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(جنايات والحدود ال فقه )      توصيف مقرر   
 التربية في الزلفي الكلية 

 الدراسات اإلسالمية القسم األكاديمي
 والحدود الجنايات فقه اسم المقرر  رمز المقرر BIS 327 

 السادس المستوى   2 المعتمدة للمقررعدد الساعات 

 ودوبالحد الجنايات، بباب المتعلقة الفقهية المصطلحات بمعاني الطالب تعريف  هدف المقرر 
، بتتعلق بهذه األبوا التي الفقهية والقواعد واألصول ووقوفه على األحكام والتعازير
 .من مسائل عليهاوما يتفرع 

  موضوعات
 المقرر

 قح بغير القتل أقسررام ويبين القصرررا ، مشررروعية من والحكمة الجنايات معنى-1 
 .قسم كل وضابط

 .والمجنون الصبي بجناية المتعلقة واألحكام العمد، القتل صور 2
 القصررررا  اسررررتيفا  وشررررروط شرررررط، كل ومحترزات القصرررا  وجوب شرررروط 3

 واألحكام بالواحد الجماعة وقتل القصررا ، اسررتيفا  وآداب شرررط، كل ومحترزات
 .به المتعلقة

 فيما بالقصرررا  المتعلقة الحقوق والخطأ، العمد وشررربه العمد بالقتل المتعلقة الحقوق 4
 وما وشرررروطه، فضرررله،: القصرررا  عن والعفو القصرررا ، مسرررقطات النفس، دون
 .عليه يترتب
: والعاقلة ومقاديرها، الديات وأصرررول منها، بأكثر الصرررل  وحكم بها، المراد: الدية 5

: حكومةوال تتحمله، ال الذي والنوع العاقلة تتحمله الذي القتل ونوع وأمثلتها، معناها،
 .الحاضر العصر في به تقاس أن يمكن وما معناها،

 انوبي وجوبها، وشررروط فيه، تجب الذي والقتل منها، والحكمة معناها،: القتل كفارة 6
 .أحكامها أهم
 ،وكيفية إقامة الحدود  يشبهها، ما وبين بينها والفرق. العامة وأحكامه الحد    حقيقة -7 

 عن العفوو آدابه، وذكر الجلد وكيفية فيها، الشرررفاعة وحكم الحدود، إقامة وشرررروط
 :بالشرربهات الحدود ودر  سررقوطها، في التوبة وأثر الحدود، سررقوط وأسررباب الحدود،
 والصرررالة غسرررله حيث من بحد المقتول وحكم ،.وأمثلته وضرررابطه، وحكمه، معناه،
 . واحد شخ  في حد من أكثر واجتماع ودفنه، عليه
 وطرق وشررررروطه، واإلحصررران فيه، الحد وجوب وشررررروط وأحكامه، الزنا حد  -8 

 .وعقوبته ،فيه العقوبة وبيان لوط قوم عمل وحكم الزاني، عقوبة ،الزنا إثبات
 ومعنى ألفاظه، بين والفرق وحكمه، به، المراد: القذف ،. وأحكامه القذف حد  -9 

 شررهادة قبول وحكم القاذف، على إقامته وشررروط القذف، وحد وشررروطه، اإلحصرران
 .توبته بعد القاذف
 وحكم غيره، وبين بينه والفرق الخمر، تعريف ،. وأحكامه المسرركر شرررب حد  -11 

 وحكمها، وأنواعها، وضررابطها، بها، المراد: المسرركرات عنه، النهي وحكمة شررربه،
 ثبوت وكيفية المسرركر، شررارب على الحد إقامة وجوب شررروط المسرركر، شررارب حد
 .عليه الحد
 كاالختالس العالقة؛ ذات واأللفاظ بها، المراد: السرررقة  ،.وأحكامه السرررقة حد  -11 

 أنواعها: المسررررررروقة واألموال السررررررارق، وعقوبة والغصررررررب، والجحود والنهب
 اتهوتطبيق المعتبر، الحرز الحالية، بالعملة وقيمته السرررررقة نصرررراب قدر وأحكامها،
 .وأحكامها وصورها معناها: شبهة فيها التي السرقة المعاصرة،

 لقتا وحكم الخوارج، وبين بينهم والفرق بهم، المراد: البغاة ،.وأحكامه البغي-12 
 حكمو بهم، الظفر بعد البغاة وحكام قتالهم، قبل اإلمام يفعله أن ينبغي وما البغاة،
 .والنسا  الرجال من أسراهم
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 .الصائل ودفع والغيلة الحرابة -13 
 األصلي، والكافر المرتد بين والفرق وحكمها، معناها،: الردة  ،.وأحكامه الردة حد  -14
 قتله، بلق ومدتها وكيفيتها، المرتد، استتابة وحكم ثبوتها، وطرق الردة، به تحصل ما
 المرتد. وعقوبة أحكام، من المرتد ردة على يترتب وما

 المراجع 
 

  الرسالة مؤسسة الناشر اسم ، المقدسي الدين لبها  ، العمدة شرح العدة

 
 

 


