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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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  ئة التحرير املستراريةهي
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ 

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 ني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستاناألفغا هياألستاذة الدکتورة ن

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، ز جامعي للدراسات العربیةمرک، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانواآلدابلغات ، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، العربیةکلیة اللغة ،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیالیام زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، ملیاأرت هيالدکتور منتاألستاذ 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 

بريًا يصملثقففني؛ الجمة  اهتمصمص ك تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعكمة  لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، ل اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، 

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحية بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  داخل البلد وثانيهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمر        
 

  شةابة باللغة العربية يف أفغانستان وتأثريها شلى لغيت الفارنية والبرتوية 

جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 683-653                                                                       حممو كبري هوتك، جصمر  ختصر )أفغصنستصن(   عألمستصذ احملصضر 
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 نبو اعرزیز لانظ، جصمرـ  اعبريلين )أفغصنستصن(عألمستصذ احملصضر 
 205-822 )أفغصنستصن(                                                              حممو أدیب نظةمي، جصمرـ  اعبريلين  عألمستصذ احملصضر

 

 املُکره فقهاً وقانوناً  ة الزااينشقوب 
 )أفغصنستصن(غالم ريصين رمحصين، جصمرـ  ختصر عألمستصذ احملصضر 
 250-208                                                                      )أفغصنستصن( ، جصمر  ختصررحة  هللا يةمصنعألمستصذ احملصضر 

 

  شمر ابن الفارض املصر احلب اإلهلي يف شعر 

 األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(
 162-124 راجوري، كشمري )هنو(                                         عةبصحث اعوكتوراه، نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه يصشصه،

   
 

 البسملة ترمجتها وتفسريها ونرا تكرارها يف السور القرآنية 
 154-166                                                      )أفغصنستصن(      جنةب هللا رلحصين، جصمرـ  يرلان عألمستصذ املسصنو 

 

 حکم التعزير باملال يف الفقه اإلنّلمي وقانون العقوبات األفغاين 
 اهلل حمموی، جصمر  يةخ ) أفغصنستصن(  عألمستصذ املسصنو محةو
 134-154                                                     اهلصدي مصبصح، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(         عألمستصذ املسصنو نبو

 عة يف الفقه اإلنّلميأحكام الودي 
 181-134(                                   احملظرة اعشنقةطة  اعكربى يأكجوجت )موریتصنةص، جصمرـ   مسةو حممو محوي أیواهعةوكتور 

 

 اجلدارة يف ضوء الرريعة اإلنّلمية 
 ، جصمر  اعبربلين ) أفغصنستصن( ةوکتور نبواعرافع نةةمیع

    544-185                                                        ، جصمر   اعبربلين )أفغصنستصن(        مویزمری حمعألمستصذ احملصضر 
     

                                     

   ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ى قـَْةِبَك هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیُل َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نـََزَل ِيِه اعرُّلُح األِمنُي  َنةَ لاحلمو 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنة

اعولعة   فأهاًل لمسهاًل يك  أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية 
نشر عةرصم  صينثتقوم يف خومتك  نودهص اع – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

بقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكصدمية  م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل ك2422
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض م  
نص اعكرام، عرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءحةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  ا

فهص نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون م  خمتةف 
غصنستصن هنض  اعةغ  اعررية  يف أفاعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل خوم  عةغ  اعضصد لترةةمهص جصءت مقصع  "

الالت )نر ( يف اعقراءات د" دالالت اعكةمصت يف اعقراءات اعقرآنة ليف  اعففصرمسة  لاعبشتوی لتأثرياهتص نةى عغيت 
سريهص لمسّر تكرارهص اعبسمة  ترمجتهص لتففليف جمصل اعبالغـ  اعقرآن لترمجتهص "اعقرآنة  لمذاهب اعقراء يف قرائتهص" 

قصم يرض نمر اي  اعففصرض املصري"، ل  احلب اإلهلي يف شرركذعك أعقى اعبصحث اهلنوي "يف اعسور اعقرآنة " ل 
ک  اعترزیر يصملصل حاألمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  "

کره فقهصً لقصنونصً"ا   اعزّاين، لقو أعقي اعضوء أیضص نةى "نقوييف اعففقه اإلمسالمي لقصنون اعرقويصت األفغصين"
ُ
 . مل

ل أحكصم اعودیر  يف اعففقه اإلمسالمي" لاعبصحث األفغصين حو اعبصحث املوریتصنةصئي اعضوء حول " كذعك أعقى ل 
 رنصی  اجلوارة تنتج نةى   زدهصر اعبةوان."لامستنتج فةهص أن  اجلوارة يف ضوء اعشریر  اإلمسالمة  "

ثریك  تنقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعورامسصت راجةني أهنص مس 
 نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 
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یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصحى 
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  

اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني  اعشریفف  يف قةوب األجةصل
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
األكصدميةصت ألجل ةةصت ل االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعك

ذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشریفف  لاملصصدر 
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  

عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص، م  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي 
لهي  حوى اعةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل 

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
ةه يرو أن تهص يف اعرصمل كلممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صة

نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعةغ  اعررية  مع 
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 

 ص.نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآداهب لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص
لنةى مسبةل املثصل  صلاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً 

جنو يف اعبالد  األفغصنة  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةفف . 
لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهتص. 
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  

  .عةغ  اعرريةتوجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لا
فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   

  اعسصحرة ةكبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرض
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منظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجنو يف هذه 
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 

رجصل هنومسني لاملورمسني ل األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لامل
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

لأّمص عولع  أفغصنستصن كصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لنود 
ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 

وموا املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخاعومسصئل املختةفف  لاعطرق 
اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُنشر يرض مقصالت مزیج م  اعررية  لاعففصرمسة  
يف أّلل جریوة  أفغصنة  "مشس اعنهصر" مث مسصمهت "اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر" يف نشر اعةغ  

يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة  اعررية 
نومي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق " اعيت ال تزال تنشر أغةب مقصالهتص 

ففةوك  م لمستجولن فةه مص ی2422يصعررية  اعففصحى، ليني أیویك  اآلن نودهص اعثصين نشر مسن  
 لینففرك   ن شصء هللا. 

لاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، 
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  

یو يف ني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلوهذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمه
خومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
  الدكتور فردوس أمحد بت العمر  
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 :املَُلخَّصُ 
نةى جصرح  م  جوارح اإلنسصن أن یرصقب يإزاع  مثل تةك احلقةقي املتروي  صبقو جرل اإلمسالم نق

  ةزم ىل أن اجلزاء مل ی يءةتففت اعقصر منه، عك  جيب أن یاجلصرح  
ُ
 كجرمي  ،ته نقوي  نةى كل امل

ُ
کره نةى امل

عةس عه طریق  عی  ن املکَرهنةی اعزاين املکره؛ أل صبمل یوجب اعرق اعزنص يف قصنون اجلزاء األفغصين نةى أنه
ص  یكون مستحقً ص يف اجلرمي  لالاإلکراه لال یقور دفره يأّي لمسةة  ممكن ؛ فةهذا مل یک  غریقً  ننو نجصةاع

کره فقهصً    اعزّاينوينق، هتوف املقصع   ىل يةصن كذعك يف اجلرمي شریكص أنه كصن  ،كمص یزن  اعبرض  عةرقوي 
ُ
امل

ألالً: حرم  ى اإلمسالمفت  ،اجلزاء األفغصينمستقرائي يف كتب اعففقه لقصنون اال- لقصنونًص يطریق  اعبحث املكتيب
 رم،عةبحث ن  الجم اعومسصئل ه ّ أ احملقق يأن یسةك تحقةقلألجب اإلحسصن يف اع كرهيصمل لاالنتقصم اعتمثةل
قو فرل يصملكره مص أمكنته منه اعففرص  ترذیًبص لمتثةاًل لعك  اعشصرع قو حصطه يكل مص أمك  م   زاينألن اع

یرجل يف  أنمنه نتةجـ  اعبحث یشري أن م  نقوي  اعزاين مص ال يّو . نةةهص طفمظصهر اإلحسصن لاعتة
يف  لاجلزاءرض وجب هتك اعرِ ص لذعك ألن اعزنص یُ ص مقضةً حتمً  ه لذلیهاعونةص لهو أن یقع يف اعزنص يرض أهة

يه ينحو  م  یزين -يف اعونةص-اآلخرة فةكون مسةئ  ﴿لجزاء مسةئ  مسةئ  مثةهص﴾ فةةزم أن یسةط نةى اعزاين 
قب و حةةةته ﴿لهللا نزیز ذل انتقصم﴾ فإن مل یك  عةزاين م  یزين يه أل یالط يه م  حنو حةةة  أل قریب نُ 

 .م  اعرذاب يوجه آخر
  .يف الفقه اإلنّلمي والقانون املدين، املُکره، الزاينا ، شقوبةالكلمات املفتاحية: 
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 :املقدمة
َمص یصةُح  َلَحرََّم َنَةةَنص اعّسففصَح، احَلمُو هلل اعَِّذي أَيصَح عَنصَ ُكلّ احَلمُو هلل اّعذي أحّل عنص اعنِّكصح 

 أمص يرو:  َحصعَنص َلَحرََّم َنَةةَنص كّل مص یِشةَننص لیففِسُو َحصعَنص.
 ن هللا مسبحصنه لترصىل حرم احملرمصت اعيت فةهص ضرر نةى اعربصد، مسواء كصن اعضرر يف أدیصهن  

ومسه  أل يف أحواهل  نصم ، لجرل هللا احلرام مراتب، فجرل منه اعكبصئر اعيت أل يف أيواهن  أل يف نفف
ال يو هلص م  اعتوي  فال تكففرهص األنمصل اعصصحل  خبالف اعصغصئر، فتحتصج هذه اعكبصئر  ىل توي  
خمصوص ، لجرل م  اعكبصئر مويقصت. فصعكبصئر كثرية، لم  هذه اعكبصئر املويقصت اعيت تويق صصحبهص 

عذي حّرمه هللا ا« اعزنص»نصر لهتةكه فةهص؛ نظرًا عكثرة شرهص لاتسصنهص، لنموم ضررهص لمشوهلص، يف اع
اَل تـَْقَريُوا اعّزََِن لَ  ةع األيواب املوصة   عةه يقوعه:﴿ن لاعشرائع لمسو مجیصمسبحصنه لترصىل يف مجةع االد
 (.62إلمسراء: ا) ﴾ِ نَُّه َكصَن فَصِحَشً  َل مَسصَء مَسِبةالً 

انَِةُ  َلاعزَّاين فَصْجِةُولا  اعزَّ ﴿: هللا ترصىللرّتب نةى مرتکبه اعرقويصت اعرویوة يف اعونةص، کمص قصل 
ُهَمص ِمصَئَ  َجْةَوٍة َلال تَْأُخْذُكْ  هِبَِمص رَأَْفٌ  يف ِدیِ  اهللَِّ ِ ْن ُكنُتْ  تـُْؤِمُنوَن يِصهللَِّ   َلاْعةَـْوِم اآلِخِر ُكلَّ َلاِحٍو ِمنـْ

،» املصطففى:قصل نبةه (، ل 2﴾ )اعنور:َةْشَهْو َنَذايـَُهَمص طَصئفَِفٌ  ِمَ  اْعُمْؤِمِننيَ َلعْ  ، ُخُذلا َنّنِّ  ُخُذلا َنّنِّ
 «ْةُو ِمصئٍَ ، َلاعرَّْج ُ َقْو َجَرَل هللُا هَلُ َّ مَسِبةاًل، اْعِبْكُر يِصْعِبْكِر َجْةُو ِمصئٍَ  َلنـَفْفُي مَسَنٍ ، َلاعثّـَةُِّب يِصعثّـَةِِّب جَ 

 (.42ق: ح4122)خبصری، 
ال یـَْقتـُُةوَن َلاعَِّذیَ  ال َیْوُنوَن َمَع اهللَِّ ِ هَلًص آَخَر لَ ﴿لاعرذاب األعة  يف اآلخرة: کمص قصل ترصعی: 

ُ ِ الَّ يِصحلَْقِّ َلال یـَْزنُوَن َلَمْ  یـَفْفَرْل َذِعَك یـَْةَق أَثَصًمص * ُیَضصَنْف َعهُ  اْعَرَذاُب یـَْوَم اْعِقَةصَمِ   اعنـَّفْفَس اعَّيِت َحرََّم اهللَّ
 .(34-38)اعففرقصن: ﴾َلََيُْةْو ِفةِه ُمَهصنًص

جنصی   ألنهولد؛ حللاتففق أهل املةل نةی حترمي اعزنص لمل حيل يف مة  قط، لهلذا کصن حّوه أشو ا
  األنسصب.نةی األنراض ل 
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ج  ننه أضرار  تنلفصحش  نظةم ، لفسصد کبري، لشر مستطري، عه آثصر کبرية، ل فصعزنص حرام، 
 کثرية، مسواء نةی مرتکبةه، أل نةی األم  نصم . لهو قبةح نقالً لشرنص.

ألن يصعزنص حيصل اختالط األنسصب اعذي یؤدي يولره  عی مشصکل کبرية لخطرية عةغصی ، منهص: 
ةته ، لفسصد ضةصع األينصء لمسوء تري ذعكضةصع احلقوق ننو اعتوارث، لضةصع اعترصرف يني اعنصس، لک

ينه  ذا نتج لیريب طففال عةس ا ىالقه  لدینه ، کمص أن اعزنص یؤدي  عی اعتغریر يصعزلج، فقو یرنأخ
ريا کةه کصن حتذیر اإلمسالم منه حتذیرا شویوا، لرّتب نةی فصنةه نقصيص کب  ذعكن  اعزنص محل، لعرفع 

ره نةی اعزنص لأمص  ذا أُکزنص، اعزاين  ذا لقع يصختةصره لرضصه يف اع ىاعرقويصت تکون نة ؤالءله رادنص.
قتل، أل یُقطع نضو م  فةلقع يف حصع  ال ميکنه اعتخةص منهص  ال مبمصرمسته اعففرل اعشنةع أل ميتنع، ل 

أنضصئه، فإن زنی مستکَرهص، فهل یستحق اعرقويصت املذکورة يف اعونةص لاآلخرة أم ال؟ اختةف اعففقهصء 
 ه. فة

 ية املوضوع:أمه  
 م  خالل األمور اآلتة : تنبع أمهة  هذا املوضوع

 أن هذا املوضوع مرتبط مبقصو م  مقصصو اعشریر ، لهو مقصو حففظ اعنسب. -4
 ارتبصط املوضوع يص اعواقع لحصج  احملصک  لاعنصس  عةه. -2
ظص عالنراض ل اعومصء لعکی ال یرصقب أحو يال ذنب يةصن أحکصم هذا املوضوع حفف -6

 لال َيةی أحو يال نقصب.
 املوضوع:نباب اختيار أ 

 :اعيت اختنص ألجةه  هذا املوضوع أه  األمسبصب
 احلصج  اعی فه  نقوي  اعزاين يف االمسالم. -4
 تففکةک حصالت تطبةق احلو يف اعزنص. -2
 نقوي  م  لقع يف اعزنص کرهص. -6
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 يف حبث موضوع َيوم األم . ةاعضرلر  -1
 أهداف املوضوع:

 أمههص مص یةی: یهوف هذا اعبحث  عی حتقةق جممون  م  املقصصو األمسصمسة  م 
 لشرائطه؛يةصن ترریف اإلکراه، لأنوانه،  .4
 يةصن ترریف اعزنص لنقويته؛ .2
 يةصن نقوي  اعزاين املکره؛ .6
 يةصن لجوب اعصواق لنومه لجويه يف هذه احلصع ؛ .1
 نرض أقوال املذاهب يف املوضوع؛ .5
 صحةح. أياألصصي  ير  .3
 مةهج البحث:  

 :مص یأيتفةميک  امستجالء مقومصت املنهج املتبع 
 اإلمستففصده م  اعقرآن اعکرمي لنزل اآلیصت اعی مسورهص لذکر أرقصمهص. -4
 ختریج األحصدیث اعنبوی  م  مصصدرهص األصةة . -2
 نرض األقوال اعففقهة  عکل مذهب م  کتب هذا املذهب. -6
 ذکر رأی اعراجح يرو يةصن آراء املذاهب. -1

 «.قصنوناعففقه لاعنقوي  اعزاين املکره يف » يف هذه اجلزلة کمص قةنص نبحث ن  موضوع 
طه؛ إلن اإلمسالم، ليروه نذکر ترریف اإلکراه، أنوانه لشرائ يفألال نبوأ ن  مررف  اعزنص لنقويته 
 املکره( موقوف مبررف  اعزنص لاإلکراه. مررف  مص نبحث ننه ) نقوي  اعزاين

املکره  یاختةف اعففقهصء يأقوال خمتةفف  يف نقوي  اعشرنة  أل تطبةق احلو نةی اعزان کرلکمص ذُ 
 ( جتنبص عإلطصع . ي، لاحلنبةي، لاعشصفري، لاملصعکيهص حول مذاهب األرير  ) احلنفففةاعبحث  رللجُ 
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ه ةفمسةکنص يف نرض املسصئل اعففقهة  صورة مسهة  مةسورة، لضرت عکل مذهب ننوانص ذُکر 
ء نصقش  آراذکرنص ممث  آن، لاعسن ، لاالمجصع، لاعقةصس.اقوال اعففقهصء املذهب مع امستوالالهت  م  اعقر 

ليصعتففصةل يف هنصی   هلصمشو منه يف اففةذُکر اعکتب لاملنصيع اعذي امست اعففقهصء مع يةصن اعقول اعراجح.
 هص نتةج  مص أخذنص م  درامس  آراء اعففقهصء حول املوضوع.فةليف األخري ألردنص ااخصمت  ل  اعبحث.
م ال ینففع اعثواب اجلزیل يف اآلخرة، یو أل هللا ترصعی أن یرزق هذا اعرمل اعقبول يف األرض، ل نس

صمنص مسصئر مص تكةمنص نةةه ممص امستوركنصه مببةغ أفهأمص »مصل لال ينون  ال م  أتی اهلل يقةب مسةة . 
لأخذنصه ن  أمثصعنص فإنص أحقصء يأال نزكةه لأال نؤكو اعثق  يه، لكل م  نثر منه نةى حرف أل مرىن 

 یسة  الحه، لأداء حق اعنصةح  فةه، فإن اإلنسصن ضرةف الجيب تغةريه، فنح  ننصشوه هللا يف  ص
 «م  ااخطأ  ال أن یرصمه هللا يتوفةقه، لحن  نسأل هللا ذعك لنرغب  عةه يف دركه  نه جواد لهوب

 (.4/14ق: 4142، طصيب)خ
 البحث: خطة 

 یتکون اعبحث م  مقوم  لمطةبصن لخصمت ، لاملبصحث نةی حنو اعتصعی:
اعف: ترریف  ،اعففرع األلل: ترریف اإلکراه، أنوانه لشرائطه، املففصهة  لاعترریففصتطةب األلل: امل
: نقوي  ثصيناملطةب اع، ل : ترریف اعزنصاعففرع اعثصينل  ج: شرلط اإلکراه، ب: أنواع اإلکراه ،اإلکراه

  لفهرس املصصدر لاملراجع. ااخصمت  ل  اعراجح أياعر ، ل اعففقه لاعقصنون يفاعزاين املکرَه 
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 املطلب األول
 املفاهيم والتعريفات

 الفرع األول: تعريف اإلکراه، أنواشه وشرائطه
 اعف: ترریف اإلکراه:

صعففتح اإلکراه ييصعض  اعقهر، لقةل اعکره، ل اعکره يصعففتح املشق  ل  اإلاکراه يف اعةغ : مأخوذ م 
  کراهص يففتح أمحَةُته نةةه قهرا، یقصل َفرةتُه َکرهص يصع يأکَرهُته نةی األمر  کراهص أليصعض  املشق . ل 

 (.56 : )اعتوي ﴾َطْوًنص أَْل َكْرًهص﴿( لنةةه قوعه ترصعی: 2/562 د.ت::)محوي
( أل محل اعغري نةی مص ال 4/262 د.ت:)اي  مهصم: فصإلکراه: محل اإلنسصن نةی شیء یکرهه

 (.1/6436 د.ت::ي)زحةة یرضصه قهرا
اعکصمسصين: يف ترریففه: "هو نبصرة ن  اعونصء  ىل اعففرل يصإلیرصد لاعتهویو مع  ليف اعشرع: قصل

 (.3/435ق: 4143، لجود شرائطهص")كصمسصين
 َيتصر العغري نةی أن یففرل مص ال یرضصه، ل يف اصطالح اعففقهصء: محل ا : "اإلکراهيلقصل اعزحةة 

 (.1/6436: ، د.تيل نففسه")زحةة كمبصشرته، عو تر 
 ب: أنواع اإلکراه: 

 (.3/435ق: 4143، )کصمسصين  عی  کراه املةجئ لغري املةجئ (4) ففةینقس  اإلکراه ننو احلن
اإلکراه املةجئ ) اعکصمل أل اعتصم(: لهو اعذي الیبقی عةشخص مره قورة لال اختةصر، يأن  -1

ل تةف أ یهّوده يصعقتل أل يإتالف يرض األنضصء، أل يصعضرب اعشویو اعذي َيشی منه اعقتل
 اعرضو، أل تةف مجةع املصل.

 لحکمه: أنه یروم اعرضص، لیففسو االختةصر.

                                                           
 ذکرنص أنواع اإلکراه ننو االحنصف لمل نذکر انوانه ننو اجلمهور؛ ألن موضوع حبثنص مترةق يآثصر اإلکراه اعذي قّسمه احلنففة . -4
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صعتهویو كاإلکراه غري املةجئ أل اعنصقص: لهو اعتهویو مبص ال یضر اعنففس أل اعرضو،   -2
يصعضرب اعةسري أل يصحلبس، أل يإتالف يرض املصل، أل يإحلصق اعظة  کمنع اعتقة  أل  نزال درج  

 اعوظةفف .
 (.1/6431 د.ت::يزحةةاعأنه یروم اعرضص، ل ال یففسو االختةصر )لحکمه 

 لاملقصود يصاعرضص: اإلرتةصح  عی فرل اعشیء نةی ترکه أل اعرکس.
کصعتهویو   ؛لهو اعذي یروم متصم اعرضص، لال یروم االختةصر، لهو اإلکراه األديب: نوع ثصعث كلهنص

 .يحببس أحو األصول أل اعففرلع أل احلواش
 ،كمص قرر اعكمصل ي  اهلمصم م  احلنففة  )اي  مهصملحکمه أنه  کراه شرني امستحسصنص ال قةصمسص.  

 .(4/261: د.ت
 ج: شرلط اإلکراه:

ل ن مل  –ذ مص هّوده يه، عکونه متغةبَص ذا مسطوة ليطش ففةأن یکون املکرِه قصدرا نةی تن .4
 أن هتویو غري اعقصدر ال انتبصر عه. ذعك؛ -یک  مسةطصنصَ لال أمرياَ 

نةةه،  لأنه نصجز  مل حيّقق مص أکرهرَه أن املکرِه مسةنفّفذ حتویوه عو أن یغةب نةی ظ  املستک .2
 ن  اعتخةص م  اعتهویو يصهلرب أل االمستغصث  أل املقصلم .

أن یکون األمر املکره نةةه متضمنًص ملص ال یرضصه اعشصرع م   تالف نففس أل نضو أل  .6
 لمتضمنص أذی اآلخری  مم  یهمه أمره نمص یروم اعرضص. مصل،

 أن یکون املستکرَه ممتنرصً ن  اعففرل اعذي أُکرِه نةةه قبل اإلکراه. .1
 أن یکون املهود يه أشو خطراً نةی املستکرَه ممص أکره نةةه. .5
 أن یتتب نةی فرل املکره يه ااخال  م  املهود يه. .3
 (.3/424ق: 4142، ی ویکون املهود يه نصجاًل )اي  نصي أن .3
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  :تعريف الزنا ؛الفرع الثاين
یقصو يه:  تةصن ( ل 4/4242م: 2445لزآيصدی، فري زنص يف اعةغ : مبرنی اعففجور أل اعففصحش  )اع

 اعرجل املرأة ال یريطه هبص نقٌو شرنٌی.
ظور، نزنصًء ممولد" )اي  م، زنی اعرجل یزنی زًِنی مقصور، ل قصل اي  منظور: " نه مُيّو لیُقصر

 اعزّنی مقصورة، عغ  أهل احلجصز لاعزنصء ممولد عغ  ينی متة .كةم    ل (.6/243ق: 4141
 ن املرنی اعةغوی لاالصطالحی يةنهمص ترايط، ل ن کصن اعةغوی نصم  ال أن  ليف اعشرع: 

االصطالحی أخص، لجيرل عةمرنی حولدًا لاضح ، لمرصمل ظصهرة، لقو اختةف فقهصء املذاهب 
 .ترریف اعزنص األرير  يف

 تعريف األحةاف:
قبل مشتهصة خصل ن  املةک لشبهته" )اي  جنة :  يفمکةف  يءقصل اي  جنة  :: "اعزنص لط

 هذا اعترریف ال َيةوا م  يرض االیرادات: (.6/443

، يل تسمی ءيمنهص اعوط الیتأيت ألنهمنهص: نوم ذکر قةو اعتمکني م  قبةهص، عةشمل املرأة؛ 
، «ن  طوع»لمنهص: نوم ذکر قةو  (.4/54ق: 4144، ي" ) اعشرر يءاعوط زانة   ذا مکنت م 
 عةخرج االغتصصب.

 تعريف الرافعية:
  مشتهي  یالج اعذکر يففرج حمرم عرةنه خصٍل ن  اعشبه" : ترریف اعزنص فقصل هو: ذکر اعشريةّن

 (.5/122ق: 4145، )شريةّن

 :الَيةوا م   یراد ألنههذا اعترریف غري جصمع لغري مصنع 
 أل م  غريه. مل یبني م  اعزاينل « ِ یالج اعذکر». قصل 4
 . نوم ذکر قةو اعتمکني م  قبةهص، عةشمل املرأة.2
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 ة: تعريف احلةابل 
یکصد فقهصء احلنصية  أن یتففقوا نةی ترریف اعزنی يصعصةغ  اآلتة : "هو فرل اعففصحش  يف قبل أل 

 (.33م: 4444دير" )اي  جنصر،

فف  احملرر ترریف اعزاين فقصل : "لاعزاين م  غةب احلش اعوی  احلنبةي ذکر يف  ال أن االمصم جمو
 (.2/456ق: 4141،  ص" )اي  تةمةص حمضً قبل أل دير حرامً  يف

صره  م  يرو ن  حقةق  اعزنی املوجب عةحو. فال ميکننص انتبففنيهذی  اعترری لأنت تری مص يف
 اعنظر ن  کونه ضّ يأن املقصود منه حتویو مصهةته اعرصم  يغَ  ذعكصصحلص عترریف اعزنی  ال أن نؤلل 

ق: 4144، شررياع«)اعتمکني لاالختةصر»ه قةو فةعةس  ذعكموجبص عالمث لاحلو، أل عإلمث فقط، لک
 لیشمل هذا اعترریف اعةواط. (.4/54

 لیذهب املصعکة   عی أن اعزنی:
ٍ  ترموا، ل ن ِعواطصً، أل  تةصن أجنبةه يصتففصق، فةعه  ك"لطء مسة  مکةف فرج آدمي ال مة

 (.44/484ق: 4165، يويٍر" )اي  نرفه

 هذا اعترریف ل ن کصن راجحصً  ال أنه الَيةوا م  اإلیرادات اعتصعة :
 اليو م  تقةةو احلشفف  لاعففرج )يصعوضوح( إلخراج ااخنثی. .4
 قص.مسصيم  اضصف  قةو اعتمکني عةشمل مففهوم اعزنی املرأة کمص يةنص  -ایضص–اليو  .2
 عذا عةس هذاعترریف مصنرص لجصمرص. لهو یشمل اعةواط.« ألدير»اعترریف  يفذُکر  .6

 تعريف املختار:
أنه  -و اعزنیحتوی نةی اختالف لجهصت نظره  يف –اتضح عنص م  ترصریف اعففقهصء املتقوم  

 ذعك وال َيةوا ترریف م  يرض االیرادات. ألننص حةنمص نستررض جزئةصت اعزنی املوجب  عةحو نن
 مص عزیصدة  عكذاملذهب عنری موی انطبصق اعترریف نةةهص جنو أن اعترریف قو أغففةهص لمل یشر  عةهص. ل 
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نو کل ترریف ن ذعكقةو احتازي خمرج هلص، ل مص عنقصصن قةو یوخةهص ضم  احملولد، لقو نبهنص نةی 
 (.4/32ق: 4144، منهص )اعشرري

اعزنص لطء  :" «ن  طوع»أل « مبطصلنتهص»قةو    يإضصف ففةلاعترریف املختصر هو ترریف احلن
 قبل مشتهصة خصل ن  املةک لشبهته مبطصلنتهص أل ن  طوع". يفمکةف 
 :يملص یة ذعكل 
و یشمل اعةواط، لاعةواط غري اعزنص؛ إلن اعةواط: ه - ففةغري احلن-اعترصریف املذاهب اعثالث   .4

ديره، أل  تةصن اعرجل اعرجل، لاعزنص یکون مررلفص مثل امس  اعسرق  لاعقتل،  يفلطء اعرجل أل املرأة 
 (.6/6فرجهص م  غري نکصح لال شبه  نکصح مبطصلنتهص )قرطبی:  يفلهو امس  عوطء اعرجل امرأة 

 اعةواط. يفاحلکم  م  حترمي اعزنص اختالط االنسصب، لعةس هذا  .2

 املطلب الثاين
 الفقه والقانون شقوبة الزاين املکَره يف

 حترير حمل الةزاع: 
أنه  ذا أُكرِهت املرأة نةى اعزنص فال یقصم نةةهص احلو، مسواء أكصن  يفال خالف يني اعففقهصء 

صًُّنص عَِتْبتَـُغوا َنَرَض َلاَل ُتْكرُِهوا فـَتَـَةصِتُكْ  َنَةى اْعِبَغصِء ِ ْن أََرْدَن حتََ ﴿اإلكراه تصمصً أم نصقصصً، عقوعه ترصىل: 
نـَْةص َلَمْ  یُْكرِْهُه َّ فَِإنَّ اهللََّ ِمْ  يـَْرِو ِ ْكرَاِهِه َّ َغفُفوٌر َرِحة ٌ  ( فوعت اآلی  21-26)اعنور:  ﴾احْلََةصِة اعوُّ

 يفنةى انتففصء اإلمث ن  املرأة املكَره  نةى اعزنص، ل ذا انتففى اإلمث ننهص ارتففع احلو، لعکنه  اختةففوا 
 ه نةی اعزنص نةی ثالث  أقوال:لجوب احلو نةی اعرجل  ذا أُکر 

کرَه.
ُ
 اعقول األلل: ال جيب احلو نةی امل

 ( لاعشصفرة  يف8/84ق: 4444، ياملختصر ننوه  )خرش يفذهب  عةه اجلمهور )املصعکة  
،  ( )کصمسصينففة( لاعصصحبصن م  احلن6/663ق: 4143، ياملذهب )شرياز  األظهر لاملرتمو يف

 (.ءزااجل رق ) قصنون اجلزاء األفغصينلافق هذا اعقول  ل( 3/434ق: 4143
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 : جيب احلو نةی املکرَه مسواء کصن اإلکراه تصمصً أل نصقصصً.اعقول اعثصين
 (.4/34ق، 4643،  مذهبه  )اي  قوام ذهب  عةه احلنصية  لهو املختصر يف

 اعقول اعثصعث:  ذا کصن اإلکراه تصمصً الجيب احلو ل ذا کصن نصقصصً جيب احلو.
حنةفف . لیقصو يصإلکراه اعتصم مص یتحقق م  اعسةطصن، ليصإلکراه اعنصقص مص یتحقق هذا ننو أيب 

 .(4/54ق: 4141، ياعسةطصن حبسب نرف زمصنه )مسرخس م  غري
 األدلة: 

 ألاًل: أدع  اجلمهور: 
 امستول اجلمهور نةی  ثبصت قوهل  مبص یأيت:

 جَتَصَلَز َنْ  أُمَّيِت ااخَْطََأ، ِ نَّ اهللََّ »قَصَل:  لمسة ،صةى هللا نةةه َنِ  اْيِ  َنبَّصٍس َأنَّ َرمُسوَل اهللَِّ  .1
، عبصينأصححه األعبصين ) (3244ق: ح4141، )اي  حبصن« َلاعنِّْسَةصَن، َلَمص امْسُتْكرُِهوا َنَةْةهِ 

 (.4/426ق: 4145
اعففوا،  لهو ضرةف يصالتففصق )ايو (2)ه أيی يکر اهلذيلفة: يأنه  مسنصده ضرةف؛ ألن لنوقش

 (.4/144ق: 41414
، (5/544ق: 4144 ، اإلکراه یورث شبه  لاحلولد تورأ يصعشبهصت ) اي  ايب شةب .2

 لاإلکراه م  أنظ  اعشبهصت.
هذا اإلکراه،  کراه نةی اعزنص فوجب أن یسقط يه احلو، کإکراه املرأة، لألن کل مص مسقط   .3
شرب اعرجل، کصعسرق  ل ه احلو  ذا أُکره نةةه فةه احلو، أل أکرهت نةةه املرأة، مسقط فة

 (.6/663ق: 4143، يز ااخمر)شريا
  

                                                           
(، اجلرح 4/13) ياحلویث، لقصل أيوحصمت هو ضرةف. ینظر: اعضرففصء لاملتلکني عةسنصئ كمتل  أيويکر اهلذيل هو مسةمی ي  نبوهلل -(2)

 (1/641اعترویل الي  حصمت )ل 
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 أواًل: :املةاقرة 
 جئ ال یرخص عه يه، ألن فةه قتل اعنففس حكمص، لهى لعو اعزنصة كراه اعرجل نةى اعزنص لعو مب .4

 يضةصنه، لال یستبصح ذعك لعو عضرلرة مص كصعقتل.
ب  ىل ال ینقطع ننهص، يل ینسجئ یرخص هلص يه، ألن نسب اعوعو ة كراه املرأة نةى اعزنص مب .2

 مرىن اعقتل م  جصنبهص. األم، مل یك  اعزنص فةه يف
خص  ملص مل یك  املةجئ ر  ألنهیسقط احلو ننهص يزنصهص مكره . لال یسقط ن  اعرجل يذعك  .6

 عه مل یك  غريه شبه  تورأ احلو. 
ففسه، ال  ن  ناحلو مشرلع عةزجر لهو منزجر ن  اعزنص، ل منص کصن قصوه م  اإلقوام دفع اهل .1

 فال یةزمه احلو.
 : (6) لمل تففسر فةهص (443اعقصنون اجلزاء األفغصين أصل ) جصء يف .5
 :سصيق جممل اعكالم ن  اعنقصط اعيت مّر ذكرهص يف اعسطور اع  
( اعذي یرتکب اجلرمي  يأثر اإلکراه املصدي أل املرنوي لال یقور دفره يأي لجه، عةس مستحقص 4)

 عةرقوي .
لیُرّو اعشخص ُمکَرهص  ذا لاجه خبطر اعقریب اعوقوع اعذي یففضي  عی اهوار نففسه، أل   (2)

أنضصئه أل حریته، لال یوفع ااخطر يأي لجه آخر، ليأثره ارتکب جرمي  عةوفع ااخطر م  نففسه، 
 (.443)قصنون اجلزاء، م« أل اقصريه أل شخص آخر

 عی   مشرلع أل حمظور، لمل یک  عه طریقهذه املصدة أنه  ذا أکره اعرجل نةی فرل غري يفذُکر 
اعتخةص م  اإلکراه لال یقور دفره يأي لجه؛ فإنه ال یکون مسؤلاًل لعةس مستحقًص عةرقوي . 

                                                           
( شخصی که حتت تصثري قوه مصدی یص مرنوی ای که دفع آن طور دیگری ممک  نبصشو، جمبور يه ارتکصب جرم گردد، مسؤلل شنصخته منی شود. 4) -(6)

شخص زمصنی مکره دانسته می شود که يص خطر قریب اعوقوع از دمست دادن جصن، انضصی يون ل یص آزادی مواجه گردد ل خطر مذکور يه  (2)
 شکل دیگری دقع شوه نتوانو ل مرتکب جرم شود تص خطر را از خود، اقصرب یص شخص دیگری دلر مسصزد.
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لاًل ليصعنتةج  ؤ لاعزنص یکون فرال حمظورًا لغري مشرلع، فإذا أکره اعرجل نةی فرةه، مل یک  مس
 رقوي .اععةس نةةه 

 ثانيا: أدلة احلةابلة:
امستول احلنصية  يأن اعوطء ال یکون  ال يصالنتشصر احلصدث يصالختةصر، لاالنتشصر ال یکون مع 

ن املستکره نةی کو فةااخوف، فحةث یوجو االنتشصر، توجو اعطوانة  يف اعففرل كمص قصل اي  قوام :، 
خةه يال دجب نةةه احلو،  ال  ن أُکرِه نةی  یالج ذکره يأصبره، فأفةاعزنص  ذا حوث منه طصئرصً، 

ِکره أل مأمورُه  یالج اعذکر يصألصبع فال حو نةةه؛ 
ُ
فرل اختةصري  ذعك عةس يف ألنهانتشصر أل يصشر امل
 (.3/438ق: 4145، يطینسب  عةه )مسةو 

لینصقش: يأن االنتشصر قو یكون طبًرص لهو دعةل نةى اعففحوعة  أكثر ممص هو دعةل نةى اعطوانة ، 
لألن اعقول يأن اعتخویف ینصىف االنتشصر غري صحةح، ألن انتشصر اآلع  ال یول نةی انروام ااخوف، 

طونص، کصاعنصئ   عكذفقو تنتشر اآلع  طبرص يصعففحوعة  اعيت رّکبهص هللا ترصعی يف اعرجصل، لقو یکون 
  اإلکراه کمصل قصل اي  حزم ننو حویثه ن، ل ال قصو. ل ذعكتنتشر آعته طبرص م  غري اختةصر عه يف 

نةی اعزنص: " االنتشصر ل اإلمنصء فرل اعطبةرة ، اعذي خةقه هللا ترصعی يف املرء، أحب أم أکره، ال 
 (.4/234زم: " )اي  حذعكاختةصر عه يف 

 رك اعففرل ال ننو  تةصنه لاعففرل ىف ذاته ال َيصف منه.لألن املكره َيوف ننو ت
لیقوعون: لال انتشصر  ال ن   رادة لهذا یول نةى ترذر صورة اإلكراه. نقول: هذا غري صحةح 
يل  ذا هةئ إلنسصن امرأة شصي  مجةة  لزینت لطةبت لمكةجت لهو شصب لقةل اليو أن جتصمرهص 

 شر ذكره أل ال؟ ميك . فقوعه  نه ال ميك   كراه اعرجل نةىل ال قتةنصك مث دنص منهص هل ميك  أن ینت
اجلمصع، فةه نظر، لاعواجب يف مثل هذه األمور أن اإلنسصن ینظر عةواقع، لأمص اعففرلض اعذهنة  فهي 
غري لاردة يف األمور اعشرنة . صحةح أن  كراهه يرةو، خصوصصً أن اإلنسصن  ذا كصن ننوه خوٌف 
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ستطةع أن جيصمع، عروم انتشصر ذكره، عك  اعنففوس جمبوع  نةى أنه  ذا م  هللا نز لجل رمبص ال ی
 (.6/243ثةمني: حصل مثل هذا اعتهةيء عإلنسصن اعشصب أن یففرل )اي  ن

 حةيفة: يبألدلة هذه األثالثا: 
يأن احلو مشرلع عةزجر لهو منزجر ن  اعزنص، ل منص کصن امستول أيوحنةفف  نةی  ثبصت مص قصل، 

صملرأة ن  نففسه فال یةزمه احلو ک كنةی اعزنص يسبب  کراه اعسةطصن، دفع اهلال قصوه م  اإلقوام
لهذا؛ ألن انتشصر اآلع  ال یول نةی أنه کصن طصئرص؛ ألن انتشصر اآلع  قو یکون طبرص لقو یکون 

 طونص؛ لألن اعسبب املةجئ  عی اعففرل قصئ ، لهو قةصم اعسةف.
ذا، طصن أن یریو يه ااخةةفف ، فإن کصن قو أراد هقصل اجلصص :: "لحيتمل قوعه يف  کراه اعسة

قو فسق لانرزل ن  ااخالف  يإکراهه  یصه نةی اعزنص، فة  یبق هنص  م  یقة   ألنهفإمنص أمسقط احلو 
احلو نةةه لاحلو  منص یقةمه اعسةطصن، فإذا مل یک  هنص  مسةطصن مل یـَُق  احلو کم  زنی يف دار 

 (. 5/44ق: 4145احلرب" )جصص ، 
ص  ذا أکرهه غري اعسةطصن یةزمه احلو؛ ألن اإلکراه م  غريه ال یولم  ال نصدرًا عتمکنه م  لأم

ال حک  عه فال  اعنصدرميکنه دفره ينففسه يصعسالح، ل  االمسترصن  يصعسةطصن أل جبمصن  املسةمني، ل
صفتقص ف ال ميکنه االمسترصن  يغريه لال ااخرلج يصعسالح نةةه ألنهیسقط يه احلّو، خبالف اعسةطصن 

  .(3/484ق: 4143، )کصمسصين
 نه.لهو یتحقق م  غري اعسةطصن کمص یتحقق م كاإلکراه خوف اهلال لینصقش: يأن املؤثر يف 

ه یستغةث مغةوب يقوة اعسةطصن فصملبتَةی ي ألنهلجيصب ننه: يأن اإلکراه م  غري اعسةطصن نصدر؛ 
ةطصن فهو نصدٌر لال حک  عةّنصدر، فأمص املبتَةی يصعس ذعكيصعسةطصن عةوفع شرّه ننه، فإذا نَجز ن  
مسقطصً  ذعكکون ةفتحقق خوف اعتةف نةی نففسه، فةالميکنه أن یستغةث يغريه عةوفع شرّه ننه، 

 عةحو ننه.
 



 

  ية الزاانعقوب 
ً
 وقانونا

ً
کره فقها

ُ
 وغالم ربان رحماني رحيم هللا بيمان                                                                           امل

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         414-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

 القول الراجح:  
لاعقول اعراجح ىف هذه املذاهب مجةًرص أنه ال حو نةى اعرجل  ذا أُكره نةی اعزنص  کراهص َيشی 

ذ مص أکرهه يه، ةففتةف؛ إلنتففصء قصوه اجلنصئي مسواء أکرهه اعسةطصن أل غريه مم  یستطةع تنمنه اع
 :ملص یأيت ذعكةفف . ل حن األظهر لصصحبص أيب اعشصفرة  يفيه، ل  املففىت  عةه: املصعةک  يف لهو مص ذهب

طََأ، َلاعنِّْسَةصَن، َلَمص ااخَْ ِ نَّ اهللََّ جَتَصَلَز َنْ  أُمَّيِت : »صةى هللا نةةه لمسة قول رمسول هللا  -4
 (.3244ق: ح4141، )اي  حبصن« امْسُتْكرُِهوا َنَةْةهِ 

 اإلكراه شبه  لاحلولد تورأ يصعشبهصت.  -2
ق منزجر  عی أن یتحق ألنهيف حصع  اإلکراه؛  ذعكأن احلو مشرلع عةزجر، لال حصج   عی  -6

اإلجلصء، لخوف اعتةف نةی نففسه، فإمنص کصن قصوه هبذا اعففرل دفع اهلال  ن  نففسه، ال 
 شبه  يف  مسقصط احلو ننه. ذعكصري فةاقتضصء اعشهوة، 

 لألن اإلكراه یتسصلي أمصمه اعرجل لاملرأة، فإذا مل جيب نةةهص احلو مل جيب نةةه. -1
 البحث: خامتة

 :يااختصم نذکر أه  نتصئج اعبحث له ليف   
 اإلکراه هو محل اعغري نةی شیء یکرهه. -4
 لاإلکراه نونصن:  کراه مةجئ )اعتصم أل اعکصمل( ل کراه غري مةجئ ) اعنصقص(. -2
اإلکراه املةجئ لهو اعذي ال یبقی عةشخص مره قورة لال اختةصر. لحکمه: أنه یروم  -6

 اعرضص، لیففسو االختةصر.
حکمه أنه ل  هویو مبص ال یضر اعنففس أل اعرضو.املةجئ أل اعنصقص: لهو اعتاإلکراه غري  -1

 یروم اعرضص، لال یففسو االختةصر.
مسقوط  يفیشتط عتحقق اإلکراه شرلط، ل ن مل یتحقق اعشرلط ال یکون اإلکراه مسببص  -5

 اعرقوي .
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 اعشریر  لننو لجوده یسقط اعرقوي ، هو  کراه املةجئ. يفاإلکراه اعذی مرترب  -3
 ا أُکرِه أحو نةی اعزنص يإکراه اعنصقص، فـَفَفرةه، یستحق اعرقوي  لحُيّو ننو اجلمهور. ذ -3
 جنصی  نةی األنراض لاألنسصب. ألنهزنص م  کبصئر اعذنوب؛ اع -8
أحو اعففرجني م  قبل أل دير، مم  ال نصم  يةنهمص  يفاعزنص هو اعوطء م  اعبصعغ اعرصقل   -4

   ذ ةففه  اعشصفرة  لاحلنصية  لاملصعکة . خالفص عةحنفةلال شبه . لهو قول اجلمهور م  أهل اعرة  ل 
 رأة.يني رجل لامل ذعكجرةوا اعزنص املوجب عةحو خمتصصً يصعُقُبل دلن اعوير. لهو أن یکون 

اً يصت شویوة يف اعونةص لاآلخرة، يل جرل عةزنص حورّتب اهلل ترصعی نةی فرل اعزنص نقو  -44
خصصًص یقصم نةی فصنةه جزاًء نةی فرةته، لهو اجلةو  ن کصن اعزانی لاعزانة  غري حمص ، ل ن کصن  

 کالمهص أل أحومهص حمصنصً، فإن نقويته اعرج ، أی اعرمی يصحلجصرة حتی املوت.
مجهور اعففقهصء، مسواء أكصن اإلكراه تصمصً ال یقصم نةی املرأة حو اعزنص  ذا کصنت مکَره  ننو  -44

 أم نصقصصً. 
اختةف اعففقهصء يف لجوب احلو نةةه نةی أقوال؛ ألن اعزنص لأمص  ذا أُكرِه اعرجل نةى اعزنص،  -42

 :لتنحصر آراء اعففقهصء يصعنسب  مل  أُكرِه نةى فرل اعزنص، فةمص یأيتالیبصح يصإلکراه يصالتففصق، 
حنةفف (  أنه ال  األظهر، لصصحبص أيی يفاملففتی يه، لاعشصفرة   يفیرى مجهور اعففقهصء )املصعکة  

 حو نةى م  أُكره نةى فرل اعزنص؛ ألن املكرَه ال  رادة عه، لعذا فقو رُفع ننه اعقة .
كنه االمسترصن  مي ألنهلاشتط اإلمصم أيوحنةفف  أن یكون اإلكراه نةى  تةصن فرل اعزنص م  احلصك ،  

صره، نةى حمصري  احلصك ، لعذا فإنه ینتففى قصوه اجلنصئي، لیروم رضصه لاختة مب  َيةصه، لال قورة عه
أمص  ن أكرهه شخص آخر غري احلصك ، فإن أيصحنةفف  یرى أن مثل هذا اإلكراه ال یورث شبه ، 

 ميكنه االمسترصن  يصحلصك ، أل يغريه عةحمةه. ألنهلنةةه فإن لقع يف اعزنص عزمه احلو.
نتشصر ه، ألن اعزنص ال یتحقق  ال يصنتشصر اعرضو، لااللجوب احلو نةی املکرَ لاملختصر ننو احلنصية  

 اعففرل. يفال یکون مع ااخوف، فحةث یوجو االنتشصر، توجو اعطواغة  
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ً
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ً
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ُ
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املرتمو ننوه : الجيب احلو نةی املکرَه، ألن اإلکراه یورث شبه ، لاحلولد  يفلقصل اعشصفرة   
 تورأ يصعشبهصت.

و نةی جب احلفةکراه تصمص أل کصمال )املةجئ( ل ن کصن اإلکراه نصقصص، لهذا کةه  ذا کصن اإل  
 ؛ ألن اإلكراه اعنصقص ال یسةب االختةصر، فةكون اعزاين يف هذه احلصع  خمتصراً، فُةحّو.اعزاين
ل منص یرترب ذعك يصعنظر يف أدع  اعكتصب لاعسن ، فال یرترب اعسج  مثالً  كراهصً نةى اعزنص يف حق  

 يف حق املرأة، فةو حبس مسنني نةى أن یزين مثاًل مص كصن ذعك مرترباً شرنصً، لأمص اعقتل اعرجل لال
 لاعتهویو يه، لغةب  اعظّ  حبصوعه، أل اعترذیب اعشویو، فمبةح عذعك.

فأمص  ذا كصن نصقصصً حببس أل قةو أل ضرب ال َيصف منه اعتةف جيب نةةه احلو ملص مر أن اإلكراه 
اعنصقص ال جيرل املكره موفونصً  ىل فرل مص أكره فبقي موفونصً مطةقصً، فةؤاخذ حبك  فرةه لأمص يف 

مل یوجو منهص  ألنه حق املرأة فال فرق يني اإلكراه اعتصم لاعنصقص لیورأ احلو ننهص يف نوني اإلكراه
 فرل اعزنص يل املوجود هو اعتمكني لقو خرج م  أن یكون دعةل اعرضص يصإلكراه فةورأ ننهص احلو.

 نتيجة البحث:
 أن املكره نةى اعزَن م  رجل أل امرأة عةس نةةه حو عرموم األدع .تشري  ىل  نتصئج اعبحث 
 عةقصنون اجلزاء األفغصنی.املکره نةی اعزنص کذعک عةس مستحقصً عةرقوي  لفقص  -4
أن م  نقوي  اعزاين مص ال يّو أن یرجل يف اعونةص لهو أن یقع يف اعزنص يرض أهل داره حتمص  -2

مقضةص لذعك ألن اعزنص یوجب هتك اعررض مع قطع اعنظر ن  عزلم احلو يف اعونةص لاعرذاب 
ين م  یزين يه ينحو ايف اآلخرة فةكون مسةئ  ﴿لجزاء مسةئ  مسةئ  مثةهص﴾ فةةزم أن یسةط نةى اعز 

حةةةته ﴿لهللا نزیز ذل انتقصم﴾ فإن مل یك  عةزاين م  یزين يه أل یالط يه م  حنو حةةة  أل 
 قریب نوقب يوجه آخر.
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اجلرمي  اعيت جرل اإلمسالم نقويتهص اعقتل لهي جرمي  اعزنص م  املتزلج فهي جرمي  احلقةقة  اعيت  -6
ك قو رأة يف مزقه، لنةى نرضه فةخوشه لهو يذعصور ن  اعزاينّ لتروى اجلصين نةى نففصف امل

 تصوى نةى كل رجل ميت  ىل تةك املرأة يسبب اجلرمي  اعيت ارتكب اعزاين.
 املراجعفهرس املصادر و 

 .القرآن الکرمي -4
، ریصض: مکتب  مصةف ابن أبی شيبةم(. 4484اهلل ي  حممو. ) شةب ، ايويکر نبواي  ايب  -2

 .4اعرشو، ط
 اعففکر. ، يريلت: دارباآلثار ياحمللحممو نةی ي  امحو. )ـو.ت(.  اي  حزم، ايو -6
ر، اعففک ، يريلت: دارتار شلی الدر املختاراحمل ردم(. 4442) اي  نصيوی ، حممو امني ي  نمر. -1

 .2ط
، يتحقةق: حصفظ نبواعرمح ، نصشر: ياملختصر الفقهق(. 4165اي  نرف ، حممو ي  حممو. ) -5

 .4مؤمسس  خةف امحو ااخبتور، ط
 ، قصهرة: مکتب  اعقصهرة.املغينق(. 4688اهلل ي  امحو. ) اي  قوامه، مؤفق اعوی  نبو -3
 .6، يريلت: دارصصدر، طلسان العربم(. 4446اي  منظور، حممو ي  مکرم. ) -3
، ي، يتحقةق: نبواهلل اعتکمةتهی اإلراداتق(. 4144اي  جنصر، تقی اعوی ، حممو ي  امحو. ) -8

 .4يريلت: مؤمسس  اعرمسصع ، ط
، يب االمسالماعکت دار، البحرالرائق شرح کةز الدقائقاي  جنة ، زی  اعوی  ي  ايراهة . )د.ت(.  -4

 .2ط
 ، يريلت: داراعففکر.فتح القديرد.ت(. کمصل اعوی  حممو ي  نبواعواحو. )اي  مهصم،   -44
 .2، يريلت: املکتب اإلمسالمی، طإرواء الغليلم(. 4485، حممو نصصر اعوی . )عبصيناأل -44
، يتحقةق: حممو ي  زهري، دارطوق  صحيح البخار ق(. 4122، حممو ي  امسصنةل. )اعبخصري -42

 .4اعنجصة، ط
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 كةامل ، يتحقةق: نبوجامع املسانيد والسةنق(. 4144اعففواء امسصنةل ي  کثري. ) ، ايواي  كثري -46
 .2ضر عةطبصن  لاعنشر ل اعتوزیع، طااخ اهلل، يريلت: دار ي  نبو

، يتحقةق: حممو صصدق اعقمحصلی، أحکام القرآنم(. 4485. )و ي  نةیايويكر امح ،اجلصص  -41
 .4يريلت: دار حةصء اعتاث اعرريی، ط

 ، يريلت: مکتب  اعرةمة .املصباح املةريامحو ي  حممو. )د.ت(.  يمو احل -45
 ، يريلت: داراعففک.شرح خمتصر خليل، حممو ي  نبواهلل. )د.ت(. يااخرش -43
، يتحقةق: شرةب االرنؤلط، صحيح ابن حبانق(. 4141حصمت حممو ي  حبصن. ) ، ايوياعوارم -43

 .2يريلت: مؤمسس  اعرمسصع ، ط
 .1اعففکر، ط ، دمشق: دارلتهالفقه اإلنّلمی وأدا ، لهب  ي  مصطففی. )د.ت(. يزحةة -48
 املررف . ، يريلت: داراملبسوطم(. 4446اعسرخسي، مشس األئم  حممو ي  امحو. ) -44
 .، يريلت: املکتب االمسالمیی الةهیمطالب أولق(. 4145مسرو. )، مصطففی ي  ياعسةوط -24
 .4، يريلت: داراعکتب اعرةمة ، طباملهذا ق(. 4143، ايوامسحصق ايراهة  ي  نةی. )ياعشراز  -24
 .اعکتب اعرةمة  ، يريلت: داراحملتاج مغينق(. 4145، مشس اعوی  حممو ي  امحو. )اعشريةّن -22
 العّلقات اجلةسية غري الررشية وشقوبتها يفق(. 4144اعرمح . ) ي  نبو كاملة اعشرری، نبو -26

 .6نبصر، طاأل ، يغواد: دارالرريعة والقانون
 .ن قدامةالب تعليقات ابن شثيمني شلی الکايفاعرثةمني، حممو صصحل ي  حممو. )د.ت(.  -21
نرة  ، يتحقةق: حممو قاموس احمليطق(. 4123، جمواعوی  ايوطصهر ي  حممو. )يآيصد فريلز -25

 .8، طاعتوزیعمؤمسس  اعرمسصع  عةطبصن  لاعنشر ل ، يريلت: ياعررقسومس
 .التعليق شلی تفسري القرطب، ايونبواهلل مشس اعوی  حمموي  امحو. )د.ت(. اعقرطيب -23
ريلت: ، يترتيب الررائع بدائع الصةائع يفم(. 4483، نالءاعوی  ايويکر ي  مسرود. )اعکصمسصين -23

 .2اعکتب اعرةمة ، ط دار
 .يريلت -اعکتب اعرةمة  دار: ذباملهق(، 133)ت  . يراهة  ي  نةیأيو أمسحصق  ي،از اعشري  -28
 (، کصيل: مطبر  احلکومة .ءزارق  اجل) قانون اجلزاء األفغاينش(. 4643لزارة اعروعة . ) -24


