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 ِكَتاُب الِجنَاَياِت 

 

 :َؼْتُل بَِغْقِر َحقٍّ َيـَْؼِسُم إَِلى َثََلَثِة َأْقَسامٍ لا

 .بِِجـَاَيٍة َتْؼُتُل َغالًِبا هُ ُتؾَ َوُهَو َأْن َيؼْ  ؛ُعْدَوانُ لَعْؿُد الا: َأَحُدَها

 فِقِه َبْقَن الُيَخقَُّر اَفَفَذا 
ُّ

َيةةِ لَولِي نَ  »: ♀؛ لَِؼْولِةِه َؼْتِل َوالدِّ ون ه َوهت
ِل َُ نَ  َهنقت 

ِل ُت   ْ َمن

ْل  بلَخو رل  ا َأن   ؛اهنََّظَري  ِتَ   إلمَّ يَ ، َيق  دل ا َأن  َيف   ُمتََّػٌق َعَؾْقِه.  .«قت َوإلمَّ

َد ا ؛َعْؿدِ لا ِشْبهُ : الثَّاكِي  ِجـَاَيَة َعَؾْقِه بَِؿا ََل َيْؼُتُل َغالًِبا. لَوُهَو َأْن َيَتَعؿَّ

 ِجـَاَيُة مِـُْه بَِغْقِر َقْصٍد بُِؿَباَشَرٍة َأْو َسَبٍب. لَوُهَو َأْن َتَؼَع ا ؛َخَطلُ لا :الثَّالُِث 

 : َبلِ  ،ََل َقَودَ  (1)يِن ِخقرَ لَ َفِػي ا

اَرُة لا -أَ   .لَؼاتِلِ ا فِي َمالِ َؽػَّ

َيةُ  -ِب  ُفةمْ  ؛َعاقَِؾتِهِ َعَؾى  َوالدِّ عُ ُتةْم، هِ ِعقةدِ ْم َوبَ فِ َقةِريبِ ، َوُهْم َعصةَباُتُه ُكؾُّ َيةةُ  َعَؾةْقِفمُ  َوزَّ  الدِّ

 َيْحِؿُؾوَن ُثُؾُثَفا.  َسـَةٍ  ُكلَّ ، ِسـِقنَ  ُل َعَؾْقِفْم َثََلَث َوُتَمجَّ ، بَِؼْدِر َحالِِفمْ 

َياُت لِؾةةةـَّْػِس َوَغْقِرَهةةةا َقةةةْد فُ وَ  ةةةالةةةدِّ  : »فِةةةي َحةةةِديِث َعْؿةةةِرو ْبةةةِن َحةةةْزمٍ  ْت ؾَ صِّ
َّ

َأنَّ الـَّبِةةةي

 َوفِقِه:  ،َقَؿنِ الَكَتَب إَِلى َأْهِل  ♀

ْل  - َِ ا َأنَّ َم ِ ًل نع  َُ نًا  مل  ً ْ  َبوِّنَة   َبَط مت َواءت ا َع
هل َضى َأو  َ ده إلَّلَّ َأن  َير  َُ قت  .هَوٌلىَّ ِت لل  َمق 

َيةَ  نَّ أَ وَ  - : اهدِّ سل اَئةه  ،ولي اهنَّف  َْ  مل . ا مل بل ل  إلل

قت: َب َجد  وعل َوولي األَى فل إلَذا أت  - .  (2)عت َيةت  اهدِّ

                                                           

 فا.الؽَلم بِ  وَل يستؼقمُ  ؛خقر(ي الَ بعض الـُّسخ: )فِ فِي  (1)
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َيةت.  - : اهدِّ  َوولي اهلَِّسانل

َيةت.  - : اهدِّ ْل َِو  َف ي اهشَّ
 َوول

َيةت.  - َكرل: اهدِّ  َوولي اهذَّ

-  : ْل َِو  ي اهَبو َض
َيةت َوول   .اهدِّ

َيةت  - : اهدِّ ل بل  . َوولي اهصُّ

. هَوولي ا - َيةت : اهدِّ ْل  َعو نَو 

ج  ل ا - ي اهرِّ
. هَوول َيةل فت اهدِّ ص 

َدةل: ىل  َ احل

ي اهَمي مت َمةل  -
لت  :َوول . ثت َيةل  ثت اهدِّ

لت   :َجائلَفةل هَوولي ا - َيَة. ثت  ثت اهدِّ

َلةل هَوولي ا - نَقِّ َس  :مت َْ  َخم  َرَة مل . اإلل  َعش   بل ل

ْ  َأَصابلعل ا -
َبع  مل ر َودل هَوولي كت ِّ إلص  : َعش  ج  ل َْ  (3)ةه َواهرِّ . اإلل  مل  بل ل

-  : ِّْ َْ ويف اهسِّ سه مل . اإلل  َخم   بل ل

َحةل اهَوولي  - َْ  :مت ضل سه مل . اإلل  َخم   بل ل

َأةل.  - َِ ت بلاهَمر  ق  َ  يت جت  َوَأنَّ اهرَّ

َهبل َأه فت دلينَار   -  َرَواُه َأُبو َداُوَد.   .«َوَعَلى َأه  ل اهذَّ

                                                                                                                                                                                     

قت َب َجد  وعل إلَذا أت ) (2)  .(َجْدًعا)ف، ولقست ( هؽذا ُكسخة الؿصـِّ عت

ر) :فيف كسخة الؿصـِّ  (3) َْ ةه َعش  ( )ِجَؿاٌل فةة، فةا لغةًة: عشةرُة ِجَؿةالٍ من اإلبةل(، ووجفُ  ولقس )عشرٌ  ،(بل ل اإلل  مل

 .اثً ممكَّ  العدد صقرق، فرٌ مذكَّ 
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 :اصِ َص الؼِ  وِب ُج وُ ي فِ  طُ رَ تَ ْش يُ وَ 

 ا.ػً ؾَّ ؽَ مُ  لِ اتِ الؼَ  نُ وْ كَ  -1

 .اومً ُص عْ مَ  ولِ تُ ؼْ الؿَ وَ -2

 رُّ  الُحةََل ، وَ رِ افِ الَؽةبِ  مُ ؾِ ْس الؿُ  ُل تَ ؼْ  يُ ََل فَ  ؛ةِ يَّ رِّ الحُ وَ  قِّ والرِّ  مِ ََل ْس إلِ ي اي فِ اكِ جَ ؾْ ا لِ ئً افِ ؽَ مُ وَ -3

 .دِ بْ العَ بِ 

 .دِ لَ وَ الْ بِ  انِ وَ بَ الَ  ُل تَ ؼْ يُ  ََل فَ ؛ ولِ تُ ؼْ ؿَ ؾْ لِ  (4) ادً الِ وَ  ونَ ؽُ  يَ َلَّ أَ وَ -4

 .قنَ ػِ ؾَّ ؽَ الؿُ  اءِ قَ لِ وْ اِق الَ ػَ اتِّ  نِ مِ  دَّ بُ  ََل وَ  -5

 .اءِ قػَ تِ ي اَلْس ي فِ دِّ عَ التَّ  نَ مِ  نُ مْ الَ وَ -6

 .دِ احِ الوَ بِ  ةُ اعَ ؿَ الجَ  ُل تَ ؼْ تُ وَ 

؛ لَِؼْولِِه َتَعةاَلى:  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿َوُيَؼاُد ُكلُّ ُعْضٍو بِِؿْثؾِِه إَِذا َأْمَؽَن بُِدوِن َتَعدٍّ

 إَِلى آِخِر اآلَياِت. [45]الؿائدة:  ﴾﮳

ُجلِ ْصِف ـِّ الَؿْرَأِة َعَؾى لَوِدَيُة ا َيةَ  مَِن الرَّ  َفُفَؿا َسَواٌء.  ؛إَِلَّ فِقَؿا ُدوَن ُثُؾِث الدِّ

 

  

 
 

 

                                                           

 (.ولِ تُ ؼْ ؿَ ؾْ ا لِ دً الِ وَ  ونَ ؽُ  يَ َلَّ أَ وَ واب: )فا ابـه يف ُكسخته؛ فالصَّ بَ ، وَصوَّ ف )ولًدا( وهي خطلٌ وقع يف كسخة الؿصـِّ  (4)


