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اإلقرار وسيلة من وسائل اإلثبات
في جرائم الحدود

د .قاسم ناصر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد هلل  ،والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول اهلل  ،وعلى آله وأصححابه ومحن

وااله .أما بعد  :فان اإلق ارر يعد من أهم األدلة إلثبات الحقوق وايصالها إلى أصححابها محن
أقرب الطرق وأيسرها  ،وكما قيل  ( :االعتراف سيد األدلة ) .

وتكمن أهمية هذا الموضحو فح أمحرين  :األول :اعتبحار اإلقحرار أقحو أدلحة اإلثبحات

وذلك لعدم تطحرق البحبهة إليحه فح الاالحب الن المقحر علحى نالسحه ال يحتهم بضحاينة عليهحا .

والثححان  :أنححه صححادر مححن البححعل الححذق عليححه الحححق وفح هححذا دليححل علححى اسححتعداده لقبححول
الحكم وأداء الحق .

ورغبة من ف توضيح هذا الدليل من وجهة نظر برعية مبنية على األدلة والبراهين

لححذا أحببححت أن أكتححب هححذا البحح

عسححى أن يكححون نافعححا وواضحححا فح تقريححر هححذه المسححةلة

بدالئلها وما فيها من العالف  ،مع بيان القول الراجح ف كل مسةلة 0
وقد كان منهج ف البح

 :أن أبحدأ أوال بصحياغة المسحةلة صحياغة فقهيحة مبسحطة ،

ثم أذكر رأق المذاهب اإلسالمية فيها مع ذكر أدلتهم ومناقبتها ما أمكنن ذلك  ،ثحم أرجحح

بين تلك اآلراء بحسحب محا يتبحين لح  ،كمحا قمحت أيضحا بتعحريا األحاديح
وبرح األلالاظ الاريبة  ،والترجمة لألعالم .
وق ححد قس ححمت البحح ح

فح ح ه ححذا الموض ححو عل ححى مقدم ححة وثالث ححة مباحح ح

النبويحة البحريالة ،
وعاتم ححة  .أم ححا

المقدمة فقد أوضحت فيها أهمية الموضو وسبب اعتيارق له ومنهج فيحه  ،وأمحا المبحح

األول  :فتناولت فيه تعريف اإلقرار والجريمة لاة واصطالحا مع بيان أقسام الجريمة  ،وقد

ضححمنته مطلبححين :المطلححب األول  :تعريححف اإلق حرار لاححة واصححطالحا  ،والمطلححب الثححان :
تعريف الجريمة لاة واصطالحا مع بيان أقسامها وأما المبح

وسائ حل اإلثبات وبحروط اإلقرار ،وقد ضمنت حه
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مطلبححين  :المطلححب األول  :تناول حت فيححه وسححائل االثبححات  ،والمطلححب الثححان  :تناولححت
الثال ح

فيححه ب ححروط اإلقح حرار  .وأم ححا المبحح ح

 :فتناول ححت في ححه بعح ح

المس ححائل العالفي ححة

المتعلقححة بححاإلقرار ف ح ج حرائم الحححدود  ،وأمححا العاتمححة فةوضحححت فيهححا أهححم النتححائا الت ح

توصلت إليها من عالل بحث هذا .

وأسححةل اهلل العل ح القححدير أن يسححددن للص حواب ف ح القححول والعمححل  ،وأن يجعححل

عمل هذا عالصا لوجهه الكريم  ،ونافعا لطلبة العلم .

وآعححر دعوانححا أن الحمححد هلل رب العلمححين  ،والصححالة والسححالم علححى سححيدنا محمححد

عاتم األنبياء وامام المرسلين  ،وعلى أله وأصحابه أجمعين  ،ومن تبعهم بإحسان إلحى
يوم الدين .

المبحث األول
تعريف اإلقرار والجريمة لغة واصطالحا مع بيان أقسام الجريمة
المطلب األول

اإلقرار  ،لغة :

تعريف اإلقرار  ،لغة  ،واصطالحا :

هححو اإلذعححان للحححق  ،واالعت حراف بححه  ،وأقححر بححالحق  :اعتححرف بححه  ،وقححرره غي حره

بالحق حتى أقر به( ).

( )

وقيل  :هو إثبات الب ء إما باللسان  ،واما بالقلب  ،أو بهما جميعا

.

أمااا اان التعريااف ا صااطالحي ل ق ارار فقححد عرفححه الحناليححة  :بةنححه إعبححار بحححق

آلعر على نالسه(.)5

وعرفححه المالكيححة:بةنححه عبححر يوجححب حكححم صححدقه علححى قائلححه فقححط بلالظححه أو بلالححظ

نائبه(.)5

()3

وعرفه البافعية  :بةنه إعبار البعل بحق عليه

.

وعرفححه الحنابلححة  :بةنححه إظهححار مكلححف معتححار مححا عليححه لالظححا أو كتابححة أو إبححارة

أعرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه( ).
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ولححم أج ححد فيمححا ب ححين يححدق م ححن المص ححادر تعريالححا لمقح حرار عححن الظاهري ححة إال أنه ححم

ابترطوا أن يصدر القرار من عاقل بالغ غير مكره( ) .

( )

وعرفه الزيدية  :بةنه إعبار المكلف عن نالسه أو عن موكله بحق يلزم
( )

.

وعرفه االمامية  :بةنه اللالظ المتضمن لمعبار عن حق واجب

.

وتعريححف الحنابلححة هححو الححذق أرجحححه ألنححه تعريححف جححامع ألبححكال اإلقحرار ،مححانع

مما يبطله ح واهلل تعالى أعلم .

وهذا بيان للتعريف :

فقد عرج بقوله (مكلف) الصاير والمجنحون لسحقوط التكليحف عنهمحا حتحى ياليحق

المجنححون ويبلححغ الصححب  ،وعححرج بقولححه ( :معتححار) إق حرار المك حره ألنححه غيححر معتبححر ،
وعنححى بقولححه ( :مححا عليححه ) أق  :مححا عليححه مححن حححق كححدين أو غيحره  ،وبححمل بقولححه ( :

لالظا  ،أو كتابة  ،أو إبارة أعرس ) أبحكال اإلقحرار إذ قحد يكحون بحاللالظ أو بالكتابحة ،
أو باإلبارة كما هو الحال ف األعرس  ،وقولحه  ( :أو علحى موكلحه ) أق  :فيمحا وكحل

فيه من نحو  :بيع وقب

 ،وقوله  ( :أو موليحه ) أق  :ممحا يملحك إنبحاهه كحإق ارره بيحع

عين ماله ونحوه ال بدين عليه  ،وقوله :

( أو مورثححه بمححا يمكححن صححدقه ) أق  :ب ح ء يمكححن صححدقه بعححالف مححا لححو أقححر
() 0

بجناية من عبرين سنة وسنه عبرون سنة فما دونها

.

المطلب الثاني
تعريف الجريمة لغة واصطالحا  ،وبيان أقسامها .

الجريمااة لغااة  :مححةعوذة مححن (جححرم) وهححو بالححتح الجححيم  :القطححع  ،جرمححه يجرمححه

جرما قطعه  ،وبجرة جريمة أق مقطوعة  ،و(الجحرم) بضحم الجحيم  :التعحدق والحذنب ،
والجمع أجرام وجروم وهو الجريمة  ،وقد جرم يجحرم جرمحا واجتحرم وأجحرم فهحو مجحرم ،
(

وجرم عليهم واليهم جريمة  ،أق  :جنى جناية  ،وجمع الجريمة  :جرائم
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والجاااارائم اصااااطالحا  :هح ح محظ ححورات ب ححرعية زج ححر اهلل تع ححالى عنه ححا بح ححد أو

تعزير( ).

والمحظااورات ااي  :إمححا إتيححان فعحل منهح عنححه  ،أو تححرك فعححل مححةمور بححه  ،وقححد

وص ححالت المحظ ححورات بةنه ححا ب ححرعية إب ححارة إل ححى ان ححه يج ححب فح ح الجريم ححة أن تحظره ححا

البريعة

(. ) 5

تقسيمات الجريمة :

أما ن أقسام الجريمة فإنها تقسم با تبارات مختلفة نذكر منها :

أو :تقسيمها بحسب نوع العقوبة لى ثالثة أقسام ي :
 .جرائم الحدود

 .جرائم القصال والديات

 .5جرائم التعزير.

ثانيا  :تقسيمها بحسب قصد الجاني إلى :

 .جرائم غير مقصودة .

 .جرائم مقصودة

ثالثا  :تقسيمها بحسب وقت كشفها إلى :
 .جرائم متلبس بها

 .وجرائم غير متلبس بها .

 .جرائم ايجابية

 .وجرائم سلبية .

 .جرائم بسيطة

 .وجرائم اعتياد(.) 5

رابعا  :تقسيمها بحسب ما إذا كان الفعل مأمورا به أو منهيا نه إلى :
خامسا  :تقسيمها بحسب كيفية ارتكابها إلى :

وهناك أقسام أعر للجريمة باعتبحارات معتلالحة أعبحى اإلطالحة بحذكرها  ،السحيما

أن الذق له عالقة بموضو بحث هذا هو التقسيم األول للجريمة باعتبار نو العقوبة

الت تنال مرتكبها وهو تقسيمها إلى :
 .جرائم الحدود

 .جرائم الحدود :

 .جرائم القصال والديات

 .5جرائم التعزير .

والمراد بها الجرائم المعاقب عليها بحد  ،والحد  ،لاة هحو  :المنحع  ،وححد الرجحل

عن األمر  ،أق  :منعه  ،وحددت فالنحا عحن البحر  ،أق  :منعحت( ، ) 3واصحطالحا :
(

هو  :عقوبة مقدرة وجبت حقا هلل تعالى

) .
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ومعنححى العقوبححة المقححدرة  :إنهححا محححددة معينححة لححيس لهححا حححد أدنححى وال حححد أعلححى

ومعنح ححى أنهح ححا ( حح ححق هلل تعح ححالى ) أق أنهح ححا ال تقبح ححل اإلسح ححقاط ال مح ححن األف ح حراد وال مح ححن
الجماعات  ،كما أن ضرر هذه الجحرائم وفسحادها يرجحع إلحى العامحة  ،ومنالعحة عقوبتهحا

تعود إليهم فسميت عقوبتها حقا هلل تعالى تعظيما لبةنها

)

(

.

وجحرائم الحححدود سححبعة علححى رأق جمهححور الالقهححاء ه ح  . :الزنححا

برب العمر  .5السرقة  .3الحرابة
 .جرائم القصاص والديات :

 .الردة

(

 .البا

).

 .القححذف .5

وهح الج حرائم التح يعاقححب عليهححا بقصححال أو ديححة  ،وكححل مححن القصححال والديححة

عقوبة مقدرة حقا لمفراد  ،ومعنحى أنهحا مقحدرة أق  :إنهحا ذات ححد واححد فلحيس لهحا ححد
أعلى وحد أدنى تتراوح بينهمحا  ،ومعنحى أنهحا ححق لألفحراد  :أن للمجنح عليحه أن يعالحو
عنها إذا باء فإذا عالا اسقط العالو لعقوبة المعالو عنها
 . :القتححل العمححد

وج ارائم القصاااص خم ا

)

(

.

 .القتححل بححبه العمححد  .5القتححل العطححة

 .5الجنايححة عل ححى م ححا دون ال ححنالس عم ححدا  .3الجنايححة عل ححى م ححا دون ال ححنالس عط ححة .

ومعن ححى الجناي ححة عل ححى م ححا دون ال ححنالس  :االعت ححداء ال ححذق ال ي ححهدق للم ححوت ك ححالجرح

والضرب

() 0

.

 .3جرائم التعزير :

وه الجرائم الت يعاقب عليها بعقوبة أو أكثحر محن عقوبحات التعزيحر  .ومعنحى

التعزير  :التةديب

(

)

وقد جرت البريعة على عدم تحديد كل عقوبة تعزيرية واكتالحت

بتحديد مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم تبدأ بةعف العقوبات وتنته بةبدها  ،وقحد
تركت للقاض ان يعتار العقوبة أو العقوبات ف كل جريمة بمحا يالئحم ظحرف المجحرم

 ،فالعقوبححات ف ح ج حرائم التعزيححر غيححر مقححدرة  ،وج حرائم التعزيححر غيححر محححددة كمححا هححو

الحال ف جرائحم الححدود أو جرائحم القصال والديات

(

المبحث الثاني

وفيه مطلبان :

)

.

وسائل اإلثبات  ،وشروط اإلقرار
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المطلب األول
وسائل اإلثبات

هنححاك نوعححان مححن أدلححة اإلثبححات النححو األول  :منصححول عليححه ف ح الكتححاب أو

السنة وهو موضع اتالاق بين الالقهاء وه :
.

الكتابة .

.5

البهادة .

.

.5

اإلقرار.

اليمين والنكول عنها

(5

).

هذا هو الحد األدنى من أنوا األدلة الت اتالق عليها الالقهاء

وهناك أدلة أعر ه موضع اعتالف بينهم ه :

(5

).

 .3علم القاض .
 .القسامة .
 .القيافة .

 .القرعة .

 .القرائن .

 . 0العبرة

() 3

.

والذق يعنينا منهحا هحو اإلقحرار  ،وقحد عرفنحاه فح المبحح

وسنبين بروط صحته ف المبح

التال .

األول لاحة واصحطالحا

المطلب الثاني
شروط صحة اإلقرار

لصحححة اإلق حرار بححروط منهححا مححا يتعلححق بححالمقر  ،ومنهححا مححا يتعلححق بححالمقر بححه ،

ومنها ما يتعلق بالمقر له .
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فأماااا الشاااروط المتعلقاااة باااالمقر  :فيبححترط في ححه أن تت ححوفر في ححه األهلي ححة الكامل ححة

لمقح حرار  .وهح ح  :أن يك ححون ع ححاقال بالا ححا معت ححا ار

(

)  ،ف ححال يص ححح إقح حرار المجن ححون وال

الصححب  ،إال إذا كححان ممي ح از ومةذونححا لححه بالتجححارة فيصححح إق ح ارره بكححل مححا يكححون سححبيله

التج ححارة  ،وال يص ححح إقح حرار المك ححره
(

والنسيان  ،وما استكرهوا عليه (

)

(

) .

لقول ححه  ) : تج ححاوز اهلل ع ححن أمتح ح العط ححة ،
(

وال يصح إقرار السكران عند الجمهور

)

 ،إما عنحد الحناليحة فانحه إن كحان سحكره

باعتياره عومل معاملة الصاح فيهاعذ بإق ارره (. )50

ويبححترط ف ح المقححر أيضححا أال يكححون متهمححا ف ح إق ح ارره الن التهمححة تعححل بجان ححب

الصحدق  ،كمحا فح إقحرار المحري

مححر

المحوت بحدين ألححد ورثتحه فانحه ال يصححح وال

يجب الدين ألنه متهم فيه لجحواز أن يكحون قحد آثحر بعح
الموت( .)5

مرضه مر

الورثحة علحى بعح

بقرينحة

أما شروط المقر به  :فيبترط فيحه أن ال يكحون مححاال عقحال أو بحرعا فالمححال

العقل كما لحو اقحر بحان فالنحا اقرضحه مائحة دينحار فح اليحوم الالالنح وقحد تبحين أن فالنحا

هذا قد مات قبل ذلك  .أو اقر بان هذا البعل ابنه وهذا البحعل اكبحر منحه سحنا .

والمحححال بححرعا كمححا لححو مححات بححعل وتححرك ابنححا وبنتححا واقححر االبححن أن المي ح ار بينهمححا

بالتساوق فهذا إقرار باطل ال يهاعذ به االبحن ألن البحر قحد حكحم بحان للحذكر مثحل ححظ
( )5

األنثيين

.

أماااا شاااروط المقااار لاااه  :فيب ححترط فح ح المق ححر ل ححه أن يك ححون معلوم ححا  ،ف ححان ك ححان

مجهوال فال يصح ذلك  ،إال إذا كان لجنين فان اإلقرار للجنين له تالصيل عند الالقهحاء
ويبححترط ف ح المقححر لححه أن يكححون ممححن يثبححت لححه الحححق فححان لححم يكححن كححذالك لححم يصححح

اإلقحرار لححه كمححا لححو اقححر لبهيمححة أو لححدار ببح ء مححن األبححياء فححان إقح ارره ال يصححح وكححان
بح ححاطال الن البهيمح ححة ال تملح ححك المح ححال مطلقح ححا  .كمح ححا ويبح ححترط أن ال يكح ححذب المقح ححر ف ح ح

إق ارره(.)55

المبحث الثالث
مسائل متعلقة باإلقرار في جرائم الحدود
35
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هنححاك بضححعة أمححور تميححز اإلق حرار ف ح ج حرائم الحححدود عححن اإلق حرار ف ح غيرهححا مححن

الجرائم :

ا .تعدد اإلقرار :

اعتلححف الالقهححاء ف ح ابححتراط التعححدد ف ح اإلقحرار علححى جريمححة الزنححا ( وه ح إحححد

جرائم الحدود ) على مذهبين :

المححذهب األول  :ابححتراط التعححدد ف ح اإلق حرار لثبححوت جريمححة الزنححا وذلححك بححان يقححر

بالعلها أربع مرات .

واليه ذهب  :الحنالية  ،والحنابلة  ،والزيدية  ،واالمامية(.)55

واستدلوا :

 .بما صح عن أبح هريحرة  قحال  ( :أتحى رجحل محن المسحلمين رسحول اهلل 

 ،وهححو ف ح المسححجد  ،فنححاداه  ،فقححال  :يححا رسححول اهلل  ،إن ح زنيححت  ،فححةعر
فتنححى تلقححاء وجهححه  ،فقححال  :يحا رسححول اهلل إنح زنيححت  ،فحةعر

عنححه ،

عنححه حتححى ثنححى ذلححك

عليحه أربححع محرات  ،فلمححا بححهد علححى نالسححه أربححع بححهادات  ،دعححاه رسححول اهلل  فقححال :
أبححك جنححون ؟ قححال  :ال  ،قححال  :فهححل أحصححنت ؟ قححال  :نعححم  ،فقححال رسححول اهلل : 
اذهبوا به فارجموه)

()53

.

وجه الداللة  :أن رسول اهلل  أعر إقامة الحد إلى أن تحم اإلقحرار أربحع محرات ،

فلححو كححان اإلق حرار م حرة واحححدة كافيححا لححم يححهعر الن إقامححة الحححد عنححد ظهححوره واجبححة ،
وتةعير الواجب ال يظن برسول اهلل . )5 ( 

وا ترض لى ا ستد ل بهذا الحديث  :بان النب  لحم يقحم علحى محاعز الححد

بعحد اإلقحرار األول لقصححد التثبححت فح أمحره  ،فقحد اسححتنكر عقلححه ولهححذا قححال لححه : 

(أبك جنون ؟)  ،وأرسل إلى قومه مرتين يسةلهم عن عقله حتى أعبحروه بصححته فحةمر
برجمححه  ،وقححد اكتالححى بححاإلقرار م حرة واحححدة

( )5

أدلة المذهب الثان .

 ،ف ح أكثححر مححن موضححع كمححا سححيةت ف ح

وأجيب  :بةنه قد جاء ف رواية أب داود عن ابن عباس (رض اهلل عنهمحا) محا

يهكد أن اإلقرار أربعا هو الموجب إلقامة الحد دون ما سواه .
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ونححل روايححة أب ح داود هححو  :عححن ابححن عبححاس (رض ح اهلل عنهمححا) قححال  :جححاء

ماعز بن مالحك إلحى النبح  فحاعترف بالزنحا محرتين فطحرده  ،ثحم جحاء فحاعترف بالزنحا
( )5

مرتين  ،فقال  :بهدت على نالسك أربع مرات  ،اذهبوا به فارجموه 

.

والذق يالهم محن هحذه الروايحة أن النبح  قحد جعحل إقح ارره أربعحا علحة إلقامحة الححد

عليه .

وهناك رواية أعر ألب داود عن  :نعيم بن هذال تهيد هذا القول وقد جاء فيها

  :إن مححاع از قححال :يححا رسححول اهلل إن ح زنيححت فححةقم عل ح كتححاب اهلل  ،حتححى قالهححا أربححع
مرات  ،فقال له رسول اهلل  : انك قد قلتها أربع مرات فبمن ؟ قال  :بالالنة ....إلى

أن قال  :فةمر به أن يرجم .)5 (

فقحد جعحل رسحول اهلل إقح ارره أربعحا سححببا لبحدء التحقيحق واالستالصحال ممحا يبححعر أن

العدد هو العلة ف تةعير إقامة الحد عليه واال ألمر برجمه ف أول مرة

()50

.

 .وما روق ف قصة ماعز  أن أبا بكر الصديق  قال له عند النب 
( )5

 :إن أقررت أربعا رجمك رسول اهلل  

.

قححال ابححن قدامححة ( :وهححذا يححدل مححن وجهححين  :أحححدهما أن النب ح  أقحره علححى هححذا

ولم ينكره فكان بمنزلة قوله ألنه ال يقر على العطة .

الثان  :أنه قد علم هحذا محن حكحم النبح  لحوال ذلحك محا تجاسحر علحى قولحه بحين

يديه)( .)5

وأ ترض لى ا ستد ل بهذا الحديث  :بةن فيه  :جابر بن يزيد الجعال
()55

ضعيف

.

وهو

المححذهب الثححان  :إن تعححدد اإلق حرار لححيس ببححرط لثبححوت الحححد بححه  ،بححل يكال ح ف ح

ذلك اإلقرار مرة واحدة .

()55

واليه ذهب  :المالكية  ،والبافعية  ،والظاهرية

واستدلوا :

.

 .بمحا صحح عحن  :أبح هريحرة  ،وزيحد بحن عالححد (رضح اهلل عنهمحا)  ،فح قصححة

العسيف  ،أنحه  قحال ...  :واغحد يحا أنحيس علحى امحرأة هحذا فحإن اعترفحت فارجمهحا ،

فاعترفت فرجمها .)53( 
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وجه الداللة  :أنه  قال ( :فان اعترفت فارجمها) ولم يقحل  :إن اعترفحت أربحع

محرات وعليححه  :فكححل اعت حراف علححى ظححاهر هححذا الحححدي
أكثر ( .)5

يوجححب الححرجم  ،م حرة كححان أو

وأجيححب  :بححان االسححتدالل بمجححرد عححدم ذكححر تك حرار اإلق حرار ف ح قصححة العسححيف ،

وغي حره فيححه نظححر فححان عححدم الححذكر ال يححدل علححى عححدم الوقححو  ،واذا ثبححت كححون العححدد
برطا فالسكوت عنه يحتمل أن يكون لعلم المةمور به ( .)5

.وما صح عنه  أنه رجم الاامدية ولم تقر إال مرة واحدة ( .)5

وجححه الداللححة  :االكتالححاء بححاإلقرار م حرة واحححد إلقامححة الحححد فح جريمححة الزنححا  ،وعححدم

ابتراط تكرار اإلقرار .

وأجيب  :بحان كحون الاامديحة لحم تقحر إال محرة واححدة ممنحو  ،بحل أقحرت أربعحا يحدل

عليه ما عند الحاكم ف المستدرك عحن  :بريحدة بحن الحصحيب االسلم ح  ، قحال ( :

كن ححا أص حححاب محم ححد نتح ححد

يطلبهما رسول اهلل .)5 () 

ل ححو أن م ححاعز وه ححذه المح حرأة ل ححم يجيئ ححا فح ح الرابع ححة  ،ل ححم

فهذا نل ف إقرارها أربعحا غايحة محا فح البحاب أنحه لحم ينقحل تالاصحيلها والحرواة كثيح ار محا

يحذفون بع
الترجياح :

صورة الواقعة(.)30

الحذق يبححدو لح أن المححذهب األول هحو الحراجح فح ( أن تعححدد اإلقحرار فح جريمححة

الزنا برط لثبوت الحد به ) لمحا ثبحت فح الصححيحين محن ححدي

أبح هريحرة  فح

قصة رجم ماعز بن مالك  فقد أعر رسول اهلل  إقامحة الححد علحى محاعز إلحى أن

تم اإلقرار أربع مرات  ،أما األحادي

الت اسحتدل بهحا أصححاب المحذهب الثحان والتح

ورد فيها لالحظ االعتحراف مجمحال فإنهحا تحمحل علحى االعتحراف الحذق يثبحت بحه الححد وهحو

االعتراف المكرر ح واهلل تعالى أعلم .
ب.اثر إنكار الشريك :

اعتلححف الالقهححاء ف ح الرجححل يقححر أنححه زنححا بححامرأة معينححة وتنكححر الم حرأة  ،هححل يهعححذ

المقر بإق ارره فيقام عليه الحد  ،أم ال ؟ على مذهبين :
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المححذهب األول  :أن الرجححل إذا أقححر انححه زنححا بححامرأة معينححة  ،وأنكححرت الم حرأة ذلححك

أعذ المقر بإق ارره  ،وأقيم عليه الحد  ،وال ب ء على المنكر  ،واليه ذهب  :المالكية ،

والبافعية  ،والحنابلة  ،وأبو يوسف  ،ومحمد (من الحنالية)( .)3
واستدلوا :

.بمححا صححح عححن  :أب ح هري حرة  ،وزيححد بححن عالححد (رض ح اهلل عنهمححا)  ،ف ح قصححة

العسيف  ،أنحه  قحال  ... ) :والحذق نالسح بيحده ألقضحين بينكمحا بكتحاب اهلل  ،الوليحدة

والاححنم رد  ،وعلححى ابنححك جلححد مائححة وتاريححب عححام  ،اغححد يححا أنححيس إلححى ام حرأة هححذا فححإن
اعترفححت  ،فارجمهححا  ،قححال  :فاححدا عليهححا فاعترفححت فححةمر بح حها رسح حول اهلل  فرجمححت (

(

.)3

وجه الداللة  :أن البار الكريم قد أوجب الحد على الرجل  ،وعلحق الحرجم علحى

اعتراف المرأة (.)35

.وما روق عن سهل بن سعد  عن النب  ( : أن رجال أتاه فةقر عنده أنه زنحى

بححامرأة سححماها لححه  ،فبع ح

رسححول اهلل الححى الم حرأة فسححةلها عححن ذلححك  ،فححةنكرت أن تكححون

زنت  ،فجلده الحد وتركها ( ).)35

وجه الداللة ( :وجوب الحد على الرجل وان كذبته المرأة )
قححال العالمححة البححنقيط ( :والحححدي

()33

.

نححل ف ح أن المقححر يقححام عليححه الحححد  ،وهححو

واضح ألن من أقر على نالسه بالزنا فال ن از ف وجوب الحد عليه)( .)3
المذهب الثان  :أن الرجل المقر ال يحد .وبه قال  :أبو حنيالة( .)3

والحجة له :

أن الحد انتالى ف ححق المنكحر بحدليل موجحب للنالح عنحه  ،فحةور بحبهة االنتالحاء

ف ح حححق المقححر ألن الزنححا فعححل واحححد يححتم بهمححا  ،فححإن تمكنححت فيححه ب حبهة تعححدت إلححى

طرفيه  ،وهذا ألنه ما أقحر بالزنحا مطلقحا  ،إنمحا أقحر بالزنحا بالالنحة  ،وقحد د أر البحر عحن

فالنة  ،وهو عين ما أقر به  ،فيندر ء عنه ضرورة ( .)3

وأجيححب  :ب ححةن إنكاره ححا للزنححا ه ححو ب ححبهة فح ح حقهححا دون حق ححه  ،وذل ححك ال يوج ححب

سقوط الحد عنه  ،كما لو أكرهها علحى الزنحا لحم يكحن سحقوط الححد عنهحا موجبحا لسحقوط

الحد عنه

( .)3
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وأما الجواب عن استدالله  ( :بةنه وطء واحد )  :فهحو أنحه وان كحان وطئحا واححدا

 ،فححال يمتنححع أن يثبححت حكمححه ف ح حححق أحححدهما  ،وان سححقط ف ح حححق اآلعححر  ،كمححا لححو

كان عاقال  ،وه مجنونة  ،أو كبي ار وه صايرة

() 0

.

الترجيح :

الححذق يبححدو ل ح أن ال حراجح مححن اآلراء بعححد النظححر ف ح أدلتهححا هححو مححا ذهححب إليححه

جمهور الالقهاء (ف وجوب الحد على المقر بالزنا حتى لو كذبته المرأة) ألن حدي
سهل بن سعد  نل ف موضع الن از  ،ويعضده حدي

العسيف  ،فان النب أمر

بإقامة الحد عليه بإق ارره من غير أن ينتظحر اعتحراف المحرأة  ،وفح هحذا دليحل علحى أنحه

ال أثر العترافها أو إنكارها ف ثبوت الحد عليه باق ارره ح واهلل تعالى أعلم .
ج.تقادم اإلقرار :

اعتلف الالقهاء ف التقادم هحل لحه اثحر علحى اإلقحرار ؟ وبمعنحى آعحر  :هحل عحدم

التقادم ف اإلقرار برط لوجوب الحد به ؟ على ثالثة مذاهب :

المذهب األول  :إن التقادم ال اثر له على اإلقرار مطلقا .
(

واليه ذهب  :جمهور الالقهاء

)

واستدلوا :

.

(

بححةن المق ححر يعب ححر ع ححن نالس ححه  ،والمعبححر ع ححن نالس ححه ال ي ححتهم بض ححاينة عليه ححا

)

عصوصححا إذا كححان اإلقحرار يححهدق إلححى عقوبححة  ،فمظنححة أن يكححون المقححر قححد أثححار األمححر
بعححد سححكوته عنححه مححن أجححل الضححاينة منتححف هنححا  ،فلححم يبححق هنححاك سححبب للقححول بإسححقاط

اإلقرار بالتقادم .

المحذهب الثحان  :ال أثحر للتقحادم علحى اإلقحرار إال فح ححد البحرب  ،فانحه إذا أقححر

ببرب قديم ال يثبت بهذا اإلقرار حد البرب  ،واليحه ذهحب  :أبحو حنيالحة  ،وأبحو يوسحف

() 5

.

واحتج حوا  :بححةن ابححن مسححعود  قححد ابححترط إلقامححة الحححد علححى بححارب العمححر أن

يهتى به وأثر العمر ما زال قائما(.) 5
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 :إن التقححادم يححهثر علححى اإلقحرار ف ح جميححع الحححدود  ،وبححه قححال :

)  ،وال أعلم له دليال يذكر .

الترجيح :

الذق يبدو ل أن ما ذهب إليه جمهور الالقهاء هحو الحراجح فح عحدم سحقوط الححد

بتقادم اإلقرار ألن اإلنسان ال يكون متهما ف حق نالسه ح واهلل تعالى أعلم .
د.الرجوع ن اإلقرار :

ال ع ححالف ب ححين الالقه ححاء فح ح ع ححدم قب ححول الرج ححو ع ححن اإلقح حرار فح ح حق ححوق العب ححاد

وحقوق اهلل تعالى التح ال تحد أر بالبحبهات كالزكحاة  ،والكالحارات  ،وغيرهحا

(

)

واعتلالحوا

ف ح ح قبولح ححه ف ح ح غيح ححر ذلح ححك مح ححن الحح ححدود الت ح ح يكح ححون الحح ححق فيهح ححا عالصح ححا هلل تعح ححالى

ونحن نةعذ جريمة الزنا كمثال على ذلك .

فقد اعتلحف الالقهحاء فح  :الرجحل يقحر بالزنحا ثحم يرجحع عحن إقح ارره  ،هحل يقبحل ذلحك

منه فيندرقء عنه الحد أم ال ؟ على مذهبين :

المذهب األول  :إن من أقر بالزنا ثم رجع عن إق ارره قبل ذلك منه  ،وسقط عنه

الح ححد  ،وال ف ححرق فح ح الرج ححو ب ححين أن يك ححون صح حريحا  :ب ححةن يك ححذب نالس ححه  ،أو بك ححون

الرجو غير صريح  ،وذلك بةن يالعل ما يدل على الرجو كالهرب ونحوه .

واليه ذهحب جمهحور الالقهحاء محن  :الحناليحة  ،والمالكيحة( ) ،والبحافعية والحنابلحة

 ،والزيدية(.) 0

وبحه قححال االماميححة  ،إذا أقححر بمحا يوجححب الححرجم  ،أمححا إذا أقحر بحححد غيححر الححرجم لححم

يسقط الحد( ).
واستدلوا :

 .بما روق عن  :يزيد بن نعيم بحن هحذال عحن أبيحه  ،فح قصحة رجحم محاعز بحن مالحك

 قححال  ( :فلمححا وجححد مححس الحجححارة جححز فعححرج يبححتد  ،فلقيححه عبححد اهلل بححن أنححيس وقححد
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(

بعيحر فرمحاه بحه فقتلحه  ،ثحم أتحى النبح  فحذكر
() 5

ذلك له فقال  ( :هال تركتموه فلعله أن يتوب فيتوب اهلل عليه )

.

قال ابن عبد البر ( :فال هذا أوضح الدالئل على أنه يقبل رجوعه )(.) 5

وقححال المححاوردق ( :فلححو ل ححم يكححن لرجوعححه ت ححةثير لححم ينححدب إل ححى تركححه بعححد األم ححر

برجمه)(.) 3

(

 .وما روق عنه  أنه قال  ( :ادرءوا الحدود بالببهات )

).

قالوا  ( :ورجوعه ببهة  :الحتمال صدقه)( ).

 .5ومححا روق عححن عمححر بححن العطححاب  أنححه قححال  ( :لححئن أعطححل الحححدود بالبححبهات
أحب إل من أن أقيمها بالببهات )

).

(

المححذهب الثححان  :عححدم قبححول الرجححو عححن اإلقحرار  ،وهححو مححروق عححن  :ابححن أب ح

ليلى  ،وعثمان البت

(

() 0

) ،وأب ثور

 ،واليه ذهب  :الظاهرية

(

).

واستدلوا :

بما روق عن عبد اهلل بن عمر (رض اهلل عنهما)  ( :أن رسول اهلل  قام بعد

أن رجححم األسححلم  ،فقححال  :اجتنب حوا هححذه القححاذورة الت ح نهححى عنهححا  ،فمححن ألححم فليسححتتر

بسححتر اهلل و ليتححب إلححى اهلل  ،فإنححه مححن يبححد لنححا صححالحته نقححم عليححه كتححاب اهلل تعححالى عححز
وجل )

(

)

.

قال الصنعان  ( :وف الحدي

دليل علحى انحه يجحب علحى محن ألحم بمعصحية أن

يسححتتر وال يالض ححح نالسححه ب ححاإلقرار  ،ويب ححادر بححالى التوب ححة  ،ف ححان أبححد ص ححالحته لمم ححام
والمراد بها هنا ( :حقيقة أمره) وجب على اإلمام إقامة الحد)(.) 5
يرد لى ا ستد ل بهذا الحاديث  :بةنحه لحيس هنحاك تنحاق

بينحه وبحين الححدي

الححذق اسححتدل بححه أصحححاب المححذهب األول ف ح قصححة رجححم مححاعز بححن مالححك  ، فهححذا

الحدي

يمكن حمله على من أصر على إق ارره ولم يرجع عنه .

قحال المححاوردق  ( :فححالراجع غيححر مبحد لصححالحته  ،وانمححا يكححون مبحدئا إذا قححام علححى إقح ارره

)(.) 5
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() 3

 ،وال يقبحل

)

وهحذا ال

ومن الجدير بالحذكر أن الرجحو عحن اإلقحرار يقبحل فح ححد البحرب

ف حد القذف الن هذا تعلق به حق العبد( ).

والجمهور على أن الرجو عن اإلقرار ف حد السرقة يسقط عنحه

(

يمن ححع عن ححدهم م ححن الحك ححم علي ححه بض ححمان الم ححال المس ححروق  ،وذه ححب الظاهري ححة إل ححى أن
(

الرجو عن اإلقرار ال يسقط الحد ف السرقة

)

الترجيح :

.

بعد النظر ف أدلة الالريقين أر واهلل تعالى أعلم أن المذهب األول وهحو محذهب

جمهححور الالقهححاء ف ح ( قبححول الرجححو عححن اإلقحرار) هححو ال حراجح ألن النبح  قححد أنكححر

على الصحابة(رضوان اهلل عليهم) ألنهم لم يتركوا ماع از ألنحه رجحع ،بقولحه  ( :هحال
تركتمحوه  ،فلعلحه أن يتححوب فيتحوب اهلل عليححه ) فحاعتبر فح ارره بمثابحة الرجححو عحن إقح ارره ،

وألنحه  عححر

لمححاعز بححالرجو بقولححه  ( :لعلححك قبلححت أو غمححزت أو نظححرت ) فلححو لححم

يسقط به الحد لما كان له معنى( ).

الخاتمة

الحمححد هلل رب العححالمين  ،حمححدا ي حواف نعم ححه  ،ويكححافس مزيححده  ،وأصححل وأس ححلم

علح ححى المبعح ححو رحمح ححة للعح ححالمين  ،سح ححيدنا محمح ححد  ،وعلح ححى آلح ححه الطيبح ححين الطح ححاهرين ،
وأصحابه الار الميامين  ،والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

فبعححد هححذه الجولححة ف ح بحثنححا الموسححوم  ( :اإلق حرار وسححيلة مححن وسححائل اإلثبححات ف ح

جرائم الحدود ) أوجز ما علصت إليه من نتائا على النحو اآلت :

 .إن اإلقرار يعد من أهحم األدلحة وأقواهحا فح إثبحات الحقحوق عمومحا  ،وجحرائم الححدود
عاصة النتالاء الببهة فيه غالبا  ،وكما قيل  :فان ( االعتراف هو سيد األدلحة )
.
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 .إن اإلق حرار وان كححان مححن أقححو أدلححة اإلثبححات إال أن هنححاك مححا قححد يححهدق الححى عححدم
ترتب أثره عليه وذلك ف حالة رجحو المقحر عحن إقح ارره فح إححد جحرائم الححدود ،

فال هذه الحالة ال يقام عليه الحد على رأق الجمهور .

 .5إن علحى القاضح أن يتثبححت مححن عقححل المقححر إذ قححد يكححون المقححر مجنونححا أو سححكرانا
كما ينبا له التةكد من أن المقحر قحد ارتكحب الجريمحة الموجبحة للححد قبحل أن يقيمحه
عليه .

وف العتام أسحةل اهلل العلح القحدير أن يجعحل عملح هحذا عالصحا لوجهحه الكحريم ،

وأن يسدد عطاق انه نعم المولى ونعم النصحير  ،وصحلى اهلل وسحلم علحى سحيدنا محمحد
وعلى آله وأصحابه والتابعين  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

الهوامش
( ) ينظ ح ححر  :معتح ح ححار الصح ح حححاح  ، 3 0/مح ح ححادة (قح ح ححرر)  ،ولسح ح ح حان العح ح ححرب /3
مادة ( :قرر) .

( ) ينظر  :تاج العروس  ، 5 3/ 5مادة (قرر) .
( )5ينظر  :مجمع النهر ف برح ملتقى أألبحر
( )5ينظر  :الالواكه الدوان
 :برح كتاب النيل

5/

/

.5

. 50 /وقد عرفه االباضية بمثل هذا التعريف ينظحر
.
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( )3ينظر  :اإلقنا ف حل ألالاظ أب بجا
( ) ينظحر  :كبحاف القنحا
. 3 /

. 5 5/

 ، 53 /ومطالحب أولح النهحى فح بحرح غايحة المنتهححى

( ) ينظر  :المحلى . 30/

( ) ينظر  :التاج المذهب . 3 /
( ) ينظر :برائع االسالم /5

.5

( ) 0ينظر  :مطالب أول النهى . 3 /
(

) ينظر  :لسان العرب

(

) ينظر  :األحكام السلطانية ل

(جرم) .

 ، 0/مادة (جرم) وتحاج العروس /5

() 5ينظر  :التبريع الجنائ اإلسالم

 ، 5محادة :

0
/

مقارنا بالقانون الوضع

.

() 5ينظر  :المصدر نالسه .
( ) 3ينظر  :تاج العروس مادة ( :حدد) .
(

) ينظر  :االعتيار لتعليل المعتار  ، 5/5والعناية على الهداية

(

) ينظر  :التبريع الجنائ اإلسالم

(

) ينظر  :المصدران السابقان .

(

المسلم ف البريعة االسالمية . 3/3

/

(

 ،والمالصل ف أحكحام المحرأة والبيحت

) ينظر  :التبريع الجنائ اإلسالم لعبد القادر عودة /

( ) 0ينظر  :المصدر نالسه .

. 5 /

) هذا هو المعنى اللاحوق للتعزيحر .ينظحر  :لسحان العحرب /5

.
 ، 3محادة (عحزر)

أما معناه االصطالح فهو  :تةديب على ذنب ال حد فيه وال كالارة سواء أكان ذلحك
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التةديححب حقححا هلل أو للعبححد  .ينظححر  :المالصححل لألسححتاذ الححدكتور  :عبححد الكحريم زيححدان

(

. 553/3

 ،والتبح حريع الجن ححائ اإلس ح حالم لعب ح حد الق ح حادر ع ححودة

) ينظ ححر  :المه ححذب /

. 0/

( ) 5ينظر  :الطرق الحكمية البن القيم 5/
.

للقضاء ف اإلسالم  ،ل

( ) 5ينظر  :المصدران السابقان .

ح0

( ) 3ينظر  :النظرية العامة للقضاء ف اإلسالم ل
(

) ينظر  :العناية برح الهدايحة

5/ 5
ل

(

.

 ، 5 0/وحابحية الدسحوق علحى البحرح الكبيحر

 ،ومطالححب أول ح النهححى  ، 3 /والنظريححة العامححة للقضححاء ف ح اإلسححالم

.

) ال عححالف بححين الالقهححاء ف ح عححدم صحححة إق حرار المك حره  .ينظححر  :بححدائع الصححنائع

5/

/ 0

 ،ومح ح ححنح الجليح ح ححل / 5

 ، 5والحح ح ححاوق للمح ح ححاوردق

 ، 5 /والمان ح ح ح

 ،والمحلى  ، 30/والتاج المحذهب  ، 3 /وبحرائع االسحالم 503/

 ،وبرح كتاب النيل

(

،و

 ،والنظرية العامحة

5/

.

) سححنن ابححن ماجححة  ، 3 / ،كتححاب  :الطححالق  ،بححاب  :طححالق المك حره والناس ح

رقححم الحححدي

 ، 055والمسححتدرك علححى الصحححيحين ف ح الحححدي

/

الح ححاكم  :صح حححيح عل ححى بح ححرط الب ححيعين  ،كتح ححاب الط ححالق  ،رقح ححم الحح ححدي

 ،وقححال
0

وقال العجلون فح كبحف العالحاء  :ورواه ابحن ماجحة  ،وابحن أبح عاصحم  ،والضحياء
ف المعتارة عن محمد بن المصالى لكن بلالظ ( وضع ) بدل  (:رفع) ورجالحه ثقحات

 ،وصحححه ابححن حبححان  ،وحسحنه النححووق  .ينظححر  :كبحف العالححاء / ،

 . 3وقححال

الهيثم  :رواه الطبران  ،وفيه  :محمد بن مصالى  ،وثقه أبو حاتم  ،وفيه كالم ال
يضح ححر  ،وبقيح ححة رجالح ححه رجح ححال الصح حححيح  .ينظح ححر  :مجمح ححع الزوائح ححد ومنبح ححع الالوائح ححد
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 . 30/وقح ححال عبح ححد الحح ححق  :إسح ححناده متصح ححل صح حححيح  .ينظح ححر  :كبح ححاف القنح ححا

 ، 53/3ونيل األوطار من أحادي
(

سيد األعيار برح منتقى األعبار 0 5/

) السكران فح محذهب المالكيحة ال يهاعحذ بحاق ارره فح األمحوال  ،أمحا الجنايحات فإنهحا

تلزمه  .ينظر  :حابية الدسوق على البرح الكبير  ،وأما عند البافعية فإن سحكره
إن ك ححان م ححن غي ححر معص ححية ف ححإق ارره باط ححل ال يل ححزم فح ح م ححال  ،وال ب ححدن ك ححالمجنون ،

والمامى عليه  ،وال يهعذ بب ء منه بعحد إفاقتحه  ،وان كحان سحكره معصحية فالمحذهب
. 0/

لزوم إق ارره  .ينظر  :الحاوق الكبير للماوردق

( )50هناك تالصيل عنحد الحناليحة مالحاده  :أن إقحرار السحكران بالححدود ال يصحح إال ححد
القححذف  ،واق ح ارره بسححبب القصححال وسححائر الحقححوق مححن المححال  ،والطححالق  ،والعتححاق

وغيرهححا صحححيح ألنهححا ال تقبححل الرجححو  .ينظححر  :البحححر ال ارئححق بححرح كنححز الححدقائق

/ 5

 .وم ححذهب الحنابل ححة قري ححب م ححن م ححذهب الحنالي ححة  .ينظ ححر  :مطال ححب أولح ح

النهى . 3 /

(  ) 5ينظححر  :مجمححع األنهححر ف ح بححرح ملتقححى األبحححر  ، 5 3/5والنظريححة العامححة
.

للقضاء ف اإلسالم ل

(  )5ينظر  :األبباه والنظائر على مذهب أب حنيالة النعمان  ، 33/ ،والنظريحة
العامة للقضاء ل

.

) (55ينظر  :المان 3/3

 ،النظرية العامة للقضاء ل

( )55ينظححر  :بححرح فححتح القححدير /3
0/ 0

 ،والتاج المذهب /

( )53صحيح البعارق

5/

.

 ،والعنايححة بححرح الهدايححة  ، 53/والمان ح

 ، 5وبرائع اإلسالم /

.

 ،كتاب  :المححاربين محن أهحل الكالحر والحردة  ،بحاب

 :ال يححرجم المجنححون والمجنونححة  ،رق حم الحححدي

3

 ،وصحححيح مسححلم /5

 ،كتاب  :الحدود  ،باب  :من اعترف على نالسه بالزنا  ،رقم الحدي

(  )5ينظر  :العناية برح الهداية . 5 /

33
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(  )5ينظر  :الالواكه الدوان

 ،والمجمو برح المهذب . 503/ 0

/

(  )5سنن أب داود  ، 3 /5كتاب  :الححدود  ،بحاب  :رجحم محاعز بحن مالحك  ،رقحم
الحححدي

داود . /

 . 55والحححدي

صححححه االلبححان .ينظححر  :صحححيح وضححعيف سححنن اب ح

(  )5سنن أب داود  ، 3 /5كتاب  :الححدود  ،بحاب  :رجحم محاعز بحن مالحك  ،رقحم
الحديح

.

 ، 55والحديح

( )50ينظر  :فتح البارق

حسنحه الحافظ ابن حجر  ،ينظر  :نيحل االوطار 3 /

/

.
 ،رقم الحدي

(  )5مسند اإلمام أحمد بن حنبل 5/ ،
 ، 5 /رقم الحدي . 50

(  )5المان 0/ 0

 ، 5ومسحند أبح يعلحى

.

( )55ينظر  :مجمع الزوائد /

 ،و تهذيب التهذيب . 5 /

( )55ينظ ححر  :بداي ححة المجته ححد ونهاي ححة المقتص ححد  ، 53 /والالواك ححه ال ححدوان
والمجمو  ، 503/ 0والمحلى

3/

.

/

( )53صحححيح البعححارق  ، 5/كتححاب  :الوكالححة  ،بححاب  :الوكالححة ف ح الحححدود ،رقححم
الحدي

. 5 5

(  )5ينظر  :التمهيد لما ف الموطة من المعان واألسانيد
(  )5ينظر  :فتح البارق

/

. 0 /

.

(  )5ونحل روايححة مسححلم ... ( :قححال  :فجححاءت الاامديححة فقالححت يححا رسححول اهلل إنححى قححد
زنيححت فطهرنححى .وانححه ردهححا فلمححا كححان الاححد قالححت يححا رسححول اهلل لححم تردنححى لعلححك أن

تردنى كما رددت ماع از فواهلل إنى لحبلى .قال « إما ال فاذهبى حتى تلد » ،فلمحا
ولححدت أتتححه بالصححبى فححى عرقح حة قالححت هححذا قححد ولدتح حه .قححال « اذهبححى فةرضححعيه حتححى

تالطميحه » .فلمححا فطمتححه أتتححه بالصححبى فححى يححده كسحرة عبححز فقالححت هححذا يححا نبححى اهلل قححد
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فطمته وقد أكل الطعام .فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين ثم أمحر بهحا فحالحر لهحا
إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل عالحد بحن الوليحد بحجحر فرمحى أرسحها فتنضحح

الدم على وجه عالد فسبها فسحمع نبحى اهلل -صحلى اهلل عليحه وسحلم -سحبه إياهحا فقحال

« مهال يا عالد فوالحذ نالسحى بيحده لقحد تابحت توبحة لحو تابهحا صحاحب مكحس لاالحر لحه
» .ثححم أمححر بهححا فصححلى عليهححا ودفنححت) .صحححيح مسححلم /3
باب  :من اعترف على نالسه بالزنا  ،رقم الحدي

(  )5المس ححتدرك /5
صحيح  .والحدي

. 53

 ، 5كت ححاب الح ححدود  ،رق ححم الح ححدي

 ،كتححاب  :الحححدود ،

5

 ،وق ححال الح ححاكم :

رواه الححاكم عحن  :عحالد بحن يحيحى عحن ببحير بحن المهحاجر عحن

عبد اهلل بن بريحدة عحن ابيحه  ،وعحالد بحن يحيحى بحن صحالوان السحلم الكحوف المتحوف

سنة :

هح من رجحال البعحارق  ،وببحير بحن المهحاجر الانحوق الكحوف محن رجحال

مسلم  .ينظر  :رجال صحيح البعارق  ، 5 /ورجال صحيح مسلم /
( )30ينظر  :برح فتح القدير /3
(  )3ينظححر  :المهححذب

/

.
 ،والح ححاوق للمححاوردق  ، 0 / 5والمانح ح

وأضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن /3

(  )3صحححيح البعححارق /
الحدود ،رقم الحدي

5

.

، 5والمبسوط 3/

.

0 /

 ،كتححاب  :الوكالححة  ،بححاب  :البححروط الت ح ال تحححل ف ح
.

3

( )35ينظر  :المهذب /

.

( )35سححنن أب ح داود /5

 ،كتححاب  :الحححدود  ،بححاب  :إذا أقححر الرجححل بالزنححا ولححم

تقححر الم حرأة  ،رقححم الحححدي

 . 555والحححدي

وضعيف سنن أب داود . /

( )33زاد المعاد ف هدق عير العباد . 5 /3
(  )3ينظر  :أضواء البيان /3

(  )3ينظر  :المبسوط للسرعس

.5

(  )3ينظر  :برح فتح القدير 5/3

3/

.

.
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(  )3ينظر  :الحاوق الكبير للماوردق . 5 /5
( ) 0ينظر  :المصدر السابق .
(

) ينظر  :األم  ، 3 /والمان / 0

(

) ينظر  :العناية برح الهداية . 35/

( ) 5ينظر  :بدائع الصنائع ف ترتيب البرائع
.

( ) 5ينظر  :السنن الكبر

/

 ،كباف القنا

. 05/

 ، 3 /وبرح فتح القحدير /3

.5

( ) 3في ححه أب ححو ماج ححد  ،قي ححل إن اس ححمه  :عائ ححذ ب ححن نض ححلة  ،وه ححو مجه ححول  .ينظ ححر :
مجمع الزوائد  500/ح  ، 503وتقريب التهذيب 0/

(

.

) هححو عب ححد الححرحمن ب ححن أبح ح ليلححى:أب ححو عيسى،االنصححارق،من كب ححار التابعين،ثق ححة

جلي ححل الق ححدر حت ححى أن بعح ح

الص حححابة ك ححانوا يحض ححرون مجلس ححه ويس ححمعون حديث ححه

وينصتون له،ولحد لسحت بقحين محن عالفحة سحيدنا عمحر، وتحوف سحنة:ثحال

للهجح ح ح حرة .ينظ ح ح ححر:الطبق ح ح ححات الكب ح ح ححر

التهذيب0/ :
(

.

، 0 /وفي ح ح ححات االعي ح ح ححان ،50 /تهح ح ح ححذيب

) ينظح ح ححر  :بح ح ححدائع الصح ح ححنائع  ، 3 /وبح ح ححرح فح ح ححتح القح ح ححدير /3

/ 0

.

وثمحانين

 ،والمان ح ح ح

.

(

) ينظر  :المان /3

(

) هنالححك تالصححيل ف ح مححذهب مالححك  :فححان المقححر بالزنححا إن رجححع إلححى بححبهة قبححل

رجوعه  ،وأما إن كان رجوعه إلى غيحر بحبهة  ،فعنحه فح ذلحك روايت حان  :اححدهما :

يقبححل  ،وهح الروايححة المبححهورة  ،والثانيححة  :ال يقبححل رجوعححه  .مثححال رجوعححه لبححبهة :

كححةن يقححول  :وطئححت حليلتح حائضححا فظننححت أنححه زنححا فاعترفححت بححه فححال يحححد اتالاقححا ،
ورجوعه لاير بحبهة  :تكذيبحه نالسحه بحال اعتحذار  .ينظحر  :بدايحة المجتهحد ، 3 /

ومنح الجليل على معتصر عليل

. 555/
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( ) 0ينظ ح ححر  :ب ح ححدائع الص ح ححنائع /
/

 ،وحابح ح ححية الدس ح ححوق عل ح ححى الب ح ححرح الكبيح ح ححر

 ، 5وبداية المجتهحد  ، 3 /والححاوق الكبيحر للمحاوردق  55 / 5ح 535

،ومانح المحتحاج الحى معرفحة معحان ألالحاظ المنهحاج  ، 30/5والمانح / 0
والتاج المذهب . 03/

،

(

) ينظح ح حر  :بح ح حرائع اإلس ح ححالم /

(

) الوظيححف  :مسححتدق الححذ ار  ،والسححاق مححن العيححل  ،و االبححل  ،وغيرهححا  .ينظححر :

. 35/3

 ،والروض ح ححة البهي ح ححة ب ح ححرح اللمع ح ححة الدمب ح ححقية

تاج العروس  ، 5 5/ 5مادة ( :و ظ ف ) .

( ) 5سنن أب داود  ، 53/5كتاب  :الحدود  ،باب رجم محاعز بحن مالحك  ،رقحم
الحححدي

 . 55وقححال بححن حجححر  :إسححناده حسححن  .ينظححر  :التلعححيل الحبيححر ف ح
الرافع الكبير . 3 /5

تعريا أحادي

.

( ) 5المان / 0 :

( ) 3الحاوق للماوردق . 55 / 5
(

) رواه الترمذق عن عائبة (رض اهلل عنها) مرفوعا بلالظ  :ادرءوا الحدود عحن

المسححلمين مححا اسححتطعتم فححإن كححان لححه معححرج فعل حوا سححبيله فححإن اإلمححام أن يعطححس ف ح

العالححو عيححر مححن أن يعط ححس ف ح العقوبححة  . سححنن الترم ححذق ببححرح تحالححة األح ححوذق

 ، 55/5كتاب  :الحدود عن رسول اهلل صحلى اهلل عليحه وسحلم  ،بحاب  :محا جحاء فح
درء الحدود  ،رقم الحدي

 ، 5 5ورجح الترمذق وغيره عدم صحة المرفحو  ،قحال

ابن حجر  :ورواه ابن حزم ف كتاب اإليصال من حدي

صحيح  .ينظر  :التلعيل الحبير . 3 /5
(
(

عمر موقوفا عليحه بإسحناد

) ينظر  :الحاوق للماوردق . 55 / 5
) المص ححنف /3

األثر 5 5

.

 ، 3كت ححاب  :الح ححدود  ،ب ححاب  :درء الح ححدود بالب ححبهات  ،رق ححم
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) ه ححو عثم ححان ب ححن مس ححلم:وقي ححل:ب ححن أس ححلم،وقيل :ب ححن س ححليمان :البت ،أب ححو عم ححرو،

البصححرق،وثقه:احمححد ،ويحيححى بححن معححين ،وابححن سححعد ،والححدار قطن ،تححوف سححنة:ثححال

وأربع ححين ومائ ححة للهجح حرة .ينظ ححر:الطبق ححات الكب ححر ، 3 / :مول ححد العلم ححاء ووفي ححاتهم ،
،555/سير اعالم النبالء . 5 / ،

( ) 0هححو إب حراهيم بححن عالححد  :الكلب ح  ،الباححدادق  ،أبححو ثححور  ،كححان حنالي حا ثححم صحححب
البافع  ،وأعذ عنه  ،ونبر مذهبحه ثحم اسحتقل بمحذهب  ،فهحو مجتهحد مطلحق  ،اححد

أئمة الدنيا فقها  ،وعلما  ،وورعا  ،وفضال  ،ولد سنة  :ست وسحبعين  ،وتحوف سحنة

 :أربعححين ومححائتين  .ينظححر  :تححاريب باححداد  ، 3/وطبقححات الالقهححاء 3/5
والنهاية / 0
(
(

.5

) ينظ ح ححر  :المحل ح ححى  ، 3 /والمانح ح ح / 0

ونيل االوطار
3

.

/

) المسححتدرك علححى الصحححيحين /5
 ،وقححال الحححاكم  :حححدي

نقل البيهق

والبدايححة

 ،وبداي ح ححة المجته ح ححد 3 /

 ،كتححاب  :التوبححة واإلنابححة  ،رقححم الحححدي

صحححيح علححى بححرط البححيعين ولححم يعرجححاه  ،لكححن

كالما عن البافع مالاده أنه مرسل من قبل عمحرو بحن دينحار  .ينظحر

 :السنن الكبر للبيهق

/

.5

( ) 5سبل السالم برح بلوغ المرام من جمع أدلة أألحكام . 3/5
( ) 5الحاوق . 53 / 5
( ) 3ال عالف بين الالقهاء فح ذلحك  .ينظحر  :البححر ال ارئحق  ، /3والتحاج واالكلي حل
لمعتصر عليحل

(
(
(

 ، 5 /والمهذب  ، 553/والمبحد ف بحرح المقنع . 3 /

) ينظر  :بدائع الصنائع  ، 55/المجمو . 50 / 0
) ينظر  :بدائع الصنائع /

 ،وكباف القنا

53/

) ينظر  :المحلى

 ،والتاج واالكليل

. 550/
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) ينظر  :مان المحتاج . 30/5

ح بعد القرآن الكريم

ثبت المصادر والمراجع

 .األحك ححام الس ححلطانية  ،لعلح ح ب ححن محم ححد ب ححن حبي ححب الم ححاوردق البص ححرق (ت)530

،مطبعة مصطالى الباب الحلب ح القاهرة 0

م.

 .االعتيححار لتعليححل المعتححار  ،لعبححد اهلل بح حن محمححود بح حن مححودود الموصححل الحنال ح (

ت5

ه ح)  ،تعليححق  :البححيب محمححود أبححو دقيقحة  ،الطبعححة الثانيححة  ،مطبعححة مصححطالى

الباب الحلب

ح مصر 3 ،

م.

 .5األبباه والنظائر علحى محذهب أبح حنيالحة النعمحان  ،لحزين العابحدين بحن إبحراهيم بحن
نجيم (ت

هح) دار الكتب العلمية ح بيروت لبنان 0

م.

 .5أضحواء البيححان فح إيضححاح القحرآن بححالقرآن  ،لمحمححد األمححين بححن محمححد المعتححار بححن
م.

عبد القادر البنقيط (ت 5 5هح)  ،دار الالكر ،بيروت ح لبنان  5 3هح 3

 .3اإلقنححا فح حححل ألالححاظ أب ح بححجا  ،محمححد البحربين العطيححب  ،تحقيححق  :مكتححب
البحو والدراسات  ،دار الالكر ح بيروت  5 3 ،هح .

.األم  ،لممححام أب ح عبححد اهلل محمححد بححن إدريححس البححافع ( ت  05هح ح )  ،تصحححيح

ونبر :محمد زهرق النجار  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ح بيروت 5 ،

م.

 .البحر الرائق برح كنز الدقائق  ،للعالمة زين الحدين بحن إبحراهيم بحن محمحد بحن بكحر

المعروف بح ( إبن نجيم )( ت 0

هح )  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ح بيروت .

.ب ححدائع الص ححنائع فح ح ترتي ححب البح حرائع  ،لمم ححام ع ححالء ال ححدين أبح ح بك ححر ب ححن مس ححعود

الكاسححان الحنال ح ( ت

مطبعة العاصمة ح القاهرة .

 3هح ح )  ،قححدم لححه وعححرج أحاديثححه  :أحمححد معتححار عثمححان ،
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 .بدايححة المجتهححد ونهايححة المقتصححد  ،لممححام الحححافظ أب ح الوليححد محمححد بححن أحمححد بححن

محمححد بححن أحمححد بححن ربححد القرطب ح ( ت  3 3هح ح )  ،مطبعححة أالسححتقامة ح القححاهرة ،
3

م.

 . 0البداية والنهاية  ،لعماد الدين أب الالداء إسماعيل بن العطيب أب حالل عمر
ب ححن كثي ححر القربح ح الدمب ححق ( ت 5

5

ه ح ح )  ،ط  ،مكتب ححة المع ححارف

م.

ح بي ححروت ،

 .تححاج العححروس مححن ج حواهر القححاموس  ،لممححام اللاححوق محححب الححدين أب ح الالححي

الس ححيد محم ححد مرتض ححى الحس ححين الواس ححط الزبي ححدق  ،الناب ححر دار ليبي ححا

ح بنا ححازق

م.
 .التححاج المححذهب ألحكححام المححذهب  ،احمححد بححن قاسححم العنس ح الصححنعان  ،مكتبححة

اليمن .

 . 5التاج واإلكليل لمعتصر عليل  ،ألب عبد اللَّه محمد بن يوسحف بحن أبح القاسحم
العبححدرق البححهير بححالمواق ( ت
 5هح ح

م.

هح ح )  ،الطبعححة الثانيححة  ،دار الالكححر ح بيححروت ،

 . 5تححاريب باححداد  ،ألب ح بكححر أحمححد بححن عل ح العطيححب الباححدادق ( ت  5 5هح ح ) ،
ط  ،دار الكتب العلمية ح بيروت .

 . 3التبريع الجنائ اإلسالم مقارنا بالقانون الوضع  ،تةليف  :عبد القادر عحودة
 ،دار الكتاب العرب ح بيروت .
.تقريححب التهححذيب  ،أحمححد بححن عل ح بححن حجححر العسححقالن ( ت  3هح ح )  ،ط ،

دار المعرفة ح بيروت  5 3 ،هح ح 3

 .ال تلعيل الحبير ف تعريا أحادي

م.

الرافع الكبير  ،لبهاب الدين أب الالضحل

أحمححد بححن عل ح بححن محمححد بححن محمححد بححن حجححر العسححقالن ( ت  3هح ح )  ،تحقيححق

وتعليق  :الدكتور بعبان محمد إسماعيل  ،النابر مكتبة ابن تيمية ح القاهرة .
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 .التمهيحد لمحا فح الموطحة محن المعحان واألسحانيد  ،ألبح عمحر يوسحف بحن عبحد اهلل

بن عبد البر أألندلس ( ت  5 5هح )  ،تحقيق وتعليق  :أألستاذ مصطالى بن أحمحد

العلوق واألستاذ محمد عبد الكبير البكرق  ،الطبعة الثانيحة  ،مطبعحة فضحالة ح الماحرب
م.

،

 .تهذيب التهذيب  ،لبهاب الدين أب الالضل أحمد بن علح بحن محمحد بحن محمحد

بح ححن حجح ححر العسح ححقالن ( ت  3هح ح ح )  ،الطبعح ححة أألولح ححى  ،مطبعح ححة مجلح ححس دائح ح حرة
المعارف النظامية ح الهند ،

 5هح .

 . 0حابية ال دسوق على البرح الكبير  ،لبمس الدين البيب محمد عرفحه الدسحوق
هح)  ،دار إحياء الكتب العربية ح مصر .

(ت50

 .الحاوق الكبير للماوردق  ،تةليف  :عل بن محمد بن حبيب المحاوردق البصحرق

البحافع  ،ط  ،دار الكتحب العلميحة ح بيحروت

محمد معو

م ،تحقيحق  :البحيب

 5هح ت

 ،والبيب عادل احمد عبد الموجود .

 .رجال صحيح البعارق  ،ألحمد بحن محمحد بحن الحس حين البعحارق الكالب حاذق ( ت
 5هح )  ،تحقيق  :عبد اهلل الليث  ،ط  ،دار المعرفة ح بيروت  50 ،هح .

. 5رجال مسلم  ،ألحمد بن عل بن منجويه األصبهان ( ت

 5هح ) .

. 5الروض ححة البهي ححة ب ححرح اللمع ححة الدمب ححقية  ،للس ححيد زي ححن ال ححدين الجبعح ح الع ححامل

المعروف بح ( البهيد الثان )( ت 3

هح )  ،بتحقيق وتعليق  :السيد محمد كالنتحر

 ،الطبعة أألولى  ،مطبعة أآلداب ح النجف أألب ارف ،

م.

 . 3زاد المعححاد ف ح هححدق عيححر العبححاد  ،لبححمس الححدين محمححد بححن أب ح بكححر بححن أيححوب
الزرع الدمبق المعروف بح ( ابحن قحيم الجوزيحة )( ت  3ه ح )  ،تحقيحق  :بحعيب

أألرنهوط وعبد القادر أألرنحهوط  ،الطبعحة الرابعحة عبحر  ،مهسسحة الرس حالة ح بيحروت ،
م.
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 .س ححبل الس ححالم ب ححرح بل ححوغ المح حرام مح ححن جم ححع أدل ححة أألحك ححام  ،لمم ححام محم ححد بح ححن

إسماعيل أألمير اليمن الصنعان ( ت
الحدي

هح )  ،تحقيق  :إبراهيم عصحر  ،دار

ح القاهرة .

 .سنن أب داود  ،ألب داود سليمان بحن األبحع

السجسحتان أألزدق ( ت 3

هح)  ،تحقيق  :مح الدين عبد الحميد  ،طبعة المكتبة العصرية ح بيروت لبنان .
 .سحنن ابن ماجة  ،للححافحظ أب عبحد اهلل مححمحد بحن يزيحد القزوينح ( ت 5

 ،تحقيق  :محمد فهاد عبد الباق  ،دار الالكر ح بيروت .

ه ح)

 .سحنن الترمححذق ببححرح تحالححة أألححوذق  ،لممححام أبح عيسححى محمحد بححن عيسححى بححن
سورة ( ت

هح )  ،الطبعة الثالثة  ،دار الالكر ح بيروت ،

م.

.50السنن الكبر  ،للحافظ أب بكحر أحمحد بحن الحسحين بحن علح البيهقح ( ت 53
هح)  ،الطبعة أألولى ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةح الهند 55 ،هح .

 .5سنن النسائ ببرح جالل الدين السيوط  ،وحابية السندق  ،للحافظ أبح عبحد

ال ححرحمن أحم ححد ب ححن ب ححعيب ب ححن علح ح النس ححائ ( ت  505ه ح ح )  ،دار إحي ححاء التح ح ار

العرب ح بيروت .

 .5سير أعالم النبالء  ،ألب عبد اهلل نبمس الدين الذهب ( ت  5هح ) تحقيحق

وتعريا  :بعيب االرنهوط  ،ط  ،مهسسة الرسالةح بيروت ،

م.

 .55بحرائع اإلسححالم فح مسححائل الحححالل والححرام  ،ألبح القاسححم نجححم الححدين جعالححر بححن
الحسن بن أب زكريا يحيى الهذل الحل ( ت

هح )  ،تحقيق واعحراج وتعليحق :

عبححد الحسححين محمححد عل ح  ،الطبعححة أألولححى  ،مطبعححة أآلداب ح النجححف أألبححرف ،
م.

 .55بححرح فححتح القححدير للعححاجز الالقيححر  ،لكمححال الححدين محمححد بححن عبححد الواحححد بححن عبححد
الحميد بن مسعود السيواس السكندرق الحنال المعروف ب ح ( ابحن الهمحام )( ت

هح )  ،دار إحياء الت ار

العرب ح بيروت .
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 .53صحيح البعارق  ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البعارق الجعال ( ت  3ه ح

)  ،تحقيححق  :د .مصححطالى دي ححب الباححا  ،الطبعححة الثالث ححة  ،دار ابححن كثيححر اليمام ححة
بيروت  50 ،هح ح

ح

م.

 .5صحيح مسلم  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القبيرق النيسابورق ( ت

)  ،تحقيق  :محمد فهاد عبد الباق  ،دار إحياء الت ار

هح

العرب ح بيروت .

.5صحيحح وضحعيف سحنن أب داود  ،لمحححمد ناصر الديحن االلبانح (ت  5 0هح).
 .5طبق ححات الالقه ححاء  ،ألبح ح إس حححاق إبح حراهيم ب ححن علح ح الاليروزآب ححادق الب ححيرازق ( ت
 5هح )  ،دار القلم ح بيروت .

 .5الطبقات الكبر  ،ألب عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الزهحرق البصحرق كاتحب

الواقدق ( ت  50هح )  ،مهسسة دار التحرير للطبع والنبر ح القاهرة .

هح )

 .50العنحايحة علحى الهدايحة  ،ألكمل الديحن محمد بحن مححمود البابرت ح ( ت

 ،بهامش فتح القدير  ،ط  ،المطبعة الكبر األميرية ح مصر  5 3هح .

 .5فتح البارق برح صححيح البعحارق  ،للححافظ بحهاب الحدين أبح الالضحل أحمحد بحن

عل بن محمد بحن محمحد بحن حجحر العسحقالن ( ت  3ه ح)  ،تحقيحق :عبحد العزيحز

بن باز  ،الطبعة أألولى  ،دار الكتب العلمية ح بيروت ،

م.

 .5الالواكه الدوان  ،ألحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النالراوق  ،دار الالكر .
 .55كب ححاف القنح ححا  ،لمنصح ححور بح ححن يح ححونس ب ححن إدريح ححس البهح ححوت  ،تحقيح ححق  :هح ححالل
مصلح مصطالى  ،دار الالكر ح بيروت  50 ،هح .

 .55كبححف العال ححاء  ،إلسححماعيل ب ححن محمححد العجل ححون الج ارح ح ( ت

تحقيق  :أحمد القالش  ،ط ، 5مهسسة الرسالة ح بيروت  503 ،هح .

 .53لسحان العرب  ،لمححمحد بحن مكرم بحن منحظور اإلفريق ح المصحرق ( ت

 ،ط  ،دار صادر ح بيروت .

3
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 .5المبححد فح بححرح المقنححع  ،إب حراهيم بححن محمححد بححن عبححد اهلل بححن ماللححح الحنبلح أبححو

إسحاق( ت 5

هح )  ،المكتب اإلسالم ح بيروت  500 ،هح .

 .5المبسححوط  ،لممححام بححمس أألئمححة أبح بكححر محمححد بححن أبح سححهل السرعس ح ( ت

 5 5هح)  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ح بيروت .

 .5مجمع األنهر ف برح ملتقحى أألبححر  ،لعبحد الحرحمن بحن البحيب محمحد سحليمان

المعروف بح( داماد )( ت

 0هح )  ،دار الطباعة العامرة ح

 5هح .

.5مجمع الزوائد ومنبع الالوائد  ،للحافظ نور الدين عل بحن أب ح بكحر الهيثم ح ( ت
 0هح ح)  ،بتحريححر الحححافظين الجليلححين  :الع ارق ح وابححن حجححر  ،الطبعححة الثانيححة  ،دار
م.

الكتاب العرب ح بيروت ،

.30المجمححو بححرح المهححذب  ،لممححام أب ح زكريححا مح ح الححدين بح حن بح حرف النححووق ( ت
هح ) إدارة المطبعة المنيرية ح مصر .

.3المحلحى  ،ألبح محمحد علح بحن أحمحد بحن سحعيد بحن ححزم ( ت  53ه ح) المكتححب

التجارق للطباعة والتوزيع والنبر ح بيروت .

.3معتار الصحاح ،لمحمد بن أبح بكحر بحن عبحد القحادر الحرازق( ت

الرسالة ح الكويت .

 .35ا لمستدرك على الصحيحين ف الحدي

ه ح ) دار

 ،لممام أب عبحد اهلل محمحد النيسحابورق

المعروف بح( الحاكم )( ت  503هح )  ،النابر مكتبة النصر الحديثة ح الريا

.

.35مسححند أإلمححام أحمححد بححن حنبححل  ،لممححام أحمححد بححن حنبححل ( ت  5هح ح)  ،الطبعححة
أألولى  ،دار صادر للطباعة والنبر ح بيروت ،

م.

 .33مسند أبح يعلحى  ،أحمحد بحن علح بحن المثنحى أبحو يعلحى الموصحل التميمح ( ت
 50هح ح )  ،تحقيححق  :حسححين سححليم أسححد  ،الطبعححة األولححى  ،دار المححةمون للت ح ار

دمبق  505 ،هح ح 5

م.

3

ح
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.3المصححنف  ،ألب ح بكححر عبححد اهلل بححن محمححد بححن إب حراهيم بححن عثمححان بححن أب ح بححيبة

الكوف العبس ( ت  53هح )  ،عنى بتصحيحه ونبره وتنسيقه  :مححب السحنة عبحد
العالق عان أألفاان  ،المطبعة العزيزية ح الهند ،

م.

 .3مطال ححب أولح ح النه ححى فح ح ب ححرح غاي ححة المنته ححى  ،لمص ححطالى ب ححن س ححعد ب ححن عب ححدة

الرحيبان  ،المكتب اإلسالم .

.3مان ح ح المحت ح ح اج الح ححى معرفح ححة معح ححان ألالح ححاظ المنهح ححاج  ،للبح ححيب محمح ححد الب ح حربين

العطيححب ( ت

القاهرة 3 ،

م.

هح ح )  ،بححركة مكتبححة ومطبعححة مصححطالى البححاب الحلبح ح وأوالده ح

 .3المان على معتصر أإلمام أب القاسم عمر بحن الحسحين بحن عبحد اهلل العرقح ،

لممام موفق الحدين أبح محمحد عبحد اهلل بحن أحمحد بحن محمحد بحن قدامحة ( ت 0

طبعة بةألوفسيت  ،دار الكتاب العرب ح بيروت 5 ،

ه ح)

م.

 . 0المالص ححل فح ح أحك ححام المح حرأة والبي ححت المس ححلم فح ح البح حريعة اإلس ححالمية  ،ت ححةليف :

األسح ححتاذ الح ححدكتور عبح ححد الك ح حريم زيح ححدان  ،ط  ،مهسسح ححة الرسح ححالة  ،بيح ححروت  5 5هح ح ح

5

(ت

م.

.منح الجليل على معتصر عليل  ،الب عبد اهلل محمد بن احمد بن محمد علحيش
هح)  ،مكتبة النجاح ح ليبيا .

 .المهححذب  ،ألبح ح إسحححاق إبح حراهيم بححن علح ح بححن يوس ححف البححيرازق ( ت

5ه ح ح )

مطب ححو م ححع المجم ححو  ،الطبع ححة الثاني ححة  ،مطبع ححة مكتب ححة مص ححطالى الب ححاب الحلبح ح ،
 5هح ح 3

م

. 5مولححد العلم حاء ووفيححاتهم  ،محمححد بححن عبححد اهلل بححن احمححد بححن سححليمان الربع ح ( ت
 5ه ح ح )  ،تحقي ححق  :د .عب ححد اهلل احم ححد س ححليمان الحم ححد  ،ط  ،دار العاص ححمة

الريا

 5 0 ،هح .

3 5

ح
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 . 5النظرية العامة للقضحاء فح اإلسحالم  ،تحةليف  :األسحتاذ الحدكتور  :محيح هحالل
الدرسحات اإلسحالم فح ديحوان الوقحف السحن
السرحان  ،ط  ،مركز البحو و ا
 00م .

. 3نيل األوطار من أحادي
محمد البوكان ( ت 30

باحداد

سيد أألعيار برح منتقى أألعبار  ،لمحمد بحن علح بحن
م.

هح )  ،دار الجيل ح بيروت 5 ،

 .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمحان  ،ألبح العبحاس بحمس الحدين أحمحد بحن محمحد

بن أبح بكحر بحن علكحان ( ت

ه ح )  ،حققحه وعلحق حوابحيه  :محمحد محيح الحدين

عبد الحميد  ،ط  ،مكتبة النهضة المصرية ح القاهرة 5 ،

3 5

م.

