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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 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت 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  

ی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر اعةغو 
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/


 

 رئيس التحرير                                                             م1211شرر، نةة  ثايندد ال، العرابعكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

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

 
 

 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        
 

  ها شلى لغيت الفارنية والبرتويةتأثري اللغة العربية يف أفغانستان و شةابة ب 
جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 683-653                                                                       كبري هوتك، جصمر  ختصر )أفغصنستصن(    حمموألمستصذ احملصضر ع
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 )أفغصنستصن( نبو اعرزیز لانظ، جصمرـ  اعبريلينعألمستصذ احملصضر 

 205-822                                                              )أفغصنستصن(  حممو أدیب نظةمي، جصمرـ  اعبريلين ضرعألمستصذ احملص
 

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

 

  شمر ابن الفارض املصر احلب اإلهلي يف شعر 
 نو(هجصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )، األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن 

 162-124                              ه، راجوري، كشمري )هنو(           بصحث اعوكتوراه، نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه يصشصعة
   

 

 السور القرآنيةيف  ونرا تكرارها البسملة ترمجتها وتفسريها 
 154-166                                                            )أفغصنستصن( جنةب اهلل رلحصين، جصمرـ  يرلان سصنوعألمستصذ امل

 

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

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

 

 ضوء الرريعة اإلنّلمية اجلدارة يف 
 ، جصمر  اعبربلين ) أفغصنستصن( نبواعرافع نةةمی ةوکتورع

    544-185                                                                جصمر   اعبربلين )أفغصنستصن( ،یزمری حممو صضرعألمستصذ احمل
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ألِمنُي  َنَةى قـَْةِبَك بِّ اْعَرصَعِمنَي  نـََزَل ِيِه اعرُّلُح الاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیُل رَ 

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

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

ة  م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل كبقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكصدمي2422
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

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

ع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون م  خمتةف فهص نض
غصنستصن هنض  اعةغ  اعررية  يف أف" ضصد لترةةمهص جصءت مقصع خوم  عةغ  اعاعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل 

الالت )نر ( يف اعقراءات د" اءات اعقرآنة اعقر ت اعكةمصت يف دالال يفل  لتأثرياهتص نةى عغيت اعففصرمسة  لاعبشتوی 
سريهص لمسّر تكرارهص اعبسمة  ترمجتهص لتفف" لترمجتهص ليف جمصل اعبالغـ  اعقرآناعقرآنة  لمذاهب اعقراء يف قرائتهص" 

، لقصم يرض "نمر اي  اعففصرض املصرياحلب اإلهلي يف شرر " كذعك أعقى اعبصحث اهلنوييف اعسور اعقرآنة " ل 
حک  اعترزیر يصملصل "عبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  األمسصتذة لا

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

ألفغصين حول ا " لاعبصحث  يف اعففقه اإلمسالميأحكصم اعودیر ملوریتصنةصئي اعضوء حول "كذعك أعقى اعبصحث ال 
 .ن زدهصر اعبةوا نةى تنتج رنصی  اجلوارة أن فةهص  امستنتجل " ضوء اعشریر  اإلمسالمة  اجلوارة يف "

یك  رامسصت راجةني أهنص مستثر نقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعو 
 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  

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

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
ةصت ألجل وارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدمياالمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت امل

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  

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

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
رو أن عغصت اعرصمل. ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يلممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم 

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 

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

ستویصت املختةفف . مل  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  ااألفغصنة جنو يف اعبالد 
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  

 س اعقرآن لاحلویث لاعةغ  اعررية .توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوری
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   

قر  األرضة  اعسصحرة يف هذه اعبكبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  
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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 

أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

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

ئل املختةفف  لاعطرق املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخوموا اعومسص
 لاعففصرمسة  اعررية   مزیج مقصالت منشر يرض اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُ 

 نشر اعةغ  يف ""اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر " مث مسصمهتصنة  "مشس اعنهصرل جریوة  أفغيف ألّ 
اعررية  يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة 

نشر أغةب مقصالهتص " اعيت ال تزال تمي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق نو
م لمستجولن فةه مص یففةوك  2422 نشر مسن  عثصينحى، ليني أیویك  اآلن نودهص ايصعررية  اعففص

 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  

 نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني
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 

 رك هللا ترصىل فةك .ممتر  لمففةوة. فةةبص
  الدكتور فردوس أمحد بت العمر  
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 املَُلخَّصُ 
يةصن  مل املقوم  مع مةحقصهتص م تمسأع  اعترزیر يصملصل؛ یش ىل يةصن هذا اعبحث یهوف 

ف اعترزیر عغ  ه ن  ترریفةلمنهجه، تکةمنص    اعبحثاملسئة  لأمهة  اعبحث لأهوافه لأمسئة
نص آراء ، مث يةّ غصيناألفاصطالح اعففقهصء لقصنون اعرقويصت يف لاصطالًحص لترریف اعترزیر يصملصل 

ريمهص، مث مع يةصن أدعته  م  اعقرآن لاعسن  لغ ه  عةترزیر املصيلففةاعففقهصء م  املوافقني لخمصع
 يف ينقصنون اعرقويصت األفغص نظری لضحنص  كاملوافقني، ل کذع يرجحنص حسب مص يوا عنص رأ

ننو  ع اعترزیر املصيلنص أنوا  يةّ هذا اعقصنون مث حک  املسئة  نصظری  يرض أنواع اعترزیر يصملصل يف
 اختصم مصصدر اعبحث اعيتا اعبحث لذکرنص يف يف نصحصة ص اعنتصئج اعيتنکتباعففقهصء يصالختصصر ل 

اعترزیر يف صل ألاقصنون اعرقويصت اجلنصئي األفغصين أخذ ُتشري أن نتصئج اعبحث ل  امستففونص منهص.
أموال  رضصصدرة ياملاعقصنون؛ الجمصزات اعنقوی  ل هذا  نواع اعترزیر يصملصل يفأيصملصل لم  أه  
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 :املقدمة
 .ةنيخصمت األنبةصء ل املرمساحلموهلل اعذي شرع عنص اعوی  اعقومي، ل اعصالة ل اعسالم نةى 

لرات ر اعضصصحل اعنصس لم  يةنهص اعكةةصت ل يرو: فإن شریر  اإلمسالم جصءت حِلفْفِظ مل 
صت اعرقويُشرِنت احلولد ل م  أجل ذعك ااخمس لهي اعوی  لاعنففس لاعرقل لاعنسل لاملصل ل 

حو مقور م  ص رع هلاعرقوي  اعيت مل یشي فم  اعرقويصت مصیسمي يصعترزیر له جبمةع أنوانهص.
سب رائهص مصةح  اعنصس حفوض األمر يف تطبةقهص ايل احلصك  عرياني يف  ججصنب اعشصرع ل 
 أمصكنه . أحواهل  لأزمنته  ل 

عك  اعففقهصء ، ل رزیری  يرقوي  اعترزیر املصيلم  املسة  أن اعشریر  نصقبت نةى يرض اجلرائ  اعت
بحث نبني  هذا اعل مشرلنص أم نسخ؟ يفيصعرغ  م  هذا اختةففوا يف هل يقي حك  اعترزیر يصملص

 ىلني منه اهلوای   عبحول حك  املوضوع مسترةًنص يصهلل طص األفغصين قصنون اعرقويصت آراء اعففقهصء ل 
 اعصواب. احلق ل  هو مص

 بيان املسألة
قضى يه یومةص صكمنص یُ يف حم  اعيت هلص صة  نمةق  يصعقصنون ل اعترزیراملصيل م  املوضونصت اعففقهة

خ يةنمص یرى اآلخرلن و فةه اختالف يني نةمصئنص فمنه  م  یرتقو نةي أنه منسقضصیص خمتةفف  ل يف 
فةه مصةح .   ن رأىأنه مشرلع مففوض  ىل رأي اإلمصم حيك  يه يف اجلرائ  اعترزیری  نوم نسخه ل 

عةس عوینص ل  يف کتب اعففقه لمواد قصنون اعرقويصت األفغصيناعبحث حول املوضوع متنصثر هذا ل 
 ال  یبني حک  املسأع  ننواعففقهصء لقصنون اعرقويصت األفغصين مقصرنًص م  غري  طنصب ل مسصع  مسقةر 

 اعکتصي  حول املوضوع. ي جيصز، فهذه هی املشکة  اعتی تقتض
 البحث أمهية

نةی نصقل أن اإلنسصن قو حيب املصل أکثر ممص حيب نففسه فإذا کصن اعترزیر يصملصل  ففيالخی 
ائ  ملوافقون، فصعذی یرتکب احملظور ل هو یرة  أنه یرزر يه کثريًا مص جيتنب  اجلر جصئزًا کمص یراه ا
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یرود يةت املصل ل  يفاعقصنون ل  ذا ارتکب فصملصل املأخوذ قو یوضع ل اعففقه  يفاعتی هلص ترزیرات مصعة  
أخذ مصل هو  هأمص  ذا مل یک  مشرلًنص کمص یراه املخصعففون، فصعترزیر يعی املصةح  اعرصم  ل  نففره 

هو حرام. فصعكتصي  فةه لمررف  حكمه الخیةو ن  فصئوة؛  ألنه ملصكصن جصئزا اعغري نةی اعبصطل ل 
 ال اعشریر  ل  ئ  يصعففسق ل ااخرلج ن الجيوز عنص أن نرمي قضصتنص اعذی  حيكمون يه يف يرض اجلرا

 فرةةنص أن نقف أمصمه  عةجتنبوا ن  احلك  يه.
 البحث أهداف

 فقهصئنص أقوالل  اعنصو  خالل اعترزیر يصملصل م  حك  لهومررف  ةي:اعك ألال؛ اهلوف 
 قصنون اجلنصئي األفغصين.اعرظصم ل 

 مصیأتی: ل هي اجلزئة  ثصنةصً؛ األهواف
مررف  يرض األقضة  اعيت قضی اعرمسول نةةه اعسالم لخةففصئه رضي هللا ننه  فةهص يص -4

 اعترزیر يصملصل؛ 
 أدعته  حول املوضوع؛ أقوال اعففقهصء ل  مررف  -2
 نصظرًا  عی األدع ؛   املسئة يف اعراجح رأي يةصن -6
 مررف  حک  قصنون اعرقويصت األفغصين ل أه  أنواع اعترزیر يصملصل؛ -1

 ةالدرانات السابقـ
صعبسط ل اعتففصةل يرضهص ي يفشرلحهص  يفکتب اعففقه خصص    يفأحکصمه جصء اعترزیر يصملصل ل 

أحکصمهص ئة  ل هص ن  هذه املسفةم  اعکتب اعتی حبث يصإلجيصز ل االختصصر ل هص األخری يرض يفل 
  كمة  ل هنصکتب اي  اعقة  کإنالم املوقرني لاعطرق احلکض کتب اي  تةمةه کمجوع اعففتصلی ل ير

ي قه اإلمسالمهة  اعکویتة  لاعففهص ن  هذه املسئة  کصملومسون  اعففقفةکتب أخری احلویث  جصء 
 ، نةی أی حصل عةس ةتةمةذه اي  اعقذاهب اعففقهة  ل کتب اي  تةمة  ل ب املأدعته، نقاًل ن  کتل 

ن   ألفغصينا هص املسئة  م  نظر اعففقهصء ل قصنون اعرقويصت فةه أل فةال رمسصع  حبث ننونص کتصب ل 
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فبحثنص  نصرنص ل ال اختصصر خمل، يفحک  املسئة  م  غري اطنصب قصرت ننه مه  يرض اعطالب 
 ه کففصی .  فةص فقهص ل قصنونًص مب

 البحث أنئلة
؛ اعسؤال األصةی:  قويصت قصنون اعراعففقه اإلمسالمی ل  يفمص هو حک  اعترزیر يصملصل  ألالا

 ؟األفغصين
 ثصنةاص؛ أمص األمسئة  اعففرنة :

 مصهو مرين اعترزیر يف اعشریر  لاعقصنون؟-4
سخ نُ  اإلمسالم مثمصهورأي اعففقهصء يف حك  اعترزیر يصملصل، هل كصن  مشرلًنص يف ألل  -2

 مل ینسخ؟أم حكمه يصٍق  ىل یومنص هذا ل 
 مص هو اعرأي اعراجح يف حك  اعتغرمي؟ -6
  ل مص هوموقف قصنون اعرقويصت األفغصين م  اعترزیر املصيل؟. -1

  البحث مةهجةا يف
هو أمسةوب مکتبی أي مبتين نةى املراجر   ىل املصصدر  اعبحث يفاملنهج اعذي امستففونص منه 

 املراجع املرتموة.ل 
 تعريف التعزير لغة و اصطّلًحا -4

ُ  أعف( اعتـَّْرزِیرُعَُغً : یطةق اعترزیرعغً  نةى نوة مرصٍن، منهص: اعتأدیب ل منهص: اعنُّْصرَُة َلاعتـَّْرِظة
[ َلیـَُقصل: َنزَّْرته 4( كمص يف قـَْوعه تـََرصىَل: }َلتـَُرّزُِرلُه{ ]اعففتح: 143.  2. ج  د.ت ي،ومفة)
نهص: اعرَّدُّ َلاْعَمْنُع، لمسةت اعرقوي  ل م ىَن: َلقّـَْرته لنصرته، َلأَْیًضص: أَدَّيْته، فـَُهَو ِمْ  َأمْسَصِء اأْلْضَوادِ مبَرْ 

ترزیرًا، ألن م  شأهنص أن توفع اجلصين لترده ن  ارتكصب املرصة ، أل اعرودة  عةهص )اي  منظور. 
 (.532.  1هـ. ج4141
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، ، َأْلآِلَدِميٍّ ُر ُمَقوَّرٍَة َشْرًنص، جتَُِب َحقًّص هللَِّ يف ُكل  ب( اعترزیر يف ااِلْصِطاَلِح: ُهَو ُنُقويَ ا َغةـْ
 (. 251.  42هـ. 4123َمْرِصَةٍ  عَْةَس ِفةَهص َحوٌّ َل اَل َكففَّصرََة َغصعًِبص )هةئ  کبصر اعرةمصء. 

ر عک  جصء هي ل مص لجونص يف اعقصنون ترریففص عةترزیقةنص: هذا اعترریف م  اعترزیر؛ ترریف فق
( هذا اعقصنون ینظ  اجلرائ  ل اعرقويصت 4، م  قصنون اجلنصئي األفغصين مص هذه ترمجته: )2يف مصدة 

م   يففاعوی ؛ یرصقبون لفق أحکصم اعففقه احلنرتكبون جلرائ  احلولد ل اعقصص  ل ( امل2اعترزیری . )
ن مل یذكره  أن اعقصنون أخذ يترریف اعففقهصء ل م  هصتني اعربصرتني اعشریر  اإلمسالمة . فُةرة  

 يصعصراح . 
 الفقه و القانون يفتعريف التعزير باملال  -0

 اإلصطالح اعففقهي:   يفاعف( مرين اعترزیر يصملصل 
هو  مسصك شيء م  مصل اجلصين ننه موة عةنزجر مث یرةوه احلصك   عةه، ال أن یأخذه -4

(. ل هبذا املرين فسراعففقهصء 34.  1هـ. ج4142احلصك  عنففسه أل عبةت املصل )اي  نصيوی . 
  -رمحه هللا-اعترزیريصملصل ننواعإلمصم أيب یومسف

را هتمص هللا: ميكننص أن نأخذ ترریففصً م  نبصأمص ننو اعإلمصمني اي  تةمة  ل اي  اعقة  رمحهمص -2
ل نقول اعترزیر يصملصل هو: أن یرزراحلصك  اجلصين  يإ تالف مصعه ألتغةريه أل متةةكه )اي  تةمةه. 

 (. ل مسنبني هذه األنواع  ن شصءهللا قریًبص.224.  د.تاي  اعقة .  444.  28هـ. ج4143
ص یشمل : مل یررف اعقصنون اعترزیر يصملصل ترریففً ل أمص يف اصطالح قصنون اعرقويصت األفغصين -6

، مص ترمجته: 464اعقصنون ل عک  نرف اعرقوي  اعنقوی  فقط. جصء يف مصدة  يفأنواع اعترزیر يصملصل 
 ( 4). «اعرقوي  اعنقوی  نبصرة م  أن ُیکةف احملکوم نةةه يأداء فةوس احملکوم هبص عبةت املصل»

                                                           
 «.داخت مبةغ حمكوم هبص يه خزاهني دلعتپر جزای نقوی نبصرت امست از مكةف مسصخنت  حمكوم نةةه يه »نص املصدة:  (4)
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ةمة  اعقصنون یوافق قسمصً م  أقسصم اعتغریراملصيل اعيت جصءت يف كالم اي  ت يفل اعترزیر اعنقوی 
كمص أشرنص  عةهص ل هو )اعقس ( اعترزیز يتمةةك املصل، ل اعتمةةك قویكون   -رمحهمص هللا-لتةمةذه 

 (.224.  د.تعشخص املتروي نةةه ل قو یكون عبةت املصل  )اي  اعقة . 

 ر باملالأقوال الفقهاء يف حكم التعزي -3
 حتريرحمل الةزاع

اتففق اعففقهصءنةى أن اعترزیر يصملصل كصن مشرلًنص يف ألل اإلمسالم ل عكنه  اختةففوا هل يقي 
مشرلًنص أم نسخ، نةى قوعني ل يتربريآخرهل اعترزیر يصملصل جصئز اآلن أم ال؟ فنح  نبني مذاهب 

 اعرةمصء يف حكمه مث نتكة  ن  اعنسخ حتت أدع  اعقصئةني يه.
 لف( رأ  اجلمهور )املانعني( ا  
أن اعترزیر يصملصل غريجصئز ننواإلمصم أيب حنةفف  ل حممو ل املصعكة  کمص جصء يف يرض كتبه    

اعففقهة  املتوالع  ل يف املذهب اجلویو عةشصفري ل كذعك ننو احلنصية  مسوى اي  تةمة  ل تةمةذه. 
 فإعةک ينصو  اعففقهصء م  کتبه :

ل ننومهص )اإلمصم أيب حنففة  ل حممو( ل يصقي األئم  اعثالث  ال جيوز  قصل اعكمصل اي  اهلمصم:
 . )اعترزیر يأخذاملصل(. 615.  5. جد.ت)اي  اهلمصم. 

املصل  مجصنص  لال جيوز اعترزیر يأخذ»ل قصل اعومسوقي املصعكي يف حصشةته نةى اعشرح اعكبري:  
 (. 655.  1)اعومسوقی. ب.ت. ج

ل »يصجلمل اعشصفري، يف حصشة  نةى شرح املنهج: لقصل مسةةمصن ي  نمراملررلف 
(. ل قصل اعشربامةسي يف حصشةته نةى 431.  5. جد.ت)اجلمل. « الجيوز)اعترزیر( يأخذاملصل

 (.22. 8. ج4141اعشربامةسی. «. ل الجيوزنةى اجلویو يأخذاملصل»هنصی احملتصج: 
واز   ل حممو يف نوم اجلقةت: فمذهب اإلمصم اعشصفري اجلویو مثل مذهب اإلمصم أيب حنةفف

 .ل أمص مذهبه اعقومي كمذهب أيب یومسف يف اجلواز
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ل قصل اي  قوام  ل منصوراعبهويت احلنبةةصن: حيرم اعترزیر يأخذ املصل أل  تالفه؛ ألن اعشرع مل 
یرد يشيء م  ذعك نم  یقتوى يه ل ألن اعواجب أدب، ل اعتأدیب ال یكون يصإلتالف. )اي  

(.  ل أمص ننو اي  تةمة  ل اي  421.  3. جد.تل هبوتی.  438.  4هـ ج4688قوام . 
 444.  28هـ. ج4143اعترزیر يأخذ املصل ل  يإتالفه ل تغةريه ل متةةکه )اي  تةمةه. اعقة  جيوز 

 (.221.  د.تل اي  اعقة . 

. اإلمجصع نةى نسخ اعرقوي  يصملصل -رمحهمصهللا–قصل اعشوکصنی: نقل اعطحصلي ل اعغزايل  
 (.413.  1هـ. ج4146)اعشوکصنی. 

 أدلة اجلمهور و مةاقرتها 
صنرون م  اعترزیر املصيل يصآل یصت ل األحصدیث اعيت تول نموًمص نةي حترمي امستول اجلمهورامل

 أخذ مصل اعغري، ل يأن اعترزیر يصملصل منسوخ ل يصملرقول: 
َنُكْ  يِصْعَبصِطِل َلتُْوُعوا هِبَص ِ ىَل احلُْكَّصِم عَِتْأكُ  قوعه ترصىل: واًل؛أ ِمْ   ُةوا َفرِیًقص}َلاَل تَْأُكُةوا أَْمَواَعُكْ  يـَةـْ

مثِْ َلأَنـُْتْ  تـَْرَةُموَن ]اعبقرة:   [.488أَْمَواِل اعنَّصِس يِصإْلِ
َنُكْ  يِصْعَبصِطِل ِ الَّ َأْن َتُكوَن جِتَ  صرًَة َنْ  ل قوعه ترصىل:}یَصأَیُـَّهص اعَِّذیَ  آَمُنوا اَل تَْأُكُةوا أَْمَواَعُكْ  يـَةـْ

 [. 24تـَرَاٍض ِمْنُكْ { ]اعنسصء: 
ِ  اْعَوَداِع: ثانًيا َنُكْ  فَِإنَّ ِدَمصءَُكْ ، َلأَْمَواَعُك ْ »قوعه نةةه اعسالم يف ُخْطَبِ  َحجَّ ، َلأَْنرَاَضُكْ ، يـَةـْ

 21.  4هـ ج4122)خبصری. « َهَذاَحرَاما، َكُحْرَمِ  یـَْوِمُكْ  َهَذا، يف َشْهرُِكْ  َهَذا، يف يـََةوُِكْ  
 (.4643.  6. جد.تقشريی. ل 

هـ. 4121اعوار قطنی. )« اَل حيَِلُّ َمصُل اْمرٍِئ ُمْسِةٍ  ِ الَّ َنْ  طَةِِّب نـَفْفسٍ »ةةه اعسالم: ل قوعه ن 
 (2)(.121.  6ج

                                                           
 (.234.  5هـ. ج4145)األعبصنی.  4154حک  يصحته األعبصين يف  رلاء اعغةةل  حتت حویث: ( 2)
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لجه اعوالع  م  هذه اآلیصت ل األحصدیث لاضح ل هو: أن هللا ل رمسوعه حرمص مصل املسة   
نةي املسة  يغريحق ل اعترزیر يأخذ املصل م  قبةل أكل مصل املسة  يصعبصطل. ل ال جيوز ألحو 

-34. صص1هـ. ج4142م  املسةمني أخذ مصل أحو يغري مسبب شرني. )اي  نصيوی . 
32.) 

 -هللاکمص مسنذکره  ن شصء-األدع  اعيت یستول هبص املوافقونألدع  نصم  ل يأن هذه ا يةاقش
 هو األحصدیث ل يأن اعشصرع اعذي حرم مصل اعغريخصصت هبص نموم هذه اآلیصت ل خصص ، 

 اعذي أيصح اعترزیر كمص مسةأيت يف أدع  املوافقني يه.
م مث نسخت  لائل اإلمساللكذعك امستول املصنرون يأن اعرقوي  يصملصل كصنت يف أ ثالثُا الةسخ:

 زن  اعشصفري رمحه هللا أن اعنصمسخ حویث»لاعنصمسخ األدع  اعيت ذُكرت آنفًفص، ل قصل اعشوكصين: 
 -ل مل ینقل أنه  .(6)حك  نةةه يضمصن مص أفسوت  -صةى هللا نةةه لمسة   -نصق  اعرباء؛ ألنه 

ه: ال خیففى أن وکصنی يأنمث نصقش اعش«. يف تةك اعقضة  أضرف اعغرام  -صةى هللا نةةه لمسة  
ص ل عةمرصقب  يأخذ املصل يف هذه اعقضة  ال یستةزم اعرتك مطةق -صةى هللا نةةه ل مسة   -تركه 

 (.413.  1هـ. ج4146)اعشوکصنی« الیصةح عةتمسك يه نةى نوم اجلواز لجرةه نصمسخص أعبت 
خ ، لأطةق صعة  منسو ل م  قصل:  ن اعرقويصت امل» -رمحهمصهللا –ل قصل اي  تةمةه ل اي  اعقة  

ذعك، فقو غةط نةى مذاهب األئم  نقال ل امستوالاًل، فأكثر هذه املسصئل مسصئغ يف مذهب 
أمحو ل غريه، لكثري منهص مسصئغ ننو مصعك، ل فرل ااخةففصء اعراشوی  لأكصير اعصحصي  هلص يرو موته 

ه  كتصب لال مرمبطل أیضص عونوى نسخهص، ل املونةون عةنسخ عةس  -صةى هللا نةةه لمسة   -
. د.تل اي  اعقة .  444.  2هـ. ج4143)اي  تةمة « مسن ، لال  مجصع یصحح دنواه 

 (.223-223صص

                                                           

 4523لننه مجصن  ل حک  يصحته األعبصين يف أرلاء اعغةل حتت حویث : 134.  2املؤطص ج( حویث نصق  اعرباء رلاه مصعک فی 6)
 (.632.  5. ج4145)األيصنی. 
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قصعوا:  ن يف اعترزیر يصملصل م  تسةةط اعظةم  نةى أخذ مصل اعنصس فةأكةونه.  رابًعا املعقول:
 (.    34.  1هـ. ج4142)اي  نصيوی  

أجةب: يف نصرنص احلصضر حةث نظمت شئون اعولع  ل رلقبت أمواهلص، لحةث تقرر اهلةئ  
اعتشریرة  احلو األدىن ل احلو األنةى عةغرام ، لحةث ترك توقةع اعرقويصت عةمحصك ، مل یرو هنصك 

 (.343.  4. جد.تحمل عةخوف م  مصصدرة أموال اعنصس يصعبصطل. )نوده. 
 رأ  املوافقني  ب(
  املشهوريفيب یومسف صصحب اإلمصم أيب حنةفف  ل یر يصملصل جصئز يف رلای  ن  اعقصضي أاعترز   

. 5. ج.تد)اي  اهلمصم.  -اي  اعقة اي  تةمة  ل -مني احلنبةةنيعك ننو اإلمصننو املصعكة  لكذ
اي  ل  444.  28هـ. ج4143)اي  تةمة . ، 246.  2. ج4143، اي  فرحون. 615 

 ك(. ل  عة343.  4. جد.تاملرصصری . )نوده.  م  اعففقهصء (. لكثري221.  د.تاعقة . 
 ينصو  اعففقهصء:

رلي ن  أيب یومسف: أنه جيوز عةسةطصن اعترزیر يأخذ املصل. ل مرىن اعترزیر يأخذ املصل نةى 
اعقول يه هو:  مسصك شيء م  مصل اجلصين ننه موة، عةنزجر نمص اقرتفه، مث یرةوه احلصك   عةه، 

عنففسه، أل عبةت املصل، كمص یتوه  اعظةم ؛  ذ ال جيوز ألحو م  املسةمني  ال أن یأخذه احلصك 
أخذ مصل أحو يغري مسبب شرني ل قصل يرضه : ل أرى أن یأخذ احلصك  مصل اجلصين، فةمسكه 

. 1هـ. ج4142)اي  نصيوی .   ننوه، فإن أیس م  تويته، یصرفه  ىل مص یرى م  املصةح 
 (. 32-34صص
اعترزیر يأخذ املصل قصل يه املصعكة  يف املشهور. ل قو ذكر مواضع »ل قصل اي  فرحون:   

خمصوص  یرزر فةهص يصملصل، ل ذعك يف قوعه: مسئل مصعك ن  اعةنب املغشوش أیراق؟ قصل: ال، ل 
عك  أرى أن یتصوق يه،  ذا كصن هو اعذي غشه. ل قصل يف اعزنففران ل املسك املغشوش مثل 

 يف اعكثري، ل قصل: یبصع املسك ل ريا، ل خصعففه اي  اعقصمس ذعك، مسواء كصن ذعك قةةال أل كث
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اعزنففران نةى مص یغش يه، ل یتصوق يصعثم  أديص عةغصش. ل أفىت اي  اعقطصن األنوعسي )املصعکی(  
 «يف املالحف اعردیئ  اعنسج يأن حترق. لأفىت اي  نتصب )املصعکی( : يتقطةرهص ل اعصوق  هبص خرقص

 .(246 . 2. ج4143اي  فرحون. 
: ل  ن اعترزیر يصملصل مسصئغ  تالفص لأخذا. ل قصال: »-رمحهمصهللا -ل قصل اي  تةمة  ل اي  اعقة 

اعترزیر يصعرقويصت املصعة  مشرلع أیضص يف مواضع خمصوص  يف مذهب مصعك يف املشهور ننه، ل 
 ن تنصزنوا  لمذهب أمحو يف مواضع يال نزاع ننه ل ىف مواضع فةهص نزاع ننه، ل اعشصفري يف قول 

   (.221.  د.تل اي  اعقة .  444.  28هـ. ج4143)اي  تةمةه. « يف تففصةل ذعك
قةنص: اعففرق يني مصرلي ن  اعقصضي أيب یومسف  ل غريه م  املوافقني أن ننو أيب یومسف 
 یُرداملصل املأخوذ م  اجلصين  عةه يروتويته ل أمص ننو املصعكة  یُتصوق يف يرض املواضع لحيرق لیقطع
يف مواضع أُخر. كمص أن يرض احلنففة  یرى أن احلصك   ن أیس م  توي  اجلصين، یصرف مصعه 
املأخوذ  ىل مص یرى م  املصةح . ل أمص ننو اي  تةمة  ل تةمةذه قو یؤخذ م  مصل اجلصين ل قو 
یتةف يرض مصعه ل قو یتغريمصعه حسب مصیُرى م  املصةح ، كمص مسنذكره  ن شصءهللا يف أنواع 

 رمي.اعتغ
 أدلة املوافقني و مةاقرتها 

يصملصل جبمة   رامستول املوافقون ل نةى رأمسه  اي  تةمة  ل تةمةذه اي  اعقة  رمحهمصهللا عةترزی
يأ قضة   متنون  م  اعرمسول نةةه اعسالم ل ااخةففصء اعراشوی  ل فةمص یةي نذكر م  األحصدیث ل 

 يرضاص م  األدع  اعتی امستول هبص هؤالء اعرةمصء:
ویث أخذ شطرمصل مصنع اعزكصة، نزم  م  نزمصت اعرب تبصرك لترصىل. كمص رلى يـَْهِز ح-2

ْرُت َنِبَّ هللِا َصةَّى هللُا َنَةْةِه َلمَسةََّ  یـَُقوُل: يف ُكلِّ ِ ِيٍل  »ْيِ  َحِكةٍ ، َنْ  أَيِةِه، َنْ  َجوِِّه قَصَل: مسَِ
ص ُمْؤجتَِرًا فـََةُه َأْجُرَهص، َلَمْ  اَل تـُفَفرَُّق ِ ِيلا َنْ  ِحَسصهِبَص. َمْ  َأْنطَصهَ مَسصئَِم ا، يف ُكلِّ أَْريَِرنَي ايـَْنُ  عَُبوٍن، 
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 حيَِلُّ َمنَـَرَهص فَِإنَّص آِخُذلَهص ِمْنُه َل َشْطَر َمصِعِه َلقَصَل َمرًَّة: ِ يِِةِه )يول مصعه( َنْزَمً  ِمْ  َنَزَمصِت َريَِّنص اَل 
ٍو ِمْنُه َشْيءا   (1)(. 214.  66هـ. ج4124)اعشةبصنی. « آِلِل حُمَمَّ

ضصعَُّ  اإليِل »َحِویِث تـَْغرمِِي َكصمتِِ اعضَّصعَِّ  َأْن یـَُردََّهص َلِمثْـَةَهص. كمص رلي ننه نةةه اعسالم:  -0
 .(5)(.464.  2. جد.ت. )اعسجستصين« املْكتوَمُ  َغراَمُتهص لِمثْـُةهص َمَرهص

َمْ  »یصطصد يف حرم املوین  مل  جيوه.حةث  قصل:  يصح  اعرمسول نةةه اعسالم مسةب م   -3
  .(3)(31.  6. ج4124)اعشةبصنی. « رَأَیـُْتُموُه َیِصةُو ِفةِه َشْةًئص فـََةُه مَسَةُبهُ 

حویث تضمني م  أخرج غري مص یأكل م  اعثمر املرةق مثةةه، َكَمص َأْخَرَجُه أَيُو َداُلد ِمْ   - 1
مُسِئَل َنْ  اعثََّمِر اْعُمَرةَِّق فـََقصَل:  -َصةَّى اهللَُّ َنَةْةِه َلمَسةََّ   -َأنَّ اعنَِّبَّ »ل: َحِویِث َنْبِو اهللَِّ ْيِ  َنْمرٍ 

َنٍ  َفاَل َشْيَء َنَةْةِه، َلَمْ  َخرََج ِيَشْيٍء ِمْنهُ  َر ُمتَِّخٍذ ُخبـْ  فـََرَةْةِه َمْ  َأَصصَب يفِِفةِه ِمْ  ِذي َحصَجٍ  َغةـْ
« َ  اْعِمَج ِّ فـََرَةْةِه اْعَقْطعُ ْعُرُقويَُ ، َلَمْ  مَسَرَق ِمْنُه َشْةًئص يـَْرَو َأْن یـُْؤِلیَُه اجلَْرِیُ  فـَبَـَةَغ ثََ َغرَاَمُ  ِمثْـَةْةِه َلا
 .  (3)( 465.  6هـ. ج4124)اعسجستصنی.

صع نةي رضي هللا ننهمص يتحریق املكصن اعذي یبااخةففصء اعراشوی ، مثل أمر نمر ل أقضة   -0
أمر نمر يتحریق قصر مسرو ي  أيب لقص  رضي هللا ننه اعذي ينصه حىت حيتجب  فةه ااخمر، ل

. 1هـ. ج4146. فةه ن  اعنصس. ل قو نففذ هذا األمر حممو ي  مسةم  رضي هللا ننه )اعشوکصين
 418.) 

                                                           
قصل األعبصين: قصل احلصك : صحةح اإلمسنصد ل لافقه اعذهىب. قةت: ل  منص هو حس  عةخالف املررلف ىف هبز ي  حكة . )األعبصنی.  (1)

 (.231.  6. ج4145
فقو حک  يصحته فی صحةح ل ضرةف  :  مسنصده ضرةف ل أمص األعبصنی414.  6قصل شرةب األرنؤلط يف حصشة  مسن  أيب دالد ج (5)
 .4348  أيی داللد حتت رق  نمس
 قصل شرةب األرنؤلط يف ترةةقه نةى هذاحلویث: حویث صحةح.  (3)
 (.465.  6قصل شرةب األرنؤلط فی ترةةقه نةی هذ احلویث:  مسنصده حس  )مسن  أيب داللد،. ج (3 )
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لاعتغةري  تالفئز اعتغرمي يصإلهنصك أحصدیث أخرى كثرية جًوا لآثصراعصحصي  تول نةى جوال 
خذ أنع اعزكصة ل تغرمي كصمت اعضصع  ل لجه اعوالع  ظصهر ل هو: أخذ شطرمصل مص اعتمةةك. قةنص:ل 

مرنمر أمص یأكل م  اعثمر املرةق مثةةه ل تضمني م  أخرج غري رم املوین  ل مسةب م  یصطصد يف ح
يتحریق املكصن اعذي یبصع فةه ااخمر، ل أمر نمر يتحریق قصرمسرو   -رضي هللا ننهمص -ل نةي

   اعترزیرات ل اعرقويصت املصعة كةهص ثصيت  ل هي م
ألنه رلاه هبزًا خمتةف فةه. ل نوقش االمستوالل هبذه األحصدیث: فففي حویث األلل مقصل؛ ألن  

نبواعرمح  اي  اجلوزي )احلنبةي( يف جصمع املسصنةو لاحلصفظ )اي  حجر( يف اعتةخةص ن   يراهة  
م  شطر  فإنص آخذلهص»لي، ل  منص هو: أنه قصل: يف مسةصق هذا املنت عففظ  ل ه  فةهص اعرا احلريب
  ملنره یأخذ اعصوق  م  خري اعشطری  نقويمصعه شطری  لیتخري نةةه املصوق ل أي جيرل « مصعه

ویث م  ن  اعقوح مبص يف احل أجيب. ل ألنه مرصرض حبویث اعرباء. لاعزكصة، فأمص مص ال یةزمه فال
روه يأن مجصن  م  األئم  ل ن  كالم احلريب ل مص ياملقصل يأنه ممص ال یقوح مبثةه ألن هبزًا قو لثقه 

األخذ م  خري اعشطری  صصدق نةةه امس  اعرقوي  يصملصل ألنه زائو نةى اعواجب )اعشوکصنی. 
(. ل نصقش اي  اعقة  اعقوَل مبرصرض  حویث هبز حبویث اعرباء يقوعه: 414.  1هـ. ج4146

غ  ذا كصن اعضرف فإن اعرقوي   منص تسو  لأمص مرصرضته حبویث اعرباء يف قص  نصقته فففي غصی 
املرصقب مترویص مبنع لاجب أل ارتكصب حمظور لأمص مص توعو م  غري جنصیته لقصوه فال یسوغ 

 (644.  1. ج4145أحو نقويته نةةه )حصشة  اي  اعقة  نةى مسن  أيب دالد.
لأمص حویث أخذ اعسةب فبأنه م  يصب اعففوی  كمص جيب نةى م  یصةو صةو مك ، ل  منص 

ور نوع اعففوی  هنص يأهنص مسةب اعرصضو فةقتصر نةى اعسبب عقص -صةى هللا نةةه لمسة   -نني 
اعرة  اعيت هي هتك احلرم  ن  اعتروی  لأمص حویث تغرمي كصمت اعضصع  فهو لارد نةى مسبب خص  

 ىل غريه؛ ألنه لمسصئر أحصدیث اعبصب ممص لرد نةى خالف اعقةصس عورلد األدع  كتصيص فال جيصلز يه 
ل مسن  يتحرمي مصل اعغري) كمصذكرنصهص م  قبل( لاملرلي ن  نمرلنةي م  ذعك فنوقش يرو ثبوته 
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يأنه  قول صحصيب ال ینتهض عالحتجصج يه لال یقوى نةى ختصةص نمومصت اعكتصب لاعسن  
 (.414.  1جهـ. 4146)اعشوکصنی
ن  هذه كةهص يأن األحصدیث اعواردة يف اعبصب أكثرهص صحةح  ل أقضة  اعرمسول نةةه  أجيب

اعسالم ل خةففصئه اعراشوی  كثرية جًوا ل هو  مجصع اعصحصي ، فإن ذعك اشتهر ننه  يف قضصیص 
ولنه یسصنیففرةه حبضرهت ، له  یقرلنه، ل  -رضي هللا ننه-مترودة ل مل ینكره منه  منكر، ل نمر
 (.228.  د.تنةةه، ل یصويونه يف فرةه )اي  اعقة . 

فهذا یول نةي أن اعترزیريصملصل عةس خصًصص يف يرض األقضة  يل هونصم يف كل نصر لشخص  
ل هذه االحصدیث خصصت هبص نموم األیصت ل األحصدیث اعواع  نةى حترمي مصل اعغري يالمسبب 

 أمسبصب شرنة  ألخذ املصل ن  مرتكبةهص.شرني، ل اجلرائ  املوجب  عةترزیراملصيل، هي 

 ج( الرأ  الراجح
 ذا تأمةنص يف أ قضة  اعرمسول نةةه اعسالم لخةففصئه م  يروه نستطةع أن نقول يأن اعقول 
يصعترزیر راجح؛ ألننص جنو اعرمسول نةةه اعسالم یقضي يه يف أقضة  متنون  ل قضصیص مترودة لكذعك 

توعوا عوكصن منسوًخص مل حيك  يه ااخةففصء لألن املخصعففني امسخةففصئه رضوان هللا نةةه  م  يروه ل 
يصعرمومصت ل عةس هل  دعةل خص  یول نةي حترمي اعرقوي  يصملصل. ليف ااختصم جيب نةةنص أن نرة  
أن اعترزیر کمص قصل اي  اعقة : خیتةف يصختالف املصصحل، لیرجع فةه  ىل اجتهصد األئم  يف كل 

 ذ ال دعةل نةى اعنسخ، ل قو فرةه ااخةففصء اعراشولن ل م   زمصن ل مكصن حبسب املصةح ؛
 (.35.  2هـ. ج4144يروه  م  األئم  )اي  اعقة . )

اعترزیر  يفاعففقه م  املذاهب املختةفف  لجونص أن ااخالف  يفل م  اجلویر يصعذکر أنه  ذا تأمةنص 
اجلمة    يفکةهص   املذاهب يف يأخذ املصل ل أمص اعترزیز يتضمني املصل ل  تالفه ل حنومهص فقط یوجو

 .مص مضی ن  کالم اي  تةمةه ل اي  اعقة  ل اي  فرحون املصعکی )رمحه  هللا( يفکمص ذکرنص 
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 األفغاين موقف قانون العقوبات  -6
 يفاألفغصين كسصئر قوانني اعرقويصت مببوأ حك  اعترزیر يصملصل ل حک  يه  عرقويصتأخذ قصنون ا

مواضع خمتةفف  م  نقوي  نقوی  ل مصصدرة أموال الجمرمني ل کسر رلاتبه  ل  حمصء لمسصیل اجلرمة   
 ل حنوهص.
 اعقصنون: يفمصیةی نتکة  يصالختصصر ن  أه  أنواع اعترزیر يصملصل فةل 
اعرقوي  اعنقوی : جرل قصنون اعرقويصت الجمصزات اعنقوی  م  أيرز أنواع اعترزیر يصملصل ل  -4
جبنب احلبس ل اإلنوام ل خصص هلص مواًدا م  مصد ة  (8)م  اعرقويصت اعترزیری  األصةة   نوهص
اء يف اعتغرمي ل نني نوع اجلز هذاعففصل ل  يفيف اعففصل اعثصين. فتررض عترریففهص  411 -464

حو األقل منه ل يني شرلط اعترزیر اعنقوی ل تكة  ن  ازدیصد اعتغرمي مشرلطًص ل امستثىن جرمي  
ل قل م  جرامي اجلنح   ال ل قو حک  هذا اعقصنون  ی  م  أن حيك  فةهص يصلجمصزات اعنقوی اجلنص
يرص أحواهلص يصعرقوي  اعنقوی . ل جرل نقوي  جرائ  اعقبصح  کةهص الجمصزات اعنقوی  فقط، فم   يف

رق م  أح»هذاه املصدة مص ترمجته:  يف حراق املرتع، قصل  يف  618أمثةتهص: مص حکمت يه مصدة 
 .«املرتع حُيک  نةةه يصعرقوي  اعنقوی  م  مخس  آالف  عی ثالثني أعف أفغصنًةص

 مصصدرة األموال: جرل اعقصنون اعرقويصت، مصصدرة أموال الجمرمني م  اعرقويصت اعتکمةةة  -2

احملکم  حتک  مبصصدرة »مص ترمجته:  482مصدة  يفل امستثنی منهص مص حيتصج اعةه هو ل نةصعه. جصء 
صو ار تکصيه أل أنوت يق يفس ل األشةصء اعتی حيصل م  ارتکصب اجلرم أل امسترمل اعففةو 

ار تکصب اجلرمي  ل کذعک حيک  مبصصدرة األريصح احلصصة  م  اجلرمي  أل األشةصء اعتی  يفامستمصهلص 
، جبنب 842ل م  أمثةتهص مصصدرة أموال احملتکری  اعتی حکمت هبص مصده «. هی جرمي  يذاهتص

                                                           
اعرقويصت األصةة  مبقصو هذا اعقصنون: مص حک  هبص فی ارتکصب اجلرم ل مل یرني عتکمةل اعرقويصت األخری ل ال عتبرةتهص ل یشمل:  (8)

صرح تالجمصزات اعنقوی  ل احلبس ل اإلنوام ل اعرقوي  اعتبرة  هی اعرقويصت اعتی حيک  هبص حبک  اعقصنون يصعتبع ن  جمصزات األصةةه يولن أن 
 احملکم . أمص اعرقوي  اعتکمةةة  هی اعرقوي  اعتی تصرح هبص فی حک  احملکم  يصإلضصف  نةی اعرقوي  األصةة .فی حک  
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صصدرة م  ارتکب جرمي  االحتکصر حُيک  نةةه مب»هذه املصدة مص ترمجته:  يفصري. جصء احلبس اعق
 «.أموال احملتکرة ناللة نةی حبس اعقصري

کسر اعرلاتب: حک  يه قصنون اعرقويصت ل جرةه م  أمثة  احلرمصن م  احلقوق االجتمصنة  -6
 يفاعتی هی نوع م  أنواع اعرقويصت اعتی تکون يواًل م  احلبس. فم  اعرقويصت اعتی جصءت 

يواًل م  احلبس اعقصري؛ کسر ثةث اعراتب  عسن  لاحوة. مبرنی أن م  ارتکب جرمي   433مصدة 
تطةع هذا اعقصنون، حبًسص قصريًا ل کصن الجمرم م  نمصل اعولع ، فصحملکم  تس يفت نقويتهص اعتی کصن

 أن حتک  نةةه يکسرثةث راتبته عسن  لاحوة، يواًل م  احلبس اعقصري.  
حمصء اعومسةة    يف حمصء لمسصئل اجلرمة : مل یصرح اعقصنون اعرقويصت نةی نونة  اعرقوي   -1

يرض اجلرائ  ل  يفاألصةة . أل اعتبرة  أل اعتکمةةة . ل عک  حک  يه  اجلرمة  أهی م  اعرقويصت
هذا  يفکل احلصالت املنورج    يف»مص ترمجته:  344مصدة  يفم  أمثةتهص  حمصء املواد املسکرة. جصء 

تی جرائ  املسکرات( احملکم  حتک  يإحمصء املواد املسکرة ل اعومسصئل اع يفاعففصل )اعففصل اعتصمسع 
ترریف اعرقويصت نستطةع أن نقول:  حمصء اعومسصیل اجلرمة   يفل يصعتأمل « هصخصصت إلنواد

 م  اعرقويصت اعتکمةةة . 
 املقارنة املختصرة بني موقف الفقهاء والقانون -0

م  اجلویريصعذكرأن اعففقهصء اعذی  یرلن جرل اعغرام  نقوي  نصم  یقررلن أهنص ال تصةح  ال يف 
 لمل حيصلعوا أن یضروا عةغرام  حوًا أدىن أل حوًا أنةى تصركني ذعك اجلرائ  اعبسةط  )غريااخطرية(

  أمسصمسة  يف ( جترل اعغرام  نقوياألفغصين عويل األمر. لاعقوانني اعوضرة  )ل منهص قصنون اعرقويصت 
، مرظ  اجلرائ ، لتتومسل  ىل تنففةذ اعرقوي  يومسةةتني: هي اعتنففةذ اجلربي نةى أموال احملكوم نةةه

احملكوم نةةه يف نمل  ك  عه مصل فصعثصنة  ل هي: اإلكراه اعبوين ل هو یكون يتشغةلفإن مل ی
حكومي  ذا لجو هذا اعرمل أل حببس احملكوم نةةه موة مرةن ... ل مرىن هذا أن نقوي  اعغرام  
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تنتهي يصحلبس  ذا كصن احملكوم نةةه فقرياً، مع أن اعقوانني اعوضرة  ترترب نقوي  احلبس أشو م  
 ي  اعغرام .نقو 

 صالحهص، لیرلن  لشراح اعقوانني اعوضرة  یررتفون مبص عرقوي  اعغرام  م  نةوب كثرية حيصلعون
يف نقوي  اعغرام  يصعرغ  م  نةوهبص لمسةة  م  لمسصئل احلسن  عةتخففةف أل احلو م  مسصلئ نقوي  

ي  احلبس، صلئ نقو احلبس، فه  یقبةون نقوي  اعغرام  ال ملزایصهص لعك  ألن مسصلئهص أقل م  مس
ل ذن فه  ال حيرصون نةى األصةح ل  منص حيرصون نةى اختةصر أخف اعضرری . لال تبةح اعشریر  
اإلمسالمة  حبس احملكوم نةةه مببةغ م  املصل  ال  ذا كصن املطصعب يصملصل قصدراً نةةه ل ممتنرًص ن  

ه مقصيل قصدراً ننه فال جيوز حبسدفره كمص هو احلصل يف دی  اعنففق . أمص  ذا كصن املطصعب يصملصل 
املبةغ احملكوم يه ل نظری  اعشریر  يف هذا مسةةم  م  اعوجهني اعتشریرة  لاملنطقة ... ل عةس يف 
اعشریر  مص مينع م  تشغةل احملكوم نةةه يف نمل حكومي المستةففصء اعغرام  احملكوم هبص م  

ل اجلرائ  ي  اعغرام  ل ترمةمهص يف كأجره...ل )هکذا( عةس يف اعشریر  مص یونو عةحر  نةى نقو 
اعترزیری  أل مرظمهص؛ ألن اعشریر  جترل م  نقوي  احلبس نقوي  ثصنوی  لألن اعرقوي  األمسصمسة  يف 

وي  اعغرام  نق يفمرظ  اجلرائ  هي اجلةو، فصنرومت يذعك مسصلئ نقوي  احلبس اعيت لجوت 
 (.348-343. 4ج. د.تعةتخففةف م  حوهتص يف اعقوانني اعوضرة . )نوده 

 الفقه اإلنّلمی يفأنواع التعزير باملال  -4  
نتکة  ن   يص یةميف اعقصنون لفةاعکالم ن  موقف اعقصنون ن  أنواع اعترزیر يصملصل  يفتکةمنص 

ه، أل يتغةري اعففقه يصالختصصر، فنقول اعترزیر يصملصل یکون حببسه أل يإتالف يفأنواع اعترزیر يصملصل 
 ه عةغري.صورته، أل يتمةةك

اعترزیر حببس املصل ن  صصحبه: ل هو أن ميسك اعقصضي شةئص م  مصل اجلصين موة زجرا عه،  -4
( ل هذا مص ذكره احلنففة  ننو يةصن 34.  1هـ. ج4142مث یرةوه عه ننومص تظهر تويته )اي  نصيوی . 

 يصملصل. قول أيب یومسف يف جواز اعترزیر
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 ألنة  ااخمر، لحتریق أمكن  ااخمصری  .اعترزیر يإتالف املصل: مثل شق  -2
 اعترزیر يتغةري املصل: مثل تقطةع اعسرت اعذي فةه صورة  ىل لمسصدتني  -6
. 4143اعترزیر يتمةةك املصل: مثل أضرصف اعغرم نةى اعسصرق م  غري حرز )اي  تةمةه.  -1

ل قو (. ل اعتمةةك قویكون عشخص املتروي نةةه 224.  د.تل اي  اعقة .  446.  28ج
 (.  ل اليأس يأن نررب ن  کةةهمص يصألخذ.224.  د.تیكون عبةت املصل )اي  اعقة . 
مةه نواع األخرية ذكرهص اي  تةأمص األل  -رمحه هللا-ذ م  کالم أيب یومسفقةنص: اعنوع األلل یؤخ
 ثصر  لاآلشریففكةهص تول األحصدیث اعى  كتصيةهمص. لنةفة نقةتهص موِجزًاهللا ل  لتةمةذه اي  اعقة  رمحهمص

 املنقوع  ن  ااخةففصء اعراشوی .
صل اعقصضي قورًا م  م تالف لاعتمةةك: أن األخذ هو أن یأخذ احلصك  ألئلاعففرق يني األخذ لاإل
 تالف هو أن یُتةف لیُهةك مصل اجلصين كمص ذكرنصه آنفًفص م  نمل خةةفف ئاجلصين لیصرفه  ىل مصیرى لاإل

هو: أن مُيةك  ل اعتمةةك -رضي هللا ننهمص-و ي  أيب لقص  اعراشو نمري  ااخطصب مبص فرل يقصر مسر
 يرًضص م  مصل اجلصين عةمجين نةةه كتغرمي كصمت اعضصع  لقو ذكرنصه م  قبل.

مر اعففقه ل اعقصنون، فهذا األ يفل  ذا أردنص أن نکتب حول املوضوع مص یشمل مجةع مسصئةه   
قًهص لقصنونصً ننص أردنص يةصن حك  اعترزیر املصعی فيصود ننهص أل یقتضي رمسصع  يل رمسصالت مستقة  ل عسنص
 ل قويةنص يتوفةق هللا ترصىل مص فةه كففصی .

 يجةالةت
اعترزیر عغً : املنع لاعرد لاعتأدیب لاعنصر لاعتوقري ل اعترظة  فهو م  أمسصء األضواد. ل  -4

رٍَة َشْرًنص، جتَُِب يف اصطالح  ُر ُمَقوَّ ، َأْل آلِ اعففقهصء: ُهَو ُنُقويَ ا َغةـْ ، يف ُكل َمْرِصَةٍ  َعْةَس َحقًّص هللَِّ َدِميٍّ
 ِفةَهص َحوٌّ َلالَ َكففَّصرََة َغصعًِبص. ل مل یررف اعقصنون اعترزیر؛

كمص محل اعففقهصء قول اإلمصم أيب یومسف نةةه هو:  مسصك شيء م    -اعترزیر يصملصل -2
- نو اعإلمصمني اي  تةمة  ل اي  اعقةمصل اجلصين ننه موة عةنزجرمث یرةوه احلصك   عةه، لأمص ن
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ص اعترزیر یكون يإ تالف املصل أل تغةريه أل متةةكه. ل مل یررف اعقصنون اعترزیر املصعی مب -رمحهمصهللا
 يترریف اعرقوي  اعنقوی . ففيیشمل مجةع أنوانه ل اکت

و ل ماختةف اعففقهصء يف مشرلنة  اعترزیر يصملصل، فريى اإلمصم أيوحنةفف  ل صصحبه حم -6
املصعكة  يف غرياملشهور ل اعشصفرة  يف اعقول اجلویو ل أكثراحلنصية ، أنه كصن يف ألل اإلمسالم مث 
نسخ، يةنمص یرتقو اإلمصمني احلنبةةني )اي  تةمة  ل اي  اعقة  ( نةى أن اعتغرمي مسصئغ مشرلع أخًذا 

رض احلنففة . یومسف ل يه أخذ ي ل  تالفًص ل تغةريًا، ل جواز اعترزیر يصملصل رلي أیًضص ن  اإلمصم أيب
 اعترزیر يصملصل هواعراجح؛ لاعقول جبواز

 مةةكه؛اعففقه: اعترزیر يأخذاملصل ل يإتالفه ل يتغةريه ل يت يفاعترزیر عه أقسصم ارير  -1
قصنون اعرقويصت اجلنصئي األفغصين أخذ يأصل اعترزیر يصملصل ل م  أه  انواع اعترزیر يصملصل  -5

لجمصزات اعنقوی  ل مصصدرة يرض أموال الجمرمني ل کسر رلاتبه  ل  تالف اعومسصئل هذا اعقصنون؛ ا يف
 اجلرمة .
اعففقهصء اعذی  یرلن جرل اعترریز املصعی نقوي  نصم  مل حيصلعوا أن یضروا عةترزیر املصعی  -3

 ثر. كحواً عألدىن أل حواً عألنةى، تصركني ذعك عويل األمر. يةنمص  نني اعقصنون حوا عألدىن ل األ
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 املصادر و املراجع
 اعقرآن اعکرمي. -4
 هـ(.  نالم املوقرني. األلعی. يريلت: داراعکتب اعرةمة .4144اي  اعقة ، حممو ي  أيب يكر. ) -2
 (. اعطرق احلکمة . األلعی. يريلت: مكتب  داراعبةصن.د.تاي  اعقة ، حممو ي  أيب يكر. )-6 
 اعففكر. . يريلت: دارد.طفتح اعقویر.  (.د.تحممو ي  نبو اعواحو. ) اي  اهلمصم، -1 
(. جمموع اعففتصلى. احملقق: نبواعرمح  ي  حممو. اعثصعث . 4143اي  تةمة . أمحوي  نبواحلةة . ) -5 

 املوین  املنورة. جممع اعففهو.
 هـ(. حصشة  اي  نصيوی . اعثصنة . يريلت: داراعففكر.4142اي  نصيوی ، حممو أمني ي  نمر. ) -3 
هـ(. تبصرة احلكصم. األلعی. مصر: مكتب  اعكةةصت 4143 يراهة  ي  نةي. )اي  فرحون،  -3  

 األزهری . 
 اعقصهرة. مصر:  مكتب  .د.طملغين.هـ(. ا4688. )أمحو ي  هللا نبواي  قوامه،  -8 
 هـ(. عسصن اعررب. يريلت: دار صصدر.4141اي  منظور، حممو ي  مکرم. ) -4 
 رلاء اعغةةل يف ختریج أحصدیث منصراعسبةل. ثصنة . هـ(. 4145. ) نصصر اعوی  حممواألعبصنی، -44 

 يريلت: املكتب اإلمسالمي.
صحةح اعبخصري. احملقق: حممو زهريي  نصصر. األلعی. هـ(. 4122. ) حمموي  امسصنةلاعبخصری،  -44 

 مصر: دارطوق اعنجصة.
كتب . يريلت: دار اعد.طنت اإلقنصع. كشصف اعقنصع ن  م(.د.ت. )منصور ي  یونس اعبهوتی، -42 

 اعرةمة .
  . يريلت: داراعففكر.  د.طحصشة  اجلمل نةى شرح املنهج. (.د.تاجلمل، مسةةمصن ي  نمر. ) -46 

احملقق: شرةب االرنؤلط. األلعی. . قطيناع دارمسن  هـ(. 4121اعوار قطنی. نةی ي  نمر. ) -41
 يريلت:  مؤمسس  اعرمسصع .

ار . يريلت: دد.طحصشة  اعومسوقي نةى اعشرح اعكبري. (. د.تاعومسوقی. حممو ي  أمحو. ) -45 
 اعففكر.
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م(.  األنالم. ااخصمس نشر. يريلت: دار اعرة  2442اعزرکةی، خري اعوی  ي  حممود. ) -43 
 عةمالیني.

مسن  أيب دالد: أيودالد. احملقق: شَرةب هـ(.4164اعسجستصنی، مسةةمصن ي  األشرث. ) -43
 األرنؤلط. األلعی. يريلت: دار اعرمسصع  اعرصملة .              

. د.طهنصی  احملتصج.  هـ(.حصشة  اعشربامةسي نةى4141اعشربامةسي، نور اعوی  ي  نةی. ) -48 
 يريلت: دار اعففكر.

اعوی  اعصبصيطی. األلعی. مصر: دار هـ(. احملقق: نصصم 4146حممو ي  نةي. )اعشوکصنی،  -44 
 احلویث.

هـ(. مسنو اإلمصم. احملقق: شرةب األرنؤلط، نصدل مرشو، 4124اعشةبصنی، أمحو ي  حنبل. )  -24
 لآخرلن. األلعی. يريلت: مؤمسس  اعرمسصع .

. يريلت: د.طشریع اجلنصئي اإلمسالمي مقصرنص يصعقصنون اعوضري. (. اعتد.تنوده، نبواعقصدر. ) -24 
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