
  

 

 

 

 

 

 

الفرق بين القتل العمذ 

والقتل شبه العمذ 
 

فضيلت الشيخ عبذ الرحمن بن صالح المقحم 
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اٌذّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ ع١ذ اٌّشع١ٍٓ ٔج١ٕب 

:  أِب ثؼذ . ِذّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطذجٗ أجّؼ١ٓ 

فاْ اٌفم١ٗ ٠ؼزّذ ٚ٘ٛ ٠غزٕجؾ األدىبَ ػٍٝ إٌظٛص إٌّمٌٛخ ربسح ، 

ٚػٍٝ اٌّظبدس اٌؼم١ٍخ ربسح ، ٚلذ ٠خشط ػٍٝ األلٛاي فٟ ِز٘جٗ ، 

ٚثٙزا ٠زٕٛع إٌشبؽ اٌفىشٞ ٌٍفم١ٗ ِٚٓ أٔٛاع ٔشبؿٗ ، اٌزٛج١ٗ 

ٚاٌزؼ١ًٍ ٚث١بْ اٌذىّخ اٌششػ١خ ٚاٌزؼش٠ف ث١ٓ ِب ظب٘شٖ ِزشبثٗ ، 

ٚلذ ا٘زُ اٌفمٙبء ثبٌفشٚق ث١ٓ ِغبئً ، د١ش وبٔذ اٌفشٚق ِزذاٌٚخ 

ػٍٝ أٌغٕخ اٌفمٙبء ، رٕجٕٟ ػ١ٍٙب أدىبَ ، ٠ٕٚجُ ػٕٙب االعزضٕبء ِٓ  

 

 

                                                
اٌمبػٟ ثبٌّذىّخ اٌىجشٜ ثبٌـبئف ، ٚاٌذبطً ػٍٝ دسجخ اٌّبجغز١ش ِٓ اٌّؼٙذ * 

.  اٌؼبٌٟ ٌٍمؼبء ـ لغُ اٌفمٗ اٌّمبسْ 



 

اٌمٛاػذ ، ٠ذي ا٘زّبَ اٌفمٙبء ثبٌفشٚق ث١ٓ اٌّغبئً ػٍٝ أْ ٘زٖ 

اٌشش٠ؼخ ال رٕبلغ ف١ٙب ، فٟٙ ػذي وٍٙب ، ٚسدّخ وٍٙب ، ٌُ رأد 

 . ثبٌجّغ ث١ٓ اٌّخزٍفبد ، أٚ اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌّزّبصالد 

ئْ فٓ اٌفشٚق ِٓ اٌفْٕٛ اٌزٟ أسٜ أٔٗ ال ٠غغ ؿبٌت اٌؼٍُ اٌجًٙ ف١ٗ 

. ،ثً ئْ اٌجًٙ ف١ٗ ٠ٛسس اٌخٍؾ ٚاٌخـأ فٟ األدىبَ اٌششػ١خ 

ِٚٓ ٘زا إٌّـٍك أدججذ أْ أرٕبٚي اٌفشق ث١ٓ اٌمزً اٌؼّذ ٚشجٗ 

.  اٌؼّذ ِٓ خالي ٘زٖ اٌّجٍخ اٌّجبسوخ إٌبفؼخ 

:  فألٛي ِغزؼ١ًٕب ثبهلل اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُ 

:  ػشف ثؼغ اٌفمٙبء اٌمزً اٌؼّذ ثـ 

أْ ٠مظذ ِٓ ٠ؼٍّٗ آد١ًِب ِؼظًِٛب ف١مزٍٗ ثّب ٠غٍت ػٍٝ اٌظٓ " 

:  أِب اٌمزً شجٗ فٙٛ " ِٛرٗ ثٗ 

 " أْ ٠مظذ ِٓ ٠ؼٍّٗ آد١ًِب ِؼظًِٛب ف١مزٍٗ ثّب ال ٠مزً غبٌجًب " 

:  ٚاٌفشق ث١ّٕٙب ٠زخٍض فٟ أِٛس 

:  اٌمظذ : اٌفشق األٚي 

أْ اٌمظذ فٟ اٌمزً اٌؼّذ ٘ٛ ئص٘بق سٚح اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ، أِب فٟ شجٗ 

اٌؼّذ فبٌمظذ ٘ٛ اٌؼشة دْٚ اٌمزً ف١مظذ اٌجبٟٔ ػشة اٌّجٕٟ 

ػ١ٍٗ ثّب ال ٠مزً غبٌجًب ، ئِب ٌمظذ اٌؼذٚاْ ، أٚ ٌمظذ اٌزأد٠ت 

ف١غشف ف١ٗ وبٌؼشة ثبٌغٛؽ ٚعبئش ِب ال ٠مزً غبٌجًب ئرا لزً فٙٛ 

 . شجٗ ػّذ ، ألٔٗ لظذ اٌؼشة دْٚ اٌمزً 

:  ا٢ٌخ : اٌفشق اٌضبٟٔ 

ئْ ا٢ٌخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌمزً اٌؼّذ ٠غٍت ػٍٝ اٌظٓ ِٛد اٌّجٕٟ 

ػ١ٍٗ ثٙب ، ٟٚ٘ رمزً غبٌجًب وأْ ٠ؼشثٗ ثّذذد وبٌغ١ف ٚاٌغى١ٓ أٚ  

 

 

 

                                                
 .  2/71 ٚأػالَ اٌّٛلؼ١ٓ الثٓ اٌم١ُ 7األشجبٖ ٚإٌظبئش ٌٍغ١ٛؿٟ ص : أظش - 1

 .  2/367اٌشٚع اٌّشثغ ثششح صاد اٌّغزٕمغ - 2
 . 11/462 ، اٌّغٕٟ الثٓ لذاِخ 2/174اٌّٙزة : أظش - 3



  أٚ ثذجش وج١ش اٌغبٌت ٠ؼشثٗ ثخشجخ وج١شح فٛق ػّٛد اٌفغـبؽ 

أْ ٠مزً ِضٍٗ ، أٚ ثـٍك ٔبسٞ ِٓ ثٕذل١خ أٚ ِغذط أٚ سشبػ 

.  ٚغ١ش٘ب 

ـ أِب شجٗ اٌؼّذ فاْ ا٢ٌخ ف١ٗ ال رمزً غبٌجًب وأْ ٠ؼشثٗ ثخشجخ 

طغ١شح وؼّٛد اٌفغـبؽ أٚ دٚٔٗ ، أٚ ٠ؼشثٗ ثذجش طغ١ش اٌغبٌت 

.  ال ٠مزً ِضٍٗ 

أْ اِشأح : "   سػٟ اهلل ػٕٗ ٠ذي ٌزٌه ِب سٚاٖ اٌّغ١شح ثٓ شؼجخ 

فجؼً سعٛي اهلل : ػشثزٙب ثؼّٛد فغـبؽ ، فمزٍزٙب ٟٚ٘ دجٍٝ لبي 

طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ د٠خ اٌّمزٌٛخ ػٍٝ ػظجخ اٌمبرٍخ ٚغشح ٌّب فٟ 

أٔغشَ د٠خ ِٓ ال أوً ٚال : فمبي سجً ِٓ ػظجخ اٌمبرٍخ : ثـٕٙب لبي 

ششة ٚال اعزًٙ فّضً رٌه ٠ـً فمبي سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ 

  ٌٚٛ ٚجؼً ػ١ٍُٙ اٌذ٠خ : لبي " اعجغ وغجغ األػشاة : " ٚعٍُ 

وبْ اٌمزً ثزٌه ػّذًا ألٚجت ف١ٗ اٌمٛد ، ٌُٚ ٠جؼً اٌذ٠خ ػٍٝ اٌؼبلٍخ 

 . ، ألُٔٙ ال ٠ذٍّْٛ ػّذًا ارفبلًب 

  سػٟ اهلل ػٕٗ أْ ٠ٙٛد٠ًب سع سأط ِٚب سٜٚ أٔظ ثٓ ِبٌه 

جبس٠خ ث١ٓ دجش٠ٓ ، فأخز ا١ٌٙٛدٞ فألش ، فأِش ثٗ سعٛي اهلل طٍٝ  

 

 

 

                                                
.  اٌخ١ّخ اٌظغ١شح : اٌفغـبؽ - 1

٘ٛ أثٛ ػ١غٝ اٌّغ١شح ثٓ شؼجخ اٌضمفٟ طذبثٟ ج١ًٍ ، شٙذ اٌذذ٠ج١خ ِٚب ثؼذ٘ب - 2
 لجً اٌٙجشح 20ِٓ اٌّشب٘ذ ، ٚشٙذ ِٛلؼخ ا١ٌّبِخ ، ٚفزخ اٌشبَ ٚاٌمبدع١خ ٌٚذ عٕخ 

: أظش ) ٘ـ 49ٚوبْ ِٓ د٘بح اٌؼشة ٚرٚٞ اٌشأٞ ، عش٠غ اٌجذ٠ٙخ ، رٛفٟ عٕخ 

(  9/269 ، االطبثخ 3/21ع١ش أػالَ إٌجالء  (2) ـ 1/191ربس٠خ ثغذاد 
وزبة اٌذ٠بد  (4568)، عٕٓ أثٟ داٚد  (1682)طذ١خ ِغٍُ وزبة اٌمغبِخ ثشلُ - 3

( . 2633)عٕٓ أثٟ ِبجخ  (04821ِٓ عٕٓ إٌغبئٟ 

 . 6/51 ششح اٌضسوشٟ 11/462اٌّغٕٟ : أظش - 4
٘ٛ أٔظ ثٓ ِبٌه ثٓ إٌظش اٌخضسجٟ األٔظبسٞ طبدت سعٛي اهلل طٍٝ اهلل - 5

ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚخبدِٗ ، خذِٗ ئٌٝ أْ لجغ ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ ، صُ سدً ئٌٝ دِشك ، 

 ٘ـ ٚ٘ٛ آخش ِٓ ِبد ثٙب ِٓ اٌظذبثخ 93ِٕٚٙب ئٌٝ اٌجظشح ، فّبد ثٙب عٕخ 
( . 3/89)األػالَ : دذ٠ضًب أظش  (2286)سػٛاْ اهلل ػ١ٍُٙ ، ٌٗ فٟ اٌظذ١ذٓ 



 .  اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ أْ ٠شع سأعٗ ثبٌذجبسح 

ئْ إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لزً ا١ٌٙٛد ٌٕمؼٗ اٌؼٙذ : ٚال ٠مبي 

ثمزً اٌجبس٠خ ، ألٔٗ ٌٛ وبْ وزٌه ٌمٍزٗ ثبٌغ١ف ، ٌىٕٗ ٌّب لزٍٗ 

ثبٌشع ثبٌذجبسح دي ػٍٝ ئسادح اٌّّبصٍخ اٌّذٌٛي ػ١ٍٙب ثمٌٛٗ ػض 

  (فّٓ اػزذٜ ػ١ٍُْىُ فبػْزُذٚا ػ١ٍْٗ ثّْضً ِب اْػزذٜ ػ١ٍىُ  ): ٚجً 

فبٌفمٙبء ـ سدُّٙ اهلل ـ جؼٍٛا اٌذذ ث١ٓ اٌؼّذ ٚشجٗ اٌؼّذ فٟ رٌه ٘ٛ 

ػّٛد اٌفغـبؽ فّب وبْ فٛلٗ فٙٛ اٌؼّذ ، ِٚب وبْ ِضٍٗ أٚ دٚٔٗ فٙٛ 

شجٗ اٌؼّذ ، أِب اٌذجش فّؼشفخ وٛٔٗ وج١شًا أٚ طغ١شًا ٠مزً غبٌجًب أٚ 

ال ٠مزً ساجغ ئٌٝ ػشف إٌبط ال ئٌٝ ظٓ اٌجبٟٔ الرٙبِٗ فٟ رٌه ـ 

.  ٚاهلل أػٍُ ـ 

:  اٌّٛجت : اٌفشق اٌضبٌش 

لزً اٌمبرً :   ٚاٌمٛد ٘ٛ أْ ِٛجت اٌمزً اٌؼّذ ٘ٛ اٌمٛد أٚ اٌذ٠خ 

ُُ  ): ثّٓ لزٍٗ ٠ذي ٌزٌه لٌٛٗ رؼبٌٝ  ٠ب أ٠ُٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا ُوزت ػ١ٍُْى

وبْ :  ا٠٢خ ، لبي اثٓ ػجبط سػٟ اهلل ػٕٗ  (اٌْمظبُص فٟ اٌمزٍٝ 

: فٟ ثٕٟ ئعشائ١ً اٌمظبص ٌُٚ رىٓ ف١ُٙ اٌذ٠خ ، فمبي اهلل ٌٙزٖ األِخ

ُُ اٌمظبُص فٟ اٌمزٍٝ) ا٠٢خ ، فّٓ ػفٝ ٌٗ ِٓ أخ١ٗ  (ُوزت ػ١ٍُى

أْ ٠مجً فٟ اٌؼّذ اٌذ٠خ ، ٚاالرجبع ثبٌّؼشٚف ٠زجغ : لبي " شٟء 

رٌه رخْف١ف  )اٌـبٌت ثبٌّؼشٚف ، ٠ٚإدٞ ئ١ٌٗ اٌّـٍٛة ثادغبْ ، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
( . 1682) ثشلُ 24130أخشجٗ اٌجخبسٞ وزبة اٌخظِٛبد ثشلُ - 1
 . 194: عٛسح اٌجمشح آ٠خ - 2

٠ٚشٜ اٌذٕف١خ ٚاٌّبٌى١خ أْ ِٛجت اٌمزً اٌؼّذ ٘ٛ اٌمٛد ػ١ًٕب ، ١ٌٚظ ٌٌٍٟٛ أْ - 3

.  ٠أخز اٌذ٠خ ِٓ اٌمبرً ِٓ غ١ش سػبٖ 
( . 178)عٛسح اٌجمشح ا٠٢خ سلُ - 4



 . ف١ّب وزت ػٍٝ ِٓ وبْ لجٍىُ  (ِٓ سثُىُ ٚسْدٌّخ 

ِٓ لزً ٌٗ : " ٚفٟ اٌظذ١ذٓ أْ إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي 

 ئٌٝ غ١ش " لز١ً فٙٛ ثخ١ش إٌظش٠ٓ ئِب أْ ٠مزً ، ٚئِب أْ ٠فذٞ

. رٌه

أِب ِٛجت اٌمزً شجٗ اٌؼّذ فٙٛ اٌذ٠خ ، فف١ٗ د٠خ ِغٍظخ ِٓ غ١ش لٛد 

 . ر٘ت ئٌٝ رٌه اٌجّٙٛس اٌفمٙبء أثٟ د١ٕفخ ٚاٌشبفؼٟ ٚأدّذ 

اٌمزً ػٍٝ ػشث١ٓ لزً ػّذ ٚلزً : ٚخبٌف فٟ رٌه اإلِبَ ِبٌه فمبي 

٘ٛ ػّذ ف١ٗ اٌمٛد أٚ خـأ ف١ٗ : خـأ ٚأٔىش لزً شجٗ اٌؼّذ ٚلبي 

 . اٌذ٠خ

  سػٟ اهلل ػٕٗ ػٓ ٚأعزذي اٌجّٙٛس ثذذ٠ش ػّشٚ ثٓ شؼ١ت 

ػمً شجٗ اٌؼّذ : " أث١ٗ ػٓ جذٖ أْ إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي 

ِغٍظ ِضً ػمذ اٌؼّذ ، ٚال ٠مزً طبدجٗ ٚرٌه أْ ٠ٕضٚ اٌش١ـبْ ث١ٓ 

 ِٚب " إٌبط ، ف١ىْٛ دَ فٟ ػ١ّب ِٓ غ١ش ػغ١ٕخ ٚال دًّ عالح 

  سػٟ اهلل ػّٕٙب أْ إٌجٟ ِٚب سٚاٖ ػجذ اهلل ثٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبص 

أال لز١ً خـأ شجٗ اٌؼّذ ثبٌغٛؽ : " إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي 

 " . ٚاٌؼظب ٚاٌذجش ِبئخ ِٓ اإلثً 

 

                                                
(. 6881)أخشجٗ اٌجخبسٞ ثشلُ - 1

( . 6880)أخشجٗ اٌجخبسٞ ثشلُ - 2
( 4/5)صاد اٌّذزبط  (6/97) ، رج١ٓ اٌذمبئك 7/233ثذائغ اٌظٕبئغ : أظش - 3

( . 11/444)اٌّغٕٟ 

( . 1096)اٌىبفٟ ٌٍمشؿجٟ  (2/157)رجظشح اٌذىبَ : أظش - 4
٘ٛ أثٛ ئثشا١ُ٘ ػّشٚا ثٓ شؼ١ت ثٓ ِذّذ ثٓ ػجذ اهلل ثٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبص - 5

ِب سأ٠ذ لشش١ًب أوًّ ِٓ ػّشٚ : اٌغّٟٙ اٌمششٟ أدذ ػٍّبء صِبٔٗ لبي األٚصاػٟ 

رٙز٠ت اٌزٙز٠ت : أظش "  ٘ـ 118ثٓ شؼ١ت ، وبْ ٠غىٓ ِىخ ، ٚرٛفٟ ثبٌـبئف عٕخ 
( . 5/247)األػالَ  (3/263)١ِضاْ االػزذاي  (8/84) 

( . 2627)ٚاثٓ ِبجخ ثشلُ  (4565)أخشجٗ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ وزبة اٌذ٠بد ثشلُ - 6

٘ٛ أثٛ ِذّذ ػجذاهلل ثٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبص اٌغّٟٙ ِٓ فؼالء اٌظذبثخ ٚػجبدُ٘ - 7
 دذ٠ش ، 2700 لجً اٌٙجشح ، ٚسٚٞ ٌٗ اٌغزخ 7اٌّىضش٠ٓ فٟ اٌشٚا٠خ ، ٌٚذ عٕخ 

( 1/28)، اٌذ١ٍخ  (2373)ؿجمبد اثٓ عؼذ : أظش  ) ثّظش 77 ٚل١ً 65رٛفٟ عٕخ 

( . 2/79)ع١ش أػالَ إٌجالء 
( . 4794)أخشجٗ إٌغبئٟ فٟ عٕٕٗ وزبة اٌمغبِخ ثشلُ - 8



ٚاعزذٌٛا أ٠ؼًب ثذذ٠ش اٌّغ١شح ثٓ شؼجخ اٌّزمذَ ، ِٚب ر٘ت ئ١ٌٗ 

 . اٌجّٙٛس ٘ٛ اٌشاجخ ٚاهلل أػٍُ 

:  اٌذ٠خ : اٌفشق اٌشاثغ 

أْ اٌذ٠خ فٟ اٌمزً اٌؼّذ رجت فٟ ِبي اٌمبرً فال رذٍّٙب اٌؼبلٍخ لبي 

أجّغ أً٘ اٌؼٍُ ػٍٝ أْ د٠خ اٌؼّذ رجت فٟ ِبي   : " اثٓ لذاِخ 

اٌمبرً ال رذٍّٙب اٌؼبلٍخ ٚ٘زٖ لؼ١خ األطً ٚ٘ٛ أْ ثذي اٌزٍف ٠جت 

. ػٍٝ اٌّزٍف ٚأسػ اٌجٕب٠خ ػٍٝ اٌجبٟٔ 

 " ال ٠جٕٟ جبْ ئال ػٍٝ ٔفغٗ : " إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ : لبي 

ٔؼُ : لبي "اثٕه ٘زا ؟: "  ٚلبي ٌجؼغ أطذبثٗ د١ٓ سأٜ ِؼٗ ٌٚذٖ 

  ٚألْ ِٛجت " أِب أٔٗ ال ٠جٕٟ ػ١ٍه ٚال رجٕٟ ػ١ٍٗ : " ٔؼُ لبي 

اٌجٕب٠خ أصش فؼً اٌجبٟٔ ف١جت أْ ٠خزض ثؼشس٘ب وّب ٠خزض 

ثٕفؼٙب فأٗ ٌٛ وغت وبْ وغجٗ ٌٗ دْٚ غ١شٖ ، ٚلذ صجذ دىُ رٌه فٟ 

عبئش اٌجٕب٠بد ٚاألوغبة ، ٚئّٔب خٌٛف فٟ األطً فٟ لزً اٌذش 

اٌّؼزٚس ف١ٗ ٌىضشح اٌٛاجت ٚػجض اٌجبٟٔ فٟ اٌغبٌت ػٓ رذٍّٗ ِغ 

ٚجٛة اٌىفبسح ػ١ٍٗ ، ٚل١بَ ػزسٖ رخف١فًب ػٕٗ ٚسفمًب ثٗ ، ٚاٌؼبِذ ال 

ػزس ٌٗ فال ٠غزذك اٌزخف١ف ٚال ٠ٛجذ ف١ٗ اٌّؼٕٝ اٌّمزؼٟ ٌٍّٛاعبح 

 . فٟ اٌخـأ 

أِب اٌذ٠خ فٟ شجخ اٌؼّذ فال رجت فٟ ِبي اٌمبرً ، ثً رذٍّٙب اٌؼبلٍخ  

 

 

 

 

                                                
 6-4/5 ، صاد اٌّذزبط 7/233 ، ٚثذائغ اٌظٕبئغ 6/97رج١١ٓ اٌذمبئك : أظش - 1

 . 11/444اٌّغٕٟ 
٘ٛ ػجذ اهلل ثٓ أدّذ ثٓ لذاِخ اٌذِشمٟ ، فم١ٗ ِٓ أوبثش فمٙبء اٌذٕبثٍخ ، ٚطبدت - 2

ِإٌفبد وض١شح ِٕٙب اٌّغٕٟ فٟ اٌفمٗ ، ٚسٚػخ إٌبظش فٟ األطٛي ، ٌّٚؼخ االػزمبد 

األػالَ  (2/133)أظش رشجّزٗ فٟ اٌز٠ً ػٍٝ ؿجمبد اٌذٕبثٍخ " فٟ اٌؼم١ذح ، 
(4/67  . )

 . 8/27أخشجٗ اٌجخبسٞ اٌج١ٙمٟ فٟ اٌغٕٓ اٌىجشٜ ـ وزبة اٌجٕب٠بد - 3

.  اٌّظذس اٌغبثك - 4
 . 357-7/356اٌّغٕٟ - 5



الززٍذ اِشأربْ ِٓ : "  سػٟ اهلل ػٕٗ لبي   ٌّب سٚاٖ ، أثٛ ٘ش٠شح  

٘ز٠ً فشِذ ئدذاّ٘ب األخشٜ ثذجش فمزٍزٙب ِٚب فٟ ثـٕٙب فمؼٝ 

 " . سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثذ٠خ اٌّشأح ػٍٝ ػبلٍزٙب 

ٚر٘ت ثؼغ اٌؼٍّبء ئٌٝ أٔٙب رجت فٟ ِبي اٌجبٟٔ ، ألٔٙب ِٛجت 

فؼً لظذٖ فٍُ رذٍّٗ اٌؼبلٍخ وبٌؼّذ اٌّذغ ، ٚألٔٙب د٠خ ِغٍظخ 

.  فأشجٙذ د٠خ اٌؼّذ 

: ٚاٌظذ١خ ـ ٚاهلل أػٍُ ـ أٔٙب رجت ػٍٝ ػبلٍخ اٌجبٟٔ لبي اثٓ لذاِخ 

ٚألٔٗ ٔٛع لزً ال ٠ٛجت لظبطًب فٛججذ د٠زٗ ػٍٝ اٌؼبلٍخ وبٌخـأ 

٠ٚخبٌف اٌؼّذ اٌّذغ ، ألٔٗ ٠غٍظ ِٓ وً ٚجٗ ٌمظذٖ اٌفؼً 

ٚئسادرٗ اٌمزً ، ٚػّذ اٌخـأ ٠غٍظ ِٓ ٚجٗ ٚ٘ٛ لظذٖ اٌفؼً ، 

٠ٚخفف ِٓ ٚجٗ ٚ٘ٛ وٛٔٗ ٌُ ٠شد اٌمزً فبلزؼٝ رغ١ٍظٙب ِٓ ٚجٗ 

. ٚ٘ٛ األعٕبْ ، ٚرخف١فٙب ِٓ ٚجٗ ٚ٘ٛ دًّ اٌؼبلٍخ ٌٙب ٚرأج١ٍٙب 

 .  ٘ـ .ا

:  رأج١ً اٌذ٠خ : اٌفشق ا ٌخبِظ 

ر٘ت جّٙٛس أً٘ اٌؼٍُ ئٌٝ أْ اٌذ٠خ فٟ اٌمزً اٌؼّذ رجت دبٌخ غ١ش 

ئرا صجذ : " ِإجٍخ أٚ ِمغـخ ئال ثشػب ٌٟٚ اٌذَ ، ٠مٛي اثٓ لذاِخ 

٘زا ـ أٞ ِب روش آٔفًب ِٓ أٔٙب رجت فٟ ِبي اٌجبٟٔ ـ فأٙب رجت 

 " دبٌخ

ٚألْ اٌجبٟٔ فٟ اٌمزً اٌؼّذ لذ اسرىت جش٠ّخ اٌمزً ثبخز١بسٖ 

.  ٚاٌٛاجت فٟ اٌمظبص دباًل ٚاٌذ٠خ ثذي اٌمظبص فزىْٛ دبٌخ 

 

 

 

                                                
ػجذ اٌشدّٓ ثٓ طخش اٌذٚعٟ ، طذبثٟ ج١ًٍ ِٓ أوضش اٌظذبثخ سٚا٠خ : ٘ٛ - 1

ػٓ إٌجٟ اهلل  ، ٚوبْ فم١ًٙب سػٟ اهلل ػٕٗ ، رٛفٟ ثبٌّذ٠ٕخ عٕخ عجغ ٚل١ً صّبْ ٚل١ً 

 ، اٌذ١ٍخ 2/367اٌـجمبد : أظش  )رغغ ٚخّغ١ٓ ، ٚ٘ٛ اثٓ صّبْ ٚعجؼ١ٓ عٕخ 
 . 4/202 ْ االطبثخ 8/103 ، اٌجذا٠خ 2/78 ، ع١ش أػالَ إٌجالء 1/376

( . 45769)أخشجٗ اٌج١ٙمٟ فٟ عٕٕٗ ِٓ وزبة اٌذ٠بد ثشلُ - 2

 . 8/359اٌّغٕٟ - 3
 . 8/357اٌّغٕٟ - 4



 

 

: ٚر٘ت أثٛ د١ٕفخ ٚغ١شٖ ئٌٝ أٔٙب رجت ِإجٍخ فٟ صالس ع١ٕٓ ٚلبي 

: ئْ ٚجٛة اٌذ٠خ ٌُ ٠ؼشف ئال ثٕض اٌىزبة اٌؼض٠ض ٚ٘ٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ 

ُِإِٕخ ٚد٠ُخ ُِغٍّخ ئٌٝ أٍ٘ٗ ) ًِإًِٕب فزْذش٠ُش سلجخ     (. .ِٚٓ لزً 

ا٠٢خ ٚإٌض ٚئْ ٚسد ثٍفظ اٌخـأ ٌىٓ غ١شٖ ٍِذك ثٗ ، ٚث١بْ 

اٌٛطف ٚ٘ٛ األجً صجذ ثاجّبع اٌظذبثخ سػٟ اهلل ػُٕٙ ، د١ش 

جؼً ػّش سػٟ اهلل ػٕٗ د٠خ اٌخـأ ػٍٝ اٌؼبلٍخ فٟ صالس ع١ٕٓ 

ٚوبْ رٌه ثّذؼش ِٓ اٌظذبثخ ٌُٚ ٠ؼشف ٌٗ ِخبٌفًب فىبْ ئجّبػًب ، 

 . فظبس األجً ٌه د٠خ ٚججذ ثبٌٕض 

 ٚاٌشاجخ ـ ٚاٌؼٍُ ػٕذ اهلل ـ ِب ر٘ت ئ١ٌٗ جّٙٛس اٌؼٍّبء ، ألْ ِب 

ٚجت ثبٌؼّذ اٌّذغ وبْ دباًل وبٌمظبص ، ٚال ٠ظخ ئٌذبق اٌؼّذ 

ثبٌخـأ ، ألْ اٌمبرً فٟ اٌخـأ ِؼزٚس ٌىٛٔٗ ٌُ ٠مظذ ثخالف لبرً 

.  اٌؼّذ 

ٚال أػٍُ : " .. أِب د٠خ اٌمزً شجٗ اٌؼّذ فأٙب ِإجٍخ لبي اثٓ لذاِخ 

 " . فٟ أٔٙب رجت ِإجٍخ خالفًب ث١ٓ أً٘ اٌؼٍُ 

ٚرٌه رخف١فًب ػٍٝ اٌجبٟٔ ، ألٔٗ ٌُ ٠مظذ اٌمزً ، ٚطفخ اٌزأج١ً أٔٙب 

رٛصع ػٍٝ صالس ع١ٕٓ ، فٟ وً عٕخ صٍضٙب ٠ٚجزذب اٌٛجٛة ِٓ 

اثزذاء اٌغٕخ ، ألٔٗ ِبي ِإجً فىبْ اثزذاء أجٍٗ ِٓ د١ٓ ٚجٛثٗ 

وبٌذ٠ٓ اٌّإجً ٚاثزذاء دٌٛٙب ِٓ د١ٓ اٌّٛد عٛاءًً وبْ لزاًل ِٛججًب، 

  ، ٚر٘ت أثٛ ر٘ت ئٌٝ رٌه جّٙٛس اٌؼٍّبء . أٚ عشا٠خ جشح 

ألٔٙب ِذح  : د١ٕفخ ئٌٝ اٌٛجٛة ٠جزذب ِٓ د١ٓ دىُ اٌذبوُ ٚلبي 

 

 

 

 

                                                
 . 92عٛسح إٌغبء ا٠٢خ سلُ - 1

 . 7/256ثذائغ اٌظٕبئغ : أظش - 2

 . 8/359اٌّغٕٟ - 3
 .  8/359 ٚاٌغٕٟ 4/98أظش ِغٕٟ اٌّذزبط - 4



 

 

 . ِخزٍف ف١ٙب فىبْ اثزذاؤ٘ب ِٓ د١ٓ اٌذىُ اٌذبوُ وّذح اٌؼٕخ 

ثإٔٔب ال ٔغٍُ اٌخالف ف١ٙب ، ئر ٌُ ٠خبٌف فٟ : ٠ٚجبة ػٍٝ أثٟ د١ٕفخ 

رٌه ئال خٛاسط اٌز٠ٓ لبٌٛا ثٛجٛة اٌذ٠خ دبٌخ ، ٌُٚ ٠ٕمً ئ١ٌٕب رٌه 

ػّٓ ٠ؼذ خالفٗ خالفًب ، ٚاٌخٛاسط ال ٠ؼزذ ثخالفُٙ ، ئرا صجذ ٘زا 

 . ٚاهلل أػٍُ . اٌذٛي ٠جزذب ِٓ د١ٓ اٌّٛد 

فٟ اٌىفبسح  : اٌفشق اٌغبدط 

ر٘ت جّٙٛس اٌفمٙبء ئٌٝ أٔٗ ال ٠جت فٟ اٌمزً اٌؼّذ وفبسح ، ٚ٘ٛ 

لٛي أثٟ د١ٕفخ ِٚبٌه ٚأدّذ فٟ أطخ اٌشٚا٠ز١ٓ ػٕٗ ٚاعزذٌٛا ثّب 

 ٍٟ٠  :

ُِإًِٕب خـئًب  ): لٌٛٗ رؼبٌٝ  - أ ِٚٓ ): ا٠٢خ ئٌٝ لٌٛٗ  (ِٚٓ لزً 

٠مزً ِإًِٕب ِزؼّذًا فجضاؤٖ جُٕٙ خبٌذًا ف١ٙب ٚغؼت اهلل ػ١ٍُٙ 

ُٗ ػزاثًب ػظ١ًّب    (ٌٚؼٕٗ ٚأػذ ٌ

أْ اهلل عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ لغُ اٌمزً ئٌٝ لغ١ّٓ ، لغُ أٚجت : لبٌٛا

ف١ٗ اٌذ٠خ ٚاٌىفبسح ، ٚلغُ جؼً اٌجضاء ف١ٗ جُٕٙ ٚظب٘ش رٌه أٔٗ 

 . ال وفبسح ف١ٗ

أْ اٌىفبسح ٚججذ ِذًٛا ٌّب دظً ِٓ ر٘بة ٔفظ ٚئص٘بق - ة

سٚح ِغزذمخ ٌٍجمبء ، ٚاٌؼّذ أػظُ ِٓ أْ ٠ّذٟ ِب دظً ف١ٗ 

. ِٓ اإلصُ ثزٌه 

أْ اٌىفبسح دائشح ث١ٓ اٌؼجبدح ٚاٌؼمٛثخ فال ثذ ِٓ أْ ٠ىْٛ - ط

عججٙب أ٠ؼًب دائشح ث١ٓ اٌخـش ٚاإلثبدخ ٌزؼٍك اٌؼجبدح ثبٌّجبح 

ٚاٌؼمٛثخ ثبٌّذظٛس ، ٚلزً اٌؼّذ وج١شح ِذغ فال رٕبؽ ثٗ وغبئش 

. اٌىجبئش ِضً اٌضٔب ٚاٌغشلخ ٚاٌشثب 

 

 

                                                
.   ِٚب ثؼذ٘ب 7/256ثذائغ اٌظٕبئغ : أظش - 1

 . 8/359اٌّغٕٟ : أظش - 2
 . 93-92عٛسح إٌغبء آ٠خ - 3



 

 

 

 . أْ اٌىفبسح ِٓ اٌّمذٚساد فال ٠جٛص ئصجبرٙب ثبٌم١بط - د

ٚر٘ت ثؼغ اٌفمٙبء ئٌٝ ٚجٛة اٌىفبسح ػٍٝ لبرً اٌؼّذ ، ٚثٗ 

ئْ اٌمزً اٌؼّذ أػظُ جشًِب : لبي اٌشبفؼٟ ٚأدّذ فٟ سٚا٠خ ٚلبٌٛا 

 . فبٌذبجخ ئٌٝ رفى١شٖ أثٍغ 

ٚاٌزٞ ٠زشجخ ـ ٚاهلل أػٍُ ـ ِب ر٘ت ئ١ٌٗ اٌجّٙٛس ِٓ أْ اٌىفبسح 

ال رجت ػٍٝ لبرً اٌؼّذ ، ٚال ٠ّىٓ ل١بعٗ ػٍٝ اٌخـأ ، ألٔٗ دٚٔٗ 

فٟ اإلصُ فششػٗ ٌذفغ األدٔٝ ال ٠ذي ػٍٝ دفغ األػٍٝ ، ٚألْ فٟ 

٠شرفغ اٌّأصُ ف١ٗ : اٌمزً اٌؼّذ ٚػ١ذًا ِذىًّب ٚال ٠ّىٓ أْ ٠مبي 

ثبٌىفبسح ِغ ٚجٛد اٌشذح فٟ اٌٛػ١ذ ثٕض لبؿغ ال شجٙخ ف١ٗ ، 

.  ِٚٓ ادػٝ رٌه وبْ ِذىًّب ف١ٗ ثال د١ًٌ 

أِب اٌمزً شجٗ اٌؼّذ فمذ أوضش اٌفمٙبء ئٌٝ ٚجٛة اٌىفبسح ػٍٝ 

:  اٌمبرً ٌّب ٠ٍٟ 

ألٔٗ خـأ ِٓ ٚجٗ ف١ذخً رذذ إٌض ػٍٝ اٌخـأ ِٚمزؼٝ -1

اٌذ١ًٌ ٚجٛة اٌىفبسح ف١ٗ ، ألٔٗ أجشٞ ِجشٜ اٌخـأ فٟ ٔفٟ 

.  اٌمظبص ، ٚدًّ اٌؼبلٍخ د٠ٕٗ ٚغ١ش رٌه فىزٌه فٟ اٌىفبسح 

ٚألْ اٌىفبسح ئّٔب ٚججذ فٟ اٌخـأ ئِب ٌذك اٌشىش د١ش عٍُ              - 2

ٌٗ أػض األش١بء ئ١ٌٗ فٟ اٌذ١ٔب ٚ٘ٛ اٌذ١بح ِغ جٛاص اٌّإاخزح             

ثبٌمظبص أٚ ٌذك اٌزٛثخ ػٓ اٌمزً ثـش٠ك اٌخـأ ٚاٌذاػٟ ئٌٝ 

اٌشىش ٚاٌزٛثخ ٕ٘ٙب ٚ٘ٛ عالِخ اٌجذْ ، ٚوْٛ اٌفؼً جٕب٠خ ف١ٙب  

 

 

 

 

                                                
 اٌزفش٠غ الثٓ اٌجالة 7/251 ثذائغ اٌظٕبئغ 8/332اٌجذش اٌشائك : أظش - 1

 . 6/210 ، ششح اٌضسوشٟ 8/514 اٌّغٕٟ 2/218
 . 8/515 ، ٚاٌّغٕٟ 4/107ِغٕٝ اٌّذزبط : أظش - 2



 

 

 

 

ٔٛع خفٗ ٌشجٙخ ػذَ اٌمظذ فأِىٓ أْ رجؼً اٌىفبسح ف١ٗ رٛثخ ٚثٗ لبي 

 . اٌشبفؼٟ ٚأدّذ 

ٚر٘ت أثٛ د١ٕفخ ئٌٝ أْ اٌىفبسح ال رجت فٟ شجٗ اٌؼّذ ، ألْ اإلصُ 

 . وبًِ ٚرٕب١٘ٗ ٠ّٕغ ششع اٌىفبسح 

ٚاٌشاجخ ـ ٚاهلل أػٍُ ـ ِب ر٘ت ئ١ٌٗ اٌجّٙٛس ِٓ أْ اٌمزً شجٗ اٌؼّذ 

رجت فٟ اٌىفبسح ، ألٔٗ ٠ذخً رذذ إٌض ػٍٝ اٌخـأ ٌشجٙخ ػذَ 

لظذ اٌمزً ٚألْ ِٛجت اٌىفبسح فٟ اٌمزً اٌخـأ ِٛجٛد فٟ شجٗ 

.  اٌؼّذ ف١ىْٛ ِضٍٗ فٟ ٚجٛة اٌىفبسح 

:  فٟ اٌؼمبة األخشٚٞ : اٌفشق اٌغبثغ 

: أِب اٌؼمبة األخشٚٞ فاْ اهلل ػض ٚجً رٛػذ لبرً اٌؼّذ ثمٌٛٗ 

ُُ خبٌذًا ف١ٙب ٚغؼت اهلُل ػ١ٍُٙ ) ُِزؼّذًا فجضاؤٖ جٕٙ ُِإًِٕب  ِٚٓ ٠مزً 

ُٗ ػزاثًب ػظ١ًّب  ُٗ ٚأػذ ٌ   (ٌٚؼٕ

ٚلذ جبءد ٘زٖ ا٠٢خ ثزغ١ٍظ ػمٛثخ : "   ـ سدّٗ اهلل ـ لبي اٌشٛوبٟٔ 

أٞ : اٌمبرً ػّذًا ، فجّغ اهلل ٌٗ ف١ٙب ث١ٓ وْٛ جُٕٙ جضاًء ٌٗ 

٠غزذمٙب ثغجت ٘زا اٌزٔت ، ٚث١ٓ وٛٔٗ خبٌذًا ف١ٙب ٚث١ٓ غؼت اهلل 

.  ػ١ٍٗ ٌٚؼٕزٗ ٌٗ ٚئػذادٖ ٌٗ ػزاثًب ػظ١ًّب 
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( . 93)عٛسح إٌغبء ا٠٢خ سلُ - 3
ِذّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِذّذ ثٓ ػجذاهلل اٌشٛوبٟٔ ، فم١ٗ ِجزٙذ ِٓ وجبس اٌؼٍّبء : ٘ٛ - 4

 ٘ـ ، ٚٔشأ ثظٕؼبء ٌٟٚٚ 1173ا١ٌّٓ ِٓ أً٘ طٕؼبء ، ٌٚذ ثٙجشح شٛوبْ ػبَ 

 ٘ـ ، ٌٗ ػذح ِظٕفبد ِٕٙب فزخ اٌمذ٠ش 1250 ٘ـ ِٚبد ثٙب ػبَ 1229لؼبئٙب ػبَ 
( .  6/198أظش األػالَ )فٟ اٌزفغ١ش ، ١ًٔٚ األٚؿبس فٟ اٌذذ٠ش 



 

 

 . . " . ١ٌٚظ ٚساء ٘زا اٌزشذ٠ذ رشذ٠ذ ٚال ِضً ٘زا اٌٛػ١ذ ٚػ١ذ 

ٌضٚاي اٌذ١ٔب أْ٘ٛ ػٍٝ اهلل ِٓ  ): ٌٚزٌه لبي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

 " . لزً ِإِٓ ثغ١ش دك 

ٌٛ أْ أً٘ اٌغّبء ٚأً٘ األسع اشزشوٛا فٟ دَ ِإِٓ : " ٚلبي 

 " . ألوجُٙ اهلل فٟ إٌبس

فّّب رمذَ رمشس أْ ػمٛثخ اٌمبرً فٟ ا٢خشح اٌؼزاة األ١ٌُ ٚاٌغؼت 

ٚاٌٍؼٕخ ٚاٌؼزاة اٌؼظ١ُ ِٓ أثٍغ ِب ٠زظٛس فٟ اٌزش١ٕغ ػٍٝ اٌمزٍخ 

ثبإلػبفخ ئٌٝ ِب عجك أْ اإلعالَ اػزجش اٌمبرً ٌفشد ِٓ األفشاد ومبرً 

ٌألفشاد ج١ّؼًب ،ٚ٘زا أثٍغ ِب ٠زظٛس ِٓ اٌزش١ٕغ ػٍٝ اسرىبة ٘زٖ 

ُٗ ِٓ لزً ٔفغًب ثغ١ش ٔفٍظ .. ): اٌجش٠ّخ إٌىشاء ٌمٛي اهلل ػض ٚجً  أٔ

أٚ فغبد فٟ األسع فىأّٔب لزً إٌبط ج١ّؼًب ِٚٓ أد١ب٘ب فىأّٔب أد١ب 

  (.. إٌبط ج١ّؼًب 

ئرا صجذ ٘زا فًٙ ٌٍمبرً ِٓ رٛثخ ؟  

ر٘ت اثٓ ػجبط سػٟ اهلل ػّٕٙب ئٌٝ أٔٗ ال رٛثخ ٌمبرً ِإِٓ ػّذًا 

سٜٚ أدّذ أْ اثٓ ػجبط سػٟ اهلل ػّٕٙب عئً ػّٓ لزً ِإًِٕب 

ٚأٔٝ : ِزؼّذًا صُ ربة ٚآِٓ ٚػًّ طبٌذًب صُ ا٘زذٜ فمبي اثٓ ػجبط 

٠جٟء اٌّمزٛي : " ٌٗ اٌزٛثخ عّؼذ ٔج١ىُ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مٛي 

أٞ سة ْعً ٘زا ف١ُ لزٍٕٟ؟ : ِزؼٍمًب ثبٌمبرً رشخت أٚداجٗ دًِب ف١مٛي 

.  ٘ـ . ا. ٚاهلل ٌمذ أٔضٌٙب صُ ِب ٔغخٙب : صُ لبي 

:   ٚر٘ت جّٙٛس اٌؼٍّبء ئٌٝ أْ رٛثخ اٌمبرً ِمجٌٛخ ٌّب ٠ٍٟ 

 

 

 

                                                
 . 1/753فزخ اٌمذ٠ش - 1
( . 2619) ، ٚاثٓ ِبجخ ثشلُ 1359أخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ وزبة اٌذ٠بد ثشلُ - 2

أخشجٗ اٌزشِزٞ ثغٕذ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ سػٟ اهلل ػٕٗ وزبة اٌذ٠بد سلُ - 3

(1389  . )
( . 32)عٛسح اٌّبئذح ا٠٢خ سلُ - 4



 

ئْ اهلل ال ٠غفش أْ ٠ُششن ثٗ ٠ٚغفش ِب ُدْٚ رٌه  ): لٌٛٗ رؼبٌٝ  -1

  . (ٌّٓ ٠شبُء 

.  فبهلل ػض ٚجً جؼٍٗ داخاًل فٟ اٌّش١ئخ 

  . (ئْ اهلل ٠غفُش اٌُزُٔٛة ج١ّؼًب  ): لٌٛٗ رؼبٌٝ  -2

لظخ اٌشجً اٌزٞ لزً ِبئخ سجً ظًٍّب فغفش اهلل ٌٗ ٚلجً  -3

 .رٛثزٗ

 . أْ اٌزٛثخ رظخ ِٓ اٌىفش فّٓ اٌمزً أٌٚٝ  -4

ِٚٓ ٠ْمُزً ِإًِٕب  ): ٚثٙزا ٠زشجخ لٛي اٌجّٙٛس أِب لٌٛٗ رؼبٌٝ 

فٟٙ ِذٌّٛخ ػٍٝ ِٓ ٌُ ٠زت أٚ ػٍٝ أْ ٘زا جضاؤٖ  (..ُِزؼّذًا 

أِب لٛي اثٓ ػجبط سػٟ اهلل . ئْ جبصاٖ ٌٚٗ اٌؼفٛ ئرا شبء 

ال ٠ذخٍٙب إٌغخ ٠جبة ػٕٗ ثأٔٗ ثذخٍٙب اٌزخظ١ض : ػّٕٙب

.    ٚاهلل أػٍُ . ٚاٌزأ٠ًٚ 

أِب شجٗ اٌؼّذ فٙٛ ٚئْ وبْ اٌمبرً آصًّب فأٗ ال ٠ذخً فٟ ٘زا 

اٌٛػ١ذ ، ألْ اٌؼّذ٠خ اٌّذؼخ ِٕظٛص ػ١ٍٙب فٟ ا٠٢خ ، ٚشجٗ 

اٌؼّذ ف١ٗ خـأ ِٓ ٚجٗ فال ٠ىْٛ ػّذًا ِذؼًب ، ٚئّٔب وبْ ئصًّب 

فٟ شجٗ اٌؼّذ ، ألٔٗ اسرىت ِذشًِب فٟ د٠ٕٗ لبطذًا ٌٗ ، ٌٚزٌه 

عّٟ خـأ ألٔٗ جّغ ػّذًا ٌمظذٖ اٌجٕب٠خ ٚخـأ ٌؼذَ طالد١خ 

 . ا٢ٌخ ٌزٌه 
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ملخص المادة 

الفرق بين قتل العمذ وشبه العمذ 

 

 

:  ٠زٍخض اٌفشق ث١ّٕٙب ثب٢رٟ 

أْ اٌمظذ فٟ اٌمزً اٌؼّذ ٘ٛ ئص٘بق سٚح اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ،  -1

 . أِب شجٗ اٌؼّذ فبٌمظذ ٘ٛ اٌؼشة دْٚ اٌمزً 

أْ ا٢ٌخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌمزً اٌؼّذ ٠غٍت ػٍٝ اٌظٓ ِٛد  -2

اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ثٙب ، ٟٚ٘ رمزً غبٌجًب ، أِب ا٢ٌخ فٟ شجٗ 

 . اٌؼّذ فال رمزً غبٌجًب 

أْ ِٛجت اٌمزً اٌؼّذ ٘ٛ اٌمٛد أٚ اٌذ٠خ أِب شجٗ اٌؼّذ فال  -3

 . ٠جت ف١ٗ ئال اٌذ٠خ ِغٍظخ ِٓ غ١ش لٛد 

أْ اٌذ٠خ فٟ اٌمزً اٌؼّذ رجت ِٓ ِبي اٌجبٟٔ ، أِب شجٗ  -4

 . اٌؼّذ فزذٍٙب اٌؼبلٍخ 

أْ اٌذ٠خ فٟ اٌمزً اٌؼّذ رجت فٟ دبٌخ غ١ش ِإجٍخ ثخالف  -5

 . اٌذ٠خ فٟ شجٗ اٌؼذ فأٙب رجت ِإجٍخ 

ال ٠جت فٟ لزً اٌؼّذ ثخالف شجٗ اٌؼّذ ف١جت ف١ٗ وفبسح  -6

 . لزً اٌخـأ 

ِٚٓ ٠مُزً  ): أْ اهلل ػض ٚجً رٛػذ لبرً اٌؼّذ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ  -7

ُِزؼّذًا  ا٠٢خ ، فؼمٛثزٗ فٟ ا٢خشح اٌؼزاة األ١ٌُ  (.. ُِإًِٕب 

ٚاٌٍؼٕخ ٚاٌؼزاة اٌؼظ١ُ ، أِب اٌمبرً فٟ شجٗ اٌؼّذ فٙٛ ٚئْ 

 وبْ آصًّب فأٗ ال ٠ذخً فٟ ٘زا اٌٛػ١ذ ٚاهلل أػٍُ 


