأ رى 
يلإإ   ال فإإاهلل اعإإالم  إإد أو إإ  اضمإإر بإإالمعروم والنهإإم لإإهللا المنكإإر وال وإإا  

مإإإارا وكإإإيل  سإإإائر مإإإا أو بإإإه ت اعإإإالم مإإإهللا ال هإإإاد والعإإإدل وام امإإإة ال إإإال  بقإإإوا وام
وال مإإإإإا واضليإإإإإاد ونلإإإإإر الم لإإإإإو  وام امإإإإإة ال إإإإإدود كإإإإإ   إإإإإيا ال وإإإإإا   ال بإإإإإالقوا 

                                                

  8ص 3هللا اضشإإعب الس سإإاانم اضزدى  إإإسإإنهللا أبإإم داود ليمإإا  أبإإم داود سإإليماهللا بإإ ( )
وال إإإدوب  سإإإهللا ضهللا  558    إإإدوب ر إإإ   92  - إإإإ 39 اعلوإإإ  لإإإزت الإإإدلاس ى 

ال دوب اليى ل  ويكر اإلما  أبوداود لنه شوئاا يكوهللا لال اا و سناا و يا مإا يكإرن اإلمإا  
م مكابة الن إاب بنإ 55 ص  النواوى فم كاابه ادري  الراوى فم شرب اقري  النواوى  إ

 .لزت للم ل ية. سويه ا قو  د
 .ى دار لادر 22 ص  مسند اإلما  أ مد بهللا  نب   إ ( )
نو  اضو ار شرب مناقم اضهبإار مإهللا أ ادوإب سإود اضهيإار ليمإا  دمحم بإهللا للإم بإهللا دمحم  (3)

ى دار  -ا قوإإإإ  واهإإإإريال أ ادوثإإإإه لعلإإإإا  الإإإإدوهللا اللإإإإباب م 91 ص 8الشإإإإوكانم  إإإإإ
 . 998  - إ8 1 القا را ى الهامسة  -ال دوب



 

 

 

 { 778 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 فى إطار الوالية العامة التأديب

ولإإيا  إإالوا و إإ  للإإم المسإإلموهللا نلإإ  اضئمإإة والإإوالا وال كإإا  وي إإ  . ( )واإلمإإارا
 .( )اضمثر  لم أنها وا بة
ا ت اعإإإالم القإإإوانوهللا السإإإماوية ض إإإ  اضر  كإإإاهللا المإإإراد منهإإإا و ونمإإإا ونإإإ

الم اف إإة للإإم اإلنسإإاهللا و يااإإه ولإإوناا لإإه لإإهللا الاعإإر  باإلوإإيات مإإهللا غوإإرن  اإإم 
اسإاقي   يااإإه ويإإامكهللا مإهللا القيإإا  بمإإا كلإه بإإه مإإهللا  الإة ت وال ااع إإ  شإإرائا ت 

ابإه ل إد مإهللا ال إدود اعالم وكاهللا مهللا وهاله  ين القوانوهللا ا إ  لقوباإه سإوات بارام
ك إإد الزنإإا أو السإإر ة أو شإإر  الهمإإر أ  كإإاهللا ارامابإإه لمعالإإم ال  إإد لهإإا مقإإدر 
فم الشريعة فو   اعزيرن  ام ال يكوهللا  يا مإدلاا ل وإرن بارامإا  مثإ   إيا العمإ  
وكاهللا  إيا اضمإر بالاأدوإ  والاعزيإر للمن إرم مإهللا الرليإة موكإول  لإم اإلمإا  ب كإ  

 .رلاواه ووالواه للوه 
أال كلمإإإ  راع وكلمإإإ  مسإإإئول ) إإإال  --لإإإهللا النبإإإم --لإإإهللا ابإإإهللا لمإإإر

 .(3)(ال دوب.... لهللا رلواه فاضمور اليى للم الناس راع و و مسئول لهللا رلواه
ففإإإم ال إإإدوب بيإإإاهللا أهللا اضموإإإر بمإإإا اسإإإارلان ت للإإإم اضمإإإة م الإإإ  بالعإإإدل 

 .(1)فوها والقيا  بملال  المؤمنوهللا فم دونه  ودنيا   وماعلقااه 
أ إإإإ   إإإإيا كإإإإاهللا   امإإإإة ال إإإإدود وا بإإإإة للإإإإم والا اضمإإإإور فإإإإ هللا ت وإإإإيع  مإإإإهللا

وكإإ  مإإهللا ورامإإ  معلإإإية ال  إإد فوهإإا مقإإإدر وال . (6)بالسإإل اهللا مإإا ال وإإيع بإإإالقرآهللا
كفارا و   معا باه مهللا  بإ  الإولم اعزيإراا وانكإيالا واأدوبإاا بقإدر مإا وإران الإوالم للإم 

 .(5) س  كثرا الين  و لاه وب س   ال المين 
 مطلب الثانىال

                                                

ى دار الماإإإإ   38 البإإإإهللا ايميإإإة ص -السياسإإإة الشإإإرلية فإإإإم  لإإإالب الرالإإإإم والرليإإإة ( )
.  , ال سإبة فإم اإلسإال 988 - إإ158 لبناهللا كابه أبإويعلم القويسإنم  -العلمية بوروت
 .  99  - إ  1 ى دار الما  العلمية بوروت لبناهللا  9البهللا ايمية ص

 .91 ص 8للشوكانم  إ -نو  اضو ار ( )
( 9 8 )كاإا  اإلمإارا  إدوب ر إ   58 ص   ل ي  مسل  ما شإرب النإووى لليإه  إإ (3)

 بعإة  دوإدا م ققإه ومفهرسإة ومر مإة  -المكابإة الاوفيقيإة -ا قو   ه لبدالرؤوم سإعد
 .اض ادوب واضبوا   بقاا للمع   المفهرس ضلفاظ ال دوب

   بهللا شرم النووى الدمشقم  إإ شرب النووى للم ل ي  مسل  ليما  أبم زكريا ي وم (1)
 .58 ص

المسإإمم الفراسإإة المرنإإية فإإم أ كإإا  السياسإإة  -ال إإرق ال كميإإة فإإم السياسإإة الشإإرلية (6)
ى  55 الشرلية ليما  شإمس الإدوهللا  أبإم لبإدت دمحم بإهللا أبإم بكإر بإهللا  إي  ال وزيإه ص

دوثإإه   هإإرل آيااإإه وأ ا996 - إإإ6 1 لبنإإاهللا ى اضولإإم  -بوإإروت -دار الماإإ  العلميإإة
 .16الشو  زكريا لمورات, ال سبة البهللا ايمية ص

 . 5 السياسة الشرلية فم  لالب الرالم والرلية البهللا ايمية ص (5)
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وو إإد المثوإإر مإإهللا اضدلإإة الاإإم اإإدل للإإم أهللا لل إإام  اأدوإإ  واعزيإإر المه إإئ 
 -لإإلوات ت وسإإالمه لليإإه -مإإهللا النإإاس و إإين اضدلإإة و إإدنا ا فإإم أفعإإال الرسإإول

ومإإهللا  إإوهللا كإإاهللا وإإؤد  مإإهللا ورامإإ  فعإإالا منكإإراا ال  إإد فيإإه  -و إإو القإإدوا اضولإإم لنإإا
 .بعدن ل ابة رسول ت اناه وا نفس المنهال

 :األدلة من السنة النبوية الشريفة: أوال
باله ر ويل  فم الثالثة اليوهللا اهلفوا لإهللا غإزوا ابإو   --اعزير الرسول - 

و إإ  كعإإ  بإإهللا مالإإ  ومإإرارا بإإهللا ربيإإا و إإالل بإإهللا أميإإة ولقإإد يكإإر ت اعإإالم 
يَن  لإإاه  فإإم القإإرآهللا المإإري   وإإب  إإال ت اعإإالم  َوَعلَددى الً حًَددة  ال ددذ 

ِض ب َمددا َرِحبَددج  َوَضدداََج   ِم األَر  فِددوا َحت ددى إ ذَا َضدداََج  َعلَددي ه  ِخل  
م   َن َّللا   إ ال إ لَي    ًِم  تَاَب َعلَدي ه  م  أَي فِِسِهم  َوَظيُّوا أَن  ال َمل َلأَ م  َعلَي ه 

اِب الر   َ ِهَو الت و  يمل يَتِوبِوا إ ن  َّللا  ح 
( ). 

فقد أمر النبم المري  به ر   ولد  الاعام  معهإ  فكإاهللا ال يكلمهإ  أ إد لمإدا 
 .( )همسوهللا ووماا ويل  اأدوباا له  ولقاباا وز راا لما فعلون

فإروى لإهللا لبإدت  -للهاا  الي   مإهللا وإد الر إ  و ر إه أرنإاا  --نزله - 
 ر إه رأى هااماا مهللا ي   فإم وإد ر إ  فنزلإه ف --ابهللا لباس أهللا النبم

فقوإإ  للر إإ  بعإإدما " يعمإإد أ إإدك   لإإم  مإإرا مإإهللا نإإار فو علهإإا فإإم وإإدن"و إإال 
 إال ال وت ال آهإين أبإداا و إد  -هإي هاامإ  انافإا بإه --ي   رسإول ت
 .-(3)- ر ه رسول ت

                                                

 .8  سورا الاوبة آية  ( )
ى دار الريإإاهللا  93 ص 8فإإا  البإإارى بشإإرب لإإ ي  البهإإارى البإإهللا   إإر العسإإقالنم  إإإ ( )

فإإإم ألإإإول اض نإإإية     ققإإإه م إإإ  الإإإدوهللا اله وإإإ , ابلإإإرا ال كإإإا 982 - إإإإ152 
  968  - إإإإ328 ى اضهوإإإرا  95 ص  للقانإإإم ابإإإهللا فر إإإوهللا  إإإإ -ومنإإإا ال اض كإإإا 

 .مل فم البابم ال لبم للم  امم فا  العلم المالمم
كاا  اللباس والزينة بإا  ا إري  هإاا   61ص 1 ل ي  مسل  ما شرب النووى لليه  إ (3)

 .58 ص الي   للم الر ال, ال رق ال كمية البهللا  ي  ال وزيه
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ففإإإم ال إإإدوب أزال الرسإإإول المإإإري  المنكإإإر الإإإيى رآن ولإإإيس لإإإه لقوبإإإة مقإإإدرا 
و إإيا  زالإإة للمنكإإر  -راا ل وإإرن لإإهللا أهللا يفعإإ  مثلإإهولمإإهللا فعإإ  يلإإ  اأدوبإإاا للر إإ  وز إإ

 .( )بالود لمهللا  در للوها

لعبإإإإإإدت بإإإإإإهللا لمإإإإإإرو بإإإإإإهللا العإإإإإإاص با ريإإإإإإ  الثإإإإإإوبوهللا  --أمإإإإإإر الرسإإإإإإول -3
للإإم  --رأى رسإول ت:  إال --المعلإفريهللا لإهللا لبإدت بإإهللا لمإرو

أأمإإإإإإ  أمراإإإإإ  بهإإإإإإيال  لإإإإإت أغسإإإإإإلهمال  إإإإإال بإإإإإإ  . ثإإإإإوبوهللا معلإإإإإإفريهللا فقإإإإإال
 .( )أ ر هما

نمإإا أمإإرن ب ر همإإا لقوبإإة وا لي إإاا لز إإرن وز إإر غوإإرن لإإهللا مثإإ   إإيا الفعإإ   وام
 .(3)ضهللا  يا مهللا لباس النسات وزيههللا

هإإرا ه  مإإهللا المدونإإة (1)بإإالمهنثوهللا --فعإإ  النبإإم -1 فلقإإإد . واضمإإر بنفإإإوه  وام
و إال العلمإات . مهنثوهللا يقال لهما مااعإا و واإا  لإم ال مإم --غر  النبم

 :ثة معاهللا هللا  هرال المهنب ونفيه كاهللا لثال

 .أنه كاهللا ي هللا أنه مهللا غور أولم اإلربه وكاهللا منه  وياما  بيل : أ د ا
ولإإفه النسإإات وم اسإإنههللا ولإإورااههللا ب نإإرا الر إإال و إإد نهإإم أهللا الإإه : الثإإانم

 .المرأا المرأا لزو ها فكوه  ياا ولفها الر   للر  
مإإا ال أنإه  هإر منإإه أنإه كإاهللا ي لإإا مإهللا النسإات وأ سإإامههللا ولإورااه  للإم : الثالإب

 .(6)ي لا لليه كثور مهللا النسات فكوه الر ال
                                                

 .61ص 1 شرب النووى للم ل ي  مسل   إ ( )
كاإا  اللبإاس والزينإة بإا  النهإم لإهللا  11ص 1 ل ي  مسل  ما شرب النووى لليه  إإ ( )

, ريإإا  اللإإال وهللا مإإهللا كإإال  سإإود المرسإإلوهللا ليمإإا  أبإإم .لإإبس الر إإ  الثإإو  المعلإإفر
 . 999  - إ9 1 ى مكابة المدونة المنورا  669زكريا ي وم بهللا شرم النووى ص

 ., والثيا  المعلفرا الملبوغة بعلفر16ص 1 شرب النووى للم ل ي  مسل   إ (3)
مإإهللا  أحددحهما.  إإو مإإهللا يشإإبه النسإإات فإإم أهال إإه وكالمإإه و ركااإإه و إإو  سإإماهللا: المهنإإب (1)

هلإ  كإيل  ولإإ  واملإه الاهلإ  بإإأهالق النسإات وزيهإهللا وكالمهإإهللا و ركإااههللا بإ  هلقإإه ت 
مهللا ل  يكهللا كيل  بإ   .الًايى -ال  ث  وال لقوبة ضنه معيوركيل  فال ي  لليه وال لا  و 

واملإإه أهإإالق النسإإات و ركإإااههللا و يإإناههللا وكالمهإإهللا فهإإيا  إإو المإإيمو  والإإيى ورد لعنإإه 
 (.36 ص 1 شرب النووى للم ل ي  مسل   إ)

 إإدوب  6  ص 6, سإإنهللا أبإإم داود  إإإ36 ص 1 شإإرب النإإووى للإإم لإإ ي  مسإإل   إإإ (6)
 .ود الدلاساعلو  لزت لب 9 19ر   



 

 

 

 { 778 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 فى إطار الوالية العامة التأديب

أاإإإم بمهنإإإب  إإإد هنإإإ  وديإإإه  --أهللا النبإإإم --كإإإيل  مإإإا روان أبإإإو  ريإإإرا
ور ليإإه بال نإإات فقإإال مإإا بإإال  إإيا فقوإإ  يإإا رسإإول ت واشإإبه بالنسإإات فإإأمر بإإه فنفإإم 

 .بالنفم كاهللا اعزيراا واأدوباا للمهنب --فقنات النبم. ( ) لم النقيا

 إإبس ر إإإالا فإإإم  --أهللا النبإإإم: بإإإهللا  كإإي  لإإإهللا أبيإإإه لإإهللا  إإإدنلإإهللا بهإإإز  -6
 . ( )اهمة ث  هلم لنه

ونإد  ااهإاي سإ هللا للاأدوإإ  . مسإئله:  إال فإم الب إر:  إات فإم نوإ  اضو إار
 .(3)ولمر ولثماهللا ول  ونكر --واسايفات ال قوق لفع  أمور المؤمنوهللا للم

وامإرأا فإم بعإ  أسإفارن  --بونمإا رسإول ت. لهللا لمراهللا بهللا  لوهللا  ال -5
فقإال  --مهللا اضنلار للإم نا إة فنإ رت فلعناهإا فسإما يلإ  رسإول ت

 إإال لمإإراهللا فكإإأنم أرا إإا امهللا امشإإم " هإإيوا مإإا للوهإإا ودلو إإا ف نهإإا ملعونإإة"
 .(1)فم الناس ما يعر  لها أ د

نما فعإ  رسإول ت  إيا ز إراا لهإا ول ور إا  وإب كإاهللا  إد سإب  نهوهإا  --وام
 .(6)لا بها الرسول المري  ب رسال النا ةونهم غور ا لهللا اللعهللا ليل  

                                                

اع, , والنقيإا فإإم الل إإة القإإ و إإيا  إإدوب  سإإهللا 8 19 إإدوب ر إ   1  ص 6أبإوداود  إإإ ( )
الهنإإمات و وإ   إإو المونإإا الإإيى وانقإإا فيإإه المإإات وبإإه سإإمم  إإيا المونإإا و إإو نقيإإا 

لهإإإي المسإإإلموهللا و إإإو مإإإهللا اضوديإإإة الاإإإم وإإإدفا سإإإوله للإإإم مونإإا  مإإإان لمإإإر بإإإهللا اله إإإا  
مع إإإ  البلإإإداهللا )منإإإه وبإإإوهللا النقيإإإا والمدونإإإة لشإإإروهللا فرسإإإها  المدونإإإة يسإإإلمه العإإإر   لإإإم مكإإإة

 .(ى دار الفكر بوروت  35لإ 6ليا وت بهللا لبدت ال موى أبو لبدت  إ
ا قوإإ  الشإإو   بإإرا ي  ل إإوا و إإال  إإدوب  8 ص 1ال إإاما اللإإ ي  سإإنهللا الارمإإيى  إإإ ( )

العلميإة, المكابإة  52ص 8 سهللا, سنهللا النسإائم بشإرب ال إافن  إالل الإدوهللا السإوو م  إإ
 .ما زيادا فم ألفاظ ال دوب ى دار لادر  ص 6ومسند اإلما  أ مد  إ

 .ى دار ال دوب 85 ص 2نو  اضو ار للشوكانم  إ (3)
با  النهم لهللا لعهللا الدوا , ريإا   5  ص 5 ل ي  مسل  ما شرب النووى لليه  إ (1)

شإرم النإووى  اللال وهللا مهللا كال  سود المرسلوهللا ليما  م م الدوهللا أبم زكريإا ي وإم بإهللا
 . 999  - إ9 1 ى مكابة المدونة المنورا  189ص

  , ابلإإإرا ال كإإإا  البإإإهللا فر إإإوهللا  إإإإ5  ص 5 شإإإرب النإإإووى للإإإم لإإإ ي  مسإإإل   إإإإ (6)
 .95 ص
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ف ميا ما سب  مإهللا فعإ  الرسإول المإري  كإاهللا اأدوبإاا لمإهللا ارامإ  فعإالا مهالفإاا 
للشإإريعة وغوإإر منلإإوص للإإم لقوبإإة مقإإدرا لهإإا ومثلإإه الرسإإول ب كإإ  والواإإه للإإم 

 .الناس فهو اإلما  اضل   وكاهللا يل  دليالا للم مشرولية الاأدو  لل ام 
ا اإدات وأسإوا بالرسإول المإري  فإم  -رنإواهللا ت للإوه  -اللإ ابةفع  : ثانيا

اإإأدوبه  المهإإاله ض كإإا  الشإإريعة مإإا دامإإوا  كامإإاا للإإوه  ولنإإيكر بعإإ  اضمثلإإة 
 :للم يل 

نإإر  معإإهللا بإإهللا زائإإدا لازويإإرن  --مإإا روى أهللا سإإودنا لمإإر بإإهللا اله إإا  - 
  بإإيل  فعلإإ -هاامإإاا للإإم نقإإم هإإاا  بوإإت المإإال وأهإإين مإإهللا بوإإت المإإال مإإاالا 

لمر فنربه مائة ث   بسه ث  فم الوو  الثانم نربه مائإة ثإ   بسإه ثإ  فإم 
 .( )الوو  الثالب نربه مائة ث  نفان

 .وكاهللا  يا اأدوباا واعزيراا لازويرن الهاا  و لوله للم المال ب ور   

به إإإإإر نإإإإإبيا الإإإإإيى كإإإإإاهللا يسإإإإإأل  --أمإإإإإر سإإإإإودنا لمإإإإإر بإإإإإهللا اله إإإإإا  - 
بالافقإإإإه لإإإإهللا المشإإإإكالت مإإإإهللا القإإإإرآهللا  لإإإإهللا الإإإإياريات وغور إإإإا ويإإإإأمر النإإإإاس

فنإإإإإربه نإإإإإرباا و يعإإإإإاا ونفإإإإإان  لإإإإإم البلإإإإإرا أو الموفإإإإإة وأمإإإإإر به إإإإإرن فكإإإإإاهللا 
ال يكلمإإإإإه أ إإإإإد  اإإإإإم اإإإإإا  وكاإإإإإ  لامإإإإإ  البلإإإإإد  لإإإإإم لمإإإإإر وهبإإإإإرن باوباإإإإإه 

 .( )فأيهللا للناس فم كالمه

رنإإإإم ت  -أمإإإر سإإإودنا لمإإإإر بإإإهللا اله إإإا  وسإإإإودنا للإإإم بإإإهللا أبإإإإم  الإإإ  -3
ى وبإإإإاع فيإإإإه الهمإإإإور ضهللا مكإإإإاهللا البيإإإإا مثإإإإ  با ريإإإإ  المكإإإإاهللا الإإإإي -لنهمإإإإا
 .(3)اضولية

 .ويل  لاأدو  مال   يا المكاهللا لا ري  الهمر

                                                

, الم نإم  5 , السياسة الشإرلية البإهللا ايميإة ص15ال سبة فم اإلسال  البهللا ايمية ص ( )
, 318ص 5  دامإة المقدسإم  إإوالشرب المبور ليماموهللا موف  الإدوهللا وشإمس الإدوهللا بإهللا 

 .98 ص  ابلرا ال كا  البهللا فر وهللا  إ
 .12, ال سبة البهللا ايمية ص95 ص  ابلرا ال كا  البهللا فر وهللا  إ ( )
, ال سإإبة البإإهللا ايميإإة 58 ال إإرق ال كميإإة فإإم السياسإإة الشإإرلية البإإهللا  إإي  ال وزيإإة ص (3)

ى  56ص 1, و اشإإإإإية ابإإإإإهللا لابإإإإإدوهللا  إإإإإإ92 ص  , ابلإإإإإرا ال كإإإإإا   إإإإإإ 6, 19ص
 . 955  - إ385 مل فم البابم ال لبم ال بعة الثانية 
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روى أهللا سإإودنا لمإإر كإإاهللا  -بنلإإر بإإهللا   إإال --مإإا فعلإإه سإإودنا لمإإر -1
 :يعس بالمدونة فسما امرأا اا نم بأبيات اقول فوها

 هدد  مددن سددبي  إلددى خمددر  أشددربها
 

هددد  مدددن سدددبي  إلدددى يصدددر بدددن  
 حلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 

م به فو دن شاباا  سإناا ف لإ  رأسإه فإازداد  مإاالا فنفإان  لإم البلإرا لإئال فدل
 .( )افااهللا به النسات

لمإإا ا ا إإ   -- لإإر سإإعد بإإهللا أبإإم و إإاص --ا ريإإ  سإإودنا لمإإر -6
لإإإهللا الرليإإإة ولإإإار ي كإإإ  فإإإم دارن فأرسإإإ  دمحم بإإإهللا مسإإإلمة وأمإإإرن أهللا ي ر إإإه 

 .( )لليه في   ف ر ه لليه

ى ر إإإالا  إإإد شإإإا  اللإإإبهللا بالمإإإات للبيإإإا  إإإوهللا رأ --مإإإا فعلإإإه سإإإودنا لمإإإر -5
 .(3)فأرا ه

وغور يل  كثور مهللا اضمثلة للم فع  الل ابة فم اأدوإ  مإهللا يسإا   يلإ  
 .ممهللا ارام  فعالا منكراا ال لقوبة له مقدرا

و يا دلو  للم ا اهاد ال إام  فإم فعلإه واأدوإ  مإهللا وإرى اأدوبإه كإ  ب سإ  
 . ناواه و در ا وب س   ال ال انم

                                                

, ال سإإإبة البإإإهللا 95 ص  , ابلإإإرا ال كإإإا   إإإإ3  السياسإإإة الشإإإرلية البإإإهللا ايميإإإة ص ( )
, و اشإإإية رد الم اإإإار للإإإم الإإإدرر المهاإإإار شإإإرب انإإإوير اضبلإإإار البإإإهللا 12ايميإإإة ص
 . 51ص 1لابدوهللا  إ

 .92 ص  فر وهللا  إ, ابلرا ال كا  البهللا 65ال سبة البهللا ايمية ص ( )
 .98 , ص 6المر عاهللا السابقاهللا ص (3)
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 حث الثانىالمب
 املواضع الىت حيق للحاكم التأديب عليها

 
 :ويشتمل على مطلبين

جرائم مضرة باملصلحة العامةة لةيهل  ةا : المطلب األول
 .عقوبة مقدرة

 .جتاوز املوظفني حدودهم وتقصريهم: المطلب الثانى
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 المبحث الثانى
 املواضع الىت حيق للحاكم التأديب عليها

لمنكرا والام  رمهإا الشإارع ويسإا   فاللهإا للوهإا وو د العدود مهللا اضفعال ا
اإلثإإ  مإإهللا ت اعإإالم والعقوبإإة الرادلإإة فإإم الإإدنيا لمإإا فوهإإا مإإهللا اإلنإإرار بملإإل ة 
الم اما ولقد فو  ت اعالم أمر  ين اضفعال وفاللوها  لم ال كإا  يعإا بوهللا فوهإا 

ال امإوهللا  إين للم  در الين  وال ر  اليى أ دثه الفال  فم الم امإا ويلإ   اإم 
اضلمإال سإإبباا فإإم ارامإإا  ال إإرائ  واناشإار ا فإإم الم امإإا ف رلإإاا للإإم الملإإل ة 
العامة و رلاا للم اضماهللا فم الدولة كاهللا لل ام  اأدو  الهإار وهللا للإم شإرع ت 

 .اعالم بما وران موافقاا لدر ة  رمه  وما فيه الملل ة للم 
 :و د اشام   يا المب ب للم م لبوهللا

 ألولالمطلب ا
 جرائم مضرة باملصلحة العامة ليهل  ا عقوبة مقدرة

 رمإإإت الشإإإريعة اإلسإإإالمية كإإإ  مإإإا ينإإإر بإإإالم اما ويهإإإ  بأمنإإإه وسإإإالماه 
ويسإإالد للإإم  شإإالة الفا شإإة بإإوهللا أفإإرادن ولا بإإت كإإ  مإإهللا يفعإإ  يلإإ  بالعقوبإإات 

 .اللارمة الام  ما أهللا اموهللا  داا أو اعزيراا 
 :ومهللا  ين ال رائ  ماولم

 :للعدو على المسلمينالتجسس ( 1
فهإإيا مإإهللا اضلمإإال الاإإم يعا إإ  للوهإإا فاللهإإا ويلإإ  لمونإإه منالإإراا لم إإاربم 
المسإإلموهللا فإإال ونب إإم ااهإإاي   ب انإإة يفنإإم  لإإوه  باضسإإرار, و لفإإات واقإإر   لإإوه  
للم  سا   مالاه وملاه, ويل  فيه  نإرار كثوإر بالبلإد وأمنإه وسإالماه وامكإوهللا 

  العقإا  للإم مإهللا والإم غوإر المسإلموهللا وأفشإم  لإوه  اضلدات منه فهيا كله يسإا 
بأسإإرار المسإإلموهللا و إإد نهإإم ت اعإإالم المإإؤمنوهللا لإإهللا مإإودا ومإإواالا غوإإر المإإؤمنوهللا 

 .فم كثور مهللا اميات



 

 

 

 { 788 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 فى إطار الوالية العامة التأديب

دن  ِحوي ِادم  ال  ال ت اعإالم  ذِوا ب َطايَةي م  يَن  ََميِوا ال تَت خ  يَا أَيَُّها ال ذ 
م  َوَمددا يَددأ لِويَِام  َخبَدداال َوحُّ  ه  ددن  أَ  ددَواه  وا َمددا َعي ددتُّم  ََددح  بَددَحج  ال بَ  َضدداِق م 

ُ لِون بَِر ََح  بَي ي ا لَِاِم اآليَاج  إ ن  ِاي تِم  تَع  ف ي ِصِحوِرِهم  أَا  تِخ 
( ). 

فإإم اميإإة نهإإم للمإإؤمنوهللا لإإهللا ااهإإاي المفإإار ب انإإة, ي لعإإونه  للإإم أسإإرار   
  أمإإور  , والب انإإة  إإإ  هالإإة أ لإإه الإإإيوهللا ويفاونإإونه  فإإم امرات ويسإإندوهللا  لإإإوه

 .( )ي لعوهللا للم داهلة أمرن
َوال تََلس ِسواو ال اعالم 

(3). 
أى ال وا سإإس بعنإإك  للإإم بعإإ , والا سإإس غالبإإاا مإإا ي لإإ  للإإم الشإإر 
ومنإإه ال اسإإوس, والا سإإس  إإو الب إإب وال اسإإوس مإإهللا وب إإب لإإهللا اضمإإور واميإإة 

هللا فم بياهللا ما و   للإم المسإل  ا انابإه  ا إان أهيإه مإهللا لإد  اابإا لورااإه و إم وام
 .(1)كانت هالة فال يمنا مهللا اعميمها فم ا ري  الا سس للم المسلموهللا للمفار

ل يَاَق و ال اعالم  ِام  أَو  ي َوَعِحو  ذِوا َعِحو   يَن  ََميِوا ال تَت خ  يَا أَيَُّها ال ذ 
م  ب ال َمَوح ة  َوََح  َافَِروا ب مَ  دَن ال َحد   تِل ُِوَن إ لَي ه  اآليدة إلدى ..... ا َلداَقِام  م 

ي ِام   ََُح  َض   َسَواَق الس ب ي َول  تعالى  َوَمن  يَف عَل  ِ م 
(6) . 

ثإإإإإ  يكإإإإإر " اللإإإإإورا ألإإإإإ  فإإإإإم النهإإإإإم لإإإإإهللا مإإإإإواالا المفإإإإإار" إإإإإال القر بإإإإإم 
 إإإإإال مالإإإإإ  وابإإإإإهللا القاسإإإإإ  : هإإإإإالم العلمإإإإإات فإإإإإم لقوبإإإإإة ال اسإإإإإوس المسإإإإإل  فقإإإإإال

اإلمإإإإإا , و إإإإإال لبإإإإإدالمل   يا كانإإإإإت لاداإإإإإه الإإإإإ   اإإإإإ   وأشإإإإإه  و اهإإإإإد فإإإإإم يلإإإإإ 
ضنإإإإإإإه  اسإإإإإإإوس, و إإإإإإإد  إإإإإإإال مالإإإإإإإ  بقاإإإإإإإ  ال اسإإإإإإإوس و إإإإإإإو لإإإإإإإ ي  إلنإإإإإإإرارن 

 .(5)بالمسلموهللا وسعيه بالفساد فم اضر 

                                                

 .8  سورا آل لمراهللا  ( )
 إإ, افسإور القإرآهللا الع إي  البإهللا 5 1 القر بإم الم لإد الثإانم ص -ال اما ض كا  القرآهللا ( )

 .ى دار الشع  88ص  كثور  إ
 .  ال  رات آية  (3)
  القإإرآهللا القر بإإم الم لإإد , ال إإاما ض كإإا368ص 2افسإإور القإإرآهللا الع إإي  البإإهللا كثوإإر  إإإ (1)

 .63 5الااسا ص
 . المما نة آية  (6)
 . 563افسور القر بم الم لد الااسا ص (5)
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فهإإإين النلإإإوص القرآنيإإإة بعمومهإإإا وهلولإإإها ا إإإر  الا سإإإس سإإإوات كإإإاهللا 
للإوه   للم فرد أو أشهاص ويل  ضهللا للنإاس  رمإة ال و إوز أهللا اهاإ  بالا سإس

يا كإإاهللا الا سإإس للإإم شإإهص م إإر  نهإإم ت سإإب انه واعإإالم  واابإإا لإإورااه , وام
 .لنه فما بالنا بالا سس للم اضمة ونق  أسرار ا  لم اضلدات

 هللا ال اسإإإإوس يعابإإإإر آثمإإإإاا لفعلاإإإإه الإإإإ  ويسإإإإا   العقإإإإا  للوهإإإإا و وإإإإب أهللا 
و إإإد اافإإإ   .الشإإإارع لإإإ  يقإإإدر لإإإه لقوبإإإة كإإإاهللا أمإإإر اأدوبإإإه واعزيإإإرن ماروكإإإاا لل إإإام 

 .( )الفقهات للم اعزيرن
 :ولمهللا اهالفوا فم ا دود العقوبة الاعزيرية لل اسوس المسل  للم  ولوهللا

ال اسإوس المسإل  يعإزر ويو إا لقوبإة بالنإر  وي إال  بسإإه : القإول اضول
 . ام واو  وال وبلم اعزيرن القا 

بلإة, ي    لم  إيا القإول اض نإام, الشإافعية, والقانإم أبإم يعلإم مإهللا ال نا
 .( )وبع  المالمية

 
 .أهللا ال اسوس المسل  اموهللا لقوباه القا  اعزيراا : القول الثانم

 .وس نوهللا  (3)و يا القول البهللا القاس  مهللا المالمية وابهللا لقو  مهللا ال نابلة
 :سبب الخحف

                                                

اضلإ  فإم و إو  الاعزيإر أهللا كإ  مإهللا ارامإ  منكإراا أو "الفااوى الهندية  وب  ات فوهإا  ( )
 .58 ص   إ( آيى مسلماا ب ور    بقوله أو فعله و   الاعزير

 91 ص  ى دار المعرفة, ابلرا ال كا  البهللا فر إوهللا  إإ 95 الهرال ضبم ووسه ص ( )
, "و وإإإ  و لإإد نكإإإاالا وي إإإال سإإإ نه وينفإإإم مإإهللا المونإإإا الإإإيى كإإإاهللا فيإإإه"و إإد  إإإات فوهإإإا 

   , المهإي  للشإورازى  إإ991 ى دار ال إر  اإلسإالمم  155ص 3اليهورا للقرافم  إإ
سإإة الشإإرلية , ال إإرق ال كميإإة فإإم السيا5  ص 5, كشإإام القنإإاع للبهإإوام  إإإ5 3ص

 .53 , السياسة الشرلية البهللا ايمية ص52 البهللا  ي  ال وزية ص
و اهإإد فإإم ال اسإإوس وأرى :  إإال ابإإهللا القاسإإ "و إإات فوهإإا  155ص 3الإإيهورا للقرافإإم  إإإ  (3)

وما  اله ل ي  وياهور اإلما  بإوهللا  الإه ولإلبه : أهللا انر  لنقه وال نعل  له اوبة,  ال
دمحم بإوهبزن, . ا قوإ  أ" م والق إا لبقإات الفسإاد معهمإالسعيه فم اضر  بالفساد دوهللا النف
, 5  ص 5, كشإإإإام القنإإإإاع للبهإإإإوام  إإإإإ 35ص  ابلإإإإرا ال كإإإإا  البإإإإهللا فر إإإإوهللا  إإإإإ

, ال إإرق ال كميإإة 53 , السياسإإة الشإإرلية ص12ال سإإبة فإإم اإلسإإال  البإإهللا ايميإإة ص
 .52 البهللا  ي  ال وزيه ص
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ورود امية القرآنية بدوهللا يكر نوع العقوبة الام يعا   للوهإا ال اسإوس فلقإد  (أ 
فقإإط فكإإاهللا  إإيا سإإبيالا ال اهإإاد الفقهإإات فإإم اقإإدور أولإإدت مقارفهإإا بالنإإالل 

 .نوع العقوبة ك  ب س  ما وران ال ام  ملل ة للبالد
فإإم  لإة  ا إإ  بإإهللا  --اهإاالفه  فإإم فهإ  المإإراد مإإهللا  إدوب رسإإول ت (  

فمإإهللا رأى منإإا الرسإإول  -وسإإيأام بيانإإه لنإإد المإإال  للإإم اضدلإإة -أبإإم بلاعإإة
يلإ  دلإيالا للإم لإد   الإه, ومإهللا  لليه السإال  لسإودنا لمإر مإهللا  الإه  إال  هللا

رأى أهللا منعه لقاله كاهللا لهلولية ض   بإدر فقإط بإدلو  أنإه لإ  ونكإر للإم 
كإاهللا  إيا دلإيالا مإهللا (  نإه  إد شإهد بإدراا )سودنا لمر  وله يل  ب  منعإه بقولإه 

 .و هة ن ر   للم أهللا ال اسوس المسل  يقا 
 :األحلــة

 .مسل  بالسنةللم لد   ا  ال اسوس ال: اسادل الفري  اضول
أنإإإا والزبوإإإإر  --بعثنإإإم رسإإإول ت: روى لإإإإهللا للإإإإم بإإإهللا أبإإإإم  الإإإإ   إإإإال

معهإإا كاإإا   ( )فإإ هللا فوهإإا  عونإإة ( )والمقإإإداد فقإإإال ان لقإإإوا  اإإم اإإأاوا رونإإة هإإإا 
فهيون منها فان لقنا  ام أاونا الرونة, ف يا بال عونإة فقلنإا أهر إم الماإا  فقالإت 

 هللا الماإإإإإا  أو لالقإإإإإوهللا الثيإإإإإا , فأهر اإإإإإه مإإإإإهللا مإإإإإا معإإإإإم مإإإإإهللا كاإإإإإا  فقلنإإإإإا لاهإإإإإر 
فإإ يا فيإإه مإإهللا  ا إإ  بإإهللا أبإإم بلاعإإة  لإإم  --فأاونإإا بإإه رسإإول ت. (3)لقالإإها

يإإا  ا إإ  مإإا  --أنإاس بمكإإة وهبإإر   بإإبع  أمإإور رسإول ت, فقإإال رسإإول ت
 إإيال  إإال يإإا رسإإول ت ال اع إإ  للإإم,  نإإم كنإإت امإإرأ مللإإقاا فإإم  إإريم فأ ببإإت 

  وإداا ي مإوهللا بهإا  راباإم ولإ  أفعإ  يلإ  اراإداداا لإهللا دونإإم وال أر  أهللا أاهإي لنإد 
                                                

و إإال اللإإائدى  إإم بقإإر  مكإإة  مونإإا بإإوهللا مكإإة والمدونإإة بقإإر  المدونإإة. رونإإة هإإا  ( )
 (.12ص 5 شرب النووى  إ)واللوا  اضول 

الهودل سوات كاهللا فيه المرأا أوالا وال ما  عائهللا و و وله للمإرأا فإم  ود هإا : ال عونة ( )
هللا كانإإإت فإإإم بواهإإإا ضنهإإإا الإإإور م عونإإإة  الملإإإباب المنوإإإر )ثإإإ  سإإإموت بهإإإيا االسإإإ  وام

واسإإإإ   إإإإين (  992  - إإإإإ8 1 ت المكابإإإإة العلإإإإرية لإإإإودا بوإإإإرو  99 للفوإإإإومم ص
شإإرب النإإووى للإإم لإإ ي  المسإإل  )ال عونإإة سإإارا مإإوالا لعمإإراهللا بإإهللا أبإإم لإإيفم القرشإإم 

 (.12ص 5  إ
للمرأا الشعر اليى ولوى ويإده  أ رافإه فإم ألإوله وال مإا لقإائص : العقيلة: لقالها (3)

 (.8  الملباب المنور للفوومم ص)ولقاص, ولقلت المرأا شعر ا نفراه 
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 --فقإإال لمإإر.  أمإإا أنإإه  إإد لإإدق --المفإإر بعإإد اإلسإإال , فقإإال الرسإإول
 نإإإه  إإإد شإإإهد بإإإدراا ومإإإا  --دلنإإإم أنإإإر  لنإإإ   إإإيا المنإإإاف , فقإإإال الرسإإإول

 .( )"الملوا ما شئا  فقد غفرت لم : ودري  لع  ت ا لا للم أ   بدر فقال
ففإإم ال إإدوب داللإإة للإإم أهللا ال اسإإوس مإإهللا ألإإ ا  الإإينو  المبإإائر, وفيإإه 
أنإإإإه ال ي إإإإد وال يعإإإإزر  ال بإإإإ يهللا اإلمإإإإا  و إإإإد اسإإإإادل بهإإإإيا ال إإإإدوب مإإإإهللا  إإإإال أهللا 

 .( )ال اسوس المسل  ال يقا  ولمهللا يعزر
 : اسادل أل ا   يا القول بالمعقول:   ة الرأى الثانم

 .ال اندفا  ال بقالهو و أهللا المفسدا الام ي دثها ال اسوس 
فإإم المسإإل  يكاإإ  ض إإ  ال إإر  بأهبارنإإا يقاإإ  وال يسإإااا  وال " إإال سإإ نوهللا 
 .(3)"دية لورثاه كالم ار 

 إيا و إد  إال مالإ  بقاإ  ال اسإإوس و إو لإ ي  إلنإرارن بالمسإلموهللا وسإإعيه 
 .(1)بالفساد فم اضر 

 :يمكهللا منا شة أل ا  القول اضول بما يأام: المنا شة
 - هللا  إإيا ال إإدوب لإإه  روفإإه الهالإإة و إإم كإإوهللا . له  بال إإدوباسإإادال: أوال

 إإد شإإهد بإإدراا و إإد غفإإر ت لهإإ , ولإإوال يلإإ  لمإإاهللا مسإإا قاا  - ا إإ  بإإهللا أبإإم بلاعإإة
دلنإإإم أنإإإر  ) ولإإإه  --لإإإ  ونكإإإر للإإإم لمإإإر --للقاإإإ   وإإإب أهللا النبإإإم

 .(6)فل  يق  له ال ولمنه أهبرن أهللا العلة فقط كونه شهد بدراا ( لن   يا المناف 
أهللا الإإإإرأى الثإإإإانم القائإإإإ  بقاإإإإ  ال اسإإإإوس  -وت أللإإإإ  - ننإإإإم أرى : الإإإإرا  

يلإإ  أهللا  -المسإل   إإو اضلإإو  ويلإإ  ضهللا ه إإرن أشإإد مإإهللا ال اسإإوس غوإإر المسإإل 
المسل  يأهي  يرن فم الاعامإ  مإا غوإرن مإهللا يوى الإبالد اضهإرى وهالإة  يا كإانوا 

                                                

كاإإا  فنإإائ  اللإإ ابة بإإا  فنإإائ   12, 15ص 5 لإإ ي  مسإإل  بشإإرب النإإووى  إإإ ( )
كاإإا  ال هإإاد والسإإور  932ص   ا إإ  بإإهللا أبإإم بلاعإإة وأ إإ  بإإدر, لإإ ي  البهإإارى  إإإ

ل يَاق)با  ال اسوس و ول ت لز و    اِم  أَو  ي َوَعِحو  ذِوا َعِحو   المكابة العلإرية (. ال تَت خ 
 .  99  - إ  1 

 .12ص 5 ووى للم ل ي  مسل   إشرب الن ( )
 .91 ص  ابلرا ال كا   إ (3)
 .155ص 3اليهورا للقرافم  إ (1)
 .155ص 3, اليهورا للقرافم  إ  ص 8نو  اضو ار للشوكانم  إ (6)
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رن ولمإهللا  هللا كإاهللا مسإإلماا مإهللا أ إ   إر  ولإهللا وإإامل  بأسإرار الإبالد أمامإه لعلمإإه به إ
فلإإهللا وا إإإرز لإإإهللا يكإإإر مإإإا  يا لرفإإإه غوإإإر المسإإإلموهللا أنإإإروا بنإإإا, فإإإ هللا ا ركااإإإه ال 
شإإإإبهة فوهإإإإا كمإإإإا أنإإإإه غوإإإإر مونإإإإا شإإإإ  فوإإإإامكهللا بكإإإإ   ريإإإإة مإإإإهللا رلإإإإد أهبإإإإار 

 .المسلموهللا
نمإإا يكإإرت ا إإإري   وكإإيل  اميإإة القرآنيإإة الاإإم بإإوهللا أوإإإدونا لإإ  اإإيكر العقوبإإة وام

ل  ياا ال مانا مهللا انفوإي لقوبإة القاإ  لليإه اعزيإراا الا سس وأولدت مقارفها بالنال
 .دفعاا لشرن واأموناا للبلد منه و ام يكوهللا لبرا ل ورن

 .( )أما ال اسوس غور المسل  ف نه يقا  باإل ماع
و إإو  ( )لإإوهللا --أاإإم النبإإم)لإإهللا سإإلمة بإإهللا اضمإإوع  إإال : وإإدل للإإم يلإإ 

ا لبإإون " --نبإإمفإإم سإإفر ف لإإس لنإإد بعإإ  ألإإ ابه وا إإدب ثإإ  انسإإ  فقإإال ال
 .(3)(فسبقاه   ليه فقالاه فنفلنم سلبه" فا الون

 .(1)ففم ال دوب بياهللا بقا  ال اسوس المافر ال ربم و و ب  ماع المسلموهللا
 :الرشـــوة( 2

هلإإإ  ت سإإإب انه واعإإإالم اإلنسإإإاهللا ويسإإإر لإإإه اضمإإإور  اإإإم يسإإإا يا مزاولإإإة 
 .ا قو  مسعان يااه ومهللا أ   يل  أو د له الوسائ  الام اسالدن للم 

                                                

 .95 , الهرال ضبم وويسه ص91 ص  ابلرا ال كا  البهللا فر وهللا  إ ( )
مامإإه بالرؤيإإة واسإإا را ه فوهإإا كإإأهللا سإإمم ال اسإإوس لونإإاا ضهللا لملإإه بعونإإه, أو لشإإدا ا ا ( )

 (.  ص 8نو  اضو ار للشوكانم  إ) ميا بدنه لار لوناا 
النفإإ  ال نيمإإة وال مإإا أنفإإال, ومنإإه النافلإإة فإإم اللإإالا وغور إإا ضنهإإا زيإإادا للإإم : نفلنإإم (3)

الفرينة وال ما نواف  وأنفلت الر   و بت له النف  وغورن و و ل ية ال اريد ثوابها منإه 
 (. 8 3باب المنور صالمل)

وكإإ  شإإمت للإإم : السإإل  اضهإإي و إإو مإإا يسإإل  وال مإإا أسإإال ,  إإال فإإم البإإارع: سإإلبه 
 (.18 الملباب المنور ص)اإلنساهللا مهللا لباس فهو سل  

 .المكابة العلرية 932ص  ل ي  البهارى  إ 
كاإإا  ال هإإاد بإإا  اسإإا قاق القااإإ  سإإل   61ص 5 ولإإ ي  مسإإل  بشإإرب النإإووى  إإإ 

 . دوب  وي  وفيه افلو القاو  وال
 .  ص 8, نو  اضو ار للشوكانم  إ66ص 5 شرب النووى للم ل ي  مسل   إ (1)
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المإإإال  وإإإب يسإإإا يا اإلنسإإإاهللا مإإإهللا هاللإإإه سإإإد . ومإإإهللا  إإإين الوسإإإائ  الهامإإإة
ا ايا ااه بمهالإه أنوالهإا ولقإد  إافن المإنهال اإلسإالمم للإم المإال با ريمإه كإ  
وسائ  المس  غوإر المشإرولة وا ريمإه االلاإدات للإم مإال امهإريهللا و عإ   إزات 

سإإر ة  لإإم  انإإ  بعإإ  يلإإ    إإا لنإإو مإإهللا ألنإإات اإلنسإإاهللا مإإهللا هإإالل  إإد ال
 .اضنواع اضهرى مهللا العقوبات الام ااناس  و ريقة المس  الم رمة

رادا الهوإر لهإا, والمسإل  ال إ   واإلنساهللا ب بيعاه  د  ب  للم  إ  الإيات وام
 إإو مإإهللا ي إإ  ضهيإإه مإإا ي بإإه لنفسإإه ويكإإرن لإإه مإإا يكر إإه لنفسإإه فإإال يعاإإدى للإإم 

 . قه
اضمإإإإرا  اال اماليإإإإة ونإإإإرى أنإإإإه فإإإإم للإإإإرنا ال إإإإالم  هإإإإر مإإإإر  مإإإإهللا 

اله وإإرا و إإو رغبإإة الفإإرد فإإم ال لإإول للإإم  إإ  غوإإرن لإإهللا  ريإإ  الرشإإوا, مهمإإا 
اهالفت مسميااها فلقد أ لإ  للوهإا لفإن الهديإة, أو اإلمراميإة, أو الاسإهيالت, ومإا 

 . يا  ال أ نعة مزيفة مفاعلة إلهفات  قيقة الرشوا
لإإ   لإإم مكانإإإة والرشإإوا مإإر  ه وإإر فمإإإهللا هاللهإإا يسإإا يا اإلنسإإإاهللا أهللا ي

لإيس  إدوراا بهإا أو يسإا وي للإم  إ  لإيس يملمإه, ممإا وإؤدى  لإم و إود هلإ  فإم 
 .الم اما

 :تعريف الرشوة

 .مأهويا مهللا رشا الفر   يا مد رأسه  لم أمه لاز ه: الرشوا ل ة
 .و م ال ع , وما يع م لقنات ملل ة

 .يقال رشواه والمرشاا الم اباا وراشان  ابان, لانعه,  ا رن
رشإإإا  إإإو ال بإإإ  وال مإإإا أرشإإإية ضنإإإه واولإإإ  بإإإه  لإإإم المإإإات كمإإإا واولإإإ  وال

بالرشإوا  لإم مإا ي لإ  مإهللا اضشإيات وفوهإا ل اإوهللا المسإر فيقإال الرشإوا والنإ  فيقإال 
 .الرشوا وال ما رم ورم

الرشوا ما يع يه الشهص ال ام  أو غوإرن لإي ك  لإه أو ي ملإه :  ال الفوومم
 .للم ما وريد
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 لإإ  الرشإإوا لليإإه, واراشإإم أهإإي الرشإإوا, وأرشإإان  يقإإال اسارشإإم فإإم  كمإإه
 .( )أل ان الرشوا

 :فم االل الب
 .( ) م ما يع م إلب ال    أو إل قاق با   - 
 .(3)ما يع يه الشهص لل ام  وغورن لي ك  له أو ي مله للم ما وريد - 

 .(1) م ما وبيل له لي ك  ب ور ال   أو ليمانا لهللا ال ك  بال   -3

 .(6) م ما يع م بعد  لبه -1
الاعاريه كلهإا كمإا نإرى ماقاربإة و إم أهللا الرشإوا  إم مإا وبيلإه الشإهص مإهللا 
مإإال وغوإإإرن لواولإإإ  بإإإه  لإإم مإإإا لإإإيس مإإإهللا  قإإإه سإإوات كإإإاهللا  إإإيا البإإإيل لل إإإام  أو 

 .للقانم أو مهللا أني ت به مسئولية
 :حام الرشوة

اسإإاناداا  لإإم النلإإوص القرآنيإإة  (5)الرشإإوا بمعانوهإإا الماقدمإإة  إإرا  باإل مإإاع
 :وب الشريفةواض اد

لِوا ب َهددا إ لَددى  إإال اعإإالم (   دد   َوتِددح  ددَوالَِام  بَي دديَِام  ب ال بَاط  َوال تَددأ ِالِوا أَم 
ً م  َوأَي تِم  تَع لَِمون َوا   الي اس  ب اإل  ن  أَم  يُيا م  ال ِحا ام  ل تَأ ِالِوا  َر 

(2). 

                                                

ى دار المعإإإارم, مهاإإإار اللإإإ اب للإإإرازى  563 ص 3لسإإإاهللا العإإإر  البإإإهللا من إإإور  إإإإ ( )
 5  مكابإإإة لبنإإإاهللا, الملإإإباب المنوإإإر للفوإإإومم ص 53 , المع إإإ  الوسإإإيط ص311ص

 .المكابة العلرية
ى   8, الاعريفإإات لل ر إإانم ص22 ص 3ل   إإاوى للإإم الإإدر المهاإإار  إإإ اشإإية ا ( )

 .دار الفكر
 - إإ385 ى الثانيإة   35ص 6 اشية رد الم اار للإم الإدر المهاإار البإهللا لابإدوهللا  إإ (3)

 955 . 
 .دار الفكر 195ص 1م نم الم اال لله و  الشربونم  إ (1)
 .5 3ص 5كشام القناع للبهوام  إ (6)
دار ال إإدوب, الم نإإم بإإأللم الشإإرب المبوإإر البإإهللا  358ص 8ر للشإإوكانم  إإإنوإإ  اضو إإا (5)

 .132ص    دامه  إ
 .88 سورا البقرا آية  (2)
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وارشإإإإو   ال الإإإإانعوا بإإإإأموالم  ال كإإإإا  :  إإإإال اإلمإإإإا  القر بإإإإم فإإإإم معنا إإإإا
ليقنوا لم  للم أمثر منها, ور   ابإهللا ل يإة  إيا القإول ضهللا ال كإا  م نإة الرشإا 

 . ال مهللا لل  و و اض  
وأيناا ف هللا اللف وهللا ماناسبوهللا ادلوا مهللا  رسال الدلو والرشإوا مإهللا الرشإات كأنإه 

 .يمد بها ليقنم ال ا ة
ال ثإإإ   إإإال بعإإإد أهللا  إإإوى رأى ابإإإهللا ل يإإإة,  لإإإت فال كإإإا  الوإإإو  لإإإوهللا الرشإإإا 

 .( )م ناه وال  ول وال  وا  ال باهلل
 .الوهود للم أهي   الرشوا( سب انه واعالم)ي  ت (  

ج( اعالم)فقال  ب  أَا الِوَن ل لسُّح  ل َاذ  اِعوَن ل  َسم 
( ). 

 .الس ت بالرشوا فم الدوهللا --فلقد فسر ابهللا مسعود
 .(3)الس ت الرشوا فم ال ك : و ال ابهللا لباس
السإ ت الرشإوا فإم ال كإ  ومهإر الب إم,  -كر  ت و هإه -مو ال اإلما  لل

ولسإإإ  الف إإإ , وكسإإإ  ال  إإإا , وثمإإإهللا الملإإإ , وثمإإإهللا المواإإإة, و لإإإواهللا المإإإا هللا, 
 .(1)واالساع ال فم القنية, واالسائ ار فم المعلية

 :مهللا السنة
لعنإة ت ] -- إال رسإول ت:  إال( رنم ت لنهما)لهللا لبدت بهللا لمرو (  

 .(6)[م والمراشمللم الراش

                                                

 .6 2, 1 2ال اما ض كا  القرآهللا القر بم الم لد اضول ص ( )
 . 1سورا المائدا آية  ( )
 5نإإإا  إإإإ, افسإإإور المنإإإار للشإإإو  دمحم رشإإإود ر 85  افسإإإور القر بإإإم الم لإإإد الثالإإإب ص (3)

 .1 3ص
دار   13ص  , أ كا  القرآهللا ليما  ال لإاص  إإ86 ص   مفااي  ال و  للرازى  إ (1)

, (15 الملإباب المنوإر ص)الفكر, والس ت  و كإ  مإال  إرا  ال ي إ  أملإه وال كسإبه 
وسإإمم سإإ ااا  وإإ  ضنإإه وإإي   بمإإروتا اإلنسإإاهللا و وإإ  ضنإإه يسإإ ت ال الإإات أى وإإي بها 

 .ويساأللها
كاإإإا   5 ص 1ى دار لإإإادر, سإإإنهللا أبإإإم داود  إإإإ 51 ص  مإإإا  أ مإإإد  إإإإمسإإإند اإل (6)

كاإإا  اإل كإإا  بإإا  مإإا  1 5ص 3اض نإإية بإإا  فإإم كرا يإإة الرشإإوا, سإإنهللا الارمإإيى  إإإ
 . ات فم الراشم والمراشم فم ال ك , و ال أبوليسم  دوب  سهللا ل ي 
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( الإإإدافا)للإإإم الراشإإم  ( )ففإإم ال إإإدوب بيإإاهللا با إإإري  الرشإإوا و إإإيا باإل مإإاع
بإإ  الق لإإفة  --وي هإإر يلإإ  مإإهللا هإإالل ا لإإين الرسإإول. والمراشإإم امهإإي
 .ال رد والبعد مهللا ر مة ت اعالم -اللعهللا -اللعهللا للوهما و و

مإهللا اضسإد يقإال ر إالا  --اسإاعم  رسإول ت: لهللا أبم  مود السالدى  إال(  
: ة للم اللد ة, فلما  د   إال  إيا لمإ  و إيا لإم أ إدى لإم  إاليله ابهللا اللاب

للإم المنبإر و إال مإا بإال لامإ  أبعثإه فيقإول  إيا لمإ   --فقا  رسول ت
و يا أ دى لم, أفال  عد فم بوت أبيه أو بوت أمإه  اإم ون إر أوهإدى لإه أ  

منهإإإإا شإإإإوئاا  ال  إإإإات بإإإإه وإإإإو   الل والإإإيى نفإإإإس دمحم بوإإإإدن ال ونإإإإال أ إإإإد مإإإنك 
هإإوار, أو شإإاا ابعإإر,  لإإه رغإإات أو بقإإرا لهإإابعوإإر : القيامإإة ي ملإإه للإإم لنقإإه

 .( )مراوهللا" الله     بل ت"ث  رفا وديه  ام رأونا لفرام  ب يه ث   ال 
ففإإإم ال إإإدوب بيإإإاهللا بإإإأهللا  إإإدايا العمإإإال  إإإرا  وغلإإإول ضنإإإه هإإإاهللا فإإإم والواإإإه 

سإب  الا إري   --وباإه, ولقإد بإوهللا الرسإولوأماناه, ولهيا يكإر فإم ال إدوب لق
 .(3)بأنها بسب  الوالية
 : س   مهور الفقهات الرشوا  لم أربعة أ سا : أ سا  الرشوا

الرشإإإوا للإإإم اقلوإإإد القنإإإات واإلمإإإارا و إإإين  إإإرا  مإإإهللا ال إإإانبوهللا للإإإم : اضول
 .امهي والمع م
ا  للإإم دفإإا الرشإإوا  لإإم الإإوالا أو القنإإات لل كإإ  للشإإهص و إإيا  إإر : الثإإانم

امهإإإإي والمع إإإإم كإإإإيل  سإإإإوات كإإإإإاهللا ال كإإإإ  بإإإإال   أ  بالبا إإإإ , وال ونفإإإإي  نإإإإإات 
 .القانم فم ال  الوا عة الام اراشم فوها

أنه  هللا كاهللا ال ك  بال   فيل  وا   لليه ومإهللا لإواز  ن إرن فإال : وبياهللا يل 
 .ي   له أهي المال لليه

 .( )وأما  هللا كاهللا للم البا   كاهللا آثماا بأهين المال للم يل 

                                                

ربإإم بوإإروت ى دار الماإإا  الع 132ص   الم نإم بإإأللم الشإإرب المبوإإر البإإهللا  دامإإه  إإإ ( )
 .ى دار ال دوب 358ص 8 , نو  اضو ار للشوكانم  إ983 / إ153 لبناهللا 

كاإإا  اإلمإإإارا بإإا  ا إإإري   إإدايا العمإإإال,   2 ص   لإإ ي  مسإإل  بشإإإرب النإإووى  إإإإ ( )
 .521 ص 6ل ي  البهارى  إ

 .المكابة الاوفيقية 23 ,  2 ص   شرب النووى للم ل ي  مسل   إ (3)
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دفا الرشوا  لم مإهللا يسإوى أمإرن لنإد السإل اهللا دفعإاا للنإرر أو : النوع الثالب
 .( ) لباا للنفا  يا  را  للم امهي ال الدافا

لإه أهللا يسإاأ ر امهإي وومإا  لإم .  ولة  لهإا لخهإي بقإوله : ث  يكر اض نام
اللوإإإ  أو وإإإوموهللا فالإإإور منافعإإإه مملوكإإإة ثإإإ  يسإإإاعمله فإإإم الإإإي ا   لإإإم السإإإل اهللا 

 .(3)مر الفالنملف
ما ودفا لدفا الهوم مهللا المدفوع  ليه للم نفسإه ومالإه  إالل للإدافا : الرابا

 . را  للم امهي
 .(1)ضهللا دفا النرر لهللا المسل  وا   وال و وز أهي المال للم الوا  

ال بإإأس بإإأهللا يلإإانا الر إإ  لإإهللا : و إد روى لإإهللا  إإابر بإإهللا زيإإد والشإإعبم  إاال
 .نفسه وماله  يا هام ال ل 

 .(6)ال بأس أهللا يع م الر   مهللا ماله ما يلوهللا به لرنه: ال ال سهللاو 
 .كما أهللا للم الر    نقاي نفسه بماله كما يسانقي أسورن

أنإه أهإي فإم شإمت أثنإات   راإه لل بشإة  --روى لهللا لبدت بهللا مسإعود
 .(5)فأل م دوناريهللا فهلم سبوله

ال  إإة   إإال بعإإ  العلمإإات  يا ل إإزت لإإهللا   امإإة"و إإات فإإم موا إإ  ال لوإإ  
الشرلية ف هللا اساعنت للم يل  بوال ي ك  ب ور ال  ة الشرلية أث  دون   هللا كاهللا 

                                                                                                                

ى دار   يإإات الاإراب العربإإم,  اشإإية ال   إإاوى  368ص 5همإا   إإإفإا  القإإدور البإإهللا ال ( )
, موا إإ  ال لوإإ   35ص 6,  اشإإية ابإإهللا لابإإدوهللا  إإإ22 ص 3للإإم الإإدر المهاإإار  إإإ

, ال اوى المبوإر للمإاوردى 83 ص 3, الشرب الل ور للدردور  إ   ص 5لل  ا   إ
 .2 3ص 5, وكشام القناع  إ195ص 1, وم نم الم اال  إ83 ص 5  إ

,  اشإإية ابإإهللا 22 ص 3,  اشإإية ال   إإاوى  إإإ369ص 5فإإا  القإإدور البإإهللا الهمإإا   إإإ ( )
 .2 3ص 5, كشام القناع  إ83 ص 5 , ال اوى للماوردى  إ 35ص 6لابدوهللا  إ

 .369ص 5فا  القدور البهللا الهما   إ (3)
, وموا إ  ال لوإإ  لل  إإا  22 ص 3,  اشإإية ال   إاوى  إإإ369ص 5فإا  القإإدور  إإ (1)

 .138ص   نم بأللم الشرب المبور  إ, الم    ص 5 إ
 .131, 133ص  أ كا  القرآهللا لل لاص  إ (6)
كاا  آدا  القانم با  مإهللا أل إان لوإدفا بهإا لإهللا نفسإه,  39 ص 5 سنهللا البوهقم  إ (5)

 .أو ماله  لماا أو يأهي بها  قاا 
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ال    ارية يساباب فر ها ب  و   يل  للي  ضهللا مفسدا الوالم أهه مهللا مفسدا 
 .الزنا وال ل  وكيل  الزو ة وكيل  اساعانا  باض ناد يأثموهللا وال اأث 

اللإإإادر مإإإهللا المعإإإوهللا  وكإإإيل  فإإإم غلإإإ  الدابإإإة وغور إإإا, و  إإإة يلإإإ  ضهللا
للإإإإياهللا ال مفسإإإإإدا فيإإإإه وال  إإإإإد وال لإإإإإ  للإإإإياهللا مفسإإإإإدا و إإإإد  إإإإإوز الشإإإإإارع 

للإإم درت مفسإإدا أل إإ  منهإإا كفإإدات ( ال مإإهللا  هإإة أنهإإا مفسإإدا)االسإاعانة بالمفسإإدا 
لمالنا  را  للوه  وفيه مفسدا  نإالة المإال فمإا ال مفسإدا اضسور ف هللا أهي المفار 

يسإإإوراا ن إإإو كسإإإرا أو امإإإرا  رمإإإت االسإإإاعانة فيإإه أولإإإم أهللا و إإإوز فإإإ هللا كإإإاهللا ال إإإ  
للإإإم ا لإإإوله ب وإإإر   إإإة شإإإرلية ضهللا ال كإإإ  ب وإإإر مإإإا أمإإإر ت ل إإإي  ال وبإإإاب 

 .( )"باليسور
 :ويهاله  ك  الرشوا بالنسبة للمراشم والراشم للم الن و الاالم

 :الرشوة للمرتشى: أوال

قانإإإم أو اافإإإ  الفقهإإإات للإإإم  رمإإإة أهإإإي الرشإإإوا سإإإوات أمانإإإت ليمإإإا  أو ال
 .( )للعمال

 ال ابهللا  بو  ل  وهالإه العلمإات فإم كرا إة  بإول اإلمإا  "ومما ورد فم يل  
 .(3)"اضمبر و نااه و بااه الهدايا,  ال و و مي   مال  وأ   السنة

هللا كانإإت كمإإا يسإإمونها  ديإإة  ال مإإهللا  ريإإ  ويقلإإد بإإه الولإإد والوالإإإد   اإإم وام
يإإا    رمإإة والهالإإة والعمإإة وبنإإت اضهإإت فهإإين هالإإة القر  ابإإة و إإو مإإهللا ا معإإه وام

 .(1)أمثر مهللا  رمة الهدية

                                                

 .   ص 5موا   ال لو  لل  ا   إ ( )
, الشإإإإرب اللإإإإ ور  35ص 6هللا  إإإإإ,  اشإإإإية ابإإإإهللا لابإإإإدو165ص 6بإإإإدائا اللإإإإنائا  إإإإإ ( )

, موا إإ  23,  2ص 1,  إإإ81 , 83 ص 3للإإدردور, بل إإة السإإال  معإإه لللإإاوى  إإإ
, نهايإإة الم اإإإال 195ص 1, م نإإإم الم اإإال  إإإإ   , 5  ص 5ال لوإإ  لل  إإإا   إإإ

, أ كإإإإا  132, 135ص   , الم نإإإإم بإإإإأللم الشإإإإرب المبوإإإإر  إإإإإ66 ص 8للرملإإإإم  إإإإإ
 .133ص  القرآهللا لل لاص  إ

 .  99  - إ  1 ى دار الرشاد ال دوثة  5  ص 5ال لو  لل  ا   إموا    (3)
 5الاإإإال واإلملوإإإ  لمهالإإإر هلوإإإ  للعبإإإدرى الشإإإهور بإإإالمواق بهإإإامم موا إإإ  ال لوإإإ   إإإإ (1)

 .5  ص
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وسإوات كإاهللا وهإإدى  لإوه   بإ  اإإولوه   إين المنالإ  أ  ال ويلإإ  سإداا لليريعإإة 
وال و إإوز للعامإإ   بإإول  ديإإة مإإهللا أربإإا  "ضنهإإا مولإإلة للرشإإوا  إإات فإإم المشإإام 

 .( )"اضموال وال أهي رشوا
نهإا مإهللا السإ ت وال هالم فم ا إري  الرشإا للإم " ال ال لاص  اض كإا  وام

 .( )"اليى  رمه ت فم كاابه
والعلة فم ا ري  الرشوا ل ميا  ؤالت ويده  ا اه  ك  مهللا كإاهللا يا مسإئولية 
أهللا  ل ات المال أو ما فم معنان ب إر  الا بإ  أو الاقإر   لإم الشإهص المهإدى 
مإا ي دب اإأثوراا فإم الإنفس, و إين هالإية اإلنسإاهللا أهللا ي إ  مإهللا ي سإهللا  ليإه, و ون

اعإإر   نإإية معونإإة لهإإيا الشإإهص الإإيى أ إإدى لهإإ  سإإوؤدى مإإا أ سإإنون  ليإإه  لإإم 
موإإ  للإإنفس لإإهللا ال إإ  وبالاإإالم هإإرل الشإإهص لإإهللا أ لواإإه ولدالاإإه وسإإوؤثر يلإإ  
بالاإإالم للإإم  ميإإا أ كامإإه لإإيا منعإإاا لليريعإإة وا ايا إإاا لإإدوهللا الشإإهص وبعإإداا لإإهللا 

 .المشابهات كاهللا أولم له أهللا ال يأهي ا
ال إإإدوب اللإإإ ي  الإإإيى سإإإب  وأهللا سإإإقنان و إإإو  لإإإة ابإإإهللا : هودلوإإإ  يلإإإ  كلإإإ

 .ةياللاب
هللا كإإانوا بإإيلون لهإإ   ال أنإإه كمإإا أهللا  يلإإ  أمإإ  ضمإإوال النإإاس بالبا إإ  ضنهإإ  وام

 .ليس لهللا  و  ها ر منه  ويل  م ر 
 :حام الرشوة للراشى: ًاييا

ااف  الفقهات كيل  للإم أهللا مإهللا رشإم  انإياا أو مسإئوالا لإي ك  لإه ببا إ  أو  (أ 
داهإ  ا إإت  إإول  (3)ا لنإإه  قإاا أو يأهإإي مإا لإإيس لإإه فهإيا  إإرا  فإم  قإإهوإدف

 .(1)[لعهللا ت الراشم والمراشم] --الرسول

                                                

 .28 ص  كشام القناع  إ ( )
 .133ص  أ كا  القرآهللا لل لاص  إ ( )
, الم نإإإم بإإإأللم 5 3ص 5, كشإإإام القنإإإاع للبهإإإوام  إإإإ83 ص 3الشإإإرب اللإإإ ور  إإإإ (3)

 .83 ص 5 , ال اوى للماوردى  إ138ص   الشرب المبور  إ
 .سب  اهري ه (1)
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هللا أل إإإان الرشإإإوا للإإإم أهللا يقنإإإم لإإإه ببا إإإ  فقإإإد فسإإإ  " إإإال ال لإإإاص  وام
ال إإإإإام  مإإإإإهللا و هإإإإإوهللا أ إإإإإد ما أهإإإإإي الرشإإإإإوا وامهإإإإإر ال كإإإإإ  ب وإإإإإر  إإإإإ  وكإإإإإيل  

 .( )"الراشم
لِوا ب َها إ لَى ال ِحا دام  تَأ اِ َوال  ال اعالم  َوالَِام  بَي يَِام  ب ال بَاط    َوتِح  لِوا أَم 

َوا   الي اس  ب اإلً م  َوأَي تِم   ن  أَم  ي م  يُا تَع لَِمونَ  ل تَأ ِالِوا  َر 
( ). 

فالشإإإإهص الراشإإإإم يعلإإإإ  امإإإإإا  العلإإإإ  أهللا مإإإإا وبيلإإإإه مإإإإإهللا مإإإإال  نمإإإإا أراد بإإإإإه 
ا ي إدب امهللا فإم  انإرنا مإهللا  ل إات ال لول للإم شإمت لإيس مإهللا  قإه و إيا مإ

شهص لمسئول مبل اا مإهللا المإال مقابإ  الولإول  لإم مإا ال يملمإه وال يسإا قه و إد 
يكإإوهللا  إإيا  مإإا و يفإإإة أو اهإإر  مإإهللا دفإإا نإإإريبة اعإإود ملإإل اها للإإم الم امإإإا 

 .كله
 .و يا بالاأمود كله  را  ليفساد اليى ي دب مهللا ورائه

ب إإواز دفإا الرشإإوا لمإهللا كإإاهللا يقلإد مإإهللا القإول : مإا اافإ  لليإإه الفقهإات كإإيل  (  
ورات يلإإإإ  دفإإإإا ال لإإإإ  لإإإإهللا نفسإإإإه وكإإإإاهللا  إإإإيا ال لإإإإ  م ققإإإإاا اشإإإإبوهاا بافاإإإإدات 

 .(3)اضسور
الإإيى ورشإإو السإإل اهللا لإإدفا  لمإإه لنإإه فهإإين الرشإإوا م رمإإة " إإال ال لإإاص 

 .(1)"للم آهي ا غور م  ورا للم مع وها
نا الر إ  لإهللا نفسإه ال بأس بأهللا يلا: وروى لهللا  ابر بهللا زيد والشعبم  اال

برا ي  مثله  .(6)وماله  يا هام ال ل , ولهللا ل ات وام
 هللا أ إإإدك  : " إإإال --مإإإا روى لإإإهللا لمإإإر أهللا النبإإإم. ويسإإإادل للإإإم يلإإإ 

نمإا  إم لإه نإار -ي ملهإا ا إت  ب إه -لوهإرل بلإد اه مإهللا لنإدى ماأب هإا  إال " وام

                                                

 .133ص  أ كا  القرآهللا لل لاص  إ ( )
 .88 البقرا  ( )
, موا إإإ  ال لوإإإ   35ص 6,  اشإإإية ابإإإهللا لابإإإدوهللا  إإإإ369ص 5شإإإرب فإإإا  القإإإدور  إإإإ (3)

, 83 ص 5 , وال إإإإإاوى  إإإإإإ66 ص 8, نهايإإإإإة الم اإإإإإال  إإإإإإ   ص 5لل  إإإإإا   إإإإإإ
 .5 3ص 5, كشام القناع  إ138ص   الم نم بأللم الشرب المبور  إ

 .133ص  أ كا  القرآهللا لل لاص  إ (1)
 .138ص   المر ا الساب , الم نم  إ (6)
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ل فمإا ألإنا" -- إال كوه اع يإه و إد للمإت أنهإا نإار لإهل: لمر يا رسول ت
 .( )"يأبوهللا  ال مسألام ويأبم ت لز و   لم البه 

 علإإه نإإ ط اإلل إإاب يع إإم السإإائ  مإإا يعلإإ  أنإإه  --فهإإا  إإو رسإإول ت
للم آهين فكوه يكوهللا ن ط ال ا ة مهللا شهص م لو  ي اال  لإم دفإا ال لإ  نار 
 .لنه

 إإإيا ولقإإإد  إإإوز المالميإإإة دفإإإا الرشإإإوا  لإإإم  نإإإات الملإإإال   يا كانإإإت ا إإإت 
 .ورد فع  يل   ال بالمال أو بما يع م له ال  ول  

واولإ  بإيل   لإإم  -المإال المرشإو بإه -وأمإا كونإه" إات فإم الشإرب اللإ ور 
 .( )"أهللا وي   به فم  نات ملال ه  لم ن و  ال  أو سفر لمكاهللا فو وز

مإإإهللا هإإإالل مإإإا سإإإب  نإإإرى أهللا الفقهإإإات  إإإد  إإإوزوا دفإإإا الرشإإإوا لواولإإإ  بهإإإا 
ال لإإ  لإإهللا نفسإإه ويكإإوهللا اإلثإإ  للإإم امهإإي  الشإإهص  لإإم  قإإه المنإإيا أو لوإإدفا

 .الرامابه ال رمة فم    المسلموهللا وأمله ضمواله  بالبا  
ننإإإإم أرى أهللا اضفنإإإإ  للشإإإإهص لإإإإد  دفإإإإا الرشإإإإوا لهإإإإيا ال إإإإال , أو   إإإإيا وام

بإإ  لليإإه اللإإبر وا اسإإا  يلإإ  لنإإد ت اعإإالم مإإا الاو إإه والانإإرع  (3)المسإإئول
اإللانإإة للإإم أهإإي ال إإ  المهنإإو  فإإ هللا لإإدلات  لإإم ت بالإإدلات لرفإإا  إإيا ال لإإ  و 

 .الم لو  اسا ابة وليس بونها وبوهللا ت   ا 

                                                

 9  ص 3م ما الزوائد ومنبا الفوائد لل افن نإور الإدوهللا للإم بإهللا أبإم بكإر الهوثمإم  إإ ( )
فإإإم اللإإإ ي  بعنإإإه ورواا : هوثمإإإم , و إإإال ال 99  - إإإإ  1 ى دار الفكإإإر بوإإإروت 

 .أبويعلم فم المبور ور اله ثقات
, ابإإهللا  بإاهللا فإم لإإ ي ه 11 كاإا  اإليمإاهللا ر إ   59 ص  وال إام  فإم المسإادر   إإإ 

 .كاا  الزكاا با  المسألة واضهي 3151ر    53 ص 8 إ
 .81 ص 3الشرب الل ور  إ ( )
الرشإوا منإه لل إام  ال أدرى بإأى والاهلإيص ل الإ  ال إ  ب إواز اسإلي  " ال الشوكانم  (3)

مهلص, فال   الا إري  م لقإاا أهإياا بعمإو  ال إدوب, ومإهللا زلإ  ال إواز فإم لإورا مإهللا 
ال كإإإاهللا اهليلإإإه رداا لليإإإه, فإإإ هللا اضلإإإ  فإإإم مإإإال  اللإإإور فإإإ هللا  إإإات بإإإدلو  مقبإإإول وام

دد ) إإال اعإإالم . المسإل  الا إإري  ددَوالَاِم  بَي دديَاِم  ب ال بَاط  ال ) --ال الرسإإول,  إإ(َوال تَددأ اِلِوا أَم 
ى  358ص 8نوإإ  اضو إإار للشإإوكانم  إإإ(. ي إإ  مإإال امإإر  مسإإل   ال ب وبإإة مإإهللا نفسإإه

 .دار ال دوب
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ويلإإ  ضنإإه  يا فعإإ  يلإإ  وغوإإرن كثوإإروهللا سإإوم اناشإإر الرشإإوا فإإم الم امإإإا 
ويعإ  الفسإإاد ولإهللا اقنإإم ملإل ة  ال بإإدفا مإا ولإإز  لقنإائها وفإإم  إين ال الإإة فإإ هللا 

ال يملمإوهللا شإوئاا سإوم ي رمإوهللا مإهللا مهللا ال يقدر للم دفا شمت مإهللا الفقإرات الإيوهللا 
 قهإإإ  فإإإم ال يإإإإاا وفإإإم اإإإوفور فإإإإرص العمإإإ  لهإإإإ  ممإإإا وإإإؤدى  لإإإإم اناشإإإار ال قإإإإد 

 .والمرا ية بوهللا أفراد الم اما
 هللا الاعامإإ  بالرشإإوا فإإم الم امإإإا اإلسإإالمم لإإه اضثإإإر البإإالم اله إإورا للإإإم 

بإوهللا أفإراد  الفرد والم اما معاا فهم دلو  للم فساد النمائر وهرا  اليم  وكثراهإا
لنإإا دولإإة وسنسإإاعر  أنإإرار ا الم امإإا سإإوؤدى  لإإم انهيإإارن والإإدله ولإإهللا اقإإو  

 :فيماولم
 

 :إباحة األموا  بوضعها  ى غير موضعها الصحيح: أوال

 هللا الم اف إإة للإإإم المإإإال مإإإهللا النإإإروريات الهمإإس الاإإإم أمرنإإإا بهإإإا الشإإإارع 
 .والدونية ال كي  ويل  ض مواها لينساهللا فم  نات ا ايا ااه المعيشية

دا  ال اعإالم  ِ لَِادم  َ يَامي دَوالَِاِم ال ت دي َلعَدَ  َّللا  تِوا السُّفََهاَق أَم  َوال تِؤ 
ال َمع ِرو يا ِسوِهم  َوَِولِوا لَِهم  ََو  ِزَِوِهم    يَها َواا  َوار 

( ). 
أى اقوموهللا بهإا واناعشإوهللا ولإو نإيعامو ا لنإعا  فكأنهإا فإم أنفسإها  يإامك  

 .( )ومعاشك 
 .الرشوا  ياا اعابر مهللا ال رق الام ابود المالف

الرشإإوا اساألإإ  الثإإروا وافسإإد أمإإر المعاملإإة واسإإابدل " إإال لإإا   المنإإار 
 .(3)"ال ما بالعفة

فإم  -لإلوات ت وسإالمه لليإه -مهللا أ    يا كله فلقد شدد الرسول المإري 
 .الا يور مهللا االسايالت للم    ال ور ب ريقه غور مشرولة

 نمإإإا أنإإإا بشإإإر " إإإال  --أهللا رسإإإول ت -رنإإإم ت لنهإإإا -لإإإهللا أ  سإإإلمة
وأنا  اهالموهللا  لم ولع  بعنك  يكوهللا أل هللا ب  اه مهللا بع  فأ نم لإه للإم 

                                                

 .6سورا النسات آية  ( )
 .اناشارات آماا  نهراهللا 655ص  المشام للزمهشرى  إ ( )
 .لبناهللا -ى دار المعرفة بوروت 393ص 5افسور المنار للشو  دمحم رشود رنا  إ (3)
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ن إإو ممإإا أسإإما منإإه, فمإإهللا  نإإوت لإإه ب إإ  أهيإإه شإإوئاا فإإال يأهإإين ف نمإإا أ  إإا لإإه 
 .( )"  عة مهللا النار

ال قإإإإوق  ورد -اعإإإإالم -ألإإإإيس فإإإإم  إإإإيا دلإإإإوا لينسإإإإاهللا فإإإإم مرا بإإإإة هالقإإإإه
الم لوبة ضل ابها فليس معنم أنه اساولم للوها ب كإ  ال إام  أهللا  إيا سإون يه 
مإإهللا لإإيا  ت فمإإا أبلإإم مإإا  وإإ  فإإم امثولهإإا بق عإإة مإإهللا النإإار يأهإإي ا مإإهللا اسإإا   

 .   غورن
اإإأثور الرشإإوا سإإمت  إإداا للإإم شإإبا  الم امإإا فهإإم  لإإم  انإإ  أنهإإا داللإإة : ًاييددا

ط  مإإإ  الشإإإبا , يلإإإ  أهللا مإإإهللا وإإإرى أهللا للإإإم سإإإوت الهلإإإ  اسإإإالد فإإإم اثبإإإي
الرشإإوا سالإإله  لإإم غاواإإه بإإدوهللا ا اهإإاد منإإه أو بإإيل أى لمإإ  لا قوإإ  مإإا 
وريإإإإد سإإإإونزع يلإإإإ   يمإإإإانه  بالعمإإإإ  وال إإإإد وغإإإإرس معإإإإاهللا أهإإإإرى ريولإإإإة  إإإإم 

 .االلاماد للم الرشوا والولول  لم  دفه بأيسر ال رق 
ه با قوإإ  و إإيا سإإو ع  مإإهللا م امعنإإا م امإإا اإإأهر واهلإإه النشإإ ال مإإهللا فيإإ

 .منربه لهللا  ري  الولولية والرشوا
 

 :تولى من ال يستح  الوالية: ًالًا

 هللا الوالية للم امهريهللا أمإر لإه شإأهللا ل إي  يسإادلم أهللا يكإوهللا الشإهص يا 
مسإئولية لمإا فوهإإا مإهللا افقإإد أ إوال امهإريهللا و نإإات  إوائ ه  وال كإإ  بوإنه  بالعإإدل 

 .والبعد لهللا ال ل  ولد   اباع  وى النفس
للإإم مإإهللا ولإإم أمإإراا مإإهللا  -لليإإه اللإإالا والسإإال  -د الرسإإول المإإري ولقإإد شإإد

 .أمور المسلموهللا ث  ي م فم والواه له  أو وهم  فم  قو ه  والم اف ة للوها
لإإاد لبوإإدت بإإهللا زيإإاد معقإإ  بإإهللا يسإإار المزنإإم فإإم مرنإإه . لإإهللا ال سإإهللا  إإال

ل يقإإو  -- نإإم م إإدث   إإدوثاا سإإمعاه مإإهللا رسإإول ت: الإيى مإإات فيإإه  إإال معقإإ 

                                                

, لإإ ي     ص 8البهإإارى كاإإا  اض كإإا  بإإا  مول إإة اإلمإإا  للهلإإو   إإإلإإ ي   ( )
 .كاا  اض نية با  ال ك  بال ا ر والل هللا بال  ة 6ص   مسل  بشرب النووى  إ
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مإإا مإإهللا لبإإد يسإإارليه ت رليإإة يمإإوت وإإو  يمإإوت و إإو غإإام لرلواإإه  ال  إإر  ت "
 .( )"لليه ال نة

معنإإإإإان بإإإإإوهللا فإإإإإم الا إإإإإيور مإإإإإهللا غإإإإإم  -ر مإإإإإه ت - إإإإإال القانإإإإإم ليإإإإإا 
المسلموهللا لمإهللا  لإدن ت اعإالم شإوئاا مإهللا أمإر   واسإارلان للإوه  ونلإبه لملإل اه  

لليه فل  ونل  فيمإا  لإدن,  مإا بانإويعه  فم دونه  أو دنيا   ف يا هاهللا فيما اؤامهللا
مإإا بالقيإإا  فيمإا واعإإوهللا لليإإه مإإهللا  فإإن  اعإريفه  مإإا ولإإزمه  مإإهللا دوإنه  وأهإإي   بإإه, وام
شإإإرائعه  والإإإإي  لنهإإإإا لمإإإإ  مالإإإإد إلدهالإإإه داهلإإإإة فوهإإإإا أو ا ريإإإإه لمعانوهإإإإا أو 
  مإإال  إإدود   أو انإإويا  قإإو ه , أو اإإر   مايإإة  إإوزاه  وم ا إإدا لإإإدو   أو 

للإم أهللا يلإ  مإهللا  --و إد نبإه: العدل فوه  فقإد غشإه ,  إال القانإمار  سورا 
 .( )المبائر الموبقة المبعدا لهللا ال نة

ولمإإإا كانإإإت للواليإإإة للإإإم امهإإإريهللا  إإإين اض ميإإإة الع يمإإإة فإإإم ال فإإإاظ للإإإم 
 قإإو ه  والقيإإا  بمإإا لليإإه ا إإا ه  كإإاهللا ال بإإد أهللا يكإإوهللا مإإهللا واوال إإا أ إإالا لهإإا  اإإم 

 .أمم  و ه يسا يا أدات ما لليه للم
ون إهللا نإرى أهللا فإإم الرشإوا وئإول اضمإإر  لإم مإهللا ال يسإإا قه وفإم  إيا  نإإرار 
بإالم بملإإال  النإإاس,  لإإم  انإإ  أهللا مإإهللا اإإولم  إإين المسإإئولية سإإيكوهللا  كمإإه ابعإإاا 

 .لمهللا والن مما وؤدى  لم فساد الم اما وان الل أهال ه وافك   وان
هللا شإإووع الرشإإوا فإإم م امإإا شإإووع للفسإإاد وال لإإ  مإإهللا  " كإإ  ب وإإر ال إإ  أو وام

اماناع لهللا ال ك  بإال  , واقإدي  مإهللا يسإا   الاإأهور واإأهور مإهللا يسإا   الاقإدي  
 .(3)"وشووع روب النفعية فم الم اما ال روب الوا  

يا كإاهللا مسإإا لها يقإول أنهإإا  ديإإة وأهللا النبإم لليإإه اللإإالا والسإال   إإد  بإإ   وام
 .الهدية

                                                

كاإإا  اإليمإإاهللا بإإا  اسإإا قاق الإإولم ال إإام  35 ص  لإإ ي  مسإإل  بشإإرب النإإووى  إإإ ( )
دل ولقوبة ال إائر وال إب للإم كاا  اإلمارا با  فنولة اضمور العا   لرلواه النار,  إ

كاإإا  اض كإا  بإإا  مإإهللا اسإإارلم رليإإة  52 ص 8, البهإإارى  إإإ59 الرفإ  بالرليإإة ص
 .فل  ونل 

 .32 , 35 ص  شرب النووى للم ل ي  مسل   إ ( )
 - إإإ3 1 مكابإإة و بإإة  8 3ال إالل وال إإرا  فإإم اإلسإال  دكاإإور ووسإإه القرنإاوى ص (3)

 .  ال بعة ال ادية والعشروهللا 993 
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  كمإا  إإال الرسإول المإإري  نقإول لإه  إإ   إم  ديإة بالفعإإ  إلدامإة الم بإإة بوإنك
 .أ  أهللا لها غرناا آهر فم نفسيكما فأنا  أدرى ببوا هللا  لبيكما ( )"اهادوا ا ابوا"

فالرسإول معلإو  بعوإد لإهللا الموإ  منإزن لإهللا  --وأوهللا ن هللا مإهللا رسإول ت
كإإاهللا يكإإافئ للإإم الهإإدايا وكإإإاهللا أمثإإر  --ال نإإة فإإامانا أهللا يقإإاس ب وإإرن, أو أنإإه

ل إزات ولإيل  لمإا أ إدى  ليإه اضلرابإم نا إة لإ  وإيل يكافئإه مهللا وهاديه  الباا لفن  ا
 .( ) ام رنم

- دية فرد إا فقوإ  لإه كإاهللا النبإم --ولقد أ دى  لم لمر بهللا لبدالعزيز
-  يقبلهإإا فقإإال كانإإت لإإه  ديإإة و إإم لنإإا رشإإوا ضنإإه كإإاهللا واقإإر   ليإإه لنبواإإه ال

 .(3)لوالواه ون هللا واقر  بها  لونا لوالوانا
يا كانإت الرشإإ وا لهإإا  إإين اضنإإرار فإإم الم امإإا ولإإ  يكإإهللا لهإإا لقإإا  مقإإدر وام

لإإيا اسإإا   للوهإإا الاعزيإإر ويلإإ  للإإم  سإإ  مإإا وإإران ال إإام  واقانإإيه الملإإل ة 
 .(1)ويار  أمر اقدورن  لم ال ام 

                                                

لإإهللا لائشإإة رنإإم ت لنهإإا بلفإإن  23 ص 1م مإإا الزوائإإد ومنبإإا الفوائإإد للهوثمإإم  إإإ ( )
و إإال الهوثمإإم فيإإه ( اهإإادوا ا إإابوا و إإا روا اورثإإوا أوالدكإإ  م إإداا وأ ولإإوا المإإرا  لثإإرااه )

 .المثنم أبو اا  ول  أ د مهللا ار مه وبقية ر اله ثقات وفم بعنه  كال 
 . 8 ص 5 ال اوى المبور للماوردى  إ ( )
ى ملإإإإإ فم البإإإإإابم ال لبإإإإإم ى اضهوإإإإإرا  35ص  ابلإإإإإرا ال كإإإإإا  البإإإإإهللا فر إإإإإوهللا  إإإإإإ (3)

 . 968  - إ328 
 . 6 , 65 السياسة الشرلية البهللا ايمية ص (1)
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 المطلب الثانى
 جتاوز املوظفني حدودهم وتقصريهم

 المو إإإه لإإإهللا  إإإدود و يفاإإإه أو اقلإإإورن فإإإم أدات مإإإا لليإإإه مإإإهللا  هللا هإإإرول
وا بإات اعابإرن الشإريعة اإلسإالمية مإهللا ال إرائ  الاإم اسإاو   الاعزيإر  فا إاا للإإم 
أدات الو يفإإإة للإإإم أ سإإإهللا و إإإه ونإإإماهللا ولإإإول الهإإإدمات المقلإإإودا مإإإهللا  إإإين 
الو إإإائه  لإإإم أربابهإإإا و إإإيا الاقلإإإور أو الهإإإرول لإإإهللا ال إإإد المإإإألوم للو يفإإإة لإإإه 

 :لور لدودا منها
 :الُاضى ( )لور( 1)

 ي  ال ر  منإه   امإة العإدل بإوهللا النإاس بالنإر  للإم أهللا القنات لم  ل
أوإإدى ال إإالموهللا ورد ال قإإوق  لإإم ألإإ ابها ونلإإرا الم لإإو  والعمإإ  للإإم اسإإاابا  

 .اضمهللا فم البالد 
و إإيا كلإإه  رلإإاا للإإإم الم امإإا وملإإال  أفإإرادن مإإإهللا أ إإ  اض إإوات والفسإإإاد 

 .ال ياا و ام يكوهللا ك  شهص م مئناا للم لمله  ادراا للم موا هة لعا  
 إال : فإم ال إدوب الإيى روان ز وإر  إال -- و يا ما  إإب لليإه رسإول ت

 هللا المقسإإ وهللا لنإإد ت للإإم منإإابر مإإهللا نإإور لإإهللا يمإإوهللا الإإر مهللا ) --رسإإول ت 
 .( )(اليوهللا يعدلوهللا فم  كمه  وأ له  وما ولوا, وكلاا وديه يموهللا -لز و  

نإإإه للإإإ  ال يإإإاا فإإإال يمكإإإهللا ضمإإإة مإإإهللا اضمإإإ  أهللا اسإإإا نم لإإإهللا القنإإإات ض
و إإد دلإإت  ليإإه  ا إإة البشإإر الم بولإإة للإإم الا إإال  للفلإإ  فيمإإا بوإإنه  , وشإإريانها

ولو لإ  يكإهللا  نإا  وازع يمنإا القإوى لإهللا  لإ  النإعوه , مهللا هلومات ومنازلات
لمإإإاهللا يلإإإ  وبإإإإاالا للإإإم اضمإإإإة  وإإإب اعإإإإ  الفونإإإم واالنإإإإ را  وامثإإإر الشإإإإ نات 

 .والب نات 

                                                

و إإو نقإإي  العإإدل ونإإد القلإإد , ال إإور معنإإان ال لإإ  يقإإال  إإار فإإم  كمإإه بمعنإإم  لإإ  ( )
 (.مادا  ور 63 ص 1لساهللا العر  البهللا من ور  إ. )و و المو  لهللا القلد

كاإإإا  اإلمإإإارا بإإإا  فنإإإولة اإلمإإإا  العإإإادل  55 ص   لإإإ   مسإإإل  بشإإإرب النإإإووى  إإإإ ( )
 .ولقوبة ال ائر وال ب للم الرف  بالرلية 
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ات شإرو اا  هللا ا ققإت فإم شإهص كإاهللا لإه مهللا أ    يا كله فقإد ونإا الفقهإ
ال منإإإا و إإإين الشإإإروى بعنإإإها م مإإإا لليإإإه والإإإبع  امهإإإر مهالإإإه , القنإإإات وام

 :( )فيه

                                                

 :الشروط الملم  عليها : أوالي  ( )

يَن َعلَددى ) إإال اعإإالم , اإلسإإال  فإإال واليإإة لمإإافر للإإم مسإإل  ( ) َاددا  ر  ِ ل ل  عَددَ  َّللا  َولَددن  يَل 

ي يَن َسب يحال ِمؤ    .وللم  يا فال يقلد كافر القنات   1 سورا النسات ( م 
الاملوإه ويإراد بإه العقإ  والبلإوي فإإال و إوز اقلوإد الم نإوهللا واللإبم ضهللا  ولهمإا غوإإر  ( )

نافي فم  قهما فال ونفي فم    غور ما أولم والقنات والية ب   و أل مها و إؤالت 
كمإإا أنهمإإا , ولإإوهللا مإإا  إإو أللإإم منهإإالإإيس لهإإ  أدنإإم الواليإإات و إإم الشإإهادا فإإال وا

 .والقانم يسا قه للم غورن وبوهللا ال الاوهللا منافاا , يسا قاهللا ال  ر للوهما

الشإإرب اللإإ ور , 323ص 1م نإإم الم اإإال  إإإ, 139, 138ص 6بإإدائا اللإإنائا  إإإ)
 . 91 ص 5كشام القناع  إ, 59ص 1 إ

ي    :الشروط المختلف  يها : ًاييا

فإال يلإ  اوليإة اضلإ  ضنإه , السما والبلر والن   السالمة فم ال واس ويراد به ( )
كإيل  , ال يسما كال  الهلموهللا فيشارى كوهللا القانم سميعاا ولو بلإياب فإم أينإه

سإالمة الن إإ  ضهللا اضهإإرس غوإإر  إإادر للإإم الن إ  بإإال ك  فإإال يفهإإ   ميإإا النإإاس 
 ,والسالمة فم البلر فال يل   نات اضلمم ضنإه ال يموإز بإوهللا الهلإو ,  شاراه

وكإيا مإإهللا وبلإر نهإإاراا أو لإيالا للإإم أهللا , وهإرل بإإاضلمم اضلإور ف نإإه يلإ  اولواإإه
دار الماإإ  العلميإإة , 1 3اضشإإبان والن إإائر البإإهللا ن إإي  ص)يقنإإم و إإت  بلإإارن 

 5كشإإام القنإإاع  إإإإ, 126, 121ص 1م نإإم الم اإإال  إإإ,  993  - إإإ3 1 ى
 (.91 ص

أنإه و إوز اوليإة : نه  اضيرلإموروى لهللا اإلما  مال  وبع  أل ا  اإلما  الشافعم م
الشإإإرب المبوإإإر , 82ص 5موا إإإ  ال لوإإإ  لل  إإإا   إإإإ)اضلمإإإم القنإإإات وينفإإإي  كمإإإه 

 (.126ص 1م نم الم اال  إ,  3 ص 1للدردور  إ
, ولإإم ابإإهللا أ  مكاإإو  للإإم المدونإإة و إإو ألمإإم --بإإأهللا الرسإإول : واسإإادلوا لقإإوله   إإيا
   .كاهللا ألمم  --كيل   الوا أهللا شعوباا 

البإهللا أ  مكاإإو  كإاهللا فإإم   امإة اللإإالا ال  --بإأهللا اسإإاهالم النبإم : لإهللا يلإإ  و إا  
 =     .أو ي ام  أهللا يكوهللا يل   ب   لاباه بالعمم , فم القنات
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أما ما يكرون لهللا سودنا شعو  فإ هللا  إيا غوإر مسإل  بإه ضنإه لإ  وثبإت أنإه كإاهللا ألمإم = 
 اشإإوام  لوإإوبم , 326ص 1م نإإم الم اإإال  إإإ)كمإإا أهللا  إإيا ال وافإإ  ولإإفات الرسإإ  

 (.95 ص 1ولمورا  إ
ننإم أرى سإإالمة القانإإم فإإم  واسإإه شإإروى البإد مإإهللا الابار إإا ضهللا يلإإ  و علإإه أ وإإ    وام

وسإاموهللا  نإا  ثقإة لقنإائه وضهللا الفلإ  فإم المنازلإات يعامإد للإم سإماع , فم منلبه
 .الدلاوى ورؤية الشهود والن   بال ك  فالبد مهللا السالمة فم  ميا ال واس 

 : كا  الشرلية العل  باض ( )

أهللا يكوهللا القانإم أ إالا السإانباى اض كإا  مإهللا : يشارى الشافعية وال نابلة ورواية للمالمية
وال ي   ل ام  وال مفت اقلود ر   ال ي كإ  , ملادر ا الاشريعية فال يل  اقلود ال ا  

 بمإإا أنإإزل ت ولإإو  كإإ  فأ كامإإه غوإإر نافإإيا لإإادفت ال إإ  أ  ال وال وإإولم المقلإإد كإإيل 
 .و و مهللا  فن مي   لا به لمنه غور لارم ب وامنه و الر لهللا اقرير أدلاه 

 1م نإم الم اإال  إإ, 1 ص  ابلرا ال كا  البهللا فر وهللا بهامم فا  العلم المالإ   إإ)
, 382ص   الم نإإم بإإأللم الشإإرب المبوإإر  إإإ, 15 ص 2شإإرب الهرشإإم  إإإ, 126ص

 (.25ص 1الشرب الل ور   إ, 96 ص 5وكشام القناع  إ
هللا و إد  ول  يشارى  يا الشرى ال نفية والمالمية فم المعامد لند   فو وز اوليإة المقلإد وام

م اهإإد أو مقلإإد أمثإإ  منإإه وانفإإي أ كامإإإه  يا اساشإإار العلمإإات ولمنإإه يعابإإر شإإرى نإإإد  
 .واسا با  لند   

م ما اضنهر شرب ملاقإم اضب إر ,    ص 3الهداية  إ, 129ص 6بدائا اللنائا  إ)
بل إة السإال  ض إر  المسإال  , 89, 88ص 5   ال لو  لل  ا   إإموا , 5  ص   إ
 (. 2ص 1 إ

: مإهللا الماإا   ولإه اعإإالم: واسإادل المإي   اضول للإم اشإاراى اال اهإاد بالماإا  والسإنة
ددي ِهم  ) ددتَي ب طِويَ ِ م  يَن يَس  ددي ِهم  لَعَل َمدد ِ ال ددذ  ددر  م  سِددو   َوإ لَددى أِول ددي األم  سإإورا ( َولَددو  َرحُّوهِ إ لَددى الر 

 . 83النسات آية 
فلقد بوهللا ت سب انه أهللا اليوهللا يسا يعوهللا الولول  لم ال ك  لند الهفات  إ  الم اهإدوهللا 

 -- إول الرسإول : مدن السدية. القادروهللا للم اسانباى اض كا  مهللا النلوص الشإرلية
 إال فإ هللا لإإ  , لمعإاي بإوهللا  بإ   ونمإا أرسإله  لإم الإيمهللا  انإياا بإ  اقنإمل  إال بكاإا  ت

  .ل ي  الارميى ..(  ال ف هللا ل  ا دل  ال رأوم وال آلو, ا دل  ال بسنة رسول ت
فال إدوب دلوإإ  للإإم أهللا ا اهإإاد القانإإم فإإم الوا عإإة المعرونإإة أمامإإه لنإإد لإإد  الإإنص  

 =                                            .وا   لليه 
اإإولم القنإإات ضنإإه ال وإإامكهللا مإإهللا فالمقلإإد غوإإر  إإادر للإإم اال اهإإاد فلإإ  يكإإهللا لإإال اا ل= 

 .معرفة  ك  ت فم الوا عة المعرونة أمامه 
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و إإإو  --بعثإإإه رسإإإول ت  --روى أهللا لليإإإاا : اسإإإادل ال نفيإإإة ومإإإهللا وافقهإإإ  بالسإإإنة 
 لإإم الإإيمهللا فقإإال للإإم انفإإينم  لإإم  إإو  يكإإوهللا بوإإنه  أ إإداب وال للإإ  لإإم  – إإدوب السإإهللا 
فمإإا شإإككت فإإم  نإإات بإإوهللا , ويثبإإت  لبإإ   هللا ت سإإوهدى لسإإان : --بالقنإإات فقإإال 
 (.581ص  م ما الفوائد  إ)اثنوهللا بعد يل  

لإ  يكإهللا   --ففم ال دوب داللة للم أهللا اال اهإاد لإيس بشإرى فإم القانإم ضهللا لليإاا 
و إو أهللا القانإم : وبإالمعقول(. 165ص 6شرب فإا  القإدور  إإ)مهللا أ   اال اهاد  ونئي 

فاإوى العلمإات ومقلإود القنإات ي لإ  ب يلإال  يمكنه القنات بكإال  غوإرن بإالر وع  لإم
ال أدى يلإإ   لإإم اع إإ   ال إإ   لإإم مسإإا قه وللإإم  إإيا لمإإ  النإإاس مإإهللا مإإدا  ويلإإة وام

كشإإام , 139ص 6بإإدائا اللإإنائا  إإإ    ص 3الهدايإإة  إإإ)ملإال  النإإاس وأ كإإامه  
 (.96 ص 5القناع  إ

 ه بإإ  أنإإإه ولمإإهللا المإإإ  مافإإ  للإإإم لإإد   إإإواز اقلوإإد ال ا إإإ  إلفسإإادن أمثإإإر مإإهللا  لإإإال
 (.139ص 6بدائا اللنائا  إ)يقنم بالبا   مهللا  وب ال يشعر به 

ننإإم أرى اشإإاراى اال اهإإاد فإإيمهللا واإإولم القنإإات للإإم أهللا يكإإوهللا ب سإإ  اإلمكإإاهللا فعلإإم  وام
شإرب فإا  القإدور , 165ص 1الفااوى المبرى البهللا ايميإة  إإ)اإلما  اولية اضمث  فاضمث  

هللا اال اهإإاد ماعإإير فإإم للإإرنا لهلإإو ض, (5  ص  م مإإا اضنهإإر  إإإ, 161ص 6 إإإ
فإإ يا لإإ  وو إإد م اهإإد  إإاز اوليإإة المقلإإد ضهللا يلإإ  سيفنإإم  لإإم . العلإإر مإإهللا اال اهإإاد

 .ال رل والمشقة 
واا قإإ  العدالإإة بكإإوهللا الشإإهص لإإادق الله إإة  إإا ر اضمانإإة لفيفإإاا لإإهللا : العدالإإة (3)

سإاعمالا لمإروتا الم ار  ماو ياا المأث  بعوداا لهللا الري  مأموناا فم الرهات وال ن  م
مثله فإم دونإه ودنيإان فإ يا اماملإت فيإه فهإم العدالإة الاإم ا إوز بهإا شإهاداه والإ  

 –دار الماإإ  العلميإإة بوإإروت , 81اض كإإا  السإإل انية للمإإاوردى ص)معهإإا والواإإه 
 (. 986  - إ156 لبناهللا 

اعإالم ضهللا ت , ويشارى  يا الشرى المالمية والشإافعية وال نابلإة وال نفيإة فإم روايإة ( أ)
بَددى)أمإإر بالعإإدل فقإإال  ي ال ُِر  َسددان  َوإ يتَدداق  ذ  ح  َ يَددأ ِمِر ب ال عَددح    َواإل  الن إإ  آيإإة ( إ ن  َّللا 

95. 
وي   ال نفية فم روايإة أهإرى  لإم أهللا العدالإة ليسإت شإر اا للإ ة الاقلوإد ولمنهإا (  ) 

وإإد لمنهإإا  هللا العدالإإة ليسإإت شإإر اا لنإإدنا ل إإواز الاقل) إإال الماسإإانم . شإإرى الممإإال
بإإدائا " )شإإرى للممإإال فو إإوز اقلوإإد الفاسإإ  وانفوإإي  نإإايان  يا لإإ  و إإاوز  إإد الشإإرع

 =                          (.139ص 6اللنائا  إ
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فإم  نإائه لمإداا يكإوهللا  إد ارامإ   - لإ –وللم  يا فإ هللا القانإم  يا  إار 
منكإإإراا يسإإإا   لليإإإه الاأدوإإإ  ضهللا  إإإيا سإإإيكوهللا سإإإبباا فإإإم اشإإإكي  النإإإاس فإإإم يمإإإة 

مفسإإإدا ل يمإإإة منهإإإا ا إإإام  الهلإإإماهللا فيمإإإا بونهمإإإا ممإإإا القنإإإات و إإإد وإإإؤدى  لإإإم 
وإإؤدى  لإإم المقاالإإة فإإ يا ثبإإت  إإور القانإإم  مإإا بإإاإل رار منإإه أو ثبإإوت يلإإ  لليإإه 
بالبونإة و بإت لليإه العقوبإإة المو عإة ولزلإه مإهللا القنإإات والاشإهور بإه وفنإ  أمإإرن 

هللا اإإا  لهياناإإه فيمإإا أؤامإإهللا لليإإه وبمإإا ا اإإر   وال ا إإوز  والواإإه أبإإداا وال شإإهاداه وام

                                                                                                                

دد   ب يَبَددأ  )بقولإإه اعإالم . الماإا : أدلإة ال مهإإور(  )=   يَن  ََميِددوا إ ن  َلدداَقاِم   َاس  يَددا أَيَُّهددا ال دذ 

 ِ ينَ  َتَبَي يِوا أَن  ت م  ب ِحوا َعلَى َما  َعَل تِم  يَاح  ا ب َلَهالَة   َتِص  مي يبِوا ََو  سإورا ال  إرات آيإة ( ص 
5 . 

فلقد أمر ت اعإالم بالاثبإت مإهللا لإ ة هبإر الفاسإ  وال و إوز أهللا يكإوهللا ال إام  ممإهللا ال يقبإ  
فالقنإات أمانإة ل يمإة ال يقإو  بهإا  ال مإهللا كمإ  ورلإه وامإت ,  وله وي   الاثبت مهللا  كمه

 .اقوان وا ق  لد ه و يا غور ماوافر فم الفاس  فال يل  لاولواه القنات

 :اسادل القول الثانم للم  وله (   )

 هللا  إإإاتك  ) هللا القنإإات يسإإاقم مإإإهللا الشإإهادا والفاسإإ  اقبإإ  شإإإهاداه لقولإإه اعإإالم :  إإالوا
د فاضمر بالابوهللا لهللا أهبار الفاس  دلو  للإم لإ ة  بإول هبإرن بعإ...( فاس  بنب  فابونوا

ال لمإإا كإإاهللا لفمإإر بإإالابوهللا معنإإم, الابإإوهللا يا  بلإإت شإإهادا الفاسإإ  لإإ   نإإاؤن ضهللا , وام وام
هللا كإإاهللا الوا إإ  لإإد  الاقلوإإد  بإإدائا اللإإنائا )أ ليإإة القنإإات اسإإاقم مإإهللا أ ليإإة الشإإهادا وام

 (.8  ص  م ما اضنهر  إ, 161ص 6فا  القدور  إ, 139ص 6 إ
ننم أرى أهللا العدالإة شإرى لاإولم القنإات ضهللا الف اسإ  غوإر مإأموهللا فإم  كمإه فالقنإات وام
والنإإاس يعابإإروهللا القانإإم  إإدوا فإإم , أمانإإة ال يقإإو  بوفائهإإا  ال مإإهللا كمإإ  ورلإإه واإإ  اقإإوان

كمإإا أنإإه كوإإإه , أفعالإإه وأ والإإه واال اإإدات بإإه لنإإد فسإإقه وإإإؤدى  لإإم البعإإد لإإهللا اللإإوا 
 .ي مئهللا اإلنساهللا  لم  ك  لدر لليه مهللا  ا  ال ورالم ال الل وال را  

دالة أمر نسإبم ضنإه يلإع  ا قيقإه وبهالإة فإم زماننإا  إيا لإيا كإاهللا الابار إا ولمهللا الع
والعإإدل فإإم كإإ   إإو  أمثإإر   امسإإكاا بأ كإإا  الشإإرع واماثإإاالا ضوامإإر ت , ب سإإ  اإلمكإإاهللا

, الفاإإإاوى المبإإإرى البإإإهللا ايميإإإإة)وا انابإإإاا لنوا يإإإه وللإإإم اإلمإإإا  اهايإإإار اضمثإإإ  فاضمثإإإ  
  الناشإإإر دار ال إإإد  99 ى الثالثإإإة , المكابإإإة القيمإإة 165ص 1االهابإإارات العلميإإإة  إإإإ

 .العربم 
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أمإا  يا  نإم القانإم بإال ور وال يعلإ  بإيل  لإ  يكإهللا لليإه . ( )فم  كإ  ت اعإالم
 .( )ين  وال غرامة ضهللا القانم غور معلو  لهللا اله أ واله أ مونوع شرلاا 

َحج  :  ال اعالم ن  َما تَعَم  َطأ تِم  ب    َولَا  َولَي َس َعلَي ِام  ِليَاح    يَما أَخ 
اَِلِوبِِام  وَ  يمي ا َرح  ِ َغفِوري َااَن َّللا 

(3). 
 .ويكوهللا  ناؤن فم  ين ال الة موافقاا ضمر الشارع وغور  اهللا فيما فع  

 :ترك العم  واالمتياع عمحاي عن تأحية الوالب( 2)

كإإإإ  لمإإإإ  مإإإإهللا شإإإإأنه اع وإإإإ  الو إإإإائه العامإإإإة أو لإإإإد  انا امهإإإإا  ريمإإإإة 
 اإم اقإإو  السإإل ة  اسإاو   الاعزيإإر وال إر  مإإهللا يلإ  نإإماهللا  سإإهللا سإور العمإإ 

 .بوا بااها للم أمم  و ه 
وللم  يا يعزر ك  مهللا ار  لمله لمإداا أو امانإا لإهللا أدات و يفاإه  الإداا 
لر لإإإة سإإإور العمإإإإ  أو اإلهإإإالل بانا امإإإه كمإإإإا يعإإإزر مإإإهللا وامإإإإرد فإإإم و يفاإإإإه أو 

 .(1)يساعم  القوا أو العنه ما رؤسائه ويار  لمله
 :(5)والتحليس (6)ال ش( 3)

                                                

 يا  نإإم القانإإم ب إإد أو  لإإاص أو مإإال وأمنإإان ثإإ   إإال )المبسإإوى للسرهسإإم وفيإإه  ( )
يعإزر الرامابإه , أمنوت بال ور وأنا ألل  يل  نمنه فم ماله ولزر ولزل لهللا القنإات

( فيإإه=  =ناإه فيمإا  عإ  أمونإاا ويعإزل لإهللا القنإإات ل هإور هيا..... مإا ال ي إ  لإه  لإداا 
 6 اشإإإية ابإإإإهللا لابإإإدوهللا  إإإإإ, 6 3ص  ابلإإإإرا ال كإإإا  البإإإإهللا فر إإإوهللا  إإإإإ, 85ص 9 إإإإ
 .  955 - إ385 ى الثانية  8 1ص

 .الاعزير فم الشريعة اإلسالمية للدكاور لبد العزيز لامر  ( )
 . 6سورا اض زا  آية  (3)
وهللا اإلسإإالمية بالمويإإت ى الثانيإإة وزارا اضو إإام والشإإئ  8 ص   الموسإولة الفقهيإإة  إإإ (1)

الاعزيإإإر فإإإم الشإإإريعة , 52 ص    نقإإإالا لإإإهللا الفاإإإاوى اضسإإإعدية  إإإإ982  - إإإإ152 
 . 59 اإلسالمية للدكاور لبد العزيز لامر ص

فإإال م  إإو اإإزيوهللا غوإإر الملإإل ة وام هإإار غوإإر مإإا ينإإمر الشإإهص ضهيإإه فهإإو غإإام  (6)
 (.165المع   الو وز ص)وغشام والم شوم غور الهالص 

أو الاإدليس لنإد الم إدثوهللا فإم اإلسإناد , الادليس  و كا  لو  فإم السإلعة لإهللا المشإارى  (5)
أو سمم شإوهه بمإا ال , و و رواية الشهص لمهللا لالرن مال  يسما منه مو ماا سماله
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اعالم لينساهللا المإال لونافإا بإه فإم  يااإه وياقإوى بإه للإم لإعا   أو د ت
ال ياا المادية مهللا أ    يا شرع ت مهللا الاو وهات ما بهإا ي إافن للإم  إيا المإال 
 اإإم ألإإب  مإإهللا النإإروريات الهمإإس الاإإم و إإ  الم اف إإة للوهإإا وونإإا اعإإالم 

وهللا نإرر أو  دوداا والرم اإلنسإاهللا فإم   ار إا فإم كسإ   إيا المإال أو  نفا إه د
 .اعدى للم    أ د 

والمسل  مسئول أما  ت اعالم فإم اابإاع  إين اضوامإر أو ا انابهإا فإم كيفيإة 
ال اإزول  إإدما لبإد وإو  القيامإة  اإم يسإإأل ) --الاعامإ  بالمإال  إال رسإول ت 

لإإهللا أربإإا لإإهللا لمإإرن فيمإإا أفنإإان ولإإهللا شإإبابه فيمإإا أبإإالن ولإإهللا مالإإه مإإهللا أوإإهللا اماسإإبه 
 .( )(لهللا للمه مايا لم  فيهوفيما أنفقه و 

و ونمإإا وهإإاله المإإرت أوامإإر ت اعإإالم فإإم المسإإ  ال إإالل وياعإإدى  إإدودن 
فإإال يكإإوهللا م عمإإه وملبسإإه ومشإإربه  ال مإإهللا ال إإم والهيانإإة كإإاهللا يلإإ  المإإال  رامإإاا 

 .وودى بلا به  لم النار 
 

 الهإداع والاإدليس والنلإ , الاعزير, ولل م أسمات كثورا ماداولة منها ال بهللا
واال ايإإال وكلهإإا اإإؤدى لمعنإإم وا إإد  إإو كسإإ  غوإإر مشإإروع مإإا أمإإ  مإإال المسإإل  

َوالَِام  بَي يَِام  :  ال اعالم فم كاابه العزيإز. أهيه المسل  بالبا   َوال تَأ ِالِوا أَم 
ب ال بَاط    

( ). 
و إإين ال إإا را اله وإإرا  إإد اناشإإرت فإإم م امعنإإا اإلسإإالمم وألإإب ت اهإإدد 

 .ما وؤدى  لم آثار سلبية انر بالفرد وبال مالة كيانه بشك  وان  م
لبإارا لإهللا  غإرات العا إد وهديعاإه ليقإد  للإم العقإد  انإاا : وال م أو الاإدليس

 .(3)أنه فم ملل اه والوا ا هالم يل 
                                                                                                                

ى   1والاعريفإات لل ر إانم ص,  3 المع إ  الإو وز ص, والإدلس الهديعإة, يعرم بإه
 .دار الفكر 

و إإال روان ال برانإإم والبإإزار بن إإون  25 ص   ومنبإإا الفوائإإد للهوثمإإم  إإإم مإإا الزوائإإد  ( )
ور إإال ال برانإإم ر إإال اللإإ ي  غوإإر لإإامت بإإهللا معإإاي ولإإدى بإإهللا لإإدى المنإإدى و مإإا 

 .وال دوب لهللا معاي بهللا  ب   -ثقااهللا
 . 88 سورا البقرا آية  ( )
 . 5  ص 1و بة الز ولم  إ/ الفقه اإلسالمم وأدلاه د (3)
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 ياا  إإو لبإإارا لإإهللا كإإا  لوإإ  فإإم المبيإإا مإإا الهديعإإة و إإد يكإإوهللا ب  هإإار مإإا 
ها المشإإارى ثإ  بعإإد يلإإ  وانإإ  فوهإا مإإهللا لإإفات ومموإزات ليسإإت فوهإإا  اإم يشإإاري

 .له أنه و ا فريسة لنمور موت ليس  مه غور  ما المادا 
 

 :وال ش يوعان

و إإو المإإي  مإإهللا أ إإد الماعا إإدوهللا أو ممإإهللا يعمإإ  ل سإإابه  اإإم : غإإم  إإولم (  )
 .ي م  العا د امهر للم الاعا د ولو ب بهللا 

ولإام ومهللا لور  يا ال إم اإللإالهللا لإهللا السإلعة المإراد بيعهإا وولإفها بأ
 . ودا  ام ورغ  فم شرائها ث  وان  بعد يل  أنها هالم يل  
هللا كإاهللا ال وإؤثر , و يا النوع مهللا ال م  إرا  ومنهإم لنإه شإرلاا ضنإه هإداع وام

فم ل ة العقد  ال  يا ل به غبهللا فا م ض د الماعا دوهللا فو وز  ونئي للم بإوهللا 
 .( ) ب ال العقد دفعاا للنرر لنه

  فإم المعقإإود لليإه لي هإإر بلإورا غوإإر مإا  إإو  إإو   إداب فعإإ: غإم فعلإم (  )
 .للوها فم الوا ا 
أو ونا ال ود فإم أللإم , ازوير وله فم المعقود لليه: ومهللا لور يل 

, البنإالة والإإرد  ا إإت أو  إالت اضثإإاب والمفروشإإات القديمإة لا هإإر أنهإإا  دوثإإة
لو امإا   بس اللبهللا فم النرع مدا وإوموهللا أو ثالثإة)أو الرية ال وواهللا والمراد به 

 إإرا  أينإإإاا  و إإيا النإإإوع ( )(لبنهإإا وا هإإإر أنهإإا ملوئإإإة بإإاللبهللا في اإإإر المشإإارى بإإإيل 
 .(3)ومنهم لنه مهللا  ب  الشرع باافاق  ميا الفقهات

 :ومما ودل للم ا ري  يل 

                                                

 .لساب  المر ا ا ( )
ى دار الماإإإإ   92, 95ص 3بل إإإإة السإإإإال  ض إإإإر  المسإإإإال  مإإإإا الشإإإإرب اللإإإإ ور  إإإإإ ( )

 .العلمية
 . 81ص 1الشرب المبور  إ, 23ص 1نهاية الم اال  إ (3)
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للإم لإإبرا  عإا  فأدهإإ   مإإر --أهللا رسإول ت  --لإهللا أبإم  ريإإرا 
ألإإاباه السإإمات يإإا : عإإا ل  إإالفقإإال مإإا  إإيا يإإا لإإا   ال , وإإدن فوهإإا فنالإإت بلإإالا 

 .( )"أفال  علاه فوق ال عا  كم وران الناسل مهللا غشنم فليس منم"رسول ت  ال 
 --أنإإه لإإيس منإإه  لمإإهللا ي إإم فإإم البيإإا --و كإإيا نفإإم رسإإول ت 

 .وليس  ساراا للم سوراه و ديه 
ولقإإد اناشإإرت لإإوراا كثوإإرا فإإم م امعنإإا ال إإالم وألوانإإاا لإإيس لهإإا  لإإر مإإهللا 

فبعإإإإإد أهللا كإإإإإاهللا يلإإإإإ  ال واعإإإإإدى اضفإإإإإراد ألإإإإإب  يمإإإإإارس فإإإإإم المؤسسإإإإإات ,  إإإإإمال
والملانا المبرى ويلإ  وإن  لإهللا نإعه اإليمإاهللا لإدى  إؤالت وغيإا  الإوازع الإدونم 

 .وألب  الشاغ  له   و  ما المادا بأى  ري  
لهإيا نإرى أهللا دوننإا ال نوإه  ونمإا انإاول العقإود بكافإة أنوالهإا يكإر مإا و إ  

كإر مإا فإم المبيإا مإهللا لوإ   هللا و إد وأبإاب للمانإرر الفسإ  ورد للم العا د مإهللا ي
 .المبيا رفعاا للنرر لنه 

وللم البائا بياهللا ما للمه مإهللا لوإ  سإلعاه  إ  أو كثإر وافلإوله أو  راتاإه "
 .( )"للمشارى 

المسإل  . )فم ال دوب الإيى روان لقبإة بإهللا لإامر لنإه -- ال رسول ت 
 .(3)(يه بيعاا وفيه لو   ال بونه لهأهو المسل  ال ي   لمسل  باع مهللا أه

 .(1)ففم ال دوب دلو  للم ا ري  كا  العو  وو و  ابوونه للمشارى 
 إال  --وكاهللا ثبوت الهيار للمدلس لليه ب إدوب أبإم  ريإرا لإهللا رسإول 

ال ] مإإإهللا اشإإإارى مشإإإاا ملإإإران فلونقلإإإ  بهإإإا فلي لبهإإإا فإإإ هللا رنإإإم  البهإإإا أمسإإإكها وام

                                                

كاإا  اإليمإاهللا بإا   إول  95ص  ل ي  مسل  للم شرب النووى لليه الم لد اضول  إ ( )
ة الم مولة مهللا ال عا  سإموت لإبرا اللبرا  م الموم, مهللا غشنا فليس منا --النبم 

 .أى الم ر( ألاباه السمات), ومنه  و  للس ا  لبور, إلفراي بعنها للم بع 
 . 99, 98ص 3بل ة السال  ما الشرب الل ور  إ ( )
ى دار الفكإإر بوإإروت ا قوإإ  دمحم فإإؤاد لبإإد البإإا م كاإإا   266ص  سإإنهللا ابإإهللا ما إإه  إإإ (3)

 . 15   دوب ر    الا ارات با  مهللا باع لوباا فلوبونه
 .  6 ص 6نو  اضو ار للشوكانم  إ (1)
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ال إإدوب دلوإإ  للإإم ا إإري  الالإإرية ولإإ ة ففإإم  ( )[رد إإا ومعهإإا لإإاع مإإهللا امإإر
 .( )البيا ما ثبوت الهيار فم سائر البووع المشاملة للم ادليس

و إإإيا مإإإإا اافإإإإ  لليإإإه الفقهإإإإات مإإإإهللا أهللا كإإإ  غإإإإم وهالإإإإه الإإإثمهللا ض لإإإإه فإإإإم 
 .(3)المعامالت وثبت به الهيار

وكانإإت العلإإة فإإم ا إإري  ال إإم أنإإه أمإإ  أمإإوال النإإاس بالبا إإ  ولإإدن العلمإإات 
المبوإرا الموفيإة المإائاوهللا ال إم فإم البيإا وغوإرن "ائر  ال ابهللا   ر الهوثمإم مهللا المب

 .(1)"كالالرية و م منا  ل  يات اللبهللا  وهاماا لمثراه
وال ننسإإإم ال إإإم فإإإم الموإإإ  والموإإإزاهللا بإإإالا فوه فيإإإه و إإإات ا ريمإإإه بالماإإإا  

ف دينَ : العزيإز فإم  ولإه اعإالم ل ِمَطف   تَدا. َوي د   ل  يَن إ ذَا اا  لِوا َعلَدى الي داس  ال دذ 
تَو  ِونَ  ِرونَ . يَس  س  أاَل يَِظدنُّ أِولَئ دَك أَي ِهدم  . َوإ ذَا َاالِوِهم  أَو  َوَزيِوِهم  يِخ 
يم  . َمب عِوًِونَ  م  َعظ  ل يَو 

(6). 
ولقإإد ل إإ  ت اعإإالم أمر مإإا وأمإإر بالوفإإات فوهمإإا ونهإإم لإإهللا ال إإم بإإالبهس 

ينَ أَو  ِدوا : والا فوإه فوهمإا فقإال اعإالم ددر  س  دَن ال ِمخ  . ال َاي دَ  َوال تَِاويِدوا م 
ُ يم   تَ ُ س َطاس  ال ِمس  يِوا ب ال  ا . َوز  ديَاَقِهم  َوال تَع ًَدو  َوال تَب َخِسدوا الي داَس أَش 

ينَ  ح  ض  ِمف س    ي األر 
(5). 

 هللا يلإإ  نإإر  مإهللا السإإر ة والهيانإإة : ولإدن اإلمإإا  الإي بم مإإهللا المبإإائر فقإال
 .(2)وأم  ال را 

                                                

كاإا  البوإوع بإا   36 ص 5 الم لإد الهإامس  إإ, ل ي  مسل  ما شرب النإووى لليإه ( )
 . ك  بيا الملراا 

لبإد الإرتوم . المكابة الاوفيقية ا قوإ  ى, 35 شرب النووى للم ل ي  مسل   يا ص ( )
 .سعد 

 3الهدايإإإإة  إإإإإ,  955  - إإإإإ385 ى الثانيإإإإة , 65ص 6إرد الم اإإإار البإإإإهللا لابإإإإدوهللا  إإإإ (3)
رونإة , سفياهللا دمحم  سإمالو , مكابة ال مهورية العربية ا قو  دمحم سال  م يسهللا 15ص

 .62 ص 1الم نم البهللا  دامة  إ, 159ص 3ال البوهللا  إ
ى دار الشإع  , 5 3ليما  ابإهللا   إر المكإم الهوامإم ص, الزوا ر لهللا ا ارام المبائر (1)

 . 12ص 6رد الم اار البهللا لابدون إ,   98  - إ155 
 . 6 لم   سورا الم ففوهللا اميات مهللا  (6)
 . 83 :  8 سورا الشعرات اميات  (5)
 . 5  المبائر للي بم ص (2)
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نسإإم نإإوع  دوإإد مإإهللا ال إإم و إإو ال إإم فإإم مإإواد البنإإات ممإإا وإإؤدى  لإإم وال ن
نإإإرر بإإإالم بإإإأفراد الم امإإإا  إإإد يلإإإ   لإإإم  إإإد المإإإوت و إإإيا لسإإإي را المإإإادا للإإإم 

 .لقول  ؤالت المهربوهللا 
 هللا ه إإإورا ال إإإم امهللا اممإإإهللا فإإإم أنإإإه لإإإ  يعإإإد فرديإإإاا أو مقالإإإراا للإإإم فئإإإة 

اإم ألإب  لإدى النإاس شإعور بعونها ب  اناشر وألب  فإم العدوإد مإهللا الم إاالت  
بعد  الثقة فيما يشارونه مهللا السإوق لهإوفه  مإهللا ال إم والااللإ  الإيى ي إدب فيإه 

. 
و وب أهللا  ين  ريمة ال  د لها مقدر كاهللا البد مهللا لقا  لهإؤالت المهإالفوهللا 
مإإإنهال ت اعإإإالم وإإإردله  ويإإإرد    لإإإم لإإإوابه  وكإإإاهللا  إإإيا العقإإإا  ماإإإرو  أمإإإرن 

 .مهللا الملل ة وا قيقاا لفمهللا فم الم اما  لل ام  يقدرن ب س  ما وران
مهللا باع شوئاا وبه لوإ  غإر بإه أو دلسإه :  ال مال " ات فم موا   ال لو  

 .يعا   لليه
مما ال هالم فيه أهللا الوا   للإم مإهللا غإم أهإان المسإل  أو :  ال ابهللا رشد

غإإإإرن أو دلإإإإس بعوإإإإ  أهللا وإإإإؤد  للإإإإم يلإإإإ  مإإإإا ال كإإإإ  لليإإإإه بإإإإالرد ضنهمإإإإا لقإإإإاهللا 
وامهإر للمإدلس لليإه بالعوإ  , د ما هلل لوانا م الناس لهللا  رمإات تمهالفاهللا أ 
 .( )"فال واداهالهللا

نمإإا كإإاهللا للاإإدليس  إإين ال رمإإة لمإإا ونإإاال لنإإه مإإهللا آثإإار ه وإإرا اإإؤثر للإإم  وام
 :وا امالياا وا الادياا , الم اما دونياا 

اممهللا فم ال ام نفسه  وب أنإه وهإاله مإا أمإر ت بإه : فمهللا النا ية الدونية
 .هللا البعد لهللا المس  ال را  وأم  أموال الناس بالبا   م

اامثإإإ  فإإإم نشإإإر اض قإإإاد والنإإإ ائهللا بإإإوهللا أفإإإإراد : ومإإإهللا النا يإإإة اال اماليإإإة
الم اما وما  د وناشر بونه  مهللا  رائ  بسب  ال م وبالاالم اناماسإة فإم الم امإا 

 .اإلسالمم 
م ناو إإإة كإإإيل  اإل سإإإاس الإإإيى يعإإإود للإإإم الفإإإرد الملاإإإز  بإإإال ل  اال امإإإال

بونمإإإإا وإإإإرى غوإإإإرن ممإإإإهللا ي شإإإإوهللا ويهإإإإالفوهللا اإلسإإإإال  بكسإإإإبه  غوإإإإر , كسإإإإبه القلوإإإإ 
 .المشروع وما يل  مكسبه  كثور وال واعر  له  أ د 

                                                

ى دار ال إإإإد ى الثانيإإإإة  119ص 1موا إإإ  ال لوإإإإ  لشإإإإرب مهالإإإإر هلوإإإ  لل  إإإإا   إإإإإ ( )
 . 928  - إ398 
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ابدوإإد مإوارد الدولإة لإإهللا  ريإ  ال إم فإإم منا ااهإا فإإال : النا يإة اال الإادية
ات كإإيل  اضنإرار اللإإ ية الاإإم انإإاال لإهللا ال إإم فإإم أ إإو , وا قإ  الاقإإد  للم امإإا

 .الناس مما وهدد  يااه  ويعر  ل اه  لله ر 
ولهإيا البإإد مإإهللا اشإإريا رادع و إإاز  لم اربإة  إإين الفئإإة النإإالة الاإإم اسإإا وي 
للوهإا  إإ  المإإال لدر إإة ألمإاه  لإإهللا ال ريإإ  اللإإ ي  لمسإبه  لإإم  انإإ  انإإافر 
ال هود مهللا العدود مهللا اض هزا الر ابية لمنا  ميا أنواع ال م والنر  للإم وإدى 

 .م بقوا ز راا له ومنعاا ل ور   ممهللا وريدوهللا  يو   ال ا
 :مُاومة رلا  السلطة واالعتحاق عليهم( 4)

 هللا الاعإدى للإم المإو فوهللا العمإومووهللا المكلفإوهللا بهدمإة لامإة يسإا   فاللإإه 
الاعزيإإإر فكإإإ  مإإإهللا يقإإإاو  ر إإإال السإإإل ة وال يماثإإإ  ضوامإإإر   يعابإإإر م رمإإإاا يسإإإا   

 .الاعزير
 انإإإة العلمإإإات أو ر إإإال القنإإإات أو الدولإإإة بمإإإا ال   : ومإإإهللا اضمثلإإإة للإإإم يلإإإ 

 .ولو  سوات كاهللا يل  باإلشارا أو بالقول أو ب ور يل  
ولإإإإزر مإإإإهللا أسإإإإات للإإإإم مفإإإإت ن إإإإو أنإإإإت افاإإإإم " إإإإات فإإإإم الشإإإإرب اللإإإإ ور 

 .( )"بالبا   أو بهوا  ون و يل 
ونإإد  اأدوإإ  مإإهللا أسإإات للإإم القانإإم بم لسإإه لل كإإ  كإإأهللا يقإإول لإإه "وأينإإاا 
 .( )"و أنت ا ك  ب ور ال   أو اأهي الرشوا كم  با   أ

 إإال ابإإهللا الما شإإوهللا وألإإبم وينب إإم لل إإام  . فإإرع"و إإات فإإم ابلإإرا ال كإإا  
 يا لمزن أ د الهلموهللا بما يكرن أهللا يعزرن واضد  فم مث   إيا أولإم مإهللا العفإو  يا 

 .(3)"كاهللا القانم مهللا أ   الفن 
بإإإه أو يسإإإبه ففيإإإه وكإإإيل  مإإإهللا واعإإإدى للإإإم أ إإإد ال نإإإود بالوإإإد أو يمإإإزق ثيا

 .(1)الاعزير  لم  ان  انمونه لهللا الاله

                                                

 .  8ص 1الشرب الل ور للدردور  إ ( )
 . 21نفس المر ا الساب  ص ( )
 .   3ص  ابلرا ال كا  البهللا فر وهللا المالمم  إ (3)
لإدا أربإا  , 62 ص  نقالا لهللا الفااوى اضنقرويإه  إإ 83 ص   الموسولة الفقهية  إ (1)

 . 55 ص  الفااوى اضسعدية  إ, 22الفاوى ص
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 :هروب المحبوسين وإخفاق اللياة ( 5)

مهللا مكهللا شهلاا ارام  فعالا يسا   لليه العقا  مإهللا الهإر  أو سإالدن أو 
سإإه  لإإه بإإأى  ريقإإة ف نإإه يكإإوهللا  إإد مكإإهللا للمنكإإر وسإإالد لليإإه فيسإإاو   الاأدوإإ  

ة مقإدرا كإيل  مإهللا أهفإم شهلإاا  إر  مإهللا والاعزير الرامابه م رمإاا لإيس لإه لقوبإ
السل ات بعد القب  لليه و و مرام  للمنكرات ف نه يكوهللا  إد سإالد للإم  فالاإه 

 .( )مهللا العقا  وفم  يا اثبوت للمنكر فيسا   الاعزير والاأدو  لفعله
للإم مإهللا  مإم  –الاعزير والاأدو   –والز  العقوبة " ات فم موا   ال لو  

دافإإإا لإإهللا شإإإهص و إإإ  لليإإإه  إإ  ومإإإهللا ي مإإإم  إإإا ا  ال لمإإة وي  لإإإنه  ومإإإهللا
ال ريإإإإ  أو سإإإإار اا ون إإإإو يلإإإإ  فإإإإ هللا مإإإإهللا ي ميإإإإه لإإإإاص هلل وا إإإإ  لقوباإإإإه  اإإإإم 

 .( )"ي نرن  هللا كاهللا لندن وينز ر لهللا يل 
مإإهللا وإإؤوى م اربإإاا أو سإإار اا أو  إإااالا ون و مإإا ممإإهللا و إإ  لليإإه . ومإإهللا يلإإ 

ا إإ  بإإال لإإدواهللا فهإإو  إإد أو  إإ  هلل اعإإالم أو مدمإإم ومنعإإه أهللا يسإإاوفم منإإه الو 
 .شريكه فم ال ر  ولعنه ت ورسوله 

لعإإهللا ت )يقإإول  -- إإال سإإمعت رسإإول ت  --بمإإا روى لإإهللا للإإم 
ففإم ال إدوب دلوإ  للإم  (3)(ال دوب... مهللا يب  ل ور ت ولعهللا ت مهللا آوى م دثاا 

أهللا مإإهللا آوى أ إإ  المعالإإم ف نإإه يشإإاركه  فإإم اإلثإإ  فإإ هللا رنإإم فعإإ   إإو  ولملهإإ  
في لإإإإ  منإإإإه   نإإإإارن أو اإللإإإإال  بإإإإه فإإإإ هللا امانإإإإا لو إإإإ  بإإإإال بس .   بهإإإإ الا إإإإ

والنإر  مإإرا بعإإد مإرا  اإإم يمكإإهللا مإإهللا الهإار  ومهمإإا كإإاهللا الإدافا الإإيى كإإاهللا سإإبباا 
                                                

 . 21 الاعزير فم الشريعة اإلسالمية للدكاور لبدالعزيز لامر ص ( )
 .ى دار الرشاد ال دوثة  5 3ص 5موا   ال لو  لل  ا   إ ( )
 5البوهقإإم  إإإإ, كاإإا  اضنإإإا م 8  ص 3 لإإ ي  مسإإل  مإإإا شإإرب النإإإووى لليإإه  إإإإ (3)

مإإهللا )ى دار لإإادر فإإم  إإدوب  ويإإ  بلفإإن     ص  مسإإند اإلمإإا  أ مإإد  إإإ, 99ص
فإا  البإارى بشإرب , (أ دب  دثاا أو آوى م دثاا فعليه لعنة ت والمالئكإة والنإاس أ معإوهللا

كاإإإإا  االلالإإإإا  بالماإإإإا   96 ص 3 لإإإإ ي  البهإإإإارى البإإإإهللا   إإإإر العسإإإإقالنم  إإإإإ
( المعإروم بإاض ول)با  أثإ  مإهللا آوى م إدثاا وال إدوب لإهللا لالإ  بإهللا سإليماهللا , والسنة
ال اق إإا . أ إإر  رسإإول ت ص المدونإإةل  إإال نعإإ  مإإا بإإوهللا كإإيا وكإإيا:  لإإت ضنإإس:  إإال

 إال لالإ  فإأهبرنم . نإة ت والمالئكإة والنإاس أ معإوهللاش ر ا مهللا أ إدب  إدثاا فعليإه لع
 .والم دب  و مهللا أ دب المعلية  –أو آوى م دثاا : موسم بهللا أنس أنه  ال
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فم لد    نارن أو البالي لنه سوات كاهللا م اباا أو  مية لإيل  ال إال  أو معإاداا 
َ  للم لو  أو اإللرا  لهللا القيا  هلل والقيا  بال قسط اليى أو بإه ت أو بنإا وب ناا

 .( )وفشال وهيالناا فالفقهات  الوا باسا قا ه العقوبة
 :تُليح المساوااج والتزوير ( 6)

ونعنإإم بهإإا مإإا ي لإإ  لليإإه امهللا بالعملإإة المإإزورا و إإم أهللا يقلإإد شإإهص  إإين 
 .النقود ال قيقية بنقود أهرى مزيفة ويلرفها بوهللا ودى الناس 

ماداولإإإة وألإإإاهللا فإإإم لإإإرفها ف نإإإه يكإإإوهللا  إإإد فإإإ يا  لإإإد شإإإهص المسإإإكوكات ال
نإإإرار بالدولإإإة وبا الإإإاد ا لإإإيا و إإإ  للإإإم  ارامإإإ  منكإإإراا فيإإإه  نإإإرار بالنإإإاس وام

 .ال ام  أو ولم اضمر معا بة مهللا يقو  بهين اضفعال واأدوبه  ام وزول فسادن 
كإإيل  وإإده  ا إإت  إإيا مإإهللا  إإا  بإإالازوير فإإم اضوراق الرسإإمية لونافإإا بهإإا أو 

مإإوال كالإإيى كإإاهللا مإإهللا معإإهللا بإإهللا زائإإدا  ونمإإا زور هاامإإاا للإإم نقإإم يكسإإ  بهإإا اض
هإإاا  بوإإت المإإال ثإإ   إإات بإإه لإإا   بوإإت المإإال وأهإإي منإإه مإإاالا فبلإإم يلإإ  سإإودنا 

 .( )لمر بهللا اله ا  فنربه و بسه
أهللا معإهللا  إإيا  إد لإإنا هاامإإاا يشإبه هإإاا  بوإإت : وممإا وؤهإإي مإهللا  إإين الوا عإإة

زوير وهإإإدع بهإإا لإإا   بوإإت المإإإال المإإال ثإإ  و إإا بإإه للإإإم  لإإ  باللإإرم بإإالا
ال لمإإا لا بإإه سإإودنا لمإإر بالنإإر  وال إإبس  ولإإرم لإإه المبلإإم فكإإاهللا  إإيا  نايإإة وام

 .(3)لهيا كاهللا الازوير لقوباه الاأدو  ب س  ما وران اإلما 
 

                                                

 . 82, 86السياسة الشرلية البهللا ايمية ص ( )
  الم نإإإم والشإإإرب المبوإإإر البإإإهللا  دامإإإة  إإإإ, 98 ص  ابلإإإرا ال كإإإا  البإإإهللا فر إإإوهللا  إإإإ ( )

 .15ال سبة البهللا ايمية ص, 318ص
( مهللا مو بات الاعزير كاابة اللإكو  واله إوى بإالازوير"الفااوى الهندية  وب  ات فوها  (3)

ى دار   يات الاراب العربم والشرب اللإ ور للق إ  سإودى أ مإد الإدردور  59 ص   إ
م نإإإم الم اإإإال  لإإإم معرفإإإة ,  966  - إإإإ6 1 ى دار الماإإإ  العلميإإإة  58 ص 1 إإإإ

يعزر فم ك  معلإية ال  إد )و  الشربونم  وب  ات فيه ألفاظ المنهال للشو  دمحم اله 
 شإإرام ,  996  - إإإ6 1 دار الفكإإر . ى. 38 ص 1 إإإ( وكإإالازوير... لهإا وال كفإإارا

 .لد م م مود  مو  الع ار 
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السددرَة مددن بيددج المددا  أو الم دديم أو الشددروع  ددى السددرَة ( 7)
 :والشروع  ى َط  الطري  

ال نابلة  لم أنه ال   ا للإم مإهللا سإرق مإهللا بوإت ي   اض نام والشافعية و 
المال أو ال نيمة ويلإ  ضنإه مإال للعامإة و إو مإنه  فلإه فيإه  إ  و إيا أورب شإبهة 

مإهللا سإرق مإهللا بوإت : )وال دود ادرأ بالشبهات كما أهللا سودنا لمر وابهللا مسإعود  إاال
 وروى سإعود لإهللا للإم كإر  ت( المال فإال مإا مإهللا أ إد  ال ولإه فإم  إيا المإال  إ 

 (.ليس للم مهللا سرق مهللا بوت المال   ا"و هه 
بر إ   إد سإرق مإهللا الم إن  فإدرأ لنإه ال إد و إال  هللا  --وأام سودنا للإم

 .له فيه نلوباا 
فهإإيا المإإال ال مالإإ  لإإه ماعإإوهللا وو إإو  الق إإا للإإم السإإارق للإإيانة الملإإ  

و وإإب أنإإه ارامإإ   ( )للإإم المالإإ  لهإإيا فإإال   إإا للإإم مإإهللا سإإرق مإإال وال مالإإ  لإإه
م رماا و ريمة كاهللا البد مهللا معا باه و وب در  ال د بالشإبهة و إ  الاعزيإر  فعالا 

 .والاأدو  ب وب ما وران اإلما  
بونمإإإا ي إإإ  المالميإإإة  لإإإم أنإإإه  هللا سإإإرق مإإإهللا بوإإإت المإإإال وأهإإإي منإإإه نلإإإاباا 

 .فيق ا
هللا سإإرق مإإهللا ال نيمإإة بعإإد  وز إإا  هللا كثإإر ال إإيم كإإأهللا  إإ   وأهإإي ( نلإإوبه)وام

 .( )نه مال م رز وال    للسارق فيه  ب  ال ا ةفوق  قه نلاباا فيق ا ض

                                                

,  إإإإإ3 3 ى دار المعرفإإإإة  8  ص 3ابوإإإإوهللا ال قإإإإائ  شإإإإرب كنإإإإز الإإإإد ائ  للزيلعإإإإم  إإإإإ ( )
ى دار الماإإ  العلميإإة    1ص  غونإإانم  إإإالهدايإإة للمر , 28 ص  الفاإإاوى الهنديإإة  إإإ

ى   5 ص1م نإم الم اإإال  لإم معرفإة ألفإإاظ المنهإال لله وإ   إإإ, 995  - إإ5 1 
مإهللا سإرق مإهللا "وكإاهللا لهإ  افلإو  فإم  إين المسإألة و إو ,  996  - إ6 1 دار الفكر 

ال فاضلإ  أنإه  بوت المال  هللا فرز ل ائفة ليس  و منه    ا  ي ال شإبهة لإه فإم يلإ  وام
كشإام القنإاع , هللا له    فم المسروق كمال ملال  وكلد ة و و فقور فإال   إا هللا كا

  الهإإإرال ضبإإإم ووسإإإه  إإإإ,   98  - إإإإ 15 ى دار الفكإإإر   1 ص 5للبهإإإوام  إإإإ
 .2 ص

, دار الماإ  العلميإة 996  - إإ6 1 ى اضولإم  65 ص 1الشرب الل ور للدردور  إإ ( )
وفوهإا  96 ص 5 دونإة المبإرى  إإالم, 332ص 1الشرب المبور ضبم البركات سإودى  إإ

لإم مالإ  يق إا = =  إال(  إال)أرأوت مهللا سرق مهللا م إن  و إو مإهللا أ إ  يلإ  الم إن  (  لت])
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فإإ هللا مإإهللا شإإرع فإإم السإإر ة ولمإإهللا لإإ  وإإامكهللا مإإهللا  امامهإإا : الشإإروع فإإم السإإر ة
 :ضى لير فال ي د ولمهللا يعزر ومهللا بع   ين ال االت

مإا  يا أهإإي السإإارق مإإهللا ال إرز  بإإ  أهللا وهإإرل المسإإروق بعإد  معإإه  يإإان و إإد 
 .( )لاعزير مله أو ل  ي مله فال   ا ولمهللا و   ا

مإهللا سإرق مإهللا الإدار ولإ  وهر هإا فإإال   إا لليإه ضهللا الإدار كلهإا  إرز وا إإد 
فالبإد مإإهللا اإلهإإرال منهإا ضهللا الإإدار ومإإا فوهإا فإإم وإإد لإا بها معنإإم فاإإامكهللا شإإبهة 
لإإد  اضهإإي  ال أهللا يكإإوهللا فإإم الإإدار مقالإإور فأهر هإإا مإإهللا المقلإإورا  لإإم لإإ هللا 

 .( )للم  دن الدار فيق ا ضهللا ك  مقلورا بالابار سامنها  رز
 

كيل  مهللا و د معه منق  أو كاهللا مرلداا للمإال بقلإد السإر ة و إب  لليإه 
 .(3)ف نه وؤد 
 

 .(1)ومهللا نق  ال رز أو فا  باباا بقلد السر ة فقب  لليه  بلها
ومإإهللا رمإإم المإإال المسإإروق هإإارل ال إإرز ثإإ   إإب  لليإإه  بإإ  أهللا وهإإرل  إإو 

نما لليه الاعزير واضد   .(6)مهللا ال رز فال   ا وام
 
 

 :( )شهاحة الزور( 8)
                                                                                                                

"  إإال لإإم مالإإ  كإإ   لإإاه مإإهللا يلإإ ل(  إإال)لإإ    عإإه مالإإ  ولإإه فيإإه نلإإو ل (.  لإإت)
 .الم لد السادس ى دار لادر بوروت 

  للعإإال  مولونإإا لبإإد ال لإإي   إإإ  اشإإية الإإدر شإإرب ال إإرر, 85 ص  الفاإإاوى الهنديإإة  إإإ ( )
وبإإإإدائا  19 ص 5 الم نإإإإم والشإإإإرب المبوإإإإر  إإإإإ,  إإإإإ  3 ى دار سإإإإعادت   35ص

 يا  مإإإا )وفيإإإه  91 اض كإإإا  السإإإل انية للمإإإاوردى ص, 6ص 5اللإإإنائا للماسإإإانم  إإإإ
 (.المال فم ال رز واسار ا منه  ب   هرا ه نر  أربعوهللا سو اا 

 .5,2ص 5بدائا اللنائا  إ, 85 ص  ية  إالفااوى الهند, 6 1ص  الهداية  إ ( )
 يا و إد معإه منقإإ  أو كإاهللا مرلإداا للمإإال )وفيإإه  91 اض كإا  السإل انية للمإاوردى ص (3)

 (.ي ق 
 .المر ا الساب   (1)
 . 6ص 5بدائا اللنائا للماسانم  إ (6)
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ال هالم فم أهللا شهادا الزور مهللا أمبر المبائر وأنها م رمإة شإرلاا نهإم ت 
ًَددان  : اعإإالم لنهإإا فإإم كاابإإه المإإري   إإال اعإإالم ددَن األو  َس م  ل  تَي بِوا الددر    َددال 

ور   َ  الزُّ تَي بِوا ََو  َوال 
( ). 

روى أبإإو بكإإرا : (3)مإإهللا أمبإإر المبإإائر –لإإلوات ت لليإإه  –ولإإد ا الرسإإول 
اإلشإرا  : أال أنبإئك  بإأمبر المبإائر ثالثإاا : فقإال --كنا لند رسإول ت : أنه  ال

مامئإاا  --أو  ول الإزور وكإاهللا رسإول ت , وشهادا الزور, باهلل ولقوق الوالدوهللا
 .(1)"لواه سكت: ف لس فما زال يكرر ا  ام  لنا

                                                                                                                

 2الب إإإإر الرائإإإإ  البإإإإهللا ن إإإإي   إإإإإ) إإإإو الشإإإإهادا بالبا إإإإ  لمإإإإداا : اعريإإإإه شإإإإهادا الإإإإزور ( )
الشهادا ب ور ما يعل  لمداا ولو  اب  الوا ا كمهللا شإهد بإأهللا زيإداا  اإ  : أو  و( 5  ص

ى دار     ص 5موا إ  ال لوإ  لل  إا   إإ)لمراا و و ال يعل   اله  يان و د كاهللا  الإه 
أو  إإم الشإإهادا بالمإإي  , ( 99  - إإإ  1 الرشإإاد ال دوثإإة الإإدار البينإإات ى الثالثإإة 

الم نفإإس أو أهإإي مإإال أو ا لوإإ   إإرا  أو ا إإري   إإالل لواولإإ  بهإإا  لإإم البا إإ  مإإهللا  اإإ
لبنإإاهللا  –ى دار المعرفإإة بوإإروت  55 ص 3 اشإإية ال   إإاوى للإإم الإإدر المهاإإار  إإإ)

 ( .  للعالمة أ مد ال   اوى ال نفم926  - إ396 
 . 35ال ال آية  ( )
 لنهمإإا روى ابإإهللا لبإإاس رنإإم ت, اهالإإه العلمإإات فإإم نإإبط المبوإإرا اهاالفإإاا كثوإإراا  إإداا  (3)

ون إو  إيا , المبائر ك  ين  هامه ت اعالم بنار أو غن  أو لعنة أو لإيا : أنه  ال
و إال ,  إم مإا أولإد ت لليإه بنإار أو  إد فإم الإدنيا: و ال آهروهللا , لهللا ال سهللا البلرى 

والنإإإابط الشإإإام  المعنإإإوى فإإإم نإإإبط المبوإإإرا أهللا كإإإ  : أبإإإو  امإإإد ال زالإإإم فإإإم البسإإإيط
ا مإإهللا غوإإإر اساشإإعار هإإإوم و إإيار نإإإد  كالماهإإاوهللا بارامابهإإإا معلإإية يقإإإد  المإإرت للوهإإإ

و إإال الشإإإو  , والما إإر  لليإإه الايإإاداا فمإإا أشإإعر بهإإيا االسإإاهفام والاهإإاوهللا فهإإو كبوإإرا
المبوإرا كإ  ينإ  كبإر ول إ  ل مإاا : اإلما  أبو لمرو بإهللا اللإالب ر مإه ت فإم فااويإه

شإإرب النإإووى : إل إإالقيلإإ  معإإه أهللا ي لإإ  اسإإ  المبوإإر وولإإه بكونإإه ل يمإإاا للإإم ا
, بإإا  المبإإائر وأمبر إإا ى المكابإإة الاوفيقيإإة  2ص للإإم لإإ ي  مسإإل  الم لإإد اضول  إإإ

 .ا قو   ه لبد الرتوم سعد
 . 1  دوب ر   . كاا  اإليماهللا با  بياهللا المبائر وأمبر ا  2ص  ل ي  مسل   إ (1)
ر  إإدوب كاإإا  اضد  بإإا  لقإإوق الوالإإدوهللا مإإهللا المبإإائ 9   ص 6لإإ ي  البهإإارى  إإإ 

 . 982  - إ152 بوروت ى ثالثة  –الناشر دار ابهللا كثور اليمامة (  653)ر   
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وسإب  اال امإا   ( )بإائرفهيا نص مإهللا الشإرع للإم لإد شإهادا الإزور مإهللا الم
بشهادا الزور كونها أسه  و ولاا للم الناس والاهاوهللا بهإا أمثإر فإ هللا ال امإ  لليإه 
كثوإإإر كالعإإإداوا وال سإإإد وغور مإإإإا فإإإا اوال  لإإإم اال امإإإا  بهإإإإا ويلإإإ  لمونإإإه مفسإإإإدا 

 .( )ماعدية  لم ال ور
لإإإإلم لإإإإالا فلمإإإإا  --وروى لإإإإهللا هإإإإري  بإإإإهللا فااإإإإ  اضسإإإإدى أهللا النبإإإإم 

ثإ  اإالى  –لدلت شهادا الزور اإلشإرا  بإاهلل ثإالب مإرات "ماا فقال انلرم  ا   ائ
َ  :  إإإإول ت اعإإإإالم تَي بِددددوا ََددددو  ًَددددان  َوال  ددددَن األو  َس م  ل  تَي بِوا الددددر    َددددال 

ور   الزُّ
(3). 

لإإإهللا ) -- إإإال رسإإإول ت !  إإإال –رنإإإم ت لنهمإإإا  –ولإإإهللا ابإإإهللا لمإإإر 
 .(1)(ازول  دما شا د الزور  ام وو   ت له النار

ففم  يا ال دوب بياهللا بالولود الشدود لشا د الزور  وإب أو إ  ت لإه النإار  
فشإإإإهادا الإإإإزور مإإإإهللا امفإإإإات الاإإإإم اناشإإإإرت فإإإإم  (6) بإإإإ  أهللا أهللا وناقإإإإ  مإإإإهللا مكانإإإإه

م امعنا ال الم وما و ود اضدلة السابقة للم ا ريمها ولإد ا مإهللا المبإائر و رنهإا 
ن الشإإإهادا مإإإهللا أمإإإ  ضمإإإوال النإإإاس باإلشإإإرا  بإإإاهلل اعإإإالم كإإإ   إإإيا لمإإإا اسإإإببه  إإإي

بالبا إإ  أو  اإإالم نفإإس أو أهإإي  إإ  لإإيس مإإهللا  قإإه فالمفسإإدا فوهإإا كبوإإرا وااعإإدى 
لا بها  لم ال ور نرى أنها ل  ام  مهللا الم اما و وب أهللا الشإرع لإ  يقإدر لقوبإة 
لشإإإا د الإإإزور لإإإإيا كانإإإت لقوباإإإإه لنإإإد  هإإإإور كيبإإإه وزورن بالبونإإإإة أو بإإإ  رارن  إإإإم 

 .الاعزير 
هالإإه الفقهإإات فإإم ا دوإإد نإإوع العقوبإإة الاعزيريإإة لشإإا د الإإزور وكيفواهإإا و إإد ا

 :كالاالم

                                                

 .  2ص  شرب النووى للم ل ي  مسل  الم لد اضول  إ ( )
 .ى دار ال دوب / با  الاشدود فم شهادا الزور 311ص 8نو  اضو ار للشوكانم  إ ( )
, ( 32 )لإإزور  إإدوب ر إإ  كاإإا  اض كإإا  بإإا  شإإهادا ا 291ص  سإإنهللا ابإإهللا ما إإه  إإإ (3)

 .كاا  الشهادات با  ما  ات فم شهادا الزور , 126ص 1سنهللا الارميى  إ
 (.323 )كاا  اض كا  با  شهادا الزور  دوب ر    291ص  سنهللا ابهللا ما ة  إ (1)
لإإ ي  "كاإإا  اض كإإا  و إإال   1 2ر إإ   59 ص 1والمسإإادر  لل إإام  النيسإإابورى  إإإ 

 .اإلسناد ول  وهر ان 
 . 316ص 8  اضو ار للشوكانم  إنو (6)



 

 

 

 { 887 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 فى إطار الوالية العامة التأديب

 :َا  اإلمام أبو حييفة ( 1)
 –بمعنإم ينإربه  – يا أ ر الشا د أنه شهد بالزور ف نه يشهر بإه وال يعإزرن 

لإم  ومإه  هللا كإاهللا غوإإر : وكيفيإة الاشإهور  إو أهللا وبعإب  لإم سإإو ه  هللا كإاهللا سإو ياا وام
 –أى فإإم مكإإإاهللا يكإإوهللا أمثإإر  معإإاا للنإإإاس  –أ مإإإا مإإا كإإانوا سإإو م بعإإد العلإإر 

ويقول المرس  معه  نا و إدنا  إيا شإا د زور فا إيرون و إيروا النإاس منإه  اإم ال 
 .( )يساشهدوا به

 يا ثبإت : و ال اللا باهللا أبو ووسه ودمحم واإلما  مالإ  والشإافعم وال نابلإة (  )
وندائإإه و وافإإه , وبإإال بس لنإد اإلمإإا  أنإإه شإإا د زور لإإزرن بالنإإر  المإإؤل 

فم اضسواق وفم الملالن وفإم  بولاإه بإإأهللا  إيا شإا د زور فإالرفون إلشإهار 
وي إإر  الاعزيإإر ب لإإ  ل واإإه وال اسإإهي  و هإإه ضنإإه مثلإإه , أمإإرن واراإإداع غوإإرن
وال وركبإه وال يكلإه الشإا د أهللا ونإادى , ( )لإهللا المثلإة --و د نهم النبإم 

هللا رأى اإلمإإا  أهللا ي, للإإم نفسإإه كشإإه رأسإإه وام اناإإه واوبوهإإه فعإإ  يلإإ  وال وام
وبلم فم ال لد سبعوهللا سإو اا و إال أبإو ووسإه وبلإم بإالاعزير همسإة وسإبعوهللا 
سإإإو اا و إإإال الشإإإافعم ال وزيإإإد للإإإم اسإإإا وثالثإإإوهللا سإإإو اا لإإإئال وبلإإإم أدنإإإإم 

و ال ال نابلة ال وزيد للم لشر  لدات وبال ملإة فإ هللا  إيا مفإو  , ال دود

                                                

ى دار   يإإإات الاإإإراب العربإإإم مؤسسإإإة الاإإإاري   132ص 6بإإإدائا اللإإإنائا للماسإإإانم  إإإإ ( )
ى دار الماإإإ   35 ص 3الهدايإإإة للمرغونإإإانم  إإإإ, 998  - إإإإ9 1 العربإإم ى الثانيإإإة 

ى دار المعرفإإإة لل بالإإإة  16 ص 5 العلميإإإة والمبسإإإوى للسرهسإإإم الم لإإإد الثإإإامهللا  إإإإ
البنايإإة فإإم شإإرب الهدايإإة ضبإإم دمحم م مإإود بإإهللا أ مإإد ال نيمإإم الشإإهور بنالإإر , والنشإإر

ى الثانيإإة ,  985  - إإ155 ى دار الفكإر ى أولإم . 36 ص 8اإلسإال  الرامفإورى  إإ
و ريقإإإة الاشإإإهور الإإإ  منقولإإإة لإإإهللا القانإإإم شإإإري  بإإإهللا ال إإإإارب ,   99  - إإإإ  1 

 لإم أ إ  سإإو ة  هللا كإاهللا سإإو ياا المنإدى ف نإه روى أنإإه كإاهللا  يا اهإي شإإا د الإزور بعإب بإإه 
لم  ومه  هللا كاهللا غوإر سإو م بعإد العلإر أ مإا مإا كإانوا فيقإول  هللا شإري اا ر مإه ت : وام

المبسإإإوى " )يقإإإرئك  السإإإال  ويقإإإول  نإإإا و إإإدنا  إإإيا شإإإا د زور فا إإإيرون و إإإيرون النإإإاس
 (.12 ص 3الهداية  إ, 16 ص, 5 للسرهسم  إ

بإإا  النهإإم لإإهللا المثلإإة وال إإدوب  58 لسإإادس صم مإإا الزوائإإد ومنبإإا الفوائإإد الم لإإد ا ( )
و إال الهوثمإم روان أ مإد (. لإهللا المثلإة --نهإم رسإول ت )لهللا الم وإرا بإهللا شإعبة  إال 

 .لهللا ر   مهللا ولد الم ورا لهللا الم ورا 
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اقإإإدور شإإرلم فمإإا فعإإ  ال إإإام  ممإإا وإإران مإإا لإإإ    لإإم رأى ال إإام  ولإإيس فيإإه
 .( )وهرل  لم مهالفة نص أو معنم نص فله يل 

 :االستحال  

اسإإإادل اإلمإإإا  أبإإإو  نيفإإإة للإإإم  ولإإإه بعإإإد  نإإإر  شإإإا د الإإإزور واالمافإإإات 
 :بالاشهور بما ولم 

 .( )روى أهللا شري اا كاهللا يشهر شا د الزور وال يعزرن(  )
ياا فم زمهللا لمر وللم رنإم ت لنهمإا فمإا أنه كاهللا  ان: وو ه االسادالل

 .(3)يشاهر مهللا  نايان كالمروى لنهما ول  ونق  أنه أنكر لليه أ د
 :مهللا المعقول(  )
أهللا المقلود  و الاول   لم االنز إار و إد  لإ  بالاشإهور بإ  ربمإا يكإوهللا  ( أ)

هللا كإإاهللا مبال إإة فإإم , أل إإ  لنإإد النإإاس مإإهللا النإإر  فيكافإإم بإإه والنإإر  وام

                                                

الهدايإإة للمرغونإإانم , 16 ص 5 المبسإإوى للسرهسإإم  إإإ, 132ص 6بإإدائا اللإإنائا  إإإ ( )
ة السإإود أ مإإد ال   إإاوى للإإم الإإدر المهاإإار  اشإإية ال   إإاوى للعالمإإ, 15 ص 3 إإإ
ى دار الماإإإإ    8ص 1الشإإإإرب اللإإإإ ور للإإإإدردور  إإإإإ, ى دار المعرفإإإإة 55 ص 3 إإإإإ

العلميإإة بإإأللم بل إإة السإإال  ض إإر  المسإإال  للشإإو  أ مإإد اللإإاوى نإإبط والإإ ي  دمحم 
المدونإة المبإرى ليمإا  مالإ  بإهللا أنإس ,  996  - إإ6 1 لبد السإال  شإا وهللا ى أولإم 

القإإإوانوهللا الفقهيإإإة البإإإهللا  إإإزى , ى دار لإإإادر بوإإإروت 53 ص 3 د الهإإإامس  إإإإالم لإإإ
  ابلإرا ال كإا  البإهللا فر إوهللا  إإ,  926  - إ396 ى لال  الفكر  6 3ال رنا م ص

ى دار المعرفإإة ى ثانيإإة  335ص  المهإإي  للشإإورازى  إإإ, دار الماإإ  العلميإإة 3  ص
ى دار  115ص 5كشإإإام القنإإإاع لإإإهللا مإإإاهللا اإل نإإإاع للبهإإإوام  إإإإ,  969  - إإإإ329 

 .مكابة ابهللا ايمية   5 ,55 ص 9الفكر والم نم البهللا  دامة  إ
كاإإا  البوإإوع واض نإإية بإإا  شإإا د الإإزور مإإا  352ص 9الملإإنه البإإهللا أبإإم شإإوبة  إإإ ( )

كاإإا  أدا  القانإإم بإإا  مإإا يفعإإ    1 ص 5 السإإنهللا المبإإرى للبوهقإإم  إإإ, يلإإنا بإإه
 .بشا د الزور

 5 المبسإإإإوى للسرهسإإإإم الم لإإإإد الثإإإإامهللا  إإإإإ, 132ص 6بإإإإدائا اللإإإإنائا للماسإإإإانم  إإإإإ (3)
 . 16 ص
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يقا مانعاا مهللا الر وع ف نه  يا الور النإر  وهإام فإال ور إا  الز ر ولمنه
 .( )وفيه انويا لل قوق فو   الاهفوه ن راا  لم  يا الو ه

أهللا الاشهور نوع اعزير و و الئ  ب ريماإه ضهللا بالشإهادا ال ي لإ  لإه سإوى  (  )
مات الو ه ثإ  بالاشإهور وإي   مإات و هإه لنإد النإاس فكإاهللا  إيا اعزيإراا الئقإاا 

 .( )ماه فيكافم بهب ري
اسإإادل ال مهإإور للإإم  إإوله  باعزيإإر شإإا د الإإزور بالنإإر  أو بإإال بس مإإا 

 :الاشهور به بما ولم
شإإإا د الإإإزور  أنإإإه نإإإر ] --مإإإا روى لإإإهللا سإإإودنا لمإإإر بإإإهللا اله إإإا   ( )

 .(3) [وسه  و هه

-كمإإا أهللا سإإودنا لمإإر , ففإإم  إإيا داللإإة للإإم اعزيإإر شإإا د الإإزور بالنإإر 
-  ولإإإ  وهالفإإإه أو ونكإإإر لليإإإه أ إإإد مإإإنه  فكإإإاهللا "فعإإإ  يلإإإ  ب نإإإور اللإإإ ابة

 .(1)  مالاا كما دل للم أهللا أل  نر  شا د الزور مشروع اعزيراا 

كاإ   لإم لمالإه بالشإا  فإم الشإا د  --أهللا لمإر –لهللا الولوإد بإهللا مالإ   ( )
الإإإزور ينإإإر  أربعإإإوهللا سإإإو اا ويسإإإه  و هإإإه وي لإإإ  رأسإإإه وي إإإال ال إإإبس 

 .(6)وي ام به

 إد  إا  للإم اناسإا   كإ  الاسإهي  للو إه ضهللا  أهللا الإدلو : ث   إال اللإا باهللا
لإإهللا المثلإإة ولإإو بالملإإ  العقإإور فبقإإم  كإإ   --يلإإ  مثلإإه و إإد نهإإم رسإإول ت 

 .( )الاعزير

                                                

ى دار الفكإإر , 32 , 35 ص 8البنايإإة فإإم شإإرب الهدايإإة لنالإإر اإلسإإال  الرامفإإورى  إإإ ( )
 . 15 ص 3الهداية للمرغونانم  إ,  985  - إ155 

 . 16 ص 5 المبسوى للسرهسم  إ ( )
كاإا  الشإهادات بإا   5 3ص 8الملنه ضبم بكر لبد الرازق بهللا  ما  اللإنعانم  إإ (3)

 . 1 ص 5 السنهللا المبرى للبوهقم  إ, ( 639 )لقوبة شا د الزور  دوب ر   
 139, 132أدلة اإلثبات فإم الفقإه اإلسإالمم للإدكاور أ مإد ال لإرى ص, لل  القنات (1)

 .مكابة المليات اضز رية 
المإإوفم العبسإإم  الملإإنه فإإم اض ادوإإب وامثإإار لل إإافن لبإإد ت بإإهللا دمحم بإإهللا أبإإم شإإوبة (6)

 دار الفكر ا قو  سعود   فم شا د الزور ما يعا   ى, كاا  ال دود 613ص 5 إ
كاإإإا  آدا  القانإإإم بإإإا  مإإإا يفعإإإ    1ص 5 السإإإنهللا المبإإإرى للبوهقإإإم  إإإإ, دمحم الل إإإا  

 .بشا د الزور ى دار الفكر 



 

 

 

 { 888 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 فى إطار الوالية العامة التأديب

-مإإا روى لإإهللا بهإإز بإإهللا  كإإي  لإإهللا أبيإإه لإإهللا  إإدن أهللا النبإإم : دلوإإ  الاشإإهور (3)
-  (ايكروا الفاس  بما فيه لي يرن الناس) ال( ). 

أهللا شإإإهادا الإإإزور كبوإإإرا مإإإهللا المبإإإائر واعإإإدى نإإإرر ا  لإإإم العبإإإاد : المعقإإإول (1)
بإإ االم أمإإإواله  وأنفسإإه  وألرانإإإه  ولإإيس فوهإإإا  إإد مقإإإدر فيعإإزر بإإإالاعزير 

 .(3)الميكور ال ايا ه  لم أبلم الزوا ر
أهللا مإإا : نإا م اإلمإا  أبإو  نيفإة اسإادالل اللإا باهللا بفعإ  سإودنا لمإر بقولإه

 مإإإول للإإإم معنإإإم السياسإإإة ال الاعزيإإإر  يا للإإإ  م --نقإإإ  لإإإهللا سإإإودنا لمإإإر 
اإلمإإا  أنإإإه ال ونز إإر  ال بإإإه بإإدلو  ابلي إإإه أربعإإوهللا  لإإإدا ضنإإه لإإإو كإإاهللا للإإإم سإإإبو  

وبإدلو  اسإهيمه و هإه و إو , الاعزير ل  وبلم يل  المقدار لبلوغه  داا فإم غوإر  إد
 .(1)لهللا المثلة --مثله ل  و ز باإل ماع وليا ل  يقولوا به لنهيه 

هللا فع  سودنا لمإر يلإ  كإاهللا لإهللا  ريإ  اال اهإاد ال النقإ  لإهللا رسإول كما أ
 .(6)ف از أهللا و اهد فم نفيه بالابار ثبوت معنم آهر --ت 

 
 :رح على مياَشة اإلمام أبى حييفة

 هللا القول بأهللا ما  لإ  مإهللا لمإر كإاهللا سياسإة سإوات :  ال الممال بهللا الهما 
ليإإه بإإأهللا لمإإر كاإإ  بهإإيا  لإإإم كإإاهللا نإإرباا لشإإا د الإإزور أو اسإإهيماا لو هإإه وإإإرد ل

                                                                                                                

 .  5 ص 9الم نم البهللا  دامة  إ, 16 ص 5 المبسوى للسرهسم  إ ( )
لإهللا بهإز :  ال ال برانإم, 5 5  دوب ر    8 1ص 9 فم مع مه المبور  إ ال برانم ( )

أادلوهللا لإهللا يكإر الفإا ر ايكإرون ) -- ال رسول ت , ابهللا  كي  لهللا أبيه لهللا  دن  ال
, 1  ص   إإال م ققإإه روان ال برانإإم فإإم مع مإإه اللإإ ور  إإإإ( بمإإا فيإإه يعرفإإه النإإاس

سإإإناد اضوسإإإط وا) إإإال الهوثمإإإم , وفإإإم اضوسإإإط, 6   للإإإ ور  سإإإهللا ور الإإإه موثقإإإوهللا وام
 . 19 ص  م ما الزوائد  إ( واهاله فم بعنه  اهاالفاا ال ينر

الهدايإإإة وفإإإا  , 132ص 6بإإإدائا اللإإإنائا  إإإإ, 35 ص 8البنايإإإة فإإإم شإإإرب الهدايإإإة  إإإإ (3)
الم نم البإهللا  دامإة , ى دار   يات الاراب العربم 631ص 5القدور والعناية بهامشهما  إ

 . 55 ص 9 إ
دار الماإا   6  ص 2الب ر الرائإ  البإهللا ن إي   إإ, 16 ص 5 للسرهسم  إ المبسوى (1)

 .  1 ص 1ابووهللا ال قائ  للزيلعم  إ, اإلسالمم
 .ى دار   يات الاراب العربم . 636ص 5فا  القدور  إ (6)
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لماله فإم الإبالد و إيا وإدل للإم أنإه لإيس سياسإة بإ   إو  كإ  لإا  ال هإاص فإم 
 .مسألة أو  ادثة 

وأمإا االسإادالل للإم أهللا لمإر بلإم بالنإر  أربعإوهللا سإو اا وال وبلإم بإإالاعزير 
فمإإهللا العلمإإات مإإهللا و وإإزن و إإد أ إإاز ,  لإإم ال إإد فلإإيس بشإإمت فإإ هللا يلإإ  مهالإإه فيإإه

أهللا وبلإإإإم بإإإإه همسإإإإة وسإإإإبعوهللا واسإإإإعة  –ر مإإإإه ت  –أبإإإإو ووسإإإإه  لإإإإال  المإإإإي  
كيل  وأما كوهللا الاسإهي  مثلإه منسإوهة فقإد  --ف از كوهللا رأى لمر, وسبعوهللا 

أهللا المثلإة ليسإت  ال فإم   إا اضلنإات ون إون ممإا يفعإ   --يكوهللا رأى لمر 
 .( )فم البدهللا ويدو  ال بالابار لر  ي س  فوزول

 :الترليح 

أدلاهإإإا فإإإ ننم أرى أهللا مسإإإألة اعزيإإإر شإإإا د الإإإزور واإإإر  بعإإإد لإإإر  امرات و 
 .أمرن  لم رأى ال ام  فهو أدرى وألل  بالملل ة فم يل  

والاعزيإإر أنوالإإه كثوإإرا ولمإإ   الإإة مإإا وناسإإبها مإإهللا الز إإر فقإإد يكفإإم شهلإإاا 
و إإد يكفإإم آهإإر , شإإهد بإإالزور أهللا يشإإهر أمإإرن ويفنإإ  بإإوهللا النإإاس ليكإإه لإإهللا يلإإ 

يكفإإإإم  إإإإيا شهلإإإإاا آهإإإإر في اإإإإال  لإإإإم ال إإإإبس أو  لإإإإم اوبوهإإإإه وام اناإإإإه و إإإإد ال 
 .النر 

وللم  يا ف هللا الرأى فيه يكوهللا لل ام  يساعم  معه ما يلل ه ومإا وبعإد بإه 
فسادن لهللا الم اما و يا ما فعله القإانوهللا  وإب سإهللا لشإا د الإزور لقوبإات اهالإه 

 92  لإإم  91 ب سإإ  اهإإاالم ال الإإة المشإإهود فوهإإا ويلإإ  بمو إإ  المإإواد مإإهللا 
انوهللا العقوبات فيه يعا   بال بس ك  مهللا شإهد زوراا لمإاه  فإم  نايإة مإدا ال مهللا  

أمإإإا  يا اراإإإ  للإإإم  إإإين الشإإإهادا ال كإإإ  للإإإم المإإإاه  , ازيإإإد للإإإم ثإإإالب سإإإنوات
يعا إإ  الشإإا د بإإال بس أو اضشإإ ال الشإإا ة المؤ اإإة الاإإم الإإ   لإإم همسإإة لشإإر 

 نإا  أ إواالا با لإة فإم  وفم  الة انفوي  ك  اإللدا  فم مإاه  ثإ  اانإ  أهللا, لاماا 
الا قيقات غورت مإهللا و إه ال قيقإة ف نإه بإات لزامإاا أهللا ي كإ  للإم الشإا د بمثإ  مإا 
اسإإإببت فيإإإه شإإإهاداه واإإإ   لإإإدا  بإإإر  أو  إإإد يكإإإوهللا ماهمإإإاا ولمإإإهللا  ريماإإإه لإإإ  يكإإإهللا 

 . ( )اإللدا   و ال ك  المناس  للوها
                                                

 .المر ا الساب   ( )
 . 3العدد العاشر ص –لوت اضز ر  ( )
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ناسإإ  مإإا مإإا  يا أمإإر شإإا د الإإزور ماإإرو  لل إإام  يقإإدر فيإإه العقوبإإة الاإإم اا
 .سببه مهللا نرر 

 :الشروع  ى َط  الطري  ( 9)

ف يا بدأ  ا ا ال ري  فم انفوي  ريماه فإم   إا ال ريإ  ولمإهللا الانفوإي و إه 
أو هإإا  أثإإرن لسإإب  ال دهإإ  إلراداإإه فيإإه فإإال ي إإد  إإد الم اربإإة المنلإإوص لليإإه 

امابإإإه فإإإم القإإإرآهللا المإإإري  ضهللا ال ريمإإإة لإإإ  اإإإا  ولمإإإهللا يسإإإا   الاعزيإإإر والاأدوإإإ  الر 
 .معلية ال  د فوها 
 يا هإرل  مالإإة ممانعإوهللا أو وا إإد يقإدر للإإم االمانإاع فقلإإدوا : مثإال يلإإ 

  ا ال ري  فأهيوا  ب  أهللا يأهإيوا مإاالا ويقالإوا نفسإاا  بسإه  اإلمإا  ولإزر    اإم 
 .( )واوبوا الرامابه  معلية

 :البحغ الااذب( 11)

وى بمإإإا وإإإإؤيى مإإإهللا ادلإإإإم للإإإم آهإإإإر بشإإإمت و هإإإإر كيبإإإه فإإإإم  إإإين الإإإإدل 
المإإدلم لليإإه ف نإإه يكإإوهللا  إإد ارامإإ  معلإإية ال لقوبإإة لهإإا مقإإدرا فيعإإزر ويإإؤد  

 .( )لميبه وأيان للمدلم لليه
يا  هإإر كإإي  المإإدلم فإإم دلإإوان بمإإا وإإؤيى بإإه " إإات فإإم كشإإام القنإإاع  وام

 لإت ويلزمإه مإإا غرمإه بسإببه  لمإإاا . المإدلم لليإه لإإزر لميبإه وأيان للمإدلم لليإإه
 .(3)"ب ور   لاسببه فم غرمه 

: ااها  المدلم لليه وينقس   لإم ثالثإة أ سإا  اضول"و ات فم ابلرا ال كا  
أهللا يكإوهللا المإدلم لليإإه بإيل  بريئإاا لإإيس مإهللا أ إإ  الإ  الاهمإة فهإإيا النإوع ال ا إإوز  

                                                

ل  مالإإإة ممانعإإإوهللا أو وا إإإد يقإإإدر للإإإم  يا هإإإر "وفوهإإإا  85 ص  الفاإإإاوى الهنديإإإة  إإإإ ( )
االمانإإاع فقلإإدوا   إإا ال ريإإ  فأهإإيوا  بإإ  أهللا يأهإإيوا مإإاالا ويقالإإوا نفسإإاا  بسإإه  اإلمإإا  

, 1  ص 1م نإإإم الم اإإإال  إإإإ, 3 1ص  الهدايإإإة  إإإ, " اإإم واوبإإإوا بعإإإد مإإا يعإإإزروهللا 
 اشإإإية البإإإا ورى للإإإم ابإإإهللا  اسإإإ  ال إإإزى للشإإإو  , 3 3ص 5 الم نإإإم البإإإهللا  دامإإإة  إإإإ

 .وما بعد ا دار   يات الما  العربية  12 ص  ي  البا ورى  إ برا 
 . 62 الاعزير فم الشريعة اإلسالمية للدكاور لبدالعزيز لامر ص ( )
 . 8  ص 5كشام القناع لهللا ماهللا اإل ناع للبهوام  إ (3)
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الل ي  أنإه يعا إ  لإيانة للبإرآت لاسإلط أ إ  ( المدلم)والماه  له . لقوباه اافا اا 
 .( )"البرآت الشر والعدواهللا للم ألرا 

 :(3)والميتهب ( )المختلس( 11)

يعإإزر كإإ  مإإهللا المهإإالس والمناهإإ  ويلإإ  ضهللا الإإركهللا فإإم السإإر ة  إإو الهفيإإة 
بمعنإإم أهإإي الشإإمت للإإم سإإبو  الهفيإإة وكإإالا مإإهللا المهإإالس والمناهإإ  يأهإإي المإإال 

 .(1)لالنية فل  واوافر فم الفع  ركهللا الهفية الالز  لا بو   د السر ة
لإإيس للإإم ) إإال  --بمإإا روى لإإهللا  إإابر لإإهللا النبإإم  واسإإادلوا للإإم يلإإ 

 ال أبو ليسم  دوب  سهللا لإ ي  والعمإ   (6)(هائهللا وال مناه  وال مهالس   ا
 .للم  يا لند أ   العل  

فثبت مهللا ال دوب لإد    إا المهإالس والمناهإ  ضهللا فعلهمإا لإيس فيإه هفيإة 
 .(5)كالسر ة

 .(2)و وب ال   ا و   الاعزير والاأدو 
                                                

 . 968  -328 ى  63 ص  ابلرا ال كا  البهللا فر وهللا  إ ( )
ابوإإوهللا ) اربإاا بإه مإهللا غوإر غلبإة . لإا به  هإراا  المهإالس  إو مإهللا وه إه المإال ب نإرا ( )

الشإرب ,    ص 1م نإم الم اإال  إإ,    ص 3ال قائ  شرب كنز الد ائ  للزيلعم  إإ
 .  6 ص 1الل ور إ

المناه   إو مإهللا يأهإي المإال ليانإاا ويعامإد للإم القإوا وال لبإة ويأهإين للإم و إه ال نيمإة  (3)
 (.   ص 1ال  إم نم الم ا, 9  ص 5كشام القناع للبهوام  إ)

 1الشرب الل ور للإدردور  إإ,  998  - إ9 1 ى  6ص 5بدائا اللنائا للماسانم  إ (1)
م نإإم الم اإإال  لإإم معرفإإة ألفإإاظ ,  996  - إإإ6 1 ى دار الماإإ  العلميإإة   6 ص

الإإرو  المربإإا بشإإرب , 28 ص  الفاإإاوى الهنديإإة  إإإ,    ص 1المنهإإال للشإإربونم  إإإ
, 313ص 1 اشإإإية الدسإإإو م للإإإم الشإإإرب المبوإإإر  إإإإ ,666زاد المسإإإانقا للبهإإإوام ص
 .9  ص 5كشام القناع للبهوام  إ, 39 ص  الم نم والشرب المبور  إ

سإنهللا أبإم داود , ى دار ال إدوب ا قوإ  الشإو   بإرا ي  لإو   6ص 1سنهللا الارميى  إ (6)
لإإيس للإإم المناهإإ    إإا ومإإهللا )بلفإإن  385ص 3مسإإند اإلمإإا  أ مإإد  إإإ,  66ص 1 إإإ

  سإإنهللا ابإإهللا ما إإة  إإإ, ( إإال لإإيس للإإم الهإإائهللا   إإا,. شإإهورا فلإإيس منإإااناهإإ  نهبإإة م
 .ى دار الفكر  851ص

 . 65 ص 2نو  اضو ار للشوكانم  إ (5)
( مإإإإهللا سإإإإرق الإإإإدرا   بإإإإوهللا ألإإإإابعه)فأمإإإإا القفإإإإام " إإإإال   2 الهإإإإرال ضبإإإإم ووسإإإإه ص (2)

 " .والمهالس فعلوهما اضد  وال بس  ام ي دثا اوبة
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 :حيب لمخالفة المباحئ العامة الًابتة للشريعة التأ( 12)

لقد أ ا ت الشريعة اإلسالمية العبادات والامليفات بسيال منيا مإهللا ال مايإة 
 .ولا بت ك  مهللا يقد  للم اناها   ين ال رمات بالاعزير مهللا يل  

 :الاعزير المفرو  ل ماية الم هر العلنم للعبادات( أ)
 .( )داا دوهللا لير شرلمكاعزير المف ر فم نهار رمناهللا لام

وكاعزيإإر مإإإهللا شإإإر  الهمإإر أو شإإإرا  آهإإإر مسإإإكراا فإإم نهإإإار رمنإإإاهللا فيقإإإا  
 .( )لليه ال د أوالا لشربه الهمر ث  يعزر ثانية إلف ارن فم رمناهللا

بر إ   إد شإر  همإراا  --أاإم لمإر : "روى ال  ال لهللا أبإم سإناهللا  إال
 .(3)"فم نهار رمناهللا فنربه ثمانوهللا ولزرن لشريهللا

أ مإإإإد فإإإإم  سإإإإنادن أهللا لليإإإإاا أاإإإإم بالن اشإإإإم  إإإإد شإإإإر  همإإإإراا فإإإإم ولمإإإإا روى 
 .ف لدن ثمانوهللا سو اا ال د ولشريهللا لف رن فم رمناهللا  (1)رمناهللا

 .(6)كيل  و   الاعزير  ماية للامليفات الشرلية مهللا المماز ة(  )
فلقإإد لنوإإت الشإإريعة ب مايإإة اضهإإالق وامدا  العامإإة بهإإدم  و إإاد م امإإا 

ة والاهنإإإإب واللهإإإإو الم إإإإر  ض إإإإ   إإإإيا أو بإإإإت الشإإإإريعة مثإإإإالم بعوإإإإد لإإإإهللا الموولإإإإ

                                                

المقإي   يا أف إر فإإم رمنإاهللا ماعمإداا يعإإزر وي إبس بعإد يلإإ  )فوهإإا  الفاإاوى الهنديإة  إات ( )
 1والشرب اللإ ور للإدردور  إإ 59 ص   إ(  يا كاهللا وهام منه لودن  لم اإلف ار ثانياا 

ولزر ال ام  لمعلية ت اعالم و م مإا لإيس ض إد  سإقا ه كأمإ  فإم )وفوها  58 ص
 . 318ص  الم نم والشرب المبور  ت, "نهار رمناهللا

 5 الم نإإم والشإإرب المبوإإر  إإإ,    ص 5كشإإام القنإإاع  إإإ, 661الإإرو  المربإإا ص ( )
 . 5 3اض كا  السل انية ضبم يعلم ص, 318ص

 . 56 الهرال ضبم ووسه ص (3)
نمإإا  مإإا بونهمإإا  (1) اضول شإإر  , ل ناواإإه مإإهللا و هإإوهللا( ال إإد, الاعزيإإر)المرا إإا السإإابقة وام

 1ناهللا فو   الاعزير و اشية ابإهللا لابإدوهللا  إإالهمر فو   ال د والثانم اإلف ار فم رم
 .52ص

المماز إإإة فإإإم أ كإإإا  ... ومإإإهللا مو بإإإات الاعزيإإإر ) إإإال  59 ص  الفاإإإاوى الهنديإإإة  إإإإ (6)
 (.الشريعة
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الاعزيإإإإر للإإإإم اضفعإإإإال المهلإإإإة بإإإإاضهالق وامدا  والاإإإإم يكإإإإوهللا مإإإإهللا شإإإإأنها نشإإإإر 
شالة الفا شة فم الم اما  .( )الريولة وام

 .( )ومهللا يل  الم نم والمهنب والنائ ة ف هللا أفعاله  اقانم الاعزير
نائ إإة فإإم منزلهإإا للإإم  --ومإإهللا يلإإ    إإو  سإإودنا لمإإر بإإهللا اله إإا  
فقإإال ال  رمإإة لهإإا بعإإد اشإإا الها , ونإإربها بالإإدرا  اإإم سإإقط همار إإا فقوإإ  لإإه فيإإه

 .(3)بالم ر  والا قت باإلمات

                                                

ى دار الفكإر العربإم   8 الاعزير فم الشريعة اإلسالمية للدكاور لبد العزيز لإامر ص ( )
. 

المهنإب والنائ إة يعإزروهللا وي بسإوهللا  اإم الم نإم و "وفوهإا  59 ص  الفااوى الهندية  إإ ( )
 - إإإإإ385 ى الثانيإإإإة  52ص 1و اشإإإإية رد الم اإإإإار البإإإإهللا لابإإإإدوهللا  إإإإإ" ي إإإإدثوا اوبإإإإة

 31 ص   اشية البا ورى للإم ابإهللا  اسإ  ال إزى للشإو   بإرا ي  البإا ورى  إإ,  955 
يإاا نفم المهنب الماشبه بالنسات ولو هلقياا و بيع –ومنها الاعزير ل ور معلية " ات فيه 

نمإا ونفيإه اإلمإا  للملإل ة لإئال يفإاهللا غوإرن ى دار   يإإات " مإا أنإه لإيس بمعلإية  ونئإي وام
 .الما  العربية 

 . 56ص 1 اشية ابهللا لابدوهللا  إ (3)
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 المبحث الثالث
 ضمان املؤدب إذا مات من التأديب

اهالإإه الفقهإإات فإإم نإإماهللا مإإهللا مإإات مإإهللا الاعزيإإر أو الاأدوإإ  ال الإإ  مإإهللا 
 :اإلما  أو نائبه للم  ولوهللا

 :األو الُو  

ي   أل ابه  لم القول بأهللا مهللا مات مهللا اأدو  واعزيإر اإلمإا  أو نائبإه لإ  
 .( )و   نمانه ي    لم  يا القول ال نفية والمالمية وال نابلة

وللمالمية افلو  فم يل   وب وإروهللا أهللا مإهللا لإزرن ال إام  وزاد فإم الاعزيإر 
ة  هللا  إهللا السإالمة للم ال د المشروع فأدى يل   لم  ال  المعإزر فإال  ثإ  وال ديإ

نمإإا  لإإد الاشإإدود لليإإه فإإم العقوبإإة الاعزيريإإة لمإإا لإإدر منإإه أمإإا  هللا , مإإهللا فعلإإه وام
هللا شإإ  فإإم سإإالمة المعإإزر بعإإد   إإهللا لإإد  السإإالمة أو  إإز  بإإه و إإ  القلإإاص وام

 .الاعزير فو   الدية للم لا لاه
ففم ال الة اضولم نرى أنه  هللا السالمة ولمهللا ها   نه وسرى فعلإه لمإوت 

 .( )م  ين ال الة يكوهللا  در ال شمت لليهأو لنو فف
 :الُو  الًايى

ي   أل ابه  لإم القإول بنإماهللا مإهللا مإات مإهللا اعزيإر اإلمإا  أو نائبإه و إيا 
 . ول الشافعية 

فإإإ يا أدى الاعزيإإإر  لإإإم الهإإإال   هللا كإإإاهللا النإإإر  بمإإإا يقاإإإ  غالبإإإاا فهإإإو لمإإإد 
ال كاهللا شبه لمد وي   فيه الدية للم لا لة  .( )المعزر فأو بوا فيه القلاص وام

                                                

 - إإإ5 1 ى دار الماإإ  العلميإإة ى اضولإإم  155ص  الهدايإإة شإإرب بدايإإة المباإإدى  إإإ ( )
 1االبلإار البإهللا لابإدوهللا  إإ  اشية رد الم اار للم الدر المهاإار شإرب انإوير,  995 
ابلإإإرا ال كإإإإا  , 58 ص  الفاإإإاوى الهنديإإإة  إإإإ, 959  - إإإإ385 ى الثانيإإإة  28ص

الم نإإإم والشإإإرب , 58 ص 1الشإإإرب اللإإإ ور للإإإدردور  إإإإ,  35ص  البإإإهللا فر إإإوهللا  إإإإ
كشإإام , 615الإإرو  المربإإا بشإإرب زاد المسإإانقا للبهإإوام ص, 319ص 5 المبوإإر  إإإ

 .ا عة الشو   الل ملول م  اللمر  5  , 5 ص 5القناع للبهوام  إ
بل إإإإة السإإإإال  ض إإإإر  المسإإإإال  للشإإإإو  أ مإإإإد , 58 ص 1الشإإإإرب اللإإإإ ور للإإإإدردور  إإإإإ ( )

 .اللاوى 
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 :االستحال 

 : بالدلو  العقلياسادل أل ا  القول اضول للم لد  النماهللا 
أهللا الاأدو  والاعزير شرع للردع والز ر ولهيا ال ينإمهللا اإلمإا  مإهللا الإه بإه  - 

 .( )كال د
ال لو إإإإ  وفعإإإإ   -  أهللا اإلمإإإإا  فعإإإإ  يلإإإإ  بإإإإأمر الشإإإإرع والبإإإإد لإإإإه مإإإإهللا الفعإإإإ  وام

ار إة لإهللا  راداإه ووسإعه بإ  كإ  مإا المأمور ال واقود بشإرى السإالمة ضنهإا ه
لليإإه أهللا ال يفعإإ  مإإا وإإؤدى  لإإم القاإإ  ولمإإهللا مإإا لليإإه  إإو أهللا يفعإإ  مإإا يقإإا 
زا إراا ويلإ  ال يكإإوهللا  ال بالنإر  المإإؤل  و إد وافإإ  بإأهللا يمإإوت اإلنسإاهللا منإإه 

 .(3)ليا ل  واقود بشرى السالمة كفع  الفلاد والبزاي

 :أحلة الُو  الًايى

للإإإم و إإإو  نإإإماهللا مإإإهللا مإإإات مإإإهللا اعزيإإإر  اسإإإادل ألإإإ ا  القإإإول الثإإإانم
 :اإلما  بما ولم

 :األًر: أوالي 

مإإا كنإإت أ إإي  : " إإال --روى لموإإر بإإهللا سإإعود لإإهللا للإإم بإإهللا أبإإم  الإإ  - 
للم أ د  داا فيموت فأ د منه فم نفسإم  ال لإا   الهمإر ضنإه  هللا مإات 

 . (1)"ل  يسنه --ودواه ضهللا رسول ت 

ولإيس  (6)هللا مإات مإهللا الاعزيإرففم اضثإر داللإة للإم و إو  النإماهللا للإم مإ
المإإراد  نإإا مواإإه مإإهللا  إإد الشإإر  فإإ هللا مإإهللا مإإات مإإهللا ال إإد ال نإإماهللا للإإم اإلمإإا  
                                                                                                                

 1م نإإإم الم اإإإال  لإإإم معرفإإإة معإإإانم ألفإإإاظ المنهإإإال للشإإإو  دمحم اله وإإإ  الشإإإربونم  إإإإ ( )
ى الثالثإإة ,  2 ص  المهإإي  للشإإورازى  إإإ,  996  - إإإ6 1 دار الفكإإر , 18 ص

 .مل فم البابم ال لبم ,  925  - إ395 
, 13 ص 1المإافم للشإو  موفإ  الإدوهللا بإهللا  دامإة  إإ, 8 3ص 8الم نم البهللا  دامإة  إإ ( )

 . 988  - إ158 المكا  اإلسالمم ى الهامسة 
الفلإاد  إو  إا ا العإروق والبإزاي , 155ص 1الهداية  إ, 28 اشية ابهللا لابدوهللا  إ ص (3)

 بعإإإة هالإإإة بإإإوزارا  123, 19المع إإإ  الإإإو وز ص,  إإإو الإإإيى يشإإإرى ال لإإإد بالمشإإإرى
 .  99  - إ3 1 الاربية والاعلي   

 .المكابة الاوفيقية ,  8 ص   ل ي  مسل  بشرب النووى لليه  إ (1)
 .  8 ص    إ  شرب النووى للم ل ي  مسل  ى (6)
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باالافإإاق ولمإإإهللا المإإراد مواإإإه مإإهللا الزيإإإادا للإإإم اضربعإإوهللا سإإإو اا و إإم العقوبإإإة الاإإإم 
بعإد أهللا و إد اسإاهانة النإاس بهإا فإأمر بإه ف لإد ثمإانوهللا  --أ دثها سودنا لمر 

 .( ) راا له  لنها لدا ا لي اا للوه   وز 
أرس   لإم امإرأا م نيإة كإاهللا وإده   --روى أهللا سودنا لمر بهللا اله ا   - 

للوهإإإإا فقالإإإإت يإإإإا ويلهإإإإا مإإإإا لهإإإإا ولعمإإإإر فبونمإإإإا  إإإإم فإإإإم ال ريإإإإ   ي فزلإإإإت 
فنربها ال ل  فألقت ولداا فلاب اللإبم لإي اوهللا ثإ  مإات فاساشإار لمإر 

وال فأشإإار بعنإإه  أهللا لإإيس لليإإ  شإإمت  نمإإا أنإإت  --ألإإ ا  النبإإم 
ومإؤد  ولإإمت للإإم فأ بإإ  لليإإه لمإإر فقإإال مإإا اقإإول يإإا أبإإا ال سإإهللال فقإإال 
هللا كإانوا  إالوا فإم  إوا  فلإ  ونلإإ وا   هللا كإانوا  إالوا بإرأوه  فقإد أه إأ رأوهإإ  وام
ل   هللا دواه للي  ضن  أفزلاهإا فألقاإه فقإال لمإر أ سإمت لليإ  أهللا ال ابإرب 

 .( )" ام اقسمها للم  وم 
ر ضهللا سإودنا للإم إإإماهللا مإهللا مإات مإهللا الاعزيففم اضثر داللة للم و إو  نإ

--  رأى و و  نماهللا مهللا مات بفع  مأمور به وأ رن سودنا لمر--. 
ي   :الُياس: ًاييا

فإإ هللا نإإر  الاعزيإإر موكإإول  لإإم ا اهإإاد اإلمإإا  فإإ يا أدى  لإإم الالإإه نإإمهللا 
 .(3)كنر  الزول زو اه

 : يا ولقد الار  للم ما اسادل به الشافعية 
هللا  ول للم فم دية مهللا  اله  د الهمر  د هالفه اللإ ابة  :  ال ابهللا  دامة

فإإم يلإإ  فلإإ  وو بإإوا شإإوئاا بإإه ولإإ  يعمإإ  بإإه الشإإافعم وال غوإإرن مإإهللا الفقهإإات فكوإإه 
 .(1)ي اال به ما ار  ال ميا له

                                                

 دوب فيإه لإهللا أنإس بإهللا مالإ  أهللا النبإم  ص أاإم بر إ   28 ل ي  مسل  الساب  ص ( )
 إإإال وفعلإإإه أبإإإو بكإإإر فلمإإإا كإإإاهللا لمإإإر , الهمإإإر ف لإإإدن ب ريإإإداوهللا ن إإإو أربعإإإوهللا  إإإد شإإإر 

 (.اساشار الناس فقال لبد الر مهللا بهللا لوم أهه ال دود ثمانوهللا فأمر به لمر
 .359ص   وأهر ه ابهللا  ز  بسندن فم الم لم  إ 833ص 2الم نم البهللا  دامة  إ ( )
 .  2 ص  المهي  للشورازى  إ (3)
مكابإإإة المليإإإات , الناشإإإر مكابإإإة ال مهوريإإإة العربيإإإة, 8 3ص 8مإإإة  إإإإالم نإإإم البإإإهللا  دا (1)

 .اضز رية 



 

 

 

 { 888 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 فى إطار الوالية العامة التأديب

و إإال أينإإاا أهللا اسإإادالله  بفعإإ  لمإإر فإإم ال نإإوهللا فإإال   إإة فيإإه ويلإإ  ضهللا 
عزيإإر لليإإه ولهإإيا و إإ  نإإمانه ولإإو ال نإإوهللا الإإيى أسإإقط ومإإات ال  نايإإة منإإه وال ا

أهللا اإلمإإإا   إإإد  إإإامالا فإإإأاله  نونهإإإا نإإإمنه مإإإا االافإإإاق للإإإم أهللا ال إإإد ال و إإإ  
 .( )نماهللا الم دود  يا اله به

 :الترليح

ننإإإم أرى مإإإهللا هإإإالل مإإإا اقإإإد  أهللا الإإإرأى اضول القائإإإ  بعإإإد  النإإإماهللا للإإإم  وام
إلمإا  فكإ  مإا أمإر اإلما  لمهللا أدى اعزيرن  لم  المإه  يا كإاهللا ال يقلإد يلإ  ضهللا ا

 .به مهللا  ب  الشرع فال ينمهللا
كما لو أننإا  لنإا بالنإماهللا ضدى يلإ   لإم اع وإ  اض كإا  الشإرلية  وإب أهللا 
مإإهللا يقإإو  باقإإدور العقوبإإة الاأدوبيإإة  إإو اإلمإإا  فإإ يا للإإ  أنإإه ينإإمهللا  يا  إإدب الإإه 

و إإد ال  نإإا ورود . مإإهللا فعلإإه امانإإا مإإهللا انفوإإي ا وفإإم  إإيا مإإهللا الفسإإاد مإإا الوهفإإم
لاإإرا  للإإم مإإا اسإإادل بإإه الشإإافعية ولإإ  وإإدفا أ إإد  إإيا االلاإإرا  فسإإقط مإإا اال

 .ا ا وا به مهللا اضثر 
وبالنسبة للقياس فقياسه  فاسإد  وإب أهللا انإموهللا الإزول لنإربه زو اإه م إ  

 .هالم وال و وز  ياس فرع للم أل  م   هالم بوهللا الفقهات 

                                                

 . 983  - إ153 دار الماا  العربم  319ص 5 الم نم والشرب المبور  إ ( )
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 اخلامتةةة
 وتتضمن أهم نتائج البحث

 :ب ثم  يا  لم ناائال لدا  م كالاالم فقد اوللت مهللا هالل 
  امإة ال إدود واعزيإر واأدوإ  مإهللا ارامإ  معلإية ال  إد فوهإا مقإدر موكإإول  ( )

 .وزع بالسل اهللا ما ال وزع بالقرآهللا   اماه  لم ال ام  ف هللا ت اعالم
ار ي  الرأى القائ  بقاإ  ال اسإوس المسإل  ضهللا ه إرن أشإد مإهللا غوإر المسإل   ( )

شإإبهة فوإإامكهللا مإإهللا رلإإد أهبإإار المسإإلموهللا  وإإب أنإإه ال يكإإوهللا مونإإا شإإ  و 
 .دوهللا الافات  ليه 

هللا كإإاهللا  إإد  إإوز الفقهإإات دفعهإإإا  لإإم المراشإإم للاولإإ   لإإم ال إإإ   (3) الرشإإوا وام
المنإإإيا  ال أهللا اضفنإإإ  لإإإد  الل إإإوت  لوهإإإا لمإإإا فوهإإإا مإإإهللا اضنإإإرار البال إإإة 
 .اله ورا للم الم اما اإلسالمم وما اؤدى  ليه مهللا فساد اليم  والنمائر

وز المو فإإوهللا  إإدود   و لإإروا فإإم ألمإإاله  بمإإا وإإؤدى  لإإم اع وإإ   يا ا إإا (1)
العمإإإ  وسإإإور  ركإإإة اإلناإإإال فإإإم البلإإإد فإإإ هللا  إإإيا  ريمإإإة يسإإإاو   لإإإا بها 
الاعزيإر والاأدوإإ  ال فإرق فإإم يلإ  بإإوهللا أهللا يكإوهللا  انإإياا  إد  لإإ  فإم  نإإائه 

 .لمداا أو مو ه  د امانا لهللا لمله أو غم ودلس لوامس  مهللا  را  

مة شهادا الإزور وكونهإا مإهللا المبإائر الاإم اسإاو   الاعزيإر الاشدود للم  ر  (6)
والاأدوإإإإ  وياإإإإر  أمإإإإرن  لإإإإم ال إإإإام  يقإإإإدر فيإإإإه العقوبإإإإة الاإإإإم ااناسإإإإ  مإإإإا 

 .الشهص وما ما سببه مهللا أنرار 

و إإو  الاعزيإإر والاأدوإإ  للإإم كإإ  مإإإهللا وهإإاله المبإإاد  العامإإة الثاباإإة فإإإم  (5)
كإيل  اأدوإ  , هللا لامإداا الشريعة اإلسالمية كاعزير مهللا أف ر نهاراا فم رمنا

شإإإالة الفا شإإإة فإإإم الم امإإإا بمإإإا وهإإإ   كإإ  مإإإهللا لمإإإ  للإإإم نشإإإر الريولإإإة وام
 .باضهالق وامدا  العامة
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لد  النماهللا للم اإلما   يا أدى اعزيرن  لإم  إال  المعإزر دوهللا  لإد منإه  (2)
 .ضهللا اإلما  فع  ما أمر به مهللا الشرع 
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 مصادر ومراجع البحث
 .القرآن الكريم وعلومه : أواًل
 إإإ ى دار 325أ كإإا  القإإرآهللا ضبإإم بكإإر أ مإإد بإإهللا للإإم الإإرازى ال لإإاص الماإإوفم سإإنة  ( 

 .الفكر لل بالة والنشر والاوزيا 
 إإ ى دار 528ال اما ض كا  القرآهللا ضبم لبإد ت دمحم بإهللا أ مإد القر بإم الماإوفم سإنة  ( 

 . إ6 1 الشع  

 .ر الشع   إ ى دا221افسور القرآهللا الع ي  لل افن بهللا كثور الماوفم سنة  (3

 .لبناهللا  –افسور المنار للشو  دمحم رشود رنا ى دار المعرفة بوروت  (1

 إإ ى 565الافسور المبور المسمم مفااي  ال و  ليما  فهإر الإدوهللا الإرازى الماإوفم سإنة  (6
 .دار ال د العر  

المشإإإام لإإإهللا  قإإإائ  الانزيإإإ  ولوإإإوهللا اض اويإإإ  فإإإم و إإإون الاأويإإإ  ضبإإإم القاسإإإ   إإإاد ت  (5
 .اناشارات آماا  نهراهللا,  إ638شرى الماوفم سناة م مود الزمه

 :مراجع الحديث وعلومه : ثانيًا
ال إإإاما اللإإإ ي  سإإإنهللا الارمإإإيى ضبإإإم ليسإإإم دمحم بإإإهللا ليسإإإم بإإإهللا سإإإورا الماإإإوفم سإإإنة  ( 

 . إ ا قو  الشو   برا ي  ل وا 29 
 إإ اعلوإ  26 سنهللا أبم داود ليما  ال إافن أبإم داود سإليماهللا الس سإاانم الماإوفم سإنة  ( 

 .  92  - إ 39 زت لبود الدلاس ى أولم ل

سإإنهللا ابإإإهللا ما إإإة لل إإإافن أبإإإم لبإإإد ت دمحم بإإإهللا وزيإإإد القزوينإإإم ابإإإهللا ما إإإة الماإإإوفم سإإإنة  (3
 . إ26 

 .السنهللا المبرى ضبم أ مد ال سوهللا البوهقم ى دار الفكر  (1

لإإ ي  البهإإارى ليمإإا  ال إإافن أبإإم لبإإد ت دمحم بإإهللا  سإإمالو  البهإإارى الماإإوفم سإإنة  (6
 .  99  - إ  1 مكابة العلرية لودا بوروت  إ ال65 

لإإ ي  مسإإل  بشإإرب النإإووى ليمإإا  النإإووى ى المكابإإة الاوفيقيإإة ا قوإإ   إإه لبإإدالرتوم  (5
 .سعد 

 .مسند أ مد بهللا  نب  ى دار لادر بوروت  (2

 إإ    الملنه ليما  ال افن أبم بكإر لبإد الإرزاق بإهللا  مإا  اللإنعانم الماإوفم سإنة  (8
 .منشورات الم لس العلمم 

 إإإإ ى دال ال إإإدوب ى 66  نوإإ  اضو إإإار ليمإإإا  دمحم بإإهللا دمحم الشإإإوكانم الماإإإوفم سإإنة  (9
 .  ا قو  واهريال أ ادوثه لعلا  الدوهللا اللباب م 998  - إ8 1 الهامسة 
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 :كتب اللغة : ثالثًا
 إإإ ى دار الفكإإر ى أولإإم 5 8الاعريفإإات لعلإإم بإإهللا دمحم بإإهللا للإإم الشإإريه الماإإوفم سإإنة  ( 

 . 998  - إ9 1 
العر  البهللا من ور أبإم الفنإ   مإال الإدوهللا ابإهللا مكإر  اضفريقإم الملإرى ى دار لساهللا  ( 

 .المعارم 

 .  98  - إ 15 مهاار الل اب للشو  دمحم بهللا أبم بكر الرازى ى دار الفكر  (3

الملباب المنور فم غري  الشرب المبور ليما  أ مد بإهللا دمحم بإهللا للإم الفوإومم الماإوفم  (1
 . 982  - إ8 1 لثانية  إ المكابة العلرية ى ا 22سنة 

 .المع   الوسيط ى الثانية  (6

 :مراجع الفقه: رابعًا
 :اتب الفُ  الحيفى : أوالي 

الب إإإر الرائإإإ  شإإإرب كنإإإز الإإإد ائ  لإإإزيهللا العابإإإدوهللا بإإإهللا  بإإإرا ي  بإإإهللا ن إإإي  ى دار الماإإإا   ( 
 .اإلسالمم ى الثانية 

لإإر اإلسإإال  البنايإإة فإإم شإإرب الهدايإإة ضبإإم دمحم م مإإود بإإهللا أ مإإد ال نيمإإم الشإإهور بنا ( 
 .  99  - إ  1 الرامفورى ى دار الفكر الثانية 

بإإدائا اللإإنائا فإإم اراوإإ  الشإإرائا للفقيإإه لإإالت الإإدوهللا أبإإم بكإإر بإإهللا مسإإعود الماسإإإانم  (3
 إإإإ ى دار   يإإإات الاإإإراب العربإإإم مؤسسإإإة الاإإإاري  العربإإإم ى الثانيإإإة 682الماإإإوفم سإإإنة 

 .  الناشر زكريا يعلم ووسه 998  - إ9 1 

ئ  شرب كنز الد ائ  للعالمة فهإر الإدوهللا لثمإاهللا دمحم لثمإاهللا الزيلعإم الماإوفم ابووهللا ال قا (1
 . إ3 3  إ ى دار الماا  اإلسالمم 213سنة 

 اشية ابهللا لابدوهللا المسمم  اشية رد الم اار للإم الإدر المهاإار شإرب انإوير اضبلإار  (6
 إإإإإ ى ملإإإإ فم البإإإإابم ال لبإإإإم  6  لإإإإدمحم أمإإإإوهللا المعإإإإروم بإإإإابهللا لابإإإإدوهللا الماإإإإوفم 

 . 955  - إ385 

 . إ  3  اشية الدرر شرب ال رر للعال  مولونا بهللا لبد ال لي  ى دار سعادت  (5

 . اشية ال   اوى للم الدر المهاار للعالمة السود أ مد ال   اوى ى دار المعرفة  (2

الفاإإإاوى الهنديإإإة للشإإإو  ن إإإا  و مالإإإة مإإإهللا للمإإإات الهنإإإد ى دار   يإإإات الاإإإراب العربإإإم  (8
 . 985  - إ155 

دور و إإإو شإإإرب للإإإم الهدايإإإة وم بإإإوع معهإإإا لممإإإال الإإإدوهللا دمحم بإإإهللا لبدالوا إإإد فإإإا  القإإإ (9
 إإإ دار   يإإات  85السوواسإم ثإإ  السإإكندرى المعإإروم بإإابهللا الهمإإا  ال نفإإم الماإإوفم سإإنة 

 .الاراب العربم 
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ى دار المعرفإة  183المبسوى ضبم بكر دمحم بهللا أ مد بهللا سه  السرهسم الماوفم سإنة  (5 
 . 989  - إ159 

دوهللا للإإم بإإهللا أبإإم بكإإر المرغونإإانم الماإإوفم سإإنة شإإرب بدايإإة المباإإدى لبر إإاهللا الإإالهدايإإة  (  
  و ى مكابإإإة 995  - إإإإ5 1  إإإإ ى دار الماإإإ  العلميإإإة بوإإإروت لبنإإإاهللا ى أولإإإم 693

 .سفياهللا دمحم  سمالو  , ال مهورية العربية ا قو  دمحم سال  م يسهللا

ي   :اتب الفُ  المالاى : ًاييا

 مإإإد بإإإهللا دمحم اللإإإاوى المالإإإ  الملإإإرى ى دار الماإإإ  بل إإإة السإإإال  ض إإإر  المسإإإال  ض ( 
و إإإو م بإإإإوع مإإإإا الشإإإإرب .  996  - إإإإإ6 1 العلميإإإة بوإإإإروت لبنإإإإاهللا ال بعإإإة اضولإإإإم 

 .الل ور للدرير 
الاإإال واإلملوإإ  لمهالإإر هلوإإ  ضبإإم لبإإد ت دمحم بإإهللا ووسإإه العبإإدرى الشإإهور بإإالمواق  ( 

دار الرشإاد وال إدوب الإدار  إ و و بهامم موا   ال لو  لل  إا  ى 829الماوفم سنة 
 .البينات

ابلرا ال كإا  فإم ألإول اض نإية ومإنهال اض كإا  ليمإا  ابإهللا فر إوهللا المإالمم الماإوفم  (3
 .لبناهللا  -ولو دن ى دار الما  العلمية بوروت,  إ299سنة 

 اشإإية البإإا ورى للإإم ابإإإهللا  اسإإ  ال إإزى للشإإو   بإإإرا ي  البإإا ورى ى دار   يإإات الماإإإ   (1
 .العربية 

ليمإإا  شإها  الإإدوهللا أبإإم العبإاس أ مإإد بإهللا  دريإإس بإإهللا لبإد الإإر مهللا اللإإنها م الإيهورا  (6
/   ا قوإإ  أ991  إإإ ى دار ال إإر  اإلسإإالمم 311 المشإإهور بإإالقرافم الماإإوفم سإإنة 

 .دمحم أبو هبزا 

لبنإإإإاهللا –الشإإإإرب اللإإإإ ور لق إإإإ  سإإإإودى أ مإإإإد الإإإإدردور ى دار الماإإإإ  العلميإإإإة بوإإإإروت  (5
 .لسال    و و م بوع ما بل ة ا996  - إ6 1 

 إإإوانوهللا اض كإإإا  الشإإإرلية المسإإإماا بإإإالقوانوهللا الفقهيإإإة لإإإدمحم بإإإهللا أ مإإإد ال رنإإإا م المإإإالمم  (2
 . 926  - إ396  إ ى لال  الفكر  21الماوفم سنة 

روا إإا اإلمإإا  سإإ نوهللا لإإهللا ,  إإإ29 المدونإإة المبإإرى ليمإإا  مالإإ  بإإهللا أنإإس الماإإوفم سإإنة  (8
 . إ3 3 لبد الر مهللا بهللا القاس  العنقم ى دار لادر بوروت 

موا   ال لو  شإرب مهالإر هلوإ  ضبإم لبإد ت دمحم بإهللا دمحم بإهللا لبإدالر مهللا المعإروم  (9
 .  98  - إ  1  إ ى دار الرشاد ال دوثة 961بال  ا  الماوفم سنة 

ي   :اتب الفُ  الشا عى : ًالًا

ال إإاوى المبوإإر للمإإاوردى ضبإإم ال سإإهللا للإإم بإإهللا دمحم بإإهللا  بوإإ  المإإاوردى البلإإرى و إإو  ( 
 . 991  - إ1 1 المزنم ى دار الما  العلمية ى أولم شرب مهالر 
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 - إإإإ322 م نإإإم الم اإإإال  لإإإم معرفإإإة ألفإإإاظ المنهإإإال لإإإدمحم بإإإهللا الشإإإربونم اله وإإإ  ى ( 
 . 996  - إ6 1 ى دار الفكر ,  968 

 إإإ ى 125المهإإي  ضبإإم  سإإ اق  بإإرا ي  بإإهللا للإإم بإإهللا ووسإإه الشإإورازى الماإإوفم سإإنة  (3
  ى 969  - إإإإإ329 ى دار المعرفإإإإة ,  925 ,  إإإإإ395 ملإإإإ فم البإإإإابم ال لبإإإإم

 .الثانية 

نهاية الم اال بشرب المنهال لشمس الدوهللا دمحم بإهللا أبإم العبإاس بإهللا شإها  الإدوهللا الرملإم  (1
 - إإإإ385  إإإإ ى ملإإإ فم البإإإابم ال لبإإإم 551 الشإإإهور بالشإإإافعم اللإإإ ور الماإإإوفم 

 952 . 

ي   :اتاب الفُ  الحيبلى : رابعا

م  دمحم بإإإهللا ال سإإإوهللا الفإإإرات ال نبلإإإم الماإإإوفم سإإإنة اض كإإإا  السإإإل انية للقانإإإم أبإإإم يعلإإإ ( 
 . 991  - إ1 1  إ ى دار الفكر 168

 - إإإإإ  1 لبنإإإاهللا  –ال سإإإبة فإإإم اإلسإإإال  البإإإإهللا ايميإإإة ى دار الماإإإ  العلميإإإإة بوإإإروت  ( 
 99  . 

 –السياسة الشرلية فم  لالب الرالم والرلية البهللا ايمية ى دار الما  العلميإة بوإروت  (3
 .ابه أبو يعلم القوينم   ك988  - إ158 لبناهللا 

الإإرو  المربإإا بشإإرب زاد المسإإانقا لمنلإإور بإإهللا وإإونس بإإهللا  دريإإس البهإإوام ى المكابإإة  (1
 .الثقافية 

ال رق ال كمية فم السياسة الشرلية ليمإا  شإمس الإدوهللا أبإم لبإد ت دمحم بإهللا أبإم بكإر  (6
 . 996  - إ6 1 لبناهللا  –ابهللا  ي  ال وزية ى دار الما  العلمية بوروت 

القنإإاع لإإهللا مإإاهللا اإل نإإاع لمنلإإور بإإهللا وإإونس بإإهللا  دريإإس البهإإوام ى دار الفكإإر كشإإام  (5
 .  98  - إ 15 

 إإ ى 5 5الم نم لدمحم بهللا لبد ت بهللا أ مد بهللا م مود بهللا  دامة المقدسم الماوفم سنة  (2
مكابة ابهللا ايمية ويليه الشرب المبور ليما  شمس الدوهللا أبم الفرل ابهللا أبإم لمإر دمحم بإهللا 

 - إإإإإ153  إإإإإ ى دار الماإإإإا  العربإإإإم  58المقدسإإإإم الماإإإإوفم سإإإإنة أ مإإإإد بإإإإهللا  دامإإإإة 
 983 . 

 :مراجع أخرى 
 .لبد العزيز لامر ى دار الفكر العربم / الاعزير فم الشريعة اإلسالمية د ( 
سإإال  دكاإإور ووسإإه القرنإإاوى ى مكابإإة و بإإة ال بعإإة ال اديإإة  (  ال إإالل وال إإرا  فإإم اإلك

 . 993  - إ3 1 والعشروهللا 
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 فى إطار الوالية العامة التأديب

 - إإ155 رام المبائر ليما  ابهللا   إر المكإم الهوثمإم ى دار الشإع  الزوا ر لهللا ا ا (3
 985 . 

 . 986  - إ156 و بة الز ولم ى دار الفكر ى الثانية / الفقه اإلسالمم وأدلاه د (1

أ مإإد ال لإإرى ى مكابإإة المليإإإات / للإإ  القنإإات وأدلإإة اإلثبإإات فإإم الفقإإإه اإلسإإالمم د (6
 .اضز رية 

 - إإإإ152 ام والشإإإئوهللا اإلسإإإالمية بالمويإإإت ى الثانيإإإةى الموسإإإولة الفقهيإإإة وزارا اضو إإإ (5
 982 . 
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة الموضــــــــــــوع

 :المُحمــة

 :التمهيح

 .معنم الاأدو  
 .الفرق بوهللا الاأدو  وبوهللا ما  د يشابه به

 :المبحث األو 

حور الحدداام  ددى عُوبددة التأحيددب واألحلددة الحالددة 

 .على حُ   ى التأحيب 

 :لب األو المط

 .دور ال ام  فم لقوبة الاأدو  
 :الم ل  الثانم

 .اضدلة الدالة للم    ال ام  فم الاأدو  
 :المبحث الًايى

 المواض  التى يح  للحاام التأحيب عليها

 :الم ل  اضول
 . رائ  منرا بالملل ة العامة ليس لها لقوبة مقدرا 

 .الا سس للعدو للم المسلموهللا  ( 
 .الرشوا ( 

 :لثانمالم ل  ا
 .ا اوز المو فوهللا  دود   واقلور   

 . ور القانم ( 
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 الصفحة الموضــــــــــــوع

 .ار  العم  واالماناع لمداا لهللا اأدية الوا   ( 

 .ال م والادليس (3

 .مقاومة ر ال السل ة وااللادات للوه  (1

هفات ال ناا  (6  . رو  الم بوسوهللا وام

 .اقلود المسكوكات والازوير  (5

السإإإإر ة مإإإإهللا بوإإإإت المإإإإال أو الم إإإإن  أو الشإإإإرع فإإإإم السإإإإر ة  (2
 شرع فم   ا ال ري وال

 .شهادا الزور  (8

 الشروع فم   ا ال ري  (9

 البالي الماي  (5 

 المهالس والمناه  (  

 الاأدو  لمهالفة المباد  العامة الثاباة للشريعة (  

 :المبحث الًالث

 .ضمان المؤحب إذا ماج من التأحيب 

 .الخاتمــــة 

 . هرس المصاحر والمرال  

 . هرس الموضوعاج 
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9 5 
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