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-:لغة -:معنى القذف 

 ما لبالمكارهواستعمل في الرمي , هو الرمي بالحجارة ونحوها

القذف ف, اذىفكل منهما , من تأثير الرمي والمكارهبين الحجارة 

((الفرية )) بالقول ويسمى اذى



-:وشرعاً 

" وهذا تعريف الحنفية" داللة اوالزنا صريحا الىاحصننسبة من



:االماميةوعند 

 ": اكثرتعريف: وهذا ما عليه الحنابلة وللمالكية " اللواطاوالرمي بالزنا

.جمع فيه ماهية القذف وشروط القاذف والمقذوف اذتفصيال 



 الذين يرمون المحصناتان" لقوله تعالى . باالجماعهو من الكبائر

سورة" ولهم عذاب عظيم واالخرةالغافالت المؤمنات لعنوا في الدنيا 

23االية: النور 

 الوا ق. اجتنبوا السبع الموبقات :" ولقوله صلى هللا عليه واله وسلم :

االرم هللا الشرك باهلل والسحر وقتل النفس التي ح: ؟ قال ماهنهللا يارسول

نات بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحص

"  المؤمنات الغافالت 



-:حد القذف 

 والذين يرمون ." النور قال تعالى سوالةمن 5و4االيتاناثبتتهوقد

بلوا لهم ثمانين جلدة وال تقفأجلدوهمالمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 

فان هللا اواصلحوالذين تابوا من بعد ذلك االهم الفاسقون واولئكابداشهادة 

" غفور رحيم 



:وعلى هذا فللقذف ثالث عقوبات وهي 

 جلدة ( 80)بدنية وهي الجلد اصليةعقوبة

 يها بين فالخالفوالدفع بالفسق وهذه العقوبات , رد الشهادة -:هما تبعيتانوعقوبتان

هادة والفسق رد الش: التبيعتينالخالف ورد في اثر التوبة على العقوبتين انما, الفقهاء 

الىع راج" الذين تابوا من بعد ذلك اال" االيةاالستثناء الوارد في انهل : ومرد الخالف 

؟(( هم الفاسقون اولئك)) و(( وال تقبلوا لهم شهادة )) 

 يل الفسق فالتوبة تز, عقوبة الفسق الىاالستثناء راجع انالى( رحمه هللا ) حنيفة ابواالمامذهب  ,

((  ابداً )) بـمقيدة النهاوال تزيل رد الشهادة 

 اليهما ذهب–وهللا اعلم –التوبة تزيل الفسق ورد الشهادة والراجح ان: ويرى الجمهور

......  الجمهور 



قسم علوم القرآن الكريم–الصف الرابع 

 الفقه الجنائي

 حد السرقة –عنوان المحاضرة



من الغير خفية الشئاخذ : السرقة لغة 

 ن المال نصابا ماالسالمالحكاماخذ البالغ العاقل المختار الملتزم :" وشرعا

”من حرز مثله ال شبهة له فيه 

 فيها التي حرمها الشارع الحكيم واوجباالفعالالسرقة من -:حكم السرقة

اء بما جزايديهمافأقطعواوالسارق والسارقة ." قال تعالى . عقوبة القطع 

" . كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم 

 يه واله صلى هللا عل) رسول هللا ان: وقد ورد في حديث عباده بن الصامت

" . باهلل شيئا وال تسرقواالتشركواانبايعوني على :" قال ( وسلم 

 وقد اجمع العلماء على حرمة السرقة بل حرمتها من ضروريات الدين

.وعقوبتها قطع اليد 



-:الحكمة من تشريع عقوبة السرقة 

 والقضاء على من , ( المال) حفظ ضرورة من ضروريات الحياة وهي

حفظ و, على حساب الغير واالثراءيحاول االعتداء عليه طمعا في الكسب 

.... اموالهمعلى وافرادهامن المجتمع 

 يكون عاقال بالغا مختارا غير مكره ان-:شروط السارق

 وان يكون نصابا–متقومايكون المسروق ماال ان-:شروط المسروق–

.وان يكون حرز –متموالوان يكون 



الفقه الجنائي : الصف الرابع 

حد شرب الخمر -:عنوان المحاضرة 

 ار خمبهويقال لما يستر , الشئستر : واصل الخمر -:تعريف الخمر ,

لمقر العقل خامرةوسميت الخمر لكونها 

 افعي قال الشوبههي عصير العنب الذي اشتد واسكر -:والخمر اصطالحا

ير هو عص: حنيفة ابوويضيف , يوسف والشيخ الطوسي وابوومحمد 

وازبدالعنب الذي اشتد واسكر 

ىوعل,خمرايسملموانحراميسكرماوكلالفقهاءباتفاقحرامالخمر–الخمرحكم

ينوالكوكائواالفيونكالحشيش)المخدراتحرمةعلىالفقهاءآراءاتفقتفقدهذا

(والمورفينوالهيروين



-:آثار الخمر والمسكرات على الفرد والمجتمع 

دوتبديوالحواسواالدراكالعقلعلىتؤثرانهايكفيخطيرةواثارها

لدباييحتاجهاالتيوالعقليةالجسيمةالطاقاتهدميعنيوهذا,االموال

وتقدمهبواقعةللنهوض

الخمرشاربعقوبة:

فيوااختلفولكنهمالجلدهيالجلدهيالعقوبةان:الفقهاءعليهاتفقما

:فالحدهذاوعلى....ادلتهولكلجلدة80وجلدة40بينالجلدمقدار

.لالماممتروكامرهاتعزيريةعقوبةهيعليهاوالزيادةجلدة40الجلد



قسم علوم القرآن الكريم 

( الماجستير ) طلبة الدراسات العليا 

دراسات فقهية معاصرة -:عنوان المحاضرة 

ضوعاتهم وبغية تدريب الطلبة على كيفية بناء منهجية علمية صحيحة لمو

دراسات فقهية)) اجعل عنوان هذه المادة الدراسية انالبحثية ارتأيت 

... عنوانا للبحث (( معاصرة 



لغة واصطالحا –ونبدأ بتعريف المعاصرة 

للتجديد قابلية الفقه اإلسالمي–تعريفه –التجديد -:ذات الصلة االفاظ

:  الوسائل لهذا التجديد 

االجتهاد وضوابطه 

الفتوى وضوابطها 



-:بيان ما هي صور هذا التجديد 

نهاوملهاالفقهيالحكموتكيفوالطبيةالعلميةبالمستجداتاالحاطة:

–ودالمولجنستحديد,التجميلعمليات,البشريةباالعضاءالتبرع

الخ....االرحامتأجير

والقانونالمقارنةالفقهيةالدراسات

نوانعتحملالتيالمؤلفات:ومنهاالفقهفيالحديثةالدراساتتقييم

الخ...العقدونظريةاالثباتونظريةالحقنظريةومنها–النظرية

المعاشالواقعوفقعلىالشرعيالنصفهماعادة

اخرى



الفقه بين األصالة والتجديد -:معالجة إشكالية 

 يقتضي من الباحث : هذا اإلطار المعرفي:-

 دراسة الخلفية التاريخية للفقه اإلسالمي واألطوار التي مر بها

 بيان قابلية الفقه على التجديد

بيان إمكانية المحافظة على أصالة الفقه اإلسالمي



قسم علوم القرآن الكريم 

( الماجستير ) طلبة الدراسات العليا 

الخلفية التاريخية للفقه اإلسالمي : عنوان المحاضرة 

وفقهيمالكرالقرآنفقهحيثالتلقيجيل:وفيهاوالرسالةالنبوةعصر

المطهرةالسنة

انكالذي(عنهمهللارضي)والصحابة(السالمعليهم)البيتآلجيل

(التلقيلجيل)امتدادا

الرأيومدرسةالحديث:مدرستيوظهورالتابعينجيل

التقليدعصر


