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 املقدمة 

 

احلمددد ربرالراملنيدددأشهدرأال ددد  رالار ملددد ر ارابرأـددد  رار ددد   رملدددد ردررررر

أال   رالنرحمم ًارعب  رأاسومل درصدى رابرعىهد ردرأعىد ر ملد رأصدمجب رال نيدهدررررررر

ربإـسأنر ىلر ومرامل  ندرأسّىمرتسىهمًأركثريًار.ررأمنرتبني مر

رالمأربني ر:

فددإنرابرسددبمجأر ر دد دراحلدد أخلرا،ددإربددأًىإدرأ ـسددأرًأر ملدده مدرأـ  ددًأرر

شصأحل مراملض أا إدرأهلذارالااخلرمنراشنيأقبرملىنأسرعىد رنردوب مرالنر دصد ربدذمل ررررر

اإلـسددأنر ملدده مرأامل ،ددإرب ددمركمددأر دصدد راملواملدد رتاخل ددبرأملدد  درأكمددأر دصدد ررررر

رطبهبرمنيأجلإراش  ضردرفه نيلرمأرحيدإراملزج رأامل خلدرعنرتى راملذرول.امل

أملكنر:رهلرمنراشصىمجإرأامل ،إرخت   راشنيأقبرأاحمل أخلرـدأ راسدفه أ ررر

راحل ؟

رقمتربأآلتير:ررريفراملفني فرعى راحلكمراملش عيريفرنمل راغبًإ

املد ا ةريفركفألراحل أخلرعن رامل د دأ رأ دمرمدأر نأسدبراشو دودرررررر-

 ر سددف أخلرمن ددأريفرتاصددهلراشسدداملإرأخت د ددأرأ   دد ررمددنر  ددأاا رقدد

رـكم أر.رر

املبمجدديفريفركفأبددأ راشنيأصدد  نردرأقدد را ىنيددترعىدد رخلااسددأ ريفررررررر-

بنيددضرالرددوادراحلدد أخلرارتتددترعددنرتكددأت راجل ددوخلربتهددإراملوصددو ر ىلرررر

رملىمجإ.رررر

أاـ ترالرواعًأرمنراحل أخلر فأجر ىلرحبديفريفرـكدمراملفيد   رـدأ ررررر

رأ رـوهلأ.رراسفه أئ أرملني مرأجوخلركفأب

اتصىتررببنيضراملدضأةريفرحمكمإرامل  دأ رأبنيدضرالعضدأ رهه دإررررر-ر

املفمجدهإرأااخلعأ رأبنيضر بأطراملفمجدهدإراجلندأئيريفراملشد طعرشني فدإررررر

راملواقمراشنيمو رب راملهومر.رر

ثمرسنيهتر ىلرت تهبركلرنمل ربدذك رمدأرا ىنيدترعىهد رمدنر د فريفررررررر
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ا رشدددأر ربنيددضراشسددأئلردرأبأاجف ددأخلريفرحمأأملدددإراملفيدد   رأااسددف ررررر

:ر)ـكمراملفي   رـأ راسدفه أ ررال ىمرفه رعى رـكمرالأرخلملهلريفرحبيف

راحل (رارف متر طف ريفر:رمد مإرأث ثإرمبأـيفرأ أمتإر.ررر

راشد مإر.ر

رأفه رالابنيإرمطأملب:رأـكم رـأ راملف اأيردرـدهدإراملفي   داشبمجيفراألأ :ر

رتني   راملفي   .اشطىبراألأ :ر

ر.ر:ررشاةراملفي   اشطىبراملثأري

ر:رالروادراملفي   .اشطىبراملثأمليف

ر.رـأ راملف اأي:رـكمراملفي   راشطىبرامل ابم

رـدهدإراحل ردرأفه رث ثإرمطأملب:اشبمجيفراملثأري:ر

ر:رتني   راحل .اشطىبراألأ 

ر:راحلكمإرمنرمش أعهإراحل أخل.اشطىبراملثأري

ر:رالروادراحل أخل.راشطىبراملثأمليف

راحل درأفه رالابنيإرمطأملب:ـكمراملفي   رـأ راسفه أ رراشبمجيفراملثأمليف:

رـكمراملفي   رـأ رامل جم.راشطىبراألأ :

رـكمراملفي   رـأ راملدفل.رراشطىبراملثأري:

ر:رـكمراملفي   رـأ راجلى .اشطىبراملثأمليف

رـكمراملفي   رـأ راملدطمر.رراشطىبرامل ابم:

رثمراًأمتإرأتضمنترالب زراملنفأئ رامليترتوصىتر مله أربني راملبمجيف.

راشصأخلارأاش اجمرثمرف  سرحمفوىراملبمجيف.رررثمرن ىتراملبمجيفرب   س

 ارالنرالتد مربأملشك رأاحلم رًدأملديرأاازقديرأمدوايردررررر سنيترهذارأا

رفى راحلم رأمن راحلم رالأًارأ   ًا.

النردنيلرهدذاراملنيمدلر أملصدًأرملوج د راملكد  مردرأالنر ن دمررررررررأالسامل رسبمجأر 

رب ركأتب رأقأائ ر.رر

رأصمجب رال نيهر.رررأصى رابرأسىمرعى رربهنأرحمم درأ مل 

رأاحلم ربرالراملنيأشهرددد
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ر

ر

 املبحث األول

 وحكمه حال التداوي حقيقة التخدير

 

 وفيه أربعة مطالب:

 

 تعريف التخدير . املطلب األول : 

 

 نشأة التخدير . املطلب الثاني: 

 

 أنواع التخدير . املطلب الثالث : 

 

 حكم التخدير يف غري احلدود . املطلب الرابع : 

ر
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 املطلب األول

 تعريف التخدير

ر

 أواًل: التخدير يف اللغة: 

:ر"اًدددأ رأاملددد ا رأاملددد ا درالصددد نر:رامل ىمدددإرررررر(1)جدددأ ريفرمددددأ هةراملىتدددإررر

رأاملسرتدرأاملبط رأاإلقأمإ"ر.

رأاملفي   رمص ارملى نيلر ّ ار.رر

ًََ ُار:رمنينأ راملكسلرأاًمو رأامل فوارأقىإراحل كإ.رر رأا

ًََ ُارمنراملش الرأامل أا :ر ر.ر(2)ففوار نيرتيراملشأالرأ ني رأا

أ دأ ر:رَ ِ اراملنيضودر ناراسرت  ردرفىمر د ارعىد راحل كدإرعىد راملوجد ررررر

راملصمجهحر.رر

ر.ررر(3)أاًأخلارمنرامل أالر:راشفيى راملذير ر ىمجإربأملدطهمر

 ثانيًا: التخدير يف اصطالح األطباء:  

هددور عطددأ راملشددي رمددأخلةرت ددد  راإلـسددأسرمو ددنيهًأرالأركىهددًأربصددواةررررررررر

ر.ررر(4)إرمؤقف

 : معنى التخدير حال استيفاء احلد:ثالثًا

اشدصوخلريفرهذاراملبمجيفرمنين رال  رمنراملفي   راملدذير دذك  راأل بدأ درررر

                                 
ر.رر2/151(ررر1)

ر)مأخلةر  ا(ر.رر4/232(ررر ن  :رملسأنراملني لر2)

)يفرر88دراشصددبأاراشددنرير ر343دراملدددأموسراحملددهطر ر4/232(ررر ن دد :رملسددأنراملنيدد لررر3)

ركٍل:رمأخلةر  ا(ر.ر

)ردددً رعددنراملفدد اأيريفراسددفه أ راملنيدوبددأ رررر11(ررر ن دد :راشيدد اا رأاملنيدددأقريراشيدد اةر رر4)

 ذك ريفرتني   د ر:ر"بصدواةرمؤقفدإ"ردرأاشوسدوعإراملطبهدإرامل د هدإررررررر(رأ ر22املب رهإر 

أ ر دددذك رفهددد رالردددوادراملفيددد   رأملنيدددلراملفني  ددد راشدددذكوارفهددد ر دددم ربدددهرررررر181 

رفضحراش اخل.راملفني   هرمله
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أهددورـأملددإرمددنرـددأا راملفيدد   رأهدديرفهمددأر ناركددأنراملدد اعيرملىفيدد   رامل غبددإريفر

درأملددذارففني  دد راملفيدد   رـددأ راسددفه أ راحلدد رر(1)خت هدد راأل رالثنددأ ر قأمددإراحلدد ر

رهو:ر

فنيمأ رمددأرنكددنراسددفنيمأمل رمددنراألخلأ ددإرملفي هدد راأل راملنأ دد رعندد رررررراسدد

ر.ر(2) قأمإراحل رالأرمنني ربأملكىهإر

                                 
ر(رررأسهاتيربهأنراش اخلربأحل ريفراشبمجيفراملثأري.ر1)

ر.رر22(ررر ن  :راملف اأيريفراسفه أ راملنيدوبأ راملب رهإر 2)
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 املطلب الثاني

 نشأة التخدير

كأنراملفي   ريفراملسأبإر فمربإعطأ راش  ضرج عدأ ركدبريةرمدنراًمد ررررر

ـفدد ر  ددد رأعهدد درثددمرلدد ىراملنيمىهددإربسدد عإرقبددلرالنر  هددإراشدد  ضر.ررالأرُ ضدد لرررر

ى راالس ر د بإرت دد  رأعهد رأ دفمر جد ا راملنيمىهدإرقبدلرالنر سدرتخلرأعهد درررررررررراش  ضرع

رأق ر  هإراش  ضرأق رنو .رر

ثددمراكفشدد ربنيددضرال بددأ راشسددىمهر ىهطددًأرمددنراملنبأتددأ رملددد راملددد اةرعىدد ررر

رتنو مراش  ضرعى رامل وارأمل رتةرزمنهإر و ىإرتك يرإلج ا راملنيمىهأ راجل اـهإ.رر

منرهه إر  الر ىلرجنيى أريفراس نجإررثمر وا رأسهىإراملفي   راملنيأمرهذ 

مبىىإرتو مرعى رالرد راشد  ضرأفمد رملهسفنشدإراملتدأزا راملطهدأاةراملنألدإرفريكدنررررررررر

ر ىلرسبأ رهأخلئرعمهإر.ر

أمترتطددو  ر)اإلسدد نجإراشيدد اة(ر ىلرج ددأزرموصددلربدمددمر و ددمرعىدد رالردد رر

املفددن ةر)عددأمررإاشدد  ضدرملهددفمر خل ددأ راشددأخلةراشيدد اةر ىلرجسددمراشدد  ضرعددنر   ددر

رم(ريفر جنىرتار.رر1111

ثمرب الراأل بأ ربإخل أ رمأخلةراملفي   رعنر   دإراحلددنراملوا د ير ىلرالنرـد ثتررررر

املط  ةراملكبريةريفرعىمراملفي   راملهومرأاسفي مرفه رج أزراحلأسبراآلمليرممأرالعطد رر

ر.ررر(1)خلاجإركبريةرمنراألمأنرأاملس مإرالثنأ ر ج ا راملنيمىهأ راجل اـهإر

                                 
جمىدإراحلد سراملدو تردراملنيد خلرررررردراملب ا إرأاملفطوادرخل.رالننر أمل رر)(ررر ن  :عىمراملفي   1)

عىدمراملفيد   رعند رال بدأ راملنيد لرأاشسدىمهردرخل.رررررررر(رر121هددردر ر1418(درص  ر111)

هددددر1413(ر ددأخلىراألأىلر221جمىددإرامل هصددلدراملنيدد خلر)ر)حممدد رمصددط  راملسددم يرر

ر(ر31-38 

 ميرأالثد  رعىد راحلضدأاةراملت بهدإدخل.رحممد ر د راجلأسد ررررررراملفي   ريفراملطدبراإلسد ررر-رررررر

SET.COM)رWWW.ISLAM .ر(ر

http://www.islam/
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 املطلب الثالث

 ديرأنواع التخ

 لتخدير نوعان: ا

راألأ :راملفي   راملنيأمرالأراملكىي.رر

راملثأري:راملفي   راشو نيير.رر

 النوع األول : التخدير الكلي: 

أهددذاراملنددودرتدددومرفهدد رالخلأ ددإراملفيدد   ربأملنيمددلرمبأ دد ةرمددمراشدد درففددؤث ريفرر

املفدأمريفررر سببر دهأدراإلخلاا ردرأفدد انراحلدةررراجلمىإراملنيصبهإراش كز إدرممأر

فهنفدلرفه راملشدي راشخيدّ ار ىلرـأملدإراملندومراملنيمهدإرأعد مراملدوعيرررررررررسأئ راجلسمد

راملكأملردرأحيصلرملد رااختأ رعضىيرتأمر.رر

أهذاراملنودرمدنراملفيد   ر نيطد رعدنر   دإراحلددنراملوا د يرالأراملنيضدىيرالأررررررررر

رعنر   إراملفن ةرر.رر

 النوع الثاني: التخدير املوضعي : 

األعصدألراشؤخل دإرملىمد ردرررررأهذاراملنودرتدومرفه رالخلأ إراملفي   ربأملنيملرعىد ر

رممأر سببرفد انراإلـسأسربأأل ريفرمنطدإرجم أخلةرمنراجلسمر.رر

أهذ راألخلأ إرارتؤث رعى راش ردرأارتؤخلير ىلرفدد انراملدوعيردرهديرتنيطد ررررر

عددنر   ددإراحلدددنريفراشنطدددإراملد  بددإرمددنراألعصددألراشدد اخلرختدد   هأر.رأ نيفدد ررررررررررر

ر.ررر(1)م أهذ راألروادرأالق رال   املفي   راملنص يرمنر

                                 
ر(ررر ن  :ر1)

درعىدمررر23دراملف اأيريفراسدفه أ راملنيدوبدأ راملب رهدإر ررر231الـكأمراجل اـإراملطبهإر 

(ر111 خلر)املفي   ردراملب ا دإرأاملفطدواردرخل.رالندنر أملد ردر)جمىدإراحلد سراملدو ترراملنيدرررررررر

 WWW. 6 ABIB.COM(ر.راملفي   رر121هددر 1418ص  ر
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 املطلب الرابع

 حال التداويحكم التخدير 

ر

رحيفأجراملطبهبر ىلراملفي   رألم  ن:

رخت ه راآلامرعى راش  ضر.ررر-ر1

اشدد  ضرأاسددفد اا رملهددفمكنراملطبهددبرمددنررراحملأف ددإرعىدد رسددكونرر-ر2

رالخلا رعمى ربس عإرأ تدأنر.رر

راحلأجإرملىفي   رارختىورمنرـأملفه:رأ

رىلرمدأمراملض أاةرالأراحلأجإر.رراحلأملإراألأىلر:رالنرتصلر 

راحلأملإراملثأرهإر:رالنرارتصلر ىلرمدأمراملض أاةرالأراحلأجإر.

رالنرتصلر ىلرمدأمراملض أاةرالأراحلأجإ:رر:احلأملإرااأىلر

عىددد رر-ا، دددمرابرر-ات دددألرامل د دددأ رر-أابرالعىدددمرر–املدددذير   ددد ر

ر.ر(1) بأـإراملفي   راملطيبرعن رقهأمراملض أاةرالأراحلأجإر مله ر

:رعمىهأ ر ج ا راملدىبراش فوارأحنوهأرمنرالروادراجل اـدإرررأ راملض أاةأمث

اًطريةردرفمثلرهذ راملنيمىهأ ر سدفمجهلر ج اههدأرخلأنرعمىهدإراملفيد   ردرفدإنار رررررر

رُ ي اراش  ضرفإر رسهمو ريفرالثنأئ أرالأربني هأربدىهل.رررر

أمثأ راحلأجإ:رعمىهدأ ربدرتراألعضدأ ردرأهدذ راملنيمىهدأ رنكدنر ج اههدأرررررررر

اشدد  ضرـهن ددذرمشدددإرفأخلـددإرارتصددلربدد ر ىلرخلاجددإرررسددهىد ر   درأملكددنخلأنرختدد

ر.رراشو رأاهل  

                                 
:ر"ارباسربش لرمأر ذهبراملنيدلرملدطمرحندور كىدإ"ررر5/418(رررجأ ريفرـأ هإرابنرعأب  نر1)

.ر"أامل أه رجوازرمأرُسديرمنراش ق رألجدلرقطدمرعضدورررر2/111أيفرتبص ةراحلكأمردر

رأحنو "ر.ر

 ريفرقطددمراملهدد راشف كىددإر ىلرزأا رعدىدد رهددلرر:ر"ملددوراـفدده11/111أيفراأ ددإراملطددأملبهررررررررر

ر.رر5/518أمثى رمتتراحملفأجردردوزرنمل ر؟ر...راألصحراجلوازر.."ر

اأىربدد رف ددورمنيددذأا...ررر:ر" نرزا رعدىدد رببددن رر دد  درفددإنرتدد ررررر22/148أيفراإلرصددأفررررررررر

رإ"ر.رأاملف اأيرـأج
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راألخلملإرعى رنمل ر:ر

المددأرمددأربىدد رمبىدد راا ددط ااردرفهيدد جرعىدد رقأعدد ةر:ر"املضدد أاا رتبددهحرر -

فأسفنيمأ راشي اراألصلرفهد راحل د ردرملكند ر بدأار نارررررر(1)احمل واا "ر

ر.ررر(2)خلعتر مله ر  أاةر

املضد اراحلأصدلرمدنراملفيد   رمداموندرررررررفدننرحلأجدإررأالمأرمأربى رمبىد رار -

.رفرياعدد رر(3)أاملضدد اراحلأصددلرمددنرعدد جرهددذ راألمدد ا رغددريرمددامونرررررر

األ  رمنراملض ا نربأاتكألراأل  ردرتطبهدًأرملدأع ةر:ر" ناراجفمنيدترر

ر.رر(4)م س تأنراأعيرالع م مأربأاتكألرال   مأر  اًا"

رحلأجإر.راحلأملإراملثأرهإ:رالنرارتصلر ىلرمدأمراملض أاةرالأرا

 نار رتصددددلراحلأجددددإرملىفيدددد   راملطدددديبر ىلرمدددددأمراملضدددد أاةرالأراحلأجددددإرر

فري ددد ريفراملهسدددريرمدددنراملفيددد   رعنددد رأجدددوخلرمشددددإرغدددريرمنيفدددأخلةرأ نركأردددترررر

ر.ررر(3)درفأملف اأيرعذارمبهحرملىفي   رر(5)حمفمىإدرافنيًأرملىمج جرأاششدإر

رمثددأ رنملدد ر:رعمىهددأ رقىددمراألسددنأنرأحنوهددأرممددأر كددونرفهدد ر امرأمشدددإررر

رملكن أرحمفمىإرنكنراملص رعىه أر.رر

                                 
(ر21)اشدأخلةررر1/21املني ملهدإررردرجمىإراألـكدأمرر85(ررر ن  :راأل بأ رأاملن أئ رابنرجنهمر 1)

ر.رر112دراأل بأ رأاملن أئ رملىسهو ير 

ر.رر285(ررر ن  :رالـكأمراجل اـإراملطبهإر 2)

ر.رر111ر-ر2/131(ررر ن  :رتبص ةراحلكأمر3)

ر.رر111(دراأل بأ رأاملن أئ رملىسهو ير 28)اشأخلةرر1/32(ررر ن  :رجمىإراألـكأمراملني ملهإر4)

ر.رر215درالـكأمراألخلأ إر ر285هإر (ررر ن  :رالـكأمراجل اـإراملطب5)

ر.رر22/148(ررر ن  :راإلرصأفر3)

 نراألصددلريفراسددفي امراشيدد ارهددوراحل دد رأملكددنرالبددهحرمندد راملددد اراملكددأيفرملىمجأجددإرررررررررررر

ت اجدمرهدذ راملضدوابطريف:ررررر-ا، دمرابررر-ملذمل رأأفإر وابطر ذك هأرامل د أ ر

ر.رر213الـكأمراألخلأ إر 



11 
 حكم التخدير حال استيفاء الحد

 

ر

ر

 املبحث الثاني

 حقيقة احلد

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 

 تعريف احلد . املطلب األول : 

 

 احلكمة من مشروعية احلدود .املطلب الثاني: 

 

 أنواع احلدود . املطلب الثالث: 
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 حكم التخدير حال استيفاء الحد

 

 املطلب األول

رتعريف احلد

ر

 أواًل: احلد يف اللغة : 

:ر"احلددأ رأاملدد ا رالصدد ن:راألأ راشنددمدرأاملثددأريرررررر(1)جددأ ريفرمدددأ هةراملىتددإررر

ر  فراملشي "ر.رر

أ دأ رملىمجأجزربهراملشه هرـ ًاعرألر رننمرا ف طرالـ همأربأآل  رأمند :رر

ـ أخلراحل مدأر ددأ رملىبدوالرـد اخلًارشننيد رمدنراملد  و ردرأكدذمل راملسدجأنرشننيد رررررررررر

لربنيدد رأفددأةرأاًضددأراملز نددإمددنراًدد أجدرأ دددأ :رالـدد  راشدد الةراليرمننيددترر سدد أرر

ر.ررر(2)زأج أر

رأـ أخلرابر  بأن:ر

:راا ددهأ راملدديتربددّهنر  ن ددأرأ ىهىدد أردرأالمدد رالنرار فنيدد ىرراملضدد لراألأ 

 ي رمن أرفهفجأأزر ىلرغريرمأرالم رفه أرالأرر  رعند رمن دأردرأتهدترـد أخلًارألر دأرررررر

رر أ أ رر  رابرعنرتني   أر.ر

مددأرر دد رابرعندد دررركددبرتاا:راملنيدوبددأ راملدديترجنيىددترشددنررراملضدد لراملثددأرير

ر.ررر(3)أتهترـ أخلًارألر أرمتنمرمنر تهأنرمأرجنيىترعدوبأ رفه ر

ر.ر(4)أالمأراشنين راملثأريرأهور  فراملشي درفمن :رـ راملسه رالير  ف ر

 ثانيًا: احلد يف االصطالح :  

ر.(5)"عدوبإرمد اةر  عًأريفرمنيصهإرعرملىمنمرمنراملوقودريفرمثى أ"

                                 
ر)بألرـ (ر.رر2/3(ررر1)

دراشصدبأارر251دراملدأموسراحملدهطر ر2/3درمدأ هةراملىتإر3/141 ن  :رملسأنراملني لررر(ر2)

ر)مأخلةرـ خل(ر.رر31اشنرير 

ر)مأخلةرـ خل(.رر31دراشصبأاراشنرير ر2/4درمدأ هةراملىتإر3/141(ررر ن  :رملسأنراملني لر3)

ر)مأخلةرـ خل(ر.رر2/4درمدأ هةراملىتإر3/142(ررر ن  :رملسأنراملني لر4)

ر.رر3/33در(ررركشأفراملدنأ5)
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 حكم التخدير حال استيفاء الحد

 

ر:ر  اراملفني   

عًأريفرمنيصددهإ"ر:رجدد جراملفنيز دد درفدد ر سددم راملفنيز دد رررر"عدوبددإرمددد اةر دد ر

رـ ًاعرألر رعدوبإرغريرمد اةر.

"ملىمنمرمنراملوقودريفرمثى أ"ر:رف ذ راملنيدوبأ رتهترـ أخلًارشنني دأرصدأـب أررر

نراقدددرتافراشنيصدددهإر شدددهإراملنيدوبدددإرأملزج هدددأرال ضدددًأرغدددري رعدددمدددنراملنيدددوخلرشثىددد أردر

األمدوا رأاملنيددو رعدنراملفنيد  رررررفهفمجدإرب أرصهأرإراألر ةرأاألعد ا رأاألرسدألرأرر

رهلأر.رر

ر

ر

                                                                                     
كمجدد راملزردد رأ دد لرررر-تنيددأىلرر-أهددذ راملنيدوبددأ رمن ددأرمددأرهددورأاجددبرحلددإرابررررر

راًم درأمن أرمأر شرت رفه رال ضًأرـإراملنيب ركمج راملدذفر.ر

أملذارال ىإراجلم واريفراملفني   رأ ر ده أاراملنيدوبأ ربكور أرـإربردرأالمأراحلن هإر

رفده أاراملنيدوبإربار أر  عترألجلرـإرابر.ر

ر.رر2/211درامل واك رامل أاريرر3/133درتبههراحلدأئإرر1/33ائمراملصنأئمر ن  :رب 

ر.رر2/453در  ارمنف  راإلااخلا رر1/13دراشب در4/155متتراحملفأجر
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 املطلب الثاني

 احلكمة من مشروعية احلدود

ر

 ددد عتراحلددد أخلرشندددمرارفشدددأارامل و ددد رأاجلددد ائمراًىدهدددإراملددديتر سدددوهلأرر

راملشهطأنرشنراتبني ريفرهذ راحلهأة:

 نرفه أراخلدرشنرتسو رملد رر س رمدأافإر ي رمنرهدذ راشنيأصديرـهنمدأرررر -

ر  ىرمنيأقبإرامل أعل.

ى أعلرعنرمنيأأخلةرهدذ راشنيصدهإرـهنمدأر فدذك رمدأرالصدأب رمدنررررررررأزج رمل -

 عدألرأال ر.

 أتط ريرملى أعلرال ضًأرمنرنرب راملذيرأقمرفه . -

ا،إرمنرابرملنيبأخل رأ ـسأنرمن ر ملده مدرأت بهدإرملىمجفمدمرسدريةررررررفأحل أخل

ر.ررر(1)أسىوكًأرعى راابفنيأخلرعنراملسريريفرمضمأارههأجراملىذا رأاملش وا ر

سدبمجأر رأتنيدأىلرررر-:ر"منرا،إرابرر-ا، رابرر-قأ ر ه راإلس مر

النر دد دراملنيدوبددأ ريفراجلنأ ددأ راملواقنيددإربددهراملنددأسربنيضدد مرعىدد ربنيددضريفررررررررر-

املن دددوسرأاألبددد انرأاألعددد ا رأاألمدددوا رأاملدفدددلرأاجلددد اارأاملددددذفرأاملسددد قإردررررر

فدداـكمرسددبمجأر رأجددو راملزجدد رامل اخلعددإرعددنرهددذ راجلنأ ددأ رغأ ددإراإلـكددأمردرررررررر

                                 
-1/133مركددأدرقواعدد راألـر3/538تبددههراحلدددأئإردرر1/53بدد ائمراملصددنأئمر(رر ن دد :ر1)

مدأربنيد هأردراملفشد  مررررأر111در2/15در ع مراشوقنيهرر2/211درامل واك رامل أاري135

ر.رر111-15اجلنأئيراإلس مير 

رأ   رشأرسبإرمأر  درمنر مأرأ رالثنأ رتن هذرهذ راملنيدوبأ رأمنرنمل ر:ر

رالارتن ذراملنيدوبإريفرـ ر    رالأرب خلر    ر. -1

 ارتن ذراملنيدوبإرالثنأ راش  . -2

 مش أعهإراحلسمر.ر -3

رارف أاراحلأملرـف رتضمر.ر -4

ر145-144 دددأراشدددد اةريفراملفشددد  مراجلندددأئير رر ن ددد :راجلددد ائمراجلنأئهدددإرأعدوبأتر

ر.رر335در311در315مبأـيفريفراملفش  مراجلنأئير 
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ملوجو راشفضمنإرشصىمجإراملد خلدرأاملزجد ردرمدمرعد مراةدأأزةررررررأ  ع أرعى رالكملرا

شأر سدفمجد راجلدأريرمدنراملد خلدردرفىدمر شد دريفراملكدذلرقطدمراملىسدأنرأاراملدفدلدررررررررررر

أاريفراملزر راًصأ رأاريفراملس قإر ع امراملن ةدرأ منأر  درهلمريفرنمل رمأرهدورر

أ رموجددبرالتأئدد رأصدد أت رمددنرـكمفدد رأا،فدد رأملط دد رأ ـسددأر رأع ملدد ردرملفددزر

املنوائددبرأتندطددمراأل مددأدرعددنراملف ددأ رأاملنيدد أاندرأ دفنددمركددلر رسددأنر ددأر تددأ رررررر

ر.ررر(1)مأملك رأ أملد ردرف ر طممريفراسف لرغري رـد "ر

                                 
ر.رر18(ررراملسهأسإراملش عهإر 1)
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 املطلب الثالث

 أنواع احلدود

 

رنكنرتصنه راحل أخلربأملن  ر ىلررودراملنيدوبإرفه أر ىلرالابنيإرالرواد:رر

رمأرعدوبف رامل جمر.رر-ر1

رفل.مأرعدوبف راملدر-ر2

رمأرعدوبف راجلى ر.ر-ر3

رمأرعدوبف راملدطمر.ر-ر4

ر

رالأًا:رمأرعدوبف رامل جمر:ر

ر.ر(1)أامل جمرهور:راملض لربأحلجأاةرـف راشو ر

درأكددذاريفراملىددواطرعندد ربنيدددضرررر(2)أهددورعدوبددإريفرـددإراملزاردديراحملصدددنررررر

ر.رر(3)امل د أ ر

رثأرهًأ:رمأرعدوبف راملدفل:ر

ر.ررر(4)رأحنو راربأملسه أاش اخلربأملدفلرهنأر:راإلمأتإرأ زهألرامل أ

رأهورعدوبإريفرـإر:ر

ر.ر(5)اش ت رر-الر

                                 
(رررأاصى رمنرامل َِّجأمردرأامل ِّجأمر:راحلجأاةردرفسميراملض لربأمل ِّجأمرا ًأر.ر ن د :رـىهدإررر1)

ر.رر221درمنيجمرملتإرامل د أ ر ر111امل د أ ر 

درمواهدبررر2/325درب ا دإراةف د ررر3/131درتبدههراحلددأئإررر5/224املدد   رر(ررر ن  :رففحر2)

در8/111دراشتددتر5/442درمتددتراحملفددأجرر1/315دراأ ددإراملطددأملبهر8/315اجلىهددلر

ر.رر1/31اشب در

درمتددتراحملفددأجررر2/343درامل واكدد راملدد أاريررر511-3/511(ررر ن دد :رتبددههراحلدددأئإررر3)

رر.ر1/318درامل أ راش بمرر5/443

ر.رر221 ن  :راملفني   أ ر ررر(4)

دررررررررررر8/313درمواهدددددبراجلىهدددددلرر1/134دربددددد ائمراملصدددددنأئمرر11/18(ررر ن ددددد :راشبسدددددوطرر5)
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ر.ررر(1)أالـ رعدوبأ راحملأالريفرـ راحل ابإرر-لرر

رثأملثًأر:رمأرعدوبف راجلى ر:ر

ر.ررر(2)رأحنو رأاش اخلربأجلى ر:ر  لراجلى ربأملسوط

رأهورعدوبإريفرـإر:ر

ر.ر(3)حملصنراراملزاريرغرير-الر

ر.ر(4)املدأنفرر-لر

ر.ررر(5) ر أالراًمر-جر

راابنيًأ:رمأرعدوبف راملدطمر:ر

ر.ررر(3)أاش اخلربأملدطمرهنأ:ر بأرإراملنيضور)امله رالأرامل جل(رأفصى ربن ونر ملإرفه 

رأهورعدوبإريفرـإر:ر

ر.ررر(1)املسأالرر-الر

                                                                                     
در5/433درمتددددتراحملفددددأجرر1/214دراأ ددددإراملطددددأملبهرر2/321امل واكدددد راملدددد أارير

ر.رر3/111كشأفراملدنأدر

درمتدترر2/334ريردرامل واكد راملد أارر2/341درب ا إراةف د رر5/423(ررر ن  :رففحراملد   ر1)

ر.رر3/151دركشأفراملدنأدرر5/511احملفأجر

(رررجىد  رف رددًأ:ر دد بترجىد  رمثددلراالسددف رالير دد بتراالسد درأبطنفدد رالنر دد بتربطندد ر.رررر2)

ر.ر114دراملفني   أ ر 113در ىبإراملطىبإر ر111 ن  :رـىهإرامل د أ ر 

أ دددإردرا8/311درمواهدددبراجلىهدددلرر2/323درب ا دددإراةف ددد رر1/33(ررر ن ددد :راشبسدددوطرر3)

ر.ر131-8/133دراشتتر5/442درمتتراحملفأجر1/315املطأملبهر

دراأ دددإر8/415درمواهدددبراجلىهدددلر2/331درب ا دددإراةف ددد ر1/131(ررر ن ددد :راشبسدددوطر4)

ر.ر28/383درجممودرامل فأأىرر1/18دراشتتر1/324املطأملبهر

دراأ دإرر8/433درمواهبراجلىهدلرر2/332درب ا إراةف  ر5/113(ررر ن  :رب ائمراملصنأئمر5)

ر.ر12/413دراشتتر11/138املطأملبهر

ر.رر333درمنيجمرملتإرامل د أ ر ر288 (ررر ن  :راملفني   أ ر3)

درمواهددبراجلىهددلر12/141دراملددذ ريةرر1/51دربدد ائمراملصددنأئمر1/133(ررر ن دد :راشبسددوطر1)

دركشددأفر1/13دراشتددتر5/411درمتددتراحملفددأجرر1/323دراأ ددإراملطددأملبهرر8/413

ر.ر3/128املدنأدر
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ر.ررر(1)أالـ راملنيدوبأ ريفرـإراحملأالريفرـ راحل ابإرر-لر

                                 
درمتدترر2/334درامل واكد راملد أاريررر2/341درب ا إراةف د رر5/423 ن  :رففحراملد   رررر(1)

ر.رر3/128دركشأفراملدنأدر5/511احملفأجر
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ر

ر

 املبحث الثالث

 حكم التخدير حال استيفاء احلد

 

 ة مطالب:وفيه أربع

 

 حكم التخدير حال الرجم . املطلب األول : 

 

 حكم التخدير حال القتل .املطلب الثاني: 

 

 حكم التخدير حال اجللد . املطلب الثالث: 
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 املبحث الثالث

 حكم التخدير حال استيفاء احلد

ر

بددأ ف فررددودراملنيدوبددإريفررر(1)جفىدد رـكددمراملفيدد   رـددأ راسددفه أ راحلدد رر

نمل راحل درفأحلكمريفرامل جمرملهةركأحلكمريفراملدفلرأاجلىد رأكدذاراملدطدمرررر

ا ددف فراشدصددوخلرمددنراملنيدوبددإرفهمددأربهن ددأردرأبهددأنرـكددمراملفيدد   رفه ددأرعىدد ررررررر

راملف صهلراآلتي:رر

                                 
(ررر  ـظرالنراش اخلربأملبمجيفرهندأراحلد أخلرخلأنراملدصدأ ردرأالمدأراملدصدأ رفد ر دفمرررررررر1)

 ترتاثريرمأخلةرخم اةرأملوركأنرمو نيهًأرعرألر رارحيصلرمدمراملفيد   راملفشد يرررر

ىمجترعىه رمنراجلأرير.ر)ر ن  رق اارجمىةراملدضأ راألعى رب ه ف رامل ائمدإريفررمل

رراشمىكإراملني بهإراملسنيوخل إردرم ـإراملبمجيفر(ر
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 املطلب األول

 حكم التخدير حال الرجم

ر

ر-أابرالعىدمررر– ناركأرتراملنيدوبإريفراحلد رهديراملد جمردرفأملدذير   د رررررر

ر.ررر(1)اش جومرالر راردوزرخت   

رأنكنرااسف ا رعى رنمل ر أر ىي:

أفهدد رالردد رقددأ :ر نرابرتنيددأىلربنيدديفررررررـدد  يفرعمدد ربددنراًطددألررررر-ر1

بددأحلإرفددارز رعىهدد راملكفددألدرفكددأنرفهمددأرالرددز رعهىدد ر  ددإراملدد جمدرررررحممدد ًار

فا شد ر نر دأ رررأا ندأربنيد  ردررررفد الت أرأعدىف أرأأعهف أدرأاجمراسدو رابرر

بأملندددأسرزمدددأندرالنر ددددو رقأئدددل:رمدددأرجنددد راملددد جمريفركفدددألراب...رأقددد رق الت دددأ:رر

)املشدددده رأاملشددددهيإر نارزرهددددأرفاا وهمددددأراملبفددددإرركددددأًارمددددنرابرأابرعز ددددزرررررررر

ر.رر(2)ـكهم(

رأج رامل املإ:ر

املنكدأ ر)أهدوراعفبدأارغدري ربد رررررررالنرامل جمر  درركأًاعرأار فمجددإركمدأ رر

إرأز ددأخلةراملنيددذالرعىدد رهددذارررر اربإ دددأدرال دد راملنيدوبددررر(3)أزجدد همرعددنرمثددلرفنيىدد (رررر

رامل أعلدرأفد انراش جومرملن ربأملفي   ر ضني رااعفبأاراشطىولر.رر

منيد رررالنره ألراملزاريراحملصنراملذيرثبدترزردأ ربدإق اا رـدأ راملد جمرررررر-ر2

ردرأاملفي   رعولرملد رعنرنمل درفهكونرممنوعًأ.ررر(4) ق اا ررعناجودرردرف ور

                                 
د هدددإريفراجلنأ دددأ رأاحلددد أخلرراملندددواز رامل  رال ىدددمرعىددد ررددد ريفرهدددذار ارمدددأرأاخلريفررر(ررر1)

رردرأاجف   ريفراملفي   رأااسف ا رملذمل رمنر   رك مرامل د أ ر.118 

(رررال  ج راملبيأايريفرصدمجهمج ر:ركفدألراحلد أخلدربدألرااعدرتافربدأملزر راقدمراحلد  يفررررررررر2)

.رأمسىمريفرصمجهمج ر:ركفألراحل أخلردربألراجدمراملثهدبريفراملزرد ررررر1113(ر 3821)

ر.رر151-141(ر 4418اقمراحل  يفر

ر.رر3/112(ررر ن  :راملفمج   رأاملفنو  ر3)

درر1/314دراأ دإراملطدأملبهررر2/342 أاريردرامل واكد راملدررر1/31(ررر ن  :ربد ائمراملصدنأئمررر4)

ر.رر3/11دركشأفراملدنأدر5/452متتراحملفأجر
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الم ربفصدو براحلجدأاةرعىد ربد نراملزارديراحملصدنرملهدذألرررررررررالنراملشأادر-ر3

درأار فددات رنأقدد رر(1)املبدد نركىدد رمدد ااةراأل رأ دد ت ردركمددأرنالرملددذةرامل أـشددإرر

راأل رممراملفي   ر.رر

ر

ر

ر

ر

                                 
ر.رر3/11دركشأفراملدنأدر5/451درمتتراحملفأجر1/51(ررر ن  :رب ائمراملصنأئمر1)
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 املطلب الثاني

 حكم التخدير حال القتل

ر

ردرفمأرـكمراملفي   رعن ئٍذ؟ر(1) ناركأرتراملنيدوبإرهيراملدفلربأملسه 

ر.رررر(2)هور بأـإراملفي   رـأ راملدفلرر-ابرالعىمرأر–املذير    ر

راألخلملإرعى رنمل :ر

:ر" نرابركفددبراإلـسددأنرعىدد ركددلر ددي درفددإنارررررررقددو راملددنيبررر-ر1

ر.ر(3)قفىفمرفاـسنواراملدفىإ"ر

رأج رامل املإ:ر

يفراحلدد  يفرالمدد ربأإلـسددأنريفراملدفددلردرأيفراملفيدد   رـددأ راملدفددلرتسدد هلررررر

ر.ررر(4)أخت ه رملن درفهكونرمنراإلـسأنر

أنكددنرااسددف ا ر:ربددانراشدصددوخلرمددنراملنيدوبددإرهنددأر زهددألراملدد أاررررر-ر2

رأهورـأصلرممراملفي   رأمفمجدإ.ر

أ منددأر ددؤث راملفيدد   ريفرسددكونراشنيأقددبرأعدد مرا ددط اب رـددأ رقفىدد رممددأرر

ر نيوخلربأشصىمجإرعىه رأ س لرقفى ر.رر

                                 
ررـ ًارارقصأصًأر)ركمأرسبإراملفنبه رملذمل ر(ر.ر(ررر1)

رىمرعى رر ر   ريفرهذار.رأ رال رد21اسفه أ راملنيدوبأ راملب رهإر ر(ررر ن  :راملف اأيريف2)

(رررال  ج رمسىمريفرصمجهمج ر:ركفألراملصه ردربألراألم ربإـسأنراملذبحرأاملدفلرأ    ر3)

ر.رر813(ر 5155املش  ةدراقمراحل  يفر)

ر.رر21(ررر ن  :راملف اأيريفراسفه أ راملنيدوبأ راملب رهإر 4)
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 املطلب الثالث

 حكم التخدير حال اجللد

ر

ر-أابرالعىدمررر– أههأرجى ًادرفأملذير    ر ناركأرتراملنيدوبإراش اخلراسفه

ر.ررر(1)الر رحي مراملفي   رـأ راجلى ر)سوا ركأنراملفي   ركىهًأرالأرجزئهًأ(ر

أنكنرخت   راحلكمرهندأرعىد رمسداملإر قأمدإراحلد رعىد راملسدك انردرررررررر

عىدد راملسددك انرـفدد ر  هددإررررمننيددوارمددنر قأمددإراحلدد ررررر-ا، ددمراب–فأمل د ددأ ر

درأارحيصدلراملزجد رمدأ ررررر(2)إراحل رأهوراملزج أ صمجورملهفمجدإراشدصوخلرمنر قأم

حيددةربددأأل ردرأغهبوبددإراملنيدددلرالأرغىبددإراملنشددوةرخت دد راأل ردرأاملفيدد   رملدد رنا رر

راألث ردرفهمنمراجلى رممراملفي   ركمأرمنمرممراملسك ر.رر

ر  أفإر ىلرالنرمنرامل د أ رمنرر رعى را رتاطراملفاملهمرـأ راجلى ر.رر

مرأجددبرفهدد راملضدد لرمددنرـدد رالأررر"ركددلرمو ددر(3)جددأ ريفركشددأفراملدنددأدرر

                                 
درر24ر-ر23ب رهإر  أ راملنيدوبأ راملاملف اأيريفراسفه رال ىمرعى رر ريفرهذار اريفر(ررر1)

رفأجف   ريفرخت   راحلكمرأااسف ا رمل .ر

ركمأرنكنرخت   راشساملإرهنأرعى ر قأمإراحل رعى راملسك انر.ر

مننيددوارمددنر قأمددإراحلدد رعىدد راملسددك انرـفدد ر  هددإرررررررررر-ا، ددمرابررر-فأمل د ددأ ر

أ صمجورملهفمجدإراشدصوخلرمنر قأمإراحل رأهوراملزج ردرأارحيصلراملزج رمأر رحيدةرر

درأغهبوبإراملنيدلرالأرغىبإراملنشوةرأاملط لرخت  راأل ر.رأاملفي   رملد رنا راألث دربأأل 

ر ركمأرمنمرممراملسك ر.ر فهمنمراجلى رممراملفي 

درر8/433درمواهددبراجلىهددلر8/433دراملفددأجرأاإلكىهددلرر3/311 ن دد :رتبددههراحلدددأئإر

ردراملد أ ر513-12/515دراشتدترر5/528درمتدتراحملفدأجررر2/348امل واك رامل أارير

ر.رر83-3/82دركشأفراملدنأدرر1/311اش بمر

درمواهدددبراجلىهدددلرر8/433دراملفدددأجرأاإلكىهدددلررر3/311 ن ددد :رتبدددههراحلددددأئإرر(ررر2)

در513-12/515دراشتتر5/528درمتتراحملفأجر2/348درامل واك رامل أاريرر8/433

ر.رر83-3/82دركشأفراملدنأدرر1/311رامل أ راش بم

رر.ر3/81(ررر3)
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رتنيز  رفش   راملفاملهمر"ر.رر

راألخلملإرعى رنمل :ر

ـِدٍ ررررررامل ملهلراألأ :رقو رابرعزرأجدلر:رر املزَّاِرَهدإخرَأاملزَّاِرديرَفأِجِىدُ أاركخدلَّرَأا

ِبأملىإدِ رررِمِنُ َمأرِمأَئَإرَجْىَ ٍةرَأارَتْاُ ِذكخِمرِبِ َمدأرَااْلَفدإفرِفديرخِل دِنراملىإدِ رِ ِنركخِندُفِمرُتِؤِمُندونَررررررر

ر.ر(1)رَأامْلَهِوِمرامْل ِ ِ رَأمْلَهِشَ ِ رَعَذاَبُ َمأرَ أِئَ إفرِمَنرامْلُمِؤِمِنَه

رأج رامل املإر:ر

رنكنرااسف ا ربأآل إرعى ر   مرخت   راةىوخلرمنرأج ه:

ر  رعنرامل الفإربدأةىوخلرـدأ راجلىد ررررر-سبمجأر رر-:رالنرابراملوج راألأ 

رونراملفي   رمن هًأرعن رأغريرمش أد.أخت    رمنرامل الفإرب درفهك

ّت راجلى رعذابًأردرممأر د  رعىد رررر-سبمجأر رر-:رالنرابراملوج راملثأري

النراملنيذالرمدصوخلريفرهدذ راملنيدوبدإردرأعىهد رفهكدونراملفيد   رحم مدًأرألرد رنندمررررررررر

ر.ررركمأ راملنيذالمنر

ىإر الااخلرالنردى راجً ردرفاتيربسوطرر:رمأرأاخلرالنراملنيبرامل ملهلراملثأري

نردرفدداتيربسددوطرقدد رادددأ :ر"فددولرهددذا"رفدداتيربسددوطرج  دد رفدددأ :ر"بددهرهددذا"رررف

ر.ر(2)فض لرب ر

رأج رامل املإر:ر

درممدأر د  رررر(3)ملىسدوطراًىدإر مندأركدأنعرألنراًىدإرار دؤ رررررررراخلراملنيبر

درفهمنددمرمددنراملفيدد   ركددذمل رألردد رررر(4)عىدد رالنراإل دد مريفرهددذ راملنيدوبددإرمدصددوخلررر

راجلى ر.رررننمراأل درأاأل رمدصوخلرـأ 

ر-:راملدهأسرعى راجلى رـأ راملسك درفكمأرمنمرامل د أ رامل ملهلراملثأمليف

بأات دألرجىد راملسدك انرأالأصدوارتدا رير قأمدإراحلد رعىهد رـفد ررررررررررر-ا، مرابر

                                 
ر(ر.ر2إر)(رررسواةراملنوادر  1)

ر(.ر8/323(رررال  ج راملبه ديريفراملسننراملك ىر)2)

درمتددتر11/345دراحلددأأير8/435درمواهددبراجلىهددلررر3/554(ررر ن دد :رتبددههراحلدددأئإررر3)

ر.رر1/314درامل أ راش بمر12/511دراشتتر5/521احملفأجر

رر.5/458(ررر ن  :رمتتراحملفأجر4)
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درفكذمل راردى رأهورُمي َّارجبأممرخت هد راأل راملدذيرهدورمدصدوخلرررررر(1) صمجور

راملنيدوبإريفركٍلر.رر

إنارأجبررزدراملثهألراملتىه دإرعدنراحملد أخلرررر:رقهأسراألأىلدرفرامل ملهلرامل ابم

عىدد رر-ا، ددمراب–كمددأرردد رامل د ددأ رررـددأ راجلىدد رألر ددأرخت دد رعندد راأل رررر

رملدذيرتداثري ريفرخت هد راأل رالقدوىردرررراملفيد   رأارردرفمنربألرالأىلرالنرُ منمرر(2)نمل 

رألر رق رننني ربأملكىهإر.رر

                                 
دراملفدأجرر8/433درمواهبراجلىهدلرر3/311ىيبردرـأ هإراملش3/311(ررر ن  :رتبههراحلدأئإر1)

دراشتددددتر5/521درمتددددتراحملفددددأجرر2/348درامل واكدددد راملدددد أاريرر8/433أاإلكىهددددلر

ر.رر1/311درامل أ راش بمر12/515-513

دراجلدددأممرألـكدددأمر3/243دراش أردددإر1/31دربددد ائمراملصدددنأئمر1/13(ررر ن ددد :راشبسدددوطر2)

درمتدتراحملفدأجررر2/341ملد أاريرردرامل واك را8/433درمواهبراجلىهلر12/132املد  نر

ر.رر3/81دركشأفراملدنأدر5/522
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 املطلب الرابع

 حكم التخدير حال القطع

ر

اش اخلراسفه أههأرقطمرامله رالأرامل جلرفىىنيىمأ رقوانريفر ناركأرتراملنيدوبإر

رـكمراملفي   رـأ راملدطمر:ر

ر.ر-مو نيهًأراركىهًأرر-:ر بأارخت   راملنيضوراش اخلرقطني راملدو راألأ 

ر.ررر(1)أب ذارص ارق اارهه إركبأاراملنيىمأ ريفراشمىكإراملني بهإراملسنيوخل إر

مىكددددإراملني بهددددإررأقدددد اارجمىددددةراملدضددددأ راألعىدددد رب ه فدددد رامل ائمددددإريفراشرر

ر.رر(2)املسنيوخل إ

ر.ررر(3)ر-ا، رابرر-أهذارقو راملشه رحمم ربنرعثهمهر

ر:رحي مرخت   راملنيضوراش اخلرقطني ر.املدو راملثأري

ر.ررر(4)ملبأـثهراشنيأص  نرأارملنيىمأ ارأهذاراملدو را فهأاربنيض

راألخلملإر:ر

رالخلملإراملدو راألأ :ر

أنرعىد ركدلر دي درررر:ر" نرابركفدبراإلـسدررر:رقدو راملدنيبرررامل ملهلراألأ 

فددإنارقفىددفمرفاـسددنواراملدفىددإدرأ نارنحبددفمرأفاـسددنواراملذحبددإدرأملهمجدد رالـدد كمرررررر

                                 
رهد.21/11/1411(ربفأا  ر111(ررراملد ااراقمر)1)

رهدر.1/3/1413(ربفأا  ر145/5/21(ررراملد ااراقمر)2)

ر ن  :راش ـإر   راملبمجيفررررررر

املشددده رعبددد ابربدددنرصددأضراحلددد  ثيرال ضدددًأردر ن ددد :راملفددد اأيريفراسدددفه أ رررأقددأ ربددد ر(ررر3)

ر.رر25نيدوبأ راملب رهإر امل

(رررww.Islamancient.comاملشه :صددأضرامل ددوزانر)موقددمراإلسدد مراملنيفهددإررر(رررأمددن م:4)

ر212خل.ر ىه ددددإراملزا دددد دريفركفأبدددد ر:رمكأفمجددددإرج نددددإراملسدددد قإريفراإلسدددد مر رررر

در281املسددأالريفرامل ددد راإلسدد مير رأعبدد امل فأارالبددوراملنيهددنهردريفركفأبدد :رعدوبددإررر

ر(ررislamway.netاملشندهطير)رموقمر   إراإلس مرأاملشه ر:رحمم راشيفأار
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ر.ررر(1)   ت رأملريارنبهمجف "ر

رأج رامل املإر:ر

المدد ربأإلـسددأنريفركددلر ددي درفهدد  لريفرنملدد ررر-عددزرأجددلرر-النرابر

ر.ر(2)قطمراحمل أخلدرأمنراإلـسأنراسفنيمأ رمأرج  راأل رـأ راملدطمر

:رالنراشدصوخلرمنر قأمإرـ راملدطمر بأرإراملنيضور نرب أرحيصلرامل ملهلراملثأري

املفاخل ددبرأاملدد خلدردرأالمددأرنا راإل دد مرفىددهةر دصددوخلردرفددإنار دددإراملدطددمراملددذيرررر

ر.ررر(3) نف رعن راملفاخل برممراملفي   درف ر كونراملفي   رممنوعأر

:رالنرختددد   راملنيضدددوراشددد اخلرقطنيددد رحيددددإرمصدددأضرُمددد اخلةرراملددد ملهلراملثأملددديف

 ر ؤمنرع مراملفى رأاحله رأاملفجأأزرأامليتر صلريفراملتأملدبربسدببرررملىشأاددر نرب

ر.ر(4)ـ كإراحمل أخلر

كمددأرالنراملفيدد   رحيدددإراملدطددمرباسدد لرمددأرنكددنرأهددذارمدد اخلرملىشددأادرررررر

ر.ررر(5)ال ضًأربأت ألرامل د أ ر

:ر"أ دطمراملسدأالرباسد لرمدأرنكدنرررررر(3)ر-ا، رابرر-قأ رابنرق امإر

ش ر د  رحببدلردرألد ترـفد رررررعى رر س رأترضبطرمل  ر فمج  رفهجتدرفهجىةرأُ 

 ددبهرم صددلراملكدد رمددنرم صددلراملددذااددرثددمر و ددمربهن مددأرسددكهرـددأخل رأُ دد لتررررر

فوق أربدوةرملهدطمريفرم ٍةرأاـ ٍةدرالأرتو دمراملسدكهرعىد راش صدلرمدّ ةرأاـد ًةدررررررر

ـَ  رمنرهذارقطمرب "ر.ر(1)أ نرُعِىَمرقطم رالِأ

رب ر.ررررأخت   راملنيضورـأ رقطني رسبهلرملىنيجىإرفهنيمل

                                 
ر(رررسبإرخت د ر.1)

ر.(ررر ن  :رق اارجمىةراملدضأ راألعى ريفراش ـإر2)

ر.رر25(ررر ن  :راش جمراملسأبإردرأاملف اأيريفراسفه أ راملنيدوبأ راملب رهإر 3)

ر.رر511دررواز راملس قإر ر25(ررر ن  :راملف اأيريفراسفه أ راملنيدوبأ راملب رهإر 4)

دراأ ددإر11/118دراحلددأأيرر8/311درـأ ددهإراً  دديررر5/33(ررر ن دد :راملبمجدد رامل ائددإررر5)

ر.رر3/141دركشأفراملدنأدر5/413درمتتراحملفأجر1/331املطأملبهر

ر.رر12/442(ررراشتتر3)

ر.رر15/382الير:رالس درأالعجلردر ن  ر:رملسأنراملني لر(ررر1)
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رالخلملإراملدو راملثأري:

َأاملسَّدأِاُلرَأاملسَّدأِاَقإخرَفدأْقَطنُيوارررر:ررر-عزرأجلرر-:رقو رابرامل ملهلراألأ 

ـَِكهم  ر.رر(1)راَلِ ِ َ ُ َمأرَجَزاً رِبَمأرَكَسَبأرَرَكأًارِمَنراملىإِ رَأاملىإُ رَعِز ز ر

رأج رامل املإر:ر

ار رصد  رعدنراملنيدوخلررررالنراملدطمرركأ ربأحمل أخلراليرعدألر د   رملدد رمدنر درررر

ر.رر(2)شثى درأاملفي   رم و رملىنكأ راشنصو رعىه ريفراآل إ

:رالنراأل رمدصوخلردرأملورالقهمراحلد ربد أنرال رألخلىرهدذار ىلررررامل ملهلراملثأري

املف أأنريفرهذ راحل أخلرأكث ةرااتكألراجل ائمر.رأ صوصدًأرمدمراملفدد مراملطديبررررر

ر.ررر(3)لراملصنأعهإرأ مكأنر عأخلةراملنيضوراشدطودرأاختأنراأل  يرأاألاج

راشنأقشإر:ر

رمنأقشإرالخلملإراملدو راألأ :

رامل ملهلراألأ راملدأئلربانراملفي   رمنراإلـسأنراشطىولر أر اتي:رروقش

َأارَتْاُ دِذكخِمررالنراحل أخلرمسفثنأةرمنرنملد دربد ملهلرقدو رابرعدزرأجدلر:رررررر

ر.رر(5)اشن يرعن أرفأملفي   رملىمدطودرمنرامل الفإر(4)رِبِ َمأرَااْلَفإفرِفيرخِل ِنراملىإِ 

رأالجهبرعنرنمل ر:ر

اشن يرعن أرهيراشسدطإرملىمجد رالأرشدصدوخل ردرأالمدأراملفيد   ررررررامل الفإربان -

ر.رررر(3)فإر رار سدطراملدطمرأاراشدصوخلرمن رأهوراإلبأرإرأاملفش رير

نردألربانرهذاراملن ير منأرهوريفرـإراملزارهإرأاملزاريدرالكمأرنكنر -

ر ر.ررأمنيىومرالنرـ راملزر راًىطرمنرغري

                                 
ر(.ر38(رررسواةراشأئ ةردراآل إر)1)

ر.رر281دوبإراملس قإريفرامل د راإلس مير (ررر ن  :رع2)

درأنك  راملشه رحمم راشيفأاراملشندهطير)رموقمر   دإررر515(ررر ن  :ررواز راملس قإر 3)

ر(ر islamway .netاإلس مر

ر(ر.ر2(رررسواةراملنواردرمنراآل إر)4)

ر.رر213(ررر ن  :ررواز راملس قإر 5)

ر(ررراش جمراملسأبإر.ر3)
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أردددوقشراملددد ملهلراملثأملددديفر:راملدأئدددلربدددانراملدطدددمرباسددد لراملطددد لرمطىدددولررررررررر

رأاملفي   رمنرنمل ر أر اتير:ر

ملفمجأ ديراهلد  رارملفي هد ررررال سد راملوسدأئلريفراملدطدمر مندأرهدورررررررالنر دأل

ر.ررر(1)األ ردرأالمأراأل رف ورمنراملنيذالراشدصوخلر

رمنأقشإرالخلملإراملدو راملثأري:ر

ربانراملفي   رمذهبرملىنكأ راشدصوخلر.ر:راملدأئلمنأقشإرامل ملهلراألأ 

روقش:ربانراملنكأ رهوراملنيدألراملذيرمنر ار رالنر صّ راشنيأقبرعنراملنيدوخلرر

 ىلرمثددلرعمىدد راملددذيرعوقددبرعىهدد ردرأهددورمشددفإرمددنراملنكددو رعددنراملشددي دراليرررررررر

ر.رررر(2)املنكو رعن رأاًوفرمن ر

ر.رررر(3)أهذاراشنين رـأصلربأملدطمرأملوركأنرممراملفي   ر

املدأئدددلربدددانرخت هددد راأل رمددد عأةرااتكدددألرهدددذ رررملثدددأريأالمدددأراملددد ملهلرا

ـأصلر ج خلرقطمراملنيضدورأت و دتررررأاملزج اجل ائمرفنوقشربانراملتأملبرالنرامل خلدر

من نيف ردرأاشنيأرأةرمنرفد هأريفرمسفدبلرال أم در  أفإر ىلرمدأر ىددأ راحملد أخلرمدنررررر

تبند رراملفش ريربهراملنأسردرأالمأر نرأج رمنر ر  خلع ركلرنملد رفأألـكدأمر مندأرررر

ر.ررر(4)عى راألعمراألغىبر

أنكنرالنر نأقشرال ضًأربانراملصمجهحرمنرالقوا راملنيىمأ رعد مرجدوازر عدأخلةرررر

ر.ررر(5)املنيضوراشدطود

أالمدأراأل دد يرأاألاجددلراملصدنأعهإرفدد رتدددأانربأألعضدأ راألصددىهإرمددنرـهدديفرررر

                                 
ر.رر281يفرامل د راإلس مير ر(ررر ن  :رعدوبإراملس قإ1)

ر.رر3/112(ررر ن  :راملفمج   رأاملفنو  ر2)

ر.رر514(ررر ن  :ررواز راملس قإر 3)

ر.ر515(ررر ن  :ررواز راملس قإر 4)

أهددذارمددذهبر  ددوارامل د ددأ راشنيأصدد  نردرفددد رصدد اربدد رقدد اارجممددمرامل ددد رررررررر(ررر5)

درر3/3/2311(ر.ر ن  ر:رجمىإرجممدمرامل دد راإلسد ميرررر11/1/3اإلس ميراقمر)

(رأتدددأا  ر133أقددد اارهه دددإركبدددأاراملنيىمدددأ ربأشمىكدددإراملني بهدددإراملسدددنيوخل إراقدددمر)رر

ررهدر.ر11/3/1413
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رس وملإراارف أدرب أردرأم   هأراًأاجير.

رسببراً ف:

ببراًدد فريفرـكددمراملفيدد   رـددأ رالنرسددر-أابرالعىددمرر–املددذير   دد ر

املدطددمرهددوراًدد فريفراشدصددوخلرمددنر قأمددإرـدد راملدطددمرفمددنرنهددبر ىلرالنراشدد اخلررررر

 تدد فراملنيضددورأ بأرفدد رخلأنراأل رنهددبر ىلر بأـددإراملفيدد   ردرأمددنراالىرالنراإل دد مرر

رمدصوخلرال ضًأر  أفإرملإلبأرإرأاإلت فرنهبر ىلرمنمراملفي   ر.رر

راملرتجهح:ر

هددوراملدددو ربإبأـددإرختدد   راملنيضددوراشدد اخلرقطنيدد عررررر-مرأابرالعىددر–اشيفددأار

أنمل رألنراشدصوخلرمنراملدطمر تد فرهدذاراملنيضدورأ بأرفد رأعد مرمتكدهراحملد أخلرررررررر

رمنراارف أدرب ر.رر

ر.ررأابرالعىمر–شدصوخلرمنرهذاراحل رأالمأراإل  مرفىهةرهورا

 نركدددونراإل ددد مرهدددوراشدصدددوخلر مندددأر فضدددحربدددن ر ددد عيرالأربدددأمل  أفررر

أاألـكددأمراششدد أعإرالثنددأ ر قأمددإراحلدد ردرأبفامددلرـدد راملدطددمرأمددأرأاخلرـوملدد رمددنرر

ررصو رأالـكأمر  عهإر    رالنراإل  مرملهةرهوراشدصوخلرعرأنمل رشأر اتي:رر

عدد مرأاأخلراملنصددو راملصدد حيإرالأراششددريةر ىلرالنراإل دد مرُمدد اخلرمددنرررر-ر1

رذاراحل .ه

عى ر قأمدإرـد راملدطدمرباسد لرمدأررررررر-ا، مرابر-ات ألرامل د أ رر-ر2

رزدرمدأرنكدنرالنرج د رررررمني نكندرخب فرمأرسبإرمثً ريفراجلى رفد ر  در

األ رمنرف أرالأرثهألرغىه إدرأكذاراملد جمرفدد ر د دراملدفدلرفهد رب دذ راملط  ددإرررررررر

طدمرفشد درفهد رجد راملهد ررررررخلأنرغريهأرإلناقدإراحملد أخلراأل رملني دمرُج مد درأالمدأراملدررررر

ـفدد ر فددبهراش صددلربددهراملكدد رأاملددذاادرأالنر ددفمراملدطددمربضدد بإرأاـدد ةرـفدد رارررر

رتطو رفرتةراأل رعى راحمل أخلر.

النرعدوبإراملدطمرالث هأربأٍلرم ىراحلهأةدراسدفم اارتنيدذ براحملد أخلررررر-ر3

ب د راملنيضوراشدطوددرأالمأراجلى رمثً رفاث  رأقيترأار سفم ربني رنملد رممدأر د  رررر

رعى رالنراأل رملهةرهوراشدصوخلريفراملدطمر.ررر
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 اخلامتة

ر

احلمددد ربراملدددذير سددد ر ر دددأ رهدددذاراملبمجددديفربنيورددد رأتوفهدددد ردرأاملصددد ةررررررر

رأاملس مرعى رربهنأرحمم رأعى ر مل رأصمجب رال نيه.رررررررررررررررررررررررررأبني ر..رر

رف ذ ر  صإرموجزةرألهمررفأئ راملبمجيفرأهي:رر

احل رهور:راسفنيمأ رمأرنكنراسفنيمأمل رمنرراش اخلربأملفي   رـأ راسفه أ  -1

راألخلأ إرملفي ه راأل راملنأ ي رعن ر قأمإراحل رالأرمنني ربأملكىهإ.

عند راملضد أاةرالأراحلأجدإردرأالمدأرمدأرخلأنرنملد ررررررررـأ راملف اأي بأاراملفي   ر -2

 فإمنأرُ    رفه ربأملهسريرعن رأجوخلراششدإرغريراشنيفأخلةر.

ردودراملنيدوبدإ...رأبهأرد ركمدأرررررجفى رـكدمراملفيد   ريفراحلد أخلربدأ ف فررررر -3

 رر: اتي

اردوزراملفيد   رـدأ راملد جمدرفأملدفدلر د دريفرـدإراش جدومرب دذ رررررررررر-الر

راملط  دإرملهذألراأل ردرأار فات رنمل رممراملفي   ر.رر

 بأاراملفي   رـدأ راملدفدلربأملسده در نراشدصدوخلرهدور زهدألراملد أاررررررررر-لر

رأهورـأصلرممراملفي   ر.رر

 ردر نركددلرمو ددمرأجددبرفهدد راجلىدد راردددوزراملفيدد   رـددأ راجلىددر-جر

رأاملض لرفش   راملفاملهم.رر

 بأرإراملنيضورأتنيطهدلرمن نيفد رـأصدىإررررر بأاراملفي   رـأ راملدطمرألنر-خلر

 ممراملفي   ر.ر

النردنيدلرهدذاراملنيمدلر أملصدًأرملوج د ررررررر-سدبمجأر ررر-أ فأمًأدرالسدا رابرر

برراملك  مدرأالنر ن مرب رقأائ ردرأالنرحيسنرعدأقبيتريفراألمدواركىد أدرأاحلمد رررر

رالراملنيأشهردرأصى رابرأسىمرعى رربهنأرحمم رأعى ر مل رأصمجب رال نيه.رر
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 فهرس املصادر واملراجع

ر

الـكأمراألخلأ إريفراملش  نيإراإلس مهإردرخل.رـسنربنرال، رامل كديدرمكفبدإرخلااررر -1

رهد.1425امل  أ ردراملطبنيإراألأىلرر-اشن أجر

مدد ربددنرحممدد راشيفددأارررررالـكددأمراجل اـددإراملطبهددإرأاآلثددأاراشرتتبددإرعىه ددأدرخل.رحمرررررر -2

 مر.ر1114هد/1415املطبنيإراملثأرهإرر-ج ةرر-املشندهطيردرمكفبإراملصمجأبإر

األ بأ رأاملن أئ رعى رمذهبرالبيرـنه إراملننيمدأنردرملدز نراملنيأبد  نربدنر بد اههمربدنررررررر -3

 م.1113هد/1413ملبنأندراملطبنيإراألأىلرر-جنهمدرخلااراملكفبراملنيىمهإردربريأ ر

أدرفددد راملشددأفنيهإردرألبهددأرمل ضددلرجدد  راملدد  نرررررراأل ددبأ رأاملن ددأئ ريفرقواعدد رأفدد ررر -4

هدد(درختد   رأتنيىهدإرأ دبطر:ر أملد رعبد امل فأار دبلرالبدوررررررررر111عب امل ،نراملسدهو ير)ر

 مر.ر1114هد/1415سىهمأنردرمؤسسإراملكفبراملثدأفهإردراملطبنيإراألأىلر

اإلرصددأفريفرمني فددإراملدد اجحرمددنراًدد فردرملنيدد  راملدد  نرالبدديراحلسددنرعىدديربددنرررررررر -5

 هددرخلاارهج ر.885-811خلاأير)سىهمأنربنرال، راش 

بدد ائمراملصددنأئمريفرت تهددبراملشدد ائمدرملإلمددأمرعدد  راملدد  نرالبدديربكدد ربددنرمسددنيوخلرررررررر -3

 ملبنأنر.ر-هد(دراشكفبإراملنيىمهإردربريأ ر581املكأسأريراحلن ير) 

ب ا إراةف  رأر أ إراشدفص ردرملإلمأمرالبيراملومله رحممد ربدنرال،د ربدنرحممد ربدنررررررر -1

أتنيىهدإرأختد   :رحممد رصدبمجيرـسدنرـد لردرررررررهد(ر دهإر515-521ا  راحل ه ر)

 هد.1415املطبنيإراألأىلر

هدد(رر811املفأجرأاإلكىهلرشيفص ر ىهلدرألبيرعبد ابرحممد ربدنر وسد راشدوالر) ررررر -8

 )ب أمرمواهبراجلىهل(ر.ر

تبص ةراحلكأمريفرالصو راألقضهإرأمنأه راألـكدأمدرملإلمدأمرب هدأنراملد  نرالبديرررررر -1

 مص .ر-كيدراملطبنيإراألأىلراملوفأ ر ب اههمربنرحمم ربنرف ـونراشأمل

تبههراحلدأئإر  اركندزراملد قأئإردرملإلمدأمرفيد راملد  نرعثمدأنربدنرعىديراملز ىنيديرررررررررر -11

بدريأ ررر-هد(ردر دهإراملشه رال،د رعدزأرعنأ دإرخلااراملكفدبراملنيىمهدإرررررر143احلن ير) 

 م.ر2111ر-هدر1421املطبنيإراألأىلرر-ملبنأنرر-

ر-ملد ااراملفورسدهإرملىنشد رررراملفمج   رأاملفنو  ردرملىشه رحمم راملطدأه ربدنرعأ دواردراررر -11

 م.ر1184تورةردر

املف اأيريفراسفه أ راملنيدوبدأ راملب رهدإدرعبد ابربدنرصدأضراحلد  ثيردرخلااراشسدىمرررررررر -12
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 م.ر1118هد/1411ملىنش رأاملفوز مدراملطبنيإراألأىلر

املفش  مراجلنأئيراإلس ميدرعب ابربنرسأ راحلمه درخلاار و إرملىنش دراملطبنيإر -13

 مر.ر1118هد/1418اًأمسإر

هدد(رـددد رأق مىد رررر813-141ني   أ ردرملىج جأرير:رعىيربنرحممد ربدنرعىدير)ررراملف -14

ملبندأندراملطبنيدإرررر-خلااراملكفألراملني بيدربريأ رر-أأ مرف أاس ر:ر ب اههمراألبهأاير

 م.1112هد/1413املثأرهإر

ملبندأنررر-اجلأممرألـكأمراملد  نردرألبيرعب ابراملد  يبردرخلاارامل ك دربريأ ر -15

 م.1181هد/1411دراملطبنيإراألأىلر

اجلددد ائمراجلنأئهدددإرأعدوبأت دددأراشدددد اةريفراملفشددد  مراجلندددأئيراإلسددد ميرتدددامله رررررررر -13

 مدرخلاارامل  أ رملىنش رأاملفوز مر.ر1184هد/1414اشسفشأا:عز رـسنهداملطبنيإراألأىلر

ـأ دددهإراً  ددديردرملإلمدددأمرحممددد ربدددنرعبددد ابربدددنرعىددديراً  ددديراشدددأملكيرررررررر -11

 ددأرعمددريا درخلااراملكفبددأرررهددد(ر ددبط رأ ددّ جر  أتدد رأالـأخل ثدد ر:راملشدده رزك رررر1111) 

 م.ر1111هد/1411ملبنأندراملطبنيإراألأىلرر-ملنيىمهإدربريأ ر

ـأ هإراملشىيبرعى رتبدههراحلددأئإدرملشد ألراملد  نرال،د راملشدىيبر)ب دأمشرتبدههررررررررر -18

 احلدأئإ(ر.ر

-334احلأأيراملكبريردرملإلمأمرالبيراحلسنرعىيربنرحمم ربدنرـبهدبراشدأأاخلير)ررر -11

ر-هد ر:رحممدوخلرمط جديرأغدري درخلاارامل كد ررررررهد(رـددد رأ دّ جرالـأخل ثد رأعّىدإرعىرررر451

 م.1114هد/1414ملبنأنردرر-بريأ ر

هددد(ر315ـىهددإرامل د ددأ ردرألبدديراحلسددهرال،دد ربددنرفددأاسربددنرزك  ددأراملدد ازير) ررررر -21

 دهدددإرخل.رعبددد ابراملرتكددديردراملشددد كإراشفمجددد ةرملىفوز دددمدربدددريأ دراملطبنيدددإراألأىلرررر

 م.ر1183هد/1413

نصددواربددنر ددورةراملب ددوتيدراملطبنيددإررراملدد أ راش بددمر دد ارزاخلراشسددفدنمردرملىشدده رمرر -21

 هد.1415املثأملثإر

هد(ر313اأ إراملطأملبهردرملإلمأمرالبيرزك  أرحيه ربنر  فراملنوأيرامل مشدير)  -22

 دهإ:راملشه رعدأخل رال،د رعبد اشوجوخلدرأاملشده رعىديرحممد رمنيدو ردرخلااراملكفدبررررررررر

 ملبنأن.رر-املنيىمهإردربريأ ر

ملبنأنردرر-املنيىمهإردربريأ رر  اراحملىإردرملسىهمراسفمربأزراملىبنأريردرخلااراملكفب -23

 املطبنيإراملثأملثإ.
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(ر1151 دد ارمنف دد راإلااخلا ردرملىشدده رمنصددواربددنر ددورةربددنر خلا ددةراملب ددوتير) ررر -24

 م.ر1113هد/1414عأ راملكفبدربريأ دراملطبنيإراألأىلر

هددد(ر253-114صددمجهحراملبيددأايدرألبدديرعبدد ابرحممدد ربددنر تأعهددلراملبيددأاير)ررر -25

ملشدده درخلااراملسدد مرملىنشدد رأاملفوز ددمردرررربإ دد افرأم اجنيددإرفضددهىإراملشدده رصددأضر  رارررر

 م(ر.ر2111هد/1421املطبنيإراملثأرهإر)

صددمجهحرمسددىمدرملإلمددأمرالبدديراحلسددهرمسددىمربددنراحلجددأجراملدشددرييراملنهسددأبوايرررررررررر -23

بإ دد افرأم اجنيددإراملشدده رصددأضر  راملشدده ردرخلااراملسدد مرملىنشدد رأاملفوز ددمردراملطبنيددإرررررر

 م.2111هد/1421املثنهإر

درملإلمدأمرجندمراملد  نرالبديرـ د رعمد ربدنررررررررر ىبإراملطىبدإريفرااصدط ـأ رامل د هدإررر -21

هددد(در ددبطرأتنيىهددإرأختدد   راملشدده رعبدد امل ،نراملنيدد درخلااررررر531حممدد راملنسدد ير) ر

 م.ر1115هد/1413املن أئةدراملطبنيإراألأىلر

 عدوبإراملس قإريفرامل د راإلس ميردرعب امل فأارالبوراملنيهنهر. -28

فددددفحراملددددد   درملإلمددددأمركمددددأ راملدددد  نرحممدددد ربددددنرعب املواـدددد راملسهواسدددديرثددددمر -21

ملبندأنررر-هد(درخلاارامل ك ردربدريأ رر381اإلسكن ايراشني أفربأبنراهلمأمراحلن ير) 

 .ر

هدد(رملىشده رال،د ربدنررررر383امل واك رامل أاريرعى راسأملإرابنرالبيرز د راملدريأاردير) رر -31

هدد(در دبط رأصددمجمج ررر1123غندهمربدنرسدأ ربدنرم ندأراملن د اأيراألزهد يراشدأملكير) رررررررر

ملبندأندرر-ااراملكفدبراملنيىمهدإدربدريأ رررأ ّ جرالـأخل ث راملشه رعب املوااثرحمم رعىديدرخلر

 م.ر1111هد/1418املطبنيإراألأىلدر

هددد(ر ددبطر811املدددأموسراحملددهطدرةدد راملدد  نرحممدد ربددنر نيدددولرامل ريأز بددأخلي) رر -31

 م.ر1115هد/1415ملبنأنرر-أتوثهإ:ر وس راملشه رحمم راملبدأعيردرخلاارامل ك دربريأ ر

ةراملب دوتيدرركشأفراملدندأدرعدنرمدإلراإلقندأددرملىشده رمنصدواربدنر دورةربدنر خلا درررررررررر -32

ااجني رأعىإرعىهد :راملشده رهد  رمصدهىمجيرمصدط  رهد  درعدأ راملكفدبردربدريأ رررررررررر

 م.ر1183هد/1413

ملسددأنراملنيدد لدرملإلمددأمرالبدديرامل ضددلر ددأ راملدد  نرحممدد ربددنرمكدد مربددنرمن ددوارررررررر -33

 بريأ ر.رر-اإلف  ديراشص يدرخلاارصأخلار

املسدد قإ(درخل.رحممدد رفددأاألرررر-املزردد رر-مبأـدديفريفراملفشدد  مراجلنددأئير)املدفددلرررر -34

 م.ر1181ملبنأنردراملطبنيإراملثأرهإرر-املنب أنردرخلااراملدىمردربريأ ر
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ر-هدد(درخلااراملكفدبراملنيىمهدإردربدريأ ررررر411اشبسوطردرملشمةرامل  نراملس  سير) -35

 مر.ر1113هد/1414ملبنأنردراملطبنيإراألأىلر

 بريأ .رر-اش أرإراملك ىردرملإلمأمرمأمل ربنرالرةردرخلاارصأخلار -33

عىديرامل هدوميراشدد ئردراعفند رب دأراألسدفأنررررررراشصبأاراشنريردرأل، ربدنرحممد ربدنرررر -31

 بريأ .ر- وس راملشه رحمم دراشكفبإراملنيص  إدرصه ار

منيجمرملتإرامل د أ ردرأ دمرال.خل.رحممد راأاسرقىنيد رجديدرأخل.رـأمد رصدأخللرقندهيبدرررررررر -38

 مر.ر1188هد/1418ملبنأنردراملطبنيإراملثأرهإر-خلااراملن أئةدربريأ 

 رمشدةرحممد ربدنرحممد راًطهدبررررررمتتراحملفأجر ىلرمني فإرالمل أظراشن أجردرملىشدهر -31

املش بهتدرخلااسإرأ دهإرأتنيىهدإ:راملشده رعىديرحممد رمنيدّو درأاملشده رعدأخل رال،د ررررررررر

 م.ر1114هد/1415ملبنأنردراملطبنيإراألأىلرر-عب اشوجوخلدرخلااراملكفبراملنيىمهإربريأ ر

اشتتريفرفد راإلمأمرال،د ربدنرـنبدلراملشدهبأريردرملإلمدأمرموفدإراملد  نرالبديرحممد رررررررررر -41

  ربنرق امإدر دهإرخل.رعب ابراملرتكيردرخلاارهج .عب ابربنرال،

هددد(ر دهددإ:ر315مدددأ هةراملىتددإردرألبدديراحلسددهرال،دد ربددنرفددأاسربددنرزك  ددأر) رر -41

 بريأ ر.ر-عب املس مرحمم رهأاأندرخلااراجلهلر

 مكأفمجإرج نإراملس قإريفراإلس مردر ىه إراملزا  درمكفبإراشنيأاف. -42

ابدرحممدد ربددنرحممدد ربددنرررررمواهددبراجلىهددلرملشدد ارخمفصدد ر ىهددلردرألبدديرعبدد ررررررر -43

(ردر دددبط رأ دددّ جر  أتددد رر154عبددد امل ،نراشت بددديراشنيددد أفربأحلّطدددألراملددد عهتر) رر

ملبنددأنراملطبنيددإرر-بددريأ رر-أالـأخل ثدد راملشدده رزك  ددأرعمددريا درخلااراملكفبددأرملنيىمهددإررر

 م.1115هدر/1413األأىلر

خلكفدواا رررواز راملس قإر:رالـكأم أرأتطبهدأت أراملدضأئهإردرف د راش  د دراسدأملإرررر -44

 اشني  راملنيأمليرملىدضأ رريف

 اة  رأاشواقمراإلملكرتأرهإ:

م(:ر1111هدد/ر ورهدورررررررررررر)رر1418(درصد  رر111جمىإراحلد سراملدو تردراملنيد خلر)ررر -45

عىددمراملفيددد   ر..راملب ا ددإرأاملفطدددوارخل.رالندددنر أملدد رحممددد ر أملدد دراسفشدددأايراملفيددد   ررررر

 .رر121 سفش  راشى رف  ر 

هددددرسدددبفم ر/رالكفدددوب ررر1413ألأىلر(ردر دددأخلىرا221جمىدددإرامل هصدددلردراملنيددد خلر)رر -43

م:رعىددمراملفيدد   رعندد رال بددأ راملنيدد لرأاشسددىمهرأالثدد  ريفراحلضددأاةراملت بهددإدخل.ررررررررر1115

 .رر11-31حمم رمصط  راملشم ير 
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47- www.Islam set . com. 

)املفيددد   ريفراملطدددبراإلسددد ميرأالثددد  رعىددد راحلضدددأاةراملت بهدددإدرخل.رحممددد ر ددد ررررررر

ر.رراجلأس (

 www. Gabib. Com )املفي   ( -48

 . islamway.net  موقمر   إراإلس مررر -49

  . islamancient .com  موقمراإلس مراملنيفهإرر  -50

 

http://www.islam/
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