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اا من اما  ع اا   (رم  درا)  

  د.زن ل أ                                     د.مر  رل    

 من امرس ا–      ررا             من امرس ا–      

 

 ن ومة ا  ظا ف إ  أن إ   ت اا ف وا ر

ا  لر اام  واة وال واا   مم ا  ل  اوا و

 ما   وا  و وا ا ا و ،ا  يي ا  

واال و ام اة   اول. و  ا ا ه ات در (اآن 

ا ن و  (ا وا ض.ال أو اأو ا ا   أن  وام  ل ا  

 ع اع ا م  اع اأن ا  عا ا رموراء ا  ا و

   أ  رأ  أم ى إا مت اوا ا ا  ا  ا

ا   ام.ع اا   

وز  وأ ع   ن ا اع  أ ت إمء  ا اي 

 ،وط تا   ع اا   ما وء اإم و ،(ا) ما وا 

ات ام (و  امن ام اا) ال  او ا   اع  إذ 

ا أل  و  (ن)  .ه  م و م أى ز أ درا ا 

ن اع  ا أو ال أو م اع  ل  اص  اع ا ووط ،اًء 

. أو ا  

 اا من اما   ه أن م ل درا  ول ف  قم  أ

     ا وا ا اما  ءت   أ وم ع اا 

ع اا.وو وأ وطو   

و  ا  ا  ا ا ارن،  مول ح و اص 

 ردمي واا من ام ذ رم اا من امق ام  ع ا مما

ا ا إ وم راوا  نم رة إا م ورة، وا  ا ا و ا

 وذ راوا رمي واوا ات اا .ا  

وط ت ا  ا إ ، و  ا اول ع  اع 

 ،  وذ ا  ما ا أ ،ن أو ع اا   ولا ا 

  و اع ا. و ا ام ع ا امم  اع ا  امن 

   ولا ا  ّو ، ه إو اا مرات " و " اا  وراتا "
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اورات ّر ر " و ا ام و ع إمء او ام     اع 

  ا، وذ و   ا وات.

  

 ا اول

ع اا   

             م و ،أو ا من امل ا  اء ا اا  ع اا 

           س اّم ، ا إ   و ،وطو   ان م   ع اا

ع ا  ا ام وذ      اول  اع ا ون أ، وول ا  و ا      

   .  

  ا اول

ع اا  ن أو  

            ى وردتت ان ومء ا ِ  وردت  ة ا ر كء  ا

          ّم  و ا  اردةت اا  ا   ، ع     اا و ىس وا

: ا-  

:و أ -أ    اع ا  ا امم ون 

      ا  ، ا ق إم ع ان ا را  ن اماح ا ١(أورد(   أم

  ا ا    ،(ة ل  عو   ))٢(           نما إ  يا ا ) م

.( أو ا أو م م  عا اء وا  

ا  م ٣(و(  م)       ر أي و   اءا  ا زة اا اا)

ااء    ( ا    ( م )٤(، و م آ)وع: د ر    امن)

 ىا    مر ا ة لا(ا ٥()، و( ) م )    ،زة ال اا

                                                   
م  د.  ٣٢٥، ص١٩٤٩، اد ،،  ارف١ ،ا ا  ا واب –د.  ،  ح من ات  )١(

 ا دار ا ،وا ا ،ب اا  ا وا ر ،ض اا ، ن، ٦٩، ص ٢٠٠٥  . 
)٢( : ومان اا  ،ر ن  .. ع اا ،اء ا  

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=٥١٦٦               
 :م  .٢، ص ١٩٩٨،ا  ر ،ارف ة واء، ا ء  ا د. ا اار، اع )٣(

(ع اود ا وز) ان  ،واما ا  نم، ٥ص .:ومان اا   

http://www.opp.gov.om/Portals/٠/pdf/rep٥.pdf                       
 . ٢٧٠، ص ٢٠٠٦ ،د.    و د. ن ادر اوي، ادئ ا  من ات، ا امم ،اد )٤(
)٥(  ا اا ،ات إم رن، د. أت ان اما ري، ٢ا  ا ، ،ط  ١٤٩ صدون. 
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      ر اه، و ىا د وو   ،لأو ا ا    ل ت   ءا إ

  ).)ون ا ال ا  د

    ا ون امء اا  م ف٦(و(          ا  ) م نما ا راط  ع اا

    ا  اًء وا وع و  ف  د وع دو  ف–    ورد ا ا–   

ا د ا ا   اي وا  ا      ا اة ا، وف اع 

  .(ا و وا أ  

    رها إ ا  وة ا ،دة رأراء وا  ،ع اس ا  أ

م  ام او، واة ا ه        ، ن دوا مم وا، واة ام ه د    

             ى ا  وة اان ا ورة، إا    س أمأ  ورةا   عم

ن امء ا)٧( .  

 ا  أوا اع ا      )٨(ا  ء امن ام  ااح   

  .( ا ) ما وا  و ،ه ا و   ي إذاا  

و ىو ا ا  ع اا  :م   

   " ا    ،صا ع اا  ،ا ا  ة ت ع ا

 دف ا و ." ٩(ا( د  ) م ا وا  نما  أو م ه م أو  

                                                   
)٦( ،دا مما ا ،ا و ون اما  ة اا اا ،ا   .د   ،قا 

 ،د اا ،ز٨٣، ص ١٩٩٣ا  م .:   .د ،وت اا  ةا اا وإ ع اا  ،ا م

اا   ر ،  )  ،ا د (  ٩ (ة ما ٣٤/ ا   (ان ١٧٩، ص ٢٠٠٧ا  .

:وما  

 http://rights.uomosul.edu.iq/files/files/files_١٩٤٧٥.pdf   
� د.  ز أ  ١٥٠-  ١٤٩ع أس اع ا ا   : د. أ مت إا، ار ا، ص  )٧(

را ، ةا دار ا ،ا ت / ان ام ،، ن  ٣٠٦ – ٣٠٥، ص ٢٠١٢م ح ، ل أد. ط �

 ،ا ت/اان ،١ّ ،زوا  ردن ،دار ان  ٢٠٢ – ٢٠٠، ص ٢٠١٢ ،ام ح ،ا  د. م �

 ،ا ت/اا ن ٤ّ ،زوا  ردن -، دار ا١٩٠ -١٨٩، ص ٢٠١٢، ا. 
)٨(  ،من اما  اا م  ا ،ا ط  ي وا او ا ا .وزارة  ،١جد ،ادر ا

ا وا ا ٢٢٣-٢٢٢ ، ص١٩٨٠ ،ا � ( رم درا ) من اما  ادر ا ،  ا  .د  ،

 .٢٩٢ -٢٩١، ص  ٢٠٠٧ ،ا امم ، اد 

)٩ .د ( ،دة درا ا ا رم ) ن ام ،( ١/ج ا،  ،اثة،  دار ا٤٧٣ص ا  م  .

ع اا ،   .د :    ا ا    ر  ،ا ا  (ا د) صا– 

  .  اان اوم:٣٩، ص ٢٠١٢ – ان ٣٠)    ٣٠اد، اد ( 

http://jcois.uobaghdad.edu.iq/uploads/٢٠١٢/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٩%D٨%AF%D٨%AF٣٠/%D٨%A

٧%D٨٤%٩%D٨%AF%D٨١%٩%D٨%A٧%D٨%B٢٠%٩%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٤%D٨%B١%D٨%B٩%D٨%٩A٣.pdf  
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 ا  از ة وع،  ل ااء  ه ،  ل أو     ه ، و ض أو

 أو ال، أو ، اد اع ا اص (و  ) م ( )١٠(. وف ا)ااء

 ، أو ل ، م  امن  م ( )١١( ااااء) ، و    اض

 اى  ا  ر از ة وع  ااء أو ل  ،   ض أو

.( وا  

أ  و اع ا ( د ا )  ا ا ك أد واردة  اآن   

: رد ا ا ا و ا-  

 -أد واردة  اآن ا :  -  أ

١. : و م   َِْ واَُْ َْْ ىََْا َ ٌصَِ ُتََُُوا اََا ِْ ُاََا ُْا

 َُِا ََ َا نأ اَُْوا َا اَوا َْْ ىََْا َ ِِْ )١٢(.  

٢. : و م  َ اءَََوإ ِا َ ُهُْ ََْوأ َ َْ َْ ََ ٍَ ُِ  ُم

ِِا)١٣(.  

٣. : و م اَِو ِ َِ ِّا َِا َْمُِ َو واََُْ نإ ّ  ُِ ََُِْا)١٤(. 

 -أد واردة  ا ا ا :  -  ب

١.   رواه  ه  ة أ – ر ا  – ل : ء ل رر إ  ل :  (ص)ا

))  لر ا ! ء إن أرأ ر   ل ؟ أ   :   ،  : ل إن أرأ 

                                                                                                                                                               
 ه ، اع ا اص (د ا)  ا ا (درا رم  امن ا)،  د ان و زد

وطا ت ا لا  در ا  ا  ت واراا ا   حا ،طا م 

–  ، ٣٥-٣٤، ص ٠٠٨٢:ومان اا  .  

 http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all 

thesis/the_special_legitimate_defense_the_payment_of_an_al_sael_in_the_islamic_jurisprude

nce_a_study_compared_to_the_law.pdf 
ا ،  ا   ا اص وار ا اودي، ا اع ا  ن  ا .د )١٠(

  ر  ى أا  ا وا ا د ،١٨ ج ،وآدادي ،٣٧ ا م١٤٢٧ ا   ٢٠، ص  .

:ومان اا  

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/magz/١-٣١٠٠٠١٦.pdf 
 اطو ه رم  ، ا درا ا ا  ا ا ا، اع د إا ا ء )١١(

ت ا در ا  ا وا  ت اراا   حا طا  ،م  - ٢٠٠٨  ،

  .  اان اوم:٨١ص 

http://www.feqhup.com/uploads/١٣٧٠٨١٦٣٨٥٣٩١.pdf 
)١٢(   ر ا ة، ا١٩٤رة ا. 
)١٣(  ر ا رى، ا رة٤٠. 
)١٤(  ر ا ة، ارة ا١٩٠. 
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 : ل ؟ ،  إن : ل : أرأ ؟  م : ل ل : أرأ ، إن  : ل ؟   

 .)١٥(ار )) 

٢. ا  (ص)  دون د  و   دون د  و     دون   )) : ل

   ((   دون أ  و)١٦(. 

٣.  َ َْ َط وأ ِا َِْ   و ُِل اَُل َر : يرَْما ْ(ص)  ُلَُْ ئْا ِْ َ)) :

 ُا ََُ إ ِِِْ ِْ ِِ ََُُْو َُُُْ ِِ (  ) ََْ َِْ ِ ًُِْ أَْا ِطَْ ِ

ِ ََو ،ََُُْم ِِ ُِ َََُْو ِِِْ ِْ ِِ َُُْ َِْ ِ ًُِْ َُُْ (  ئا ) ئْا ْ

 ((ََُُْم ُِ ِطَْ ِ ُُه اَََم إ َُِِْ ِْ ِِ)١٧(. 

ا و ن ا  ار ااردة ن اع ا   م"  اد 

   م ع وذا ل و اءإ   أو  ه أو أو م  أو  أو 

ن". وم أن اع ا  وع د    وع و ااًء  ا  ود  ام

 .مما اا  ج  أن  و ر د نمء اا   

  

ما ا  

ع اا و  

        ع اا  ا زا وا  ا ا  ّ ع اا   أن 

أن ا  إذ ،        و ،ا ا  عا مو  دو أو ا   ع ا

. وه ا   و ،   و ا  

:و   او ا  -أ

               ا وا  ا أن   ، ع ا  اا ن ا أن أ   م 

  -ر:

 ود  ااء: -١

 ن ك و ع ا ،  أن ن ك ااء     من (          

أي    و أو  ، ( ذا ا    من    اع ا. وا           

  اء أوا. أو  ه أو أو م  أو  أو ا   أن  اءا  

   ، أ....  أو  أو  أو  ة  اء اا    ع ا

 اء أو اا  يا ا ا اءا  اء أود اوري وا  أو  أي  أو م

                                                   
)١٥( ا أ  أ  ا   ،ا ى، ارف دار اا  ١٣٤٤ - ا  م . : د. ا  

  .٢٢اودي،  ر ا ، ص  ا  ن
)١٦( ا ،   ا   / ي جء ، دار٤ااث إا  ،ا ) وت، ر١٤٢١. ( 
ا أ  ان ف ا ا  أف  أ ا آدي، ن اد   أ داود،  ار  )١٧(

 ) .٤٨٨٤، ر (٢٠١٧ – ٢٠١٦او ،ب ادب ، ص 
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 ه أو أو )١٨(م ت اا  اًء ع ا ا مماد اا   وإذا .

)  من ات اا  " ٤٢ام   ه ااد  ا ا . اة او  ادة (

ا إذا و   :ا وت ا إذا ا ا و ع اا  ١ -ا إذا وا .

اا  ل    ا او  ال او ا  ا ا ون اده   أب 

 ")دة )١٩ا  مة اا ٢١٢. وم    و را ثا  "  اا من اما 

  ا وري، وار اا ذ  وز ا  ول  ن ه  او م   عد

 "ات ا  ا )٢٠(.  

ا ذ    اع ا ود  د   أو  إذا أ ا إ ااد

و )٢١(  أو م  أو اا د م  ن واما ِ  ا ى اأ 

                                                   
)١٨(  ،( ا ا ) ا رادا  درن ، ا نم .د .وا  ١  اءإ ، ز، ردن٢١، ص  ٢٠١٠ ، ا  .د �

 .٢٧٢- ٢٧١ و د. ن ادر اوي ، ر  ، ص 
)١٩(  ر ات ان ام .١١١  ١٩٦٩ ) دةا وم � ٤٧و  اديت ان ام  (١٩١٨  " 

 اع ا ( و ا اال ا ا  )  ا ا  ال   اذا ار ا اء ال

  أو ل ه ........"� وم ادة =اة از ن   م أو ه      ا أو ن د 

)٢٤٥ ي رت ان ام  (٧١  ١٩٣٧   اح أو ه أو أ       "  و

وا  اوف ا  ٢٥٠-٢٤٦أء ا  اع ا  م أو  أو  م ه أو  ....." وا ااد 

 ٥٦و  ات� وادة  ٢٠٠٢   ٣٣من ات اردم ر    ٣٤١ا ا واد ا�   وادة 

  رادي ات ان ام ١٩٨٧ . ع اا  و  
)٢٠(  ر اا من ام٤٠ا  دة  ١٩٥١ا وم �١٧٧و  ي را من اما ١٣١  ١٩٤٨   و

  وز ا  ،ول  ن  أو ا م  أو  أو م   عد   و را ثأ  "  تا

 ٤٣ردم ر  امن ام ا ٢٦٢د ار اوري وإ أ   ا  ت اا " � وم ادة 

 ١٩٧٦   ول  ن  أو ا م  أو  أو م   عد   و را ثأ   "  و

/  ٥ا  امن ات ام ار ٢٨٨ا وز  ر اورة وإ أ  ن ر  وزه " � وا ادة 

١٩٨٥ . ض أا  عا  رة إا  و 
و   ا ا م    امن   اع ا أن   و ااء  ا أو ال  )٢١(

اء. وا ا عو    و  ن أن   ،  ن أن   عا  ا  اا 

و ن رأى ا ، ن ا وظ  ااه ا  ا  ةا دا و .ر ذ أن م   بأ  

ن ا ل ا وإذن .ب ذ   أ  ىا  ر ا وأن ،إ  ا  أ و     

 د ا ن إ ا ر وق اإط   ا ا –       إط  لا ا

 أن ار اي أط ن دا     ا  أم ن   دع ، إذ   ن ا  اوف ا ن

  م)  ي وا ا     نره و  دهن ا اا   ام  أ أو إ إ 

٢٨   ة  ١٩٤٢د٢٤ا  ٢٢١ص  ٩٨رري، اا زاق أا .د  م ( ،ا من امح ا  ١ج، 

 ،( ادر ا )   اا م ،ما اوت ٣ ،ا رات ا ،- ن، ٨٩٣، ص ٢٠٠٠  ) ر 

٢ .( 
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  أو ٢٢(ا(. م  ع اد  ذ اا من امأن ا دون  و  ه أو م

     اا  دو اع اد ا ه ، و ل أو ل ا د  رة إا

  دع ا  م ه.

 أن ن ا  أو و اع: -٢

     أن  ذ  وة  ، ع اا   د او     أو و  ن ا

  ن اع ، و٢٣(ا(     أ و  اءا  ن إذا       ع إذاا و ن او ،

              ا ء إا  (  ىا ) ا ك    أن و  أ و  ن ا

.ا  

ن ا ا و إ ا   اا أن  ا         وًء  ذ ذا    

       ع ا  ل  ت اوا ا ٢٤(ا(         م آ   د   ،

         ا ا د ع ا  د أنا  ز  ، عا م     ن ا وذ ،

  م ن (دا)ه    ا  ة اا م إذا أ ،  ء ا ا ء إا ا

 اد ن    اوا      اد اء  ا  ،  أن 

ءا  ع٢٥(ا(.  

 :)٢٦(أن ن ا  وع  -٣

                      اًءا  أن م  ن  وع  م ا و 

امن ،  أن  د  آا و م   (   وع ) ،  د             

   ه  ح  ة وا   يا  د         دن وما  

                                                   
 ٣٠٦و  � د.  ز أ ، ر ، ص   ١٥٢ا ا ا د. أ مت إا ،ر ، ص  )٢٢(

. و 
  ٤٨إذا وا اا  ل   ......." و ادة  - ١من ات اا إذ   "  ٤٢ ادة  )٢٣(

ن ام دةادي وات ادة  ٢٤٧ي وات ان ام دة  ٣٤١وا ردمت ان ام ت  ٥٦ن ام 

.رادي اا 
)٢٤(  ا  ،ا –  ،اا من ام ح اا١ا،  ،ا اا ي ومب اا ،ما 

إت اا )، ط  –أ اا  –� د.   امن، ا ا ات ( در اا  ٣٢٦، ص ١٩٥٢ – ١٩٥١

مما اد ،ا ،ص  ٢٤٠، ص ١٩٧٦ ، ر ،ا ط  ي وا ا و ا ا .د. � �٢٢٣ د 

 ا ،  ص ، ر٢٩٢  ا ا  رم درا ) من امح ا  ا ،ر ا .د �

 ،( وا ا ما ام١واأر ،وا  راس ٢٧٠، ص ٢٠٠٦ ،، دار  . 
)٢٥(  ل أد. ط :  ا ا  ص ، ر ،در  ٢٠٦ا ن .و د ا   .د �  و

 . ٢٧٣-٢٧٢اوي، ر ، ص 
)٢٦(  ،( ادر ا  ولء اا ) من امح ا   ا ،ا ا .د :    ا ا  

٤ما  ، ،اد، ص  ٥٠٣ص  ،١٩٧٤ ، ر ،نما   .د �  ج و د.  ٢٤١و   .د �

 ،اا در وأ ،ل وت ١ ،ا رات ا ،– ن، ات  ٣٧٤، ص ٢٠٠٨م ، ا درم �

 .�٢٢ د. من ن، ر ، ص  ٢٣٣، ص ٢٠١١ ،ن –وت ا ، رات ا ا ، ٢، ١، ج امن



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥٠٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

            أ (و  ) ن وما   ا ا     م ة وا 

  ل امن ام ، و ا  ه ا   وع.

    ن ا أن  ن ،    وما  أو   در أو أ  إ    اء ا

              و ن نما  أو   أو  لا  ر يا ن ا وذ

  .)٢٧(ا  ا أو ال ، ا اي دي إ إمء  ا   اع

 ز اع ا إ   وام  وع ،               ،وًء   ورد أه    

          را ث طل ار و إذا ع ا جا   مم اء ا  ا

 )ل )٢٨ا و ،د  ب  ا اما  ،      د  رس يب ا 

          ، دا  رس ا ا ن اءا ذ  ا   ، مما   ا 

و ال إذا  د  ل   ا  و   ال ، ذا   ال             

. و  )٢٩(   ، ا ا رد ذ    م ا  م   طق ار   ا

    :ا ص اا  ا ا  ل ا١-           و ع ا ز ا 

 .ا ل ال ا٢ا-        و ع ا ز ا      .مما ا ر لا

٣- . د  ن اول وا اا  در  و ع ا ز ا   

 

:م - عا  ا وا  

      زو ور عا  ن ن أوط عا   ،      عا  ن مو    

ة و  ٌ نطان ا   ّ اء ، وا :  

١- :ور عا  ن 

          ط   أو د م يا ا   أن  (اا)  ىن ا إن

   ُ   اا  ح  ،     وع          ا ا نن أ ذ ،  أو

س   آ ، وا ا  ا       از رء ا ، إذ ن  ا  ا دون 

                                                   
و  �٢٠٣ د. طل أ ، ر ، ص ٢٧٤-٢٧٣د.   ا و د. ن ادر اوي، ر ، ص  )٢٧(

. 
)٢٨(   را    ،وع اءا د  ع اا    م ا ا   و )

امن  اود ا ر، و ذ ا ال اد اس ة ا      أو   ،ز 

ا ا  ط–  دةا م  ى ٣٧  اءات ان ام –  م : ا ل اب رأ إ 

  ٢٤/٤/١٩٦١ –  ا (  ) ا أ ٥٠٠ص  ١٢  ر  ٩٢ر ،ريا زاق أا .د  م (

 ).  ١ ر (  ٨٩٤، ص 
)٢٩(  ،ر  اء ان ا أن  ،( رما  ) ىا اما   ا  رأ م عأن ا 

  ري اا  ان ا ذا ،رده ( يا ) ا ي اا ر ا  ان ا  ن ا ا و 

ا  ، ر ، ا درم :    .ع ا رعا  ز  ، ٢٣٣  دروس ،ا ى .د �

 ،ما وا ( ا  لا ) من اماوت ١ ،ا رات ا ،– ن، ١٥٨، ص ٢٠٠٨. 



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥٠٩                                                                        )٢٠١٧ 

أن ن ا  ر ا. و ذ-       ام  ا إ ع. ب -أ و أ

ع اا           عا و  ن  ن ذ  إذ ،ت اا ء إن اا  ن إذا 

              لع او   ا ت اا ط  رء ا ىا ك و ن ر ان

     ا ء إا م و أن ذ  ،اوا وا        و ،ا ا  ت ا

 و  اءع او  ت اا  م٣٠(إ(.  

       ) اك ا إذا أ ، ا   ر ا إ إذا و ع إا    و

ا ر ا ( ه ل أو  ه أو أو م م      ،ا  ر  آ  إ ده وو ي

  اج وا ع ا ،ن   ي  ا  ا   ،وري،          

        آ  إ د ا ا ا ز أن  ه           و ،( يا  )

  ) ان .  را ان وك ا أن  ز  (  

و ال اي ح  ن اب و ء ا؟  أن اا ى اح امن           

٣١(ا(            ع ،ب ا   أن م ن و ة دا إ  أن  ى ان

          ا   ن ذ ب انا إ  أن  ىا   با   وإذا . بوا

 ه اأو أ  ىا ي وان ا  ل ذ     ا ، اءرد ا  ت أوه ا  ب

.وا  وف  ا و  

  

 ن  اع   ااء: -٢

ان اض ا   اع  رد  ااء و ام  اي ، و  أن ن          

    عا           أن   ، ا   ز عا  ن أن   ، اءا

ن  اع     ااء ،  إذا   ك    اع وااء            

  ( ا ) .  ذ ان اا  ا را  ا وز  ا از د ااء

  و اال اي ح    ر ا ا؟

ان ا ا  ا اا  أن س ر  ، ن اا   ام د            

         ا  رةا   دة عا   و ا ، وانا  و  اءن   ادئ اا 

 ا ا   ته ا   ،ف اوا           ،اف ا   وا

 اوف ا و . و ن اس ا    اع وااء إ  س               

اا ء و  ا  وك         وفه او ، وف اا  ه ن و ا 

        ه  و ،ه ا  ارات و ذهإ  ر ىو موا ا  

                                                   
)٣٠( مة اا   ) دةا ٤٢   ا ا ء ت اا ء إا  ر أن "  ات ان ام  (

 ا ا "  أن  إن دي ا  اى  اا أن   إ د ا ة إ إذا ن  در 

أ  ع.دا   ح  درء ا  ا  ءا ا و ر ا ع إا  ى. وأن 
� د.   اض ا ،ر ، ٢٧٥-٢٧٤د.    و د. ن ادر اوي، ر ، ص  )٣١(

 . ١٠١-١٠٠ص 



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥١٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 اا  ذ  اء ورء ا و )٣٢(         حا اا  ز ان  .  ٍ

 د   ا  ام د  ا ور     واة، إ ام   د   

.أو ا مد ا أو  و  ةا  حل اا  ح  ،اءا  

    أن ا  إذا دا ن ن ا    ًءف    وظ  م اءا  ا 

ا  أم ا د ااء أو م  ا اة ا وت  ول اا ،ر اي    

                ا  أن م  أن اء، ود ا ر اا  ه ا لا  

ع ووف دون             اا    ا   ،وا  وف  م  اءا 

     م وف اء ا  اا  وا  د ذ    ن ا ،ا ا

   م  ع  ع اا وو ، ا وا ،ا      ، ه أو أو م  أو  أو

   .و....أ ا و ما را   ا ا ا و  

  

ما ا  

 مما اا اا من اما  ع ا  

 را ا ااردة   اع ا  امن ام اا ، م ود دة واة     

 -٢اورات  ارات وّ ر ر.  -١ وا م  "  )٢١٢( اع و ادة 

  أو م   عد   و را ثأ أ  ول  ن ه ن  را ذ  وز

"ات ا  ا   أ وري وإ٣٣(ا(.  

ات     )٣٤( امن ام اا )٢١٢(و أن اة او دة     

 وراتة " ا و (ا ا  نذ) اا ى أة اه ا رات" وا 

  ا ّ  "ر رّ وراتة "ا  مة اوا ،ا ا  اردةا

 .ا ن ا  ول ا .عاء واا  

                                                   
)٣٢(  ر ، ا درص م ،ص ٢٣٧ -٢٣٦ ، ر ،ويدر اا ن .و د    ،�٢٧٥ د. 
 امن ام اي  "  أث را و   دع   م أو  أو  م ا أو  ١٧٧وم ادة  )٣٣(

ري وإ أ   ا  ت اا " � وم ادة  ن  ول،  ا وز  د ار او

٢٦٢   ن  أو ا م  أو  أو م   عد   و را ثأ   "  ردما من اما 

 ر ن  أ ورة وإر ا  وز ا  ول دةا اوزه " � و ٢٨٨  مت ان اما 

. ض أا  عا  رة إا  راا 
)  امن ام اردم م  " اورات     ٢٢٢ه اة  امن ام اي ، و أن ادة (  )٣٤(

ي ه اة  وه ادة ءت  ااد ا  اد  امن ام اردم. أ  امن ارات " أ

)  " اورات  ارات "  ( أي دون ارة إ ن اة ام )  ٤٣ات ام ارا  ادة ( 

ا ا  امن  – ا ام ان  (  ا ال ا ا )  اب اي  وه ادة ءت

 .راا مت اا 



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥١١                                                                        )٢٠١٧ 

 امن ام اا ءت ل   اق  )٢١٢(و  ة ام  ادة     

 ن د  إذا و  ه، وا أو م م   عد   و  را  

 ) مما اه ا  اا وج ا   ا ،ا مما اد وار اإط 

ا.ات ا ةا   ود  وزه  و ن ( اءا   حا ممر اط  

      وراتا "   ولا ا  ّم ، إ ا ا  

 ن ا اوم "ر رّ وراترات " و" واا و ،ا أ ق إم 

. وذ ع اا     ما وء اإم  م ما ا  

  

  ا اول

  "ر ر وراترات" و "اا  وراتا "    

      وراتة " اا أ إ را  إذا ة أ  " رات٣٥(ا(   ذة

    وا " ر ر وراتة " ا و ،اد و  ة و ا ا

  أ اد ااردة  ة " اورات  ارات ".

      ا ا ا  ول سا ا و  " راتا  وراتة " ا 

 اي وا دات ه اة أو و  اق إ ا ا ة و أد ال ن 

. وذ " ر رّ وراتة " ا  ا م  م  م  

و    دات ة " اورات  ارات ":: ا اي واأ

    ا يا ا   "راتو"ا ""ورات" وا" ت و   ة

:ت وه ا    وا-  

  اورات :  .١

    ا   ورةورة ، واا   ل  )٣٦(وار ، مر ا ورة : اوا ،

 أ : ه اء . واا ج إار : اا. واا و ن إ ا ا ، و  ورةا 

 ، ه٣٧(وا(.  

                                                   
)٣٥(    ،ةا ا ا درا  راتا  وراتة ا أ ،ا     .د  رو

.  اان ١٢٥٥، ص  ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨ -٢٧ ا   د ا–    ا ا   ا اة 

:وما  

http://www.riyadhalelm.com/researches/٧/٦_zrwrat_bosili.pdf 
)٣٦(  ،س ادي، اوز آب ا   ا وت ٨ ،زوا وا  ا  ،– ن، ٢٠٠٥ ،

 . ٤٢٨ اد، ص 
)٣٧(   ه ا ا ا درا  ( راتا  وراتا ) ة أ ،ا   .د :    

/  ٥/  ١٤-١٣ ا   د ا   –اة،   ور   ا ا   ا اة 

  .  اان اوم:١٦٩٦  ا اا، ص  ١٤٣١

http://www.alukah.net/Books/Files/Book_٤٦٨٣/BookFile/aldarwrat.pdf 



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥١٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

رة أ   ا  اورة ك ا  اء اّ ا او    

 ف اّ .ره ا  رد ام ٣٨(ا(  ،  م     ) ورة اما

 ل او .(  كا ء واه اا  )٣٩(    زلا :ر، وا   ورةأن " ا

ا ل ا   ." )ورة  )٤٠ء " اا  أو ا  كر أو اف اا  :

ا و ."ك ا)ر،  )٤١ب اع وارء ااء اإ  ز ير اا  ورةان " ا

."   ن إمء ا  فظ   

                                                                                                                                                               
درا  ،   ور    –د. ن  ،    ة اورات  ارات  و

 )، ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨ -٢٧ (  ١٤٣١/  ٥/  ١٤-١٣ ا   د ا   –ا ا   ا اة 

  اوم .: اان ٨٤٠ص 

https://units.imamu.edu.sa/colleges/iqssis/Documents/%D٨٢%٩%D٨%A٧%D٨%B٩%D٨%AF%D٨%

A٢٠%٩%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٦%D٩١%٩%D٨%٩E%D٨%B١%D٨%٩F%D٨٨%٩%=D٨%B١%D٨%٩E%D٨%A٧%D

٨%AA%D٨%٩F%٢٠%D٨%AA%D٨%٩F%D٨%A٨%D٩٠%٩%D٨%٩A%D٨%AD%D٨%٩F%٢٠%D٨%A٧%D٨٤%٩%D

٩٢%٩%D٨٥%٩%D٨%٩E%D٨%AD%D٩٢%٩%D٨%B٨%D٨%٩F%D٨٨%٩%D٨%B١%D٨%٩E%D٨%A٧%D٨%

AA%D٢٠%٩٠%٩%D٨%AF.%٢٠%D٨%AD%D٨٦%٩%D٨%A٧%D٢٠%٨٦%٩%D٨%AC%D٨%B٣%D٨%AA%D٨٦%٩%

D٨%٩A%D٨٧%٩.pdf 

 و د.  ا ب، ة اورات  ارات و اة  ا ا  ،ر   ال

 مد اازل، اوا–  ص  ١٤٣٠ر ، ١٥٣:ومان اا  .  

http://www.feqhup.com/uploads/١٣٧٧٠٦٦٦٦٢٧٥١.pdf 
)٣٨(  ،( ا   ا ا ) ا ا ا ،را أ  ١٠دار ا ، ،ط ،  ،١٣٨٧د - 

 .٥٢. م  زد ان د ، ر  ر إ ، ص ٩٩٧، ص ١٩٦٨
إ زي ، أ .. م  د١٨٠ه ، ص١٤٠٥ ،، دار اب ا ،وت    ١ ام، ات،  )٣٩(

 راتا  وراتة ا  ةا ا ا  ن-  ا   رو   ،ذ ازل اا

 )، ص ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨ -٢٧ (  ١٤٣١/  ٥/  ١٤-١٣ ا   د ا   –ا   ا اة 

٢٧٨:ومان اا  .  

https://units.imamu.edu.sa/colleges/iqssis/Documents/%D٨%A٣%D٨%AB%D٨%B٢٠%١%D٨٢%٩%D

٨%A٧%D٨%B٩%D٨%AF%D٨%A٢٠%٩%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٦%D٨%B١%D٨٨%٩%D٨%B١%D٨%A٧%D٨%AA%

٢٠%D٨%AA%D٨%A٨%D٨%٩A%D٨%AD%٢٠%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨%AD%D٨%B٨%D٨٨%٩%D٨%B١%

D٨%A٧%D٨%AA%٢٠%D٨%AF.%٢٠%D٨%A٥%D٨%B٣%D٨٥%٩%D٨%A٧%D٨%B٩%D٨%٩A%D٢٠%٨٤%٩%D٨%

BA%D٨%A٧%D٨%B٢%D٨%٩A%٢٠%D٨٥%٩%D٨%B١%D٨%AD%D٨%A٨%D٨%A٧.pdf 
، م  د.   ا  ،ر إ ، ص ١/١٥٩،  ه ١٤٠٥، اص، أ اآن، دار إء ااث ا ،وت )٤٠(

١٦٩٦. 
)٤١(  ،ا ا را ان، از ا .دوت١٣ ،ا  ،، ١٤١٧ - ١٩٩٦ ،٨٤  ط  م ،

درا ،   ا   اث ا    –أ  رة اي، ة ( اورات  ارات ) 

 – ا  ١٤٢٩ - ص ٢٠٠٨ ،١١:ومان اا  .  

http://www.alukah.net/Books/Files/Book_٨٥٢٧/BookFile/alddarurat%٢٠tubih%٢٠almahzurat.pdf 



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥١٣                                                                        )٢٠١٧ 

٢. :(   إ  )    

ذن ، ل أ اء أي أ  ، وأح ا  أي أذن ا  ا   ال وا    

  . واح  ف ار.)٤٢( ا  واك 

     ا ّ ا ا  ٤٣(أ(  ّ   ، "كوا ا  ا  ا "

ا ٤٤(ا(  ن ا ذنا " ذن". امود ا  ا    

 ارات : .٣

    ا  :روا ،ف ا و ،ا   ر، وا  راتل )٤٥(او .

اد  )٤٦(اأن ا و ."ا و  ٌر أي  ُهَو ا  و ا ُا "

 ذ  "  حا  وا . تا  : " راتا  وراتة " اا  رات

"  )٤٧( .  

  وراتة " ا ا ا :م : رات " وأدا  

 أن و أن م اء  ا اي وا دات ه اة رة ة ،     

  و أد ّة ومه ا ( ا ) ا ا  ة أ رة ةه ا  

ا   ةه ا م ق إم من امور ا  اقا  ةم م وا ا 

 ر ا٤٠ا  ١٩٥١ .  

 ا ا ة:  .١

     ا  ا –  ا ا –  (ا) ا ا  واّ احأن ا 

ان  اة : " إن اع  ح  ا اة  )٤٨(ه اة رات ة   ى 

 ى اورة". وا ٤٩(، و(         ت اة : " أن اا  ان

."ت وز ا  أو ، أو ، أو ،أو م ،د  د  

                                                   
، ، م  د.     ا�١/٧٣ ح ا، ٢١٤ا وز آدي، س ا /  (اح)، ص  )٤٢(

 . ١٢٥٦ر إ ، ص 
 ، م  د.  ا ١٤٠٤ ،، دار ا ا ،وت١، ١اوي، اج  ح اج ال إ  ال، ج )٤٣(

 . ١٥٨ب،  ر إ ، ص 
، م  د. ن   ٢٠، ص ١٩٩٢ / ١٤١٣ ، ،وت، دار اب ا    ٢ ام، ات،  )٤٤(

 . و ت اى أورد ء ا و م  ا.  ،  ٨٤٢ر إ ، ص 
)٤٥(  ،ح او ج ا حي، اد ا  ا٢ وت، دار ا ،، ١٣٩٩ / ١٩٧٩) ،٣/١٩٧  م ،(

 .٢٧٩د. إ زي   ،ر إ ، ص 
، م  د.  ا ب،  ر إ ١٦٧، ص  ١ أ   ادر اازي، ر اح، دة : ج )٤٦(

 .١٦٣، ص 
 ).٩ ر (١٢٥٦ا ا  اا ار إ ى د.     ا  ،ر إ ، ص  )٤٧(
)٤٨(  ،ا اا  ا ،رما   .د١٧٦، ص ١٩٩٦، ١ ، ر إ  ، زي د. إ  م ،

 .٢٧٩ص 
)٤٩(  .ص د ، ر إ  ،ا    ١٢٥٧. 



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥١٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

    ى ا  ا )رات  )٥٠ا  وراتا " :  ة  ة وردته ا ان

  ورة إا  ح  عأن ا : رأ  ر" وا  ورةن ام  

ر، وإا  ورةا ِ أ :  .را  ورةن ام   ز   و ، إ   

 ة، و  ا ا ون انر. وا  ورة أا دا  را   اا 

 ا  ا و ،وم  �  ل و ،  اء، وما  م و

ا  ا أ.إ  اروا   

: " ان اع  ح  اار،  ا  )٥١(وك  ا ا ا ة وى    

 ا ا ق ا ت أا   ب اا  و ، ا  وة ااوا

 را   ."ن و   

و أن    أن ك ا أو د ة     ا ة " اورات     

  .)٥٢( ارات" 

  اد ااردة ن اة : .٢

     أد  ا ر اإط  ةه ا ٥٣(ان( :   آن اا  ذةا-  

- : : و م  َا  َْ غ ٍدَو  ْإ َ َِْ  إن اٌر َرِ  )٥٤(. 

- : : و م  َا  َ ٍََْ َْ َُِمٍ َن   اٌر َرِ  )٥٥(. 

- : : و م  َا  َْ غ ٍدَو  َن  اٌر َرِ  )٥٦(. 

- : : و م  وْ َّ َ ُ َ َإ  َا ََرَُإ ِ  )٥٧(. 

- : : و م  َا  َْ غ ٍدَو  َن َرَ ٌر َرِ  )٥٨(.  

     ا ل ا  و وأد    ةه ا   و–  ا 

 ن  –اما  دا ع اورة واا  د   ة  ةه ا ان

.اا ما  

                                                   
 .١٦٥د.  ا ب،  ر إ ، ص  )٥٠(
 .٨٤٣د. ن    ،    ر إ ، ص  )٥١(
، و ه اا أو اد ا  : اد وأ ا ار اي ماه     مق إ ه اا أو )٥٢(

و  واا ار إ  ه ات� د.  ا ب،   ١٦٩٧د.   ا  ،ر إ ، ص 

 و . �٤١ ط  أ  رة اي،  ر إ ، ص ١٨٤ -١٧٥ر إ ، ص 
)٥٣(   .د :   ا ةه ا ن اردةا دع ا  ا   ،أ ا ا  واردة أد  

� و ٢٨٤-٢٨٣و�  و د. إ زي   ،ر إ ، ص   ١٢٦٠ ا  ،ر إ ، ص 

 .١٧٤ – ١٦٨د.  ا ب،  ر إ ، ص 
)٥٤(  ) ر ا ة، ارة ا١٧٣ .( 
)٥٥(  ) ر ا ة، ارة ا٣ .( 
)٥٦(  ) ر ا ا ،رة ا١١٥ .( 
)٥٧( ) ر ا ا ،مرة ا١١٩ .( 
)٥٨( ) ر ا ا ،مرة ا١٤٥.( 



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥١٥                                                                        )٢٠١٧ 

٣. : ا ا   ةه ا  

    أ  وف انوا ،ا ا  ذة  ة  ةه ا ان أ  م

 ا ا د إ اد  ر ا ،ما وا   درةا ا ا-  و

 ا ا- اقا  ةم ا ا  مو ،  ر اا من امور ا٤٠  

واد  ام إذا مل   )٥٩(ومذه، و أن ا  ات ة " اورات  ارات " ١٩٥١

  .ء واا ت وا  ذ و ا أ  ح ع ا ء جن ام  

  ::" ر رّ وراتة " ا  

  اة: .١

       ّ و ،أ ا ا ا  ةه ا )ر  )٦٠ ورة ا  " 

ا وا " ر)٦١(  و ." ر ا  ورةا   ا " :ا  

أن ا  ا  أو   اورة  أ وز  ار از  ار أو  ه اة :

   ح أو ار أي ان ،ا د    ر ر    ارى ان اأ 

امن إ ر ورة اج،    اي  اورة ، ل ذ ا    ارة

  وا    ا إ ر     اة وا.

  

 و ا ة : .٢

      وراتة " ا ا اد أو اا ا  "ر رّ وراتة "ا 

   ار وا ّ  ،.ار   )٦٢(ارات"

     ى ا٦٣(و( "ر ر وراتة "ا د  ،إنا  –  اا  – 

إ  -١ا  ة "اورات  ارات"،     ا ط و ر (

أن ّر ز إ  -٢و  .  ول  ار إ ر   ار  ،ن ا أ

ار ر ء اورة. وا ا  أن: اورة  و  ار، وا  وده 

                                                   
 )   ا ا. ٢١ادة (  )٥٩(
)٦٠( ) ط ه وا٨٥-٨٤ا)  و (٨٦وا () اا  ر٣٢١-٢/٣٢٠) ر ا ا ح١٨٧) و (

) ا ا ورة (٢/٩٩٦واا ٢٥٤-٢٤٨) وم () ة ا٤٨٥و   .ى د ءوا اه ا ر إ (

 ).٢ ر (  ١٢٧٨ ا  ،ر إ ، ص 
، ر إ ى ط  أ  رة اي،  ر إ  ١٠١-١٠٠اي، ح  اا ا ي /  )٦١(

 .٣٤، ص 
� د. ن    ،    ر ١٦٩٨ -  ١٦٩٧:  د.   ا  ،ر إ ، ص  )٦٢(

� ط  أ  رة ١٢٨٠ – �١٢٧٨ د.     ا  ،ر إ ، ص ٨٦٠-٨٥٩إ ، ص 

 ر إ  ،يص ا ،٣٥-٣٤. 
 و . ١٨٠ د.  ا ب ،  ر إ  ، ص )٦٣(



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥١٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

     ز ا و ،د دهو ا ا و ،ا ورة زاا ذا زا ،

  ). ود اورة

٣. : ا ا   ةه ا  

    " ر ر وراتة " ا  م م ، ا ا  را  ٦٤(إذا(   أي ان ،

  ا ورة إ ن إ  ر إزا اورة،  ح زدة  ذ   ار.

: ا و    رأ

 ل  ه ن ا ا " اورات  ارات " و" اورات ّر   

)  امن ام اا  ٢١٢ر   "  ا اارد  اة او  ادة ( 

 ن ا و ، و   ذ د : ان اورة   إع   وع ، 

ا، وذ ن  (  ا اوع ) أ  (  و )  اار، و ه 

ا  ا إ  إذا  وز ا  إع ا  اوع، ار اوري  ا ،ذا وز

ار، أ ا   (  و)،  او و  ا م ر اوز 

.ما ا    او .اا  

 امن ام اا وا  ٢١٢أ  رأ مى أم ن  ا أن ن اة او  ادة     

 من امر ا  و  دة " ر رّ رات، وا  وراتا "  

   ك دةا ا اا  يب اا  ولا ا  ا ا  أي اا

ن ام اا ،(ن ه ادة  رأ ا  ام ٦ ا  ال ا ( أي  ادة 

  ،ع اا   و من امت ا    ة  رة

ام ه ادة  ا ا  وادر اى ا و  ا  ق 

 ا  .أ 

ما ا  

ع اا     ما وء اإم  

       ا   :  عا   ا  ما وا   

ا، . وذ ع اا     ا  ما وا  و  

:ع اا   ما وء ا م إ  :و   أ

      و ول وا ا  ما ا  رة إا  ا وا   إذا

ا  أو  ااء  إ م ا أو  أو م ه أو ، ون  ،د  ا

  ن ،ع وا   ىأ و ذ  و و  ن اع، وا و

   وه ا  .اءا   عا  و ،ور عا و 

رة ذا وت اا  أي إذا ،و م (اا) ا ،  ولا ا    ن 

                                                   
 )   ا ا. ٢٢ادة (  )٦٤(



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥١٧                                                                        )٢٠١٧ 

 س، وذا  و   هي اا ن ا  ا  ما وق ام  و اا

ي (إما  ءم  ن    هأ  و ا  (ء ا)٦٥(.  

 امن ام اا م  ٢١٢و  أن م  إ إم  را اة ام  ادة   

 ل أو   ع اد  رة إدون ا  ه أو م م  ع اد  ه ذ

 ا مع )٦٦(ود   وا اا  ا اا من امد ا  ذ إ إ .

  إذا إط  ي وف أن " ا  و  ءت دةه ا ان  اه و  ا

"أو د م ا د )٦٧( .  

 م و أي اا )ل  )٦٨و ال ا ع اا   اا من اما م 

 و ود  وال اا  اءع او  يا  وري او ،وال اأ ه و

ا أ. ومح أن ن م ادة اع ا م أم  اوري أن   او ام و

أو  أو  ا م  أو  أو  أو م "    أث را و   دع ٢١٢

 وإ اوري   ااء، ار د  وز أ  ول،   أو  أال او ،ن

أ  ا   ت " اا.  

  

:ع اا   ما وء ا م إ   :م   

     ما وا    أن ا ه، وارد أان اا  ال رئا ذ  د 

 إ  م ام ذ  د؟ مع اا   و   م و  اا  

  ه، أي ا أو ا يا ا   ود اوز ا  و ع اا 

وز ود اع ا ا و اع ا إاًء. و ول أن مّ اد وز ود 

 ع اا. وذ  ا وا  

  

  

  

  

                                                   
و ال  و ا   ن  اي أ  اا  ا   ا و  اع  )٦٥(

اد اا  اردا ٤٢ .      ات ان ام   و 
 امن ام اا وا   " اورات  ارات، وّ ر  ٢١٢ك  ى أن اة او  ادة  )٦٦(

ة اا      "ر دةا  مدة  ٢١٢ا م   اا من اما ١٦٦  من اما 

 ٣٧٦اي وا وردت  اع  ا أو  ال.   د.   ج و د.  ال، ر ، ص 

) ر ١ .( 
 امن ام اردم و  ه ادة  امن ام  ٢١٨ امن ام اا، و ادة  ١٦٠ادة  )٦٧(

.راي واا 
 .٢٧٣د. ر ا ،ر ، ص  )٦٨(



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥١٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

١. :ع اود ا وز دا 

أن اد وز ود اع ا  " إمء ا   )٦٩(ى ا  اء امن    

  اع وا اي د اى ، أي إل ر  اة    ن  رء 

و ،وط ا ع اا     ا ا ود ا  وزوا ،ا  ذ

   اد إمء   و اع".

م" وج  )٧٠(وق ء ا ا أ إ  وز ود اع ا وه    

 ، ي    أو  أو م  د  ،اوا ا   ا وا  اا

ا أن ا ة ذ   ،اءا   لأ  اا   ن ب أنر و ،

 أ  وان، أو داء اإم   ىا إن دا "  ل ااء". ورد ا   ةزا

ع اا  وز  ، أ  وانا ن دإ   و ، و ، و ،

". و ل ه ار  أن  وز ود اع ا م "  )٧١(ان ق اء

."ااء اا   ةا  ا زر اا  ال اإ  

 

٢. ع اود ا وز  ا ا: 

     ء اإم   اء، أيا  هّ  ع اود ا (اا) وز ا  إذا

 ع أا  ل أنا دي إ ن ذ ، ىا  ض ياء اا  ع وا  

ا ، و ا  م   او  ا اوز ود اع  و و

  ات ا ةا  إذ ، و ع اود ا وز  و ن  ،ٍ

ما واء ا ا )دة )٧٢ا  مة اا  ا ا  أ  ا٢١٢. و  

  إذ اا من ام٢"  أن ا-   ن ه  أو م  عد   و را ثأ 

 " ات ا  ا   أ وري وإر اا ذ  وز أ  ول)٧٣( .  

      ر اّ أن ه ا  ا و   ىا م   دس وأ

  م اي، و   وا وز ود اع ا  أس ود  ك 

                                                   
د.  ،   ،٢٢٦، ص ١٩٨٩ ،، اة، دار ا ا٦ا ا،  –د.  ،  ح من ات  )٦٩(

 ا ا ا–  مما دار ا ،و –  ىا ا–  ا  ر– ٨٤٧، ص ٢٠٠٢،   نم  م

 .١٩ا اوام  ،ر إ ، ص 
)٧٠(  ر ، د ان دز ر إ   ص ،١٥٥ ) ر ا  ر إا ا٤وا ا  (

.م 
)٧١(  ر إ  ،وديا ا  ن  ا .د ،  ٤٢ص ) ر ا  ر إا ا١٣١وا  (

 .م ا 
)٧٢(   ، ريزاق اا .ص د ،  ر٨٩٤. 
 من ات ام  ٢٨٨ امن ام اردم وادة  ٢٦٢ امن ام اي وادة  ١٦٦و ادة  )٧٣(

.راا 



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥١٩                                                                        )٢٠١٧ 

 ا و ، (اًءإ  ىا) ع اود ا وزا و (ي ما) را  در

  امن ام اا وا   ٢١٠ ادة  ا ت اا   ه ا أن

اث  أمإ  ه كإ  رن ا إذا    أو أ ار ا  أن  ز"

"ا  أ  ن أو  ر أو زادوز)٧٤(ان ا و .     ع اود ا

.ات ا ا    او ،  و   ما وا  

  

ا  

  م ة م إ  اا من اما  ع اا  ع درا 

م، :و  وذ ا ا  اهم    ت واا  م  و-  

 : ا /أو  

 اع ا اى ت إمء  ا  او ام (ا) إذا  ات  .١

.وط 

  ا ا و ة وردت  امن ام اا    ا .٢

." ر رّ وراترات " و" اا  وراتا" 

٣. . ه أو م م  ع اد  ر إأ اا مع اأن ا 

 ول اع ام اا أن    ء  اا ا ا  اع ا .٤

واوف  (د ا)  ا ا ات ا اى ، وأ ام    ر 

.ذ  ا  

٥.   وا ع ا زا وا ا  إذا ع اا  ا  

 ا (ااء) و اع.

٦.   اإذا .ما وا   م ع اا   ن أم ا 

٧.   وزا اا  (اءا ع وا   ا ) عا ط أ   إذا

ا  و و اا  ٍو ع اا  ا   

.ات ا 

٨. .ع اود ا وز    اًءا ع اا    إذا 

  

  

  

  

  

                                                   
 امن ات ام  ٢٩٠ امن ام اردم وادة     ٢٦٤ امن ام اي، و ادة  )٧٤(

.راا 



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥٢٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  م/ ات:

 امن ام اا وا    ٢١٢مى أم  اوري م اة او  ادة  .١

 "ر رّ رات ، وا  وراتأي "ا اا من امر ا إ  دة

   ك دةا ا اا  يب اا  ولا ا  ا ا 

 امن ام اا ،(ن ه ادة  رأ  ٦ ا  ال ا (أي  ادة 

  رة ع.اا   و من امت ا    ة 

 أو  أو م   و )   أث را و   دع ٢١٢إدة  ادة  .٢

 أو  م ن ا ، وال اأ  أو  أو  أو  ،ول  وز أ  

ر داء، اا   وريا وإ أ ا    ت ( اا. 

  دة ل اوف ان اوا ،ا    ا   هو  ل انأن م إ   و

.و    ل ،ا   

  

  

ا در  

- آن اا  

/ أو مما   

، دون   ، ا  اري ٢د. أ مت إا، اا ا  امن ات ارن،  -١

ط.  

٢-  ، اا در وأ ،ل  .ج ود   .دوت ١ ،ا رات ا ،– 

  .٢٠٠٨ ،ن

٣-  ادر ا) تا ا ن، اما   .د- اا أ-  ا ،(ات اإ

 مماد  -ا- ١٩٧٦ .  

٤-  ،ب اا  ا وا ر ،ض اا   .د١ ا ن –، دار ا، 

٢٠٠٥.  

 ا ا و ا اي و ط ا، ا  م اا  امن ام  د. -٥

 ،ا١جا،  ،ا وا ا وزارة ا ،ادر ا١٩٨٠.  

٦-  ،ا من امح ا  ري، اا زاق أا .١جد–  ،ما ا  اا م

 ،( ادر ا ) وت٣ ،ا رات ا ،– ن ، ٢٠٠٠.  

٧-  ) من امح ا   ا ،ا ا .١جد  ،( ادر ا  ٤ما  ،، اد، ١٩٧٤ 

.  

٨-  ا رادا  درن، ا نم .د ،( ا ا )١ زوا  اءردن –، إ٢٠١٠ ، ا.  



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥٢١                                                                        )٢٠١٧ 

٩-  ،( رم درا )من اما  ادر ا ، ا   .د١مما اد ،، ا ، 

٢٠٠٧.  

 ،د.    و د. ن ادر اوي، ادئ ا  من ات، ا امم ،اد  -١٠

٢٠٠٦.  

١١-   ،ا ت/ ان ام ح ، ل أد. طن١ّ ،زوا  ردن-، دار ا٢٠١٢ ،ا.  

١٢- ن ام ، أ ز .درا ، ةا دار ا ،ا ت/ ا، ٢٠١٢.  

١٣-  ا ما اموا ا ا  رم درا)من امح ا  ا ،ر ا .د

 ،( وا١أر ،وا  راس ٢٠٠٦ ، ، دار.  

١٤-   ،ا ول –اا ا ،اا من ام ح اا-  ي ومب اا

 ،ما  ،ا ا١٩٥٢ –١٩٥١ا.  

  .٢٠١١ ،ن –ا ،رات ا ا ،وت  ٢)، ١جمدر ا ، مات  امن( -١٥

١٦- ،ا  د. م  ،ا ت/ ان ام حن ٤ّ ،زوا  ردن –، دار اا، 

٢٠١٢.  

١٧-  ،ما وا(ا  لا)من اما  دروس ،ا ى.د١ ،ا رات ا ،

  .٢٠٠٨ ،ن –وت

  

 / موا ا   

١-  أ   دن ا ،ديآ ا أ  فأ  ا ف ا نا  أ ا

.ور اا  ،داود  

٢-  ،س ادي، اوز آب ا   ا ٨ ،زوا وا  ا  ،

  .٢٠٠٥ ،ن –وت

٣-   ا ، ا  /ي، جء ، دار٤ااث إا  ،وت. ا  

  ام / ا

١- .ا ا   

٢-   اديت ان امل. ١٩١٨ا  

٣-  ي رت ان ام٧١  ١٩٣٧ .و  

٤-  ي را من ام١٣١ا  ١٩٤٨ .و  

٥-  ر اا من ام٤٠ا  ١٩٥١ .و  

٦-  ر ات ان ام١١١  ١٩٦٩ .و  

٧-  ر ردما من ام٤٣ا  ١٩٧٦ .و  

٨-  راا مت ان ام١٩٨٥/  ٥  .و  

٩- ت ان ام  رادي ال. ١٩٨٧ا  



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥٢٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

١٠-  ر ردمت ان ام٣٣  ت.  ٢٠٠٢ا  و  

  

 / را وما اا  رةا ث او ا ا  

 ا  . أ

(درا رم  امن      ، اع ا اص (د ا)  ا ا    د ان زد -١

 ، (ه  ا  وطا  ت  ا  لا    در  ا   ا    وا 

  . ر  ا اوم:٠٠٨٢  – م اط ، اح   ا ارات

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-

thesis/the_special_legitimate_defense_the_payment_of_an_al_sael_in_the_isla

mic_jurisprudence_a_study_compared_to_the_law.pdf 

 ر  رةز ٢٠١٦ – ١ -٩أ  ًء.٩:٤٠ا  

رم  ،  ا درا ا ا  ا ا ا ، اع د إا ا ء -٢

 ه وطا ت ا در ا  ا وا  ت اراا   

  . ر  ا اوم:٢٠٠٨ –  م ،  اط اح

http://www.feqhup.com/uploads/١٣٧٠٨١٦٣٨٥٣٩١.pdf 

 ر  رةز ٢٠١٦ – ١ -١٤أ  ًء. ٩:٤٠ا  

  اث ا  . ب

اازل  -د. إ زي ، أ ة اورات  ارات  ن  ا ا اة -١

 ا –     ا ا   ا اة  ا ذ  ، ور

  د ا١٤٣١/  ٥/  ١٤-١٣  ) ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨ -٢٧:وما ا  ر .(   

https://units.imamu.edu.sa/colleges/iqssis/Documents/%D٨%A٣%D٨%AB%D٨%B١%

٢٠%D٨٢%٩%D٨%A٧%D٨%B٩%D٨%AF%D٨%A٢٠%٩%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٦%D٨%B١%D٨٨%٩%D٨%B١%

D٨%A٧%D٨%AA%٢٠%D٨%AA%D٨%A٨%D٨%٩A%D٨%AD%٢٠%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨%AD%D٨

%B٨%D٨٨%٩%D٨%B١%D٨%A٧%D٨%AA%٢٠%D٨%AF.%٢٠%D٨%A٥%D٨%B٣%D٨٥%٩%D٨%A٧%D٨%B٩%D٩

%٨A%D٢٠%٨٤%٩%D٨%BA%D٨%A٧%D٨%B٢%D٨%٩A%٢٠%D٨٥%٩%D٨%B١%D٨%AD%D٨%A٨%D٨%A٧

.pdf 

   رةز ٢٠١٦-٨-٤آ  ء. ٩:٢٥ا  

٢- : وما ا  ر ،ر ن  ..ع اا ،اء ا  

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=٥١٦٦ 

 ر  رةز ٢٠١٦-١-٩آ  ًء.٧:٠٠ا  



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥٢٣                                                                        )٢٠١٧ 

٣-     .ة، دا ا ا درا  راتا  وراتة ا أ ،ا 

 ا   د ا –    ور   ا ا   ا اة 

٢٠١٠/  ٤/  ٢٨ -٢٧:وما ا  ر .  

http://www.riyadhalelm.com/researches/٧/٦_zrwrat_bosili.pdf 

   رةز ٢٠١٦-٨-٤آ  ء. ٩:٠٠ا  

د.  ا ب، ة اورات  ارات و اة  ا ا  ،ر  -٤

مد اازل، ال واا  –  ١٤٣٠ر  ا  ر .:وما  

http://www.feqhup.com/uploads/١٣٧٧٠٦٦٦٦٢٧٥١.pdf 

   رةز ٢٠١٦-٨-٤آ  ًء. ٩:١٥ا  

درا ،     –د. ن  ،    ة اورات  ارات -٥

ا ا   ا ا   رو  ة–   د ا   ا ١٤-١٣ 

 /١٤٣١/  ٥  ) ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨ -٢٧:وما ا  ر  .(   

https://units.imamu.edu.sa/colleges/iqssis/Documents/%D٨٢%٩%D٨%A٧%D٨%B٩%D٨

%AF%D٨%A٢٠%٩%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٦%D٩١%٩%D٨%٩E%D٨%B١%D٨%٩F%D٨٨%٩%D٨%B١%D٨%٩

E%D٨%A٧%D٨%AA%D٨%٩F%٢٠%D٨%AA%D٨%٩F%D٨%A٨%D٩٠%٩%D٨%٩A%D٨%AD%D٨%٩F%

٢٠%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٩٢%٩%D٨٥%٩%D٨%٩E%D٨%AD%D٩٢%٩%D٨%B٨%D٨%٩F%D٨٨%٩%D٨%B١%D٩

%٨E%D٨%A٧%D٨%AA%D٢٠%٩٠%٩%D٨%AF.%٢٠%D٨%AD%D٨٦%٩%D٨%A٧%D٢٠%٨٦%٩%D٨%

AC%D٨%B٣%D٨%AA%D٨٦%٩%D٨%٩A%D٨٧%٩.pdf 

آ    رة٢٠١٦-٨-٤ز  ًء. ٩:٤٥ا  

 ا   ا اص وار ا اودي ، ا اع ا  ن  اد. -٦

 ، ا  ى أا  ا وا ا د ، ١٨ ج وآدادي ، ٣٧ ا ما 

١٤٢٧.  :وما ا  ر  

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/magz/١-٣١٠٠٠١٦.pdf 

 ر  رةز ٢٠١٦ – ١ -١٤أ  ًء. ٨:٤٠ا  

٧-   :وما ا  ر ع اود ا وز ان  ،واما ا  نم  

http://www.opp.gov.om/Portals/٠/pdf/rep٥.pdf   

 ر  رةز ٢٠١٦-١-٩آ  ًء. ٨:٠٠ا  

درا ،      –ط  أ  رة اي، ة (اورات  ارات) -٨

  ث اا   ا–   ١٤٢٩ا - ٢٠٠٨ا  ر .:وما   

http://www.alukah.net/Books/Files/Book_٨٥٢٧/BookFile/alddarurat%٢٠tubih%٢٠

almahzurat.pdf 



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥٢٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

   رةز ٢٠١٦-٨-٤آ  ًء. ١٠:٣٠ا  

٩-   ، ةا ا ا درا  (راتا  وراتا) ة أ ،ا   .د 

/  ٥/  ١٤-١٣ ا   د ا   –ور   ا ا   ا اة 

١٤٣١، :وما ا  ر .اا ا  

http://www.alukah.net/Books/Files/Book_٤٦٨٣/BookFile/aldarwrat.pdf 

   رةز ٢٠١٦-٨-٤آ  ًء. ١٠:٠٠ا  

١٠-    ر  ،وت اا  ةا اا وإ ع اا  ،ا م  .د

اا–  )  ،ا د (  ٩ (ة ما ٣٤/ ا   (٢٠٠٧.   ا  ر 

:وما  

 http://rights.uomosul.edu.iq/files/files/files_١٩٤٧٥.pdf 

 ر  رةز ٢٠١٦-١-٩آ  ًء. ٩:٠٠ا  

١١-     ر  ،ا ا  (ا د) صا ع اا ،   .د

ا د (  –ااد ، ا ٣٠   (ان ٣٠ ،٢٠١٢.  :وما ا  ر  

http://jcois.uobaghdad.edu.iq/uploads/٢٠١٢/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٩%D٨%AF%D٨%AF٣

٠/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%AF%D٨١%٩%D٨%A٧%D٨%B٢٠%٩%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٤%D٨%B١%D٨%B٩%

D٨%٩A٣.pdf  

 ر  رةز ٢٠١٦ – ١ -١٤أ  ًء. ٨:٣٠ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  د.زن ل أ     د.مر  رل
  

  

  راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٥٢٥                                                                        )٢٠١٧ 

  

ا  

  ل  وذ اا من اما  ع اا  ع  ا  

اع ا ى أ ت إمء  ا اي  او ام (ا)، إذ ع 

 (اا من اما  و) مت اا  عا   ا وا  لا

ا أل  و  (ن)    ات و اع ا و   وز 

  اا ود اع ا ن و  ود  وزه.

ا من اما   أن م درا  وح و ل  ع اا  ا

 ما ام ذ رم اا من امق ام  ع ا ممص اا و

 ع اا    ا وا ا اما  ءت   د أا ى، وا

وأ وطو.وو   

وب   ورد أه   إ  ،   ا اول ع  اع 

ا    اع ا وّ أ  ا اول، و ام   و اع 

ا ع ا ما ا ّو .ه او اا من اما  ع اا  مم

" اورات ّر ر " وإ ، و  ا اول   " اورات  ارات " 

و وذ ،ع اا     ما وء اع إم ما ا   

   ا وات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



اا من اما  ع اا   (رم  درا)  
 

  

 ٥٢٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  پوخته

لم توژينوەدا بابتى بارى پارزى رەوا تاوتوێ دەكين ل ياساى شارستانى عراقى ل رگى 

كمترخمى ل برپرسياريتى  رونكردنوەى ئم بابت وەك يكك ل گرنگترين بابتكانى نمانى ھى

كمترخمى).  لكاتكدا ياسا شارستانيكان (لنوانياندا ياساى شارستانى عراقى) كارە نارەوا شارستانى ( 

ئنجامدراوەكانى بارى پارزى رەوا ب كاركى رپدراو دادەنن و قرەبوى لسر ني ھركاتك مرجكانى 

رچوو ئوا بر پرسيار دەبت پارزى رەوا بونى ھبوو، بم ئگر خۆپارز لسنورى پارزى رەوا دە

.سنور دەرچوونم لرەى ئگوب 

ھومانداوە لم لكۆلينوەي چونيتى لخۆگرتنى بابتى پارزى رەوا ل ياساى شارستانى عراقى 

 راقى بياساى شارستانى ع يوەنديدار لكانى پياساي وەى دەقو شيكردنى شرۆڤگروە لينروون بك

ى ب ياسا شارستانيكانى ديك. ھروەھا پاپشت ب دەقكانى ياساى تاوانكارى و بنماكانى براورد كردن

  شريعتى ئيسالمى بۆ دياريكردنى چيتى پارزى رەوا و مرجكان و رەوايتيكى.

بۆ تگيشتن لھموو ئوانى ل سرەوە باسمان كرد، توژينوەكمان دابشكردووە بسر دوو 

ى يكممان ترخانكردووە بۆ بابتى چيتى پارزى رەوا ك ل دوو خواست دا خۆى دەبينتوە ، ل باس. باس

خواستى يكم  پارزى رەوامان ناساندووە لگل دياريكردنى بنماكانى، و ل خواستى دووەم مرجكانيمان 

ارى پارزى رەوا  ل ياساى رون كردوتوە. وە خواستى دووەممان ترخان كردووە بۆ ركخستنى ياسايى ب

شارستانى عراقى، دابشمانكردووە بۆ دوو خواست و خواستى يكمان ترخانكردووە بۆ ھردوو بنماى 

((پويستيكان، قدەغكراوەكان رپدراو دەكات)) و ((پويستيكان ب بەكانيان دەپورن)) ، وە خواستى 

برپرسياريتى شارستانى و نبوونى ل بارى پارزى رەوا. وە دووەممان ترخانكردووە بۆ بابتى نمانى 

  توژينوەكمان ب كۆتايك بكۆتا ھناوە ك دەرەنجام و ڕاسپاردەكان لخۆ دەگرت.
  

  

 
ABSTRACT 

This paper deals with the legal self - defense in the civil Iraqi law, through explaining the 
subject as one of the most important subjects in the erasure of the delinquent responsibility. Civil 
legislations including the Iraqi ones consider such acts as legal, if the conditions of the self-defense 
are applicable, But if the act goes beyond the self-defense, they will be considered guilty as much as 
they go beyond legality. 

We try in this study to explicate the relevant Iraqi laws in this concern, according to the civil 
Iraqi Law and comparing that with the other civil laws. We depend also on the criminal law and the 
Islamic law to show what self-defense is and what its conditions are. 

To achieve this, we divide the study into two chapters. Chapter one is divided into two 
sections: Section one deals with the definition of self-defense along with its basis. Section two 
tackles the conditions the conditions of the self-defense. Chapter two deals with the legal 
organization of self - defense in the civil Iraqi law. It is divided into two sections. Section one is 
based on the principles “The necessities legalize the prohibitions” and “necessities is viewed 
according to their worth”. Section two deals with the erasure of the responsibility or not in self-
defense. The study ends with the conclusions. 

 


