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  مقدمة
ًعلى المبعوث رحمة للعالمین سـیدنا محمـد وعلـى آلـه الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم 

   .الطیبین الطاهرین وصحابته الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین
ً نوره على وجه البسیطة والـى حـد هـذه الـساعة، حروبـا انبثاقفلقد واجه اإلسالم منذ ... وبعد 

  .كریة، وحرب فكریةحرب عس: من قبل خصومه تمثلت أهمها في نوعین من الحروب
تمثـــل النـــوع األول عبـــر التـــأریخ بحـــروب الكفـــار والمـــشركین ضـــد األنبیـــاء والمرســـلین ومـــنهم 

  . وضد أتباعه من أمتهeحروبهم ضد الرسول 
أمــا النــوع الثــاني مــن الحــروب فقــد تمثــل عبــر اســتخدام أعــداء اإلســالم للتــشكیك، واالســتهزاء، 

  .رجوا المسلمین من دینهم الحقوالتبشیر العلني والسري ألباطیلهم لیخ
ًولــیس هــذا بــاألمر العجیــب مــن قبــل هــؤالء بــل العجیــب فــي األمــر هــو أن یجــدوا لهــم عمــالء 

ًوأدعیاء وأنصارا من صفوف المسلمین، یعـاونونهم مـن حیـث یـشعرون أو ال یـشعرون  عبـر تبنـي .. ً
  .أفكارهم المسمومة والترویج لها

هـا هـو اتهـام اإلسـالم باإلرهـاب، أو الوحـشیة، أو القـسوة وكانت من تلك األفكار التـي روجـوا ل
من خالل تطبیقه لنظام جنائي یختلف في كثیر من جزئیاته عن بقیة األنظمة الجنائیة الموجودة في 

  .العالم
ممــا دعــاني أنــا وزمیلــي بعــد أن عرضــت علیــه الفكــرة للكتابــة فــي هــذا الموضــوع لكــي نحــوز 

ة أمــام هجمــات خــصومها فنحــصل علـى أجــر الجهــاد فــي ســبیل شـرف الــدفاع عــن الــشریعة اإلسـالمی
  . لدى بعض من خدعوا بهالخاطئاهللا، ولكي نصحح هذا المفهوم 

  :وقد كان منهجنا في البحث هو ما یأتي
الكتـــاب، : التــدلیل علـــى مفــردات ومواضـــیع البحــث مـــن خـــالل الرجــوع إلـــى المــصادر األصـــلیة )١

 .والسنة، واإلجماع، والقیاس
ء الفقهاء قدر اإلمكان دون اإلكثار من ذكر االختالفات الفقهیة في الموضوع، أو التعرض آلرا )٢

 .الجزئیة المتكلم عنها وذلك خشیة اإلطالة واتساع حجم الموضوع أكثر من الالزم
ال نــدعي فــي بحثنــا المتواضــع هــذا أننــا تعرضــنا لجمیــع مظــاهر الرحمــة بالجنــاة عنــد اســتیفاء  )٣

مــن مظــاهر (ًة ولــذلك جــاء العنــوان منــسجما مــع مفــردات البحــث الحــدود فــي الــشریعة اإلســالمی
 ).الرحمة بالجناة عند استیفاء الحدود في الشریعة اإلسالمیة

 أن نكون قد وفقنا فـي كتابتنـا لهـذا البحـث المتواضـع فـإن كـان فیـه نرجوًولیس آخرا ... ًأخیرا 
وآخـر دعوانـا أن ... لـشیطان ٕمن صـواب فمـن اهللا تعـالى، وان كـان فیـه مـن خطـأ فمـن عنـدنا ومـن ا

  .الحمد هللا رب العالمین
  

  الباحثان
  

  



 ٣

  المبحث األول
  أهمیة الرحمة في اإلسالم ومفهوم الحد والحكمة منه

  :ویحتوي على ثالثة مطالب هي
  أهمیة الرحمة في اإلسالم: المطلب األول

ــ رع منهــا إن الرحمــة خلــق أصــیل مــن أخــالق هــذا الــدین الحنیــف، لهــا فیــه جــذور عمیقــة، تتف
ابتـداء، ) الرحمـة(أغصان وأفنان، تغطي بظلهـا الـوارف النـدي، حیـاة المـسلم كلهـا، ونـشاطه أجمـع، فــ

 اختـار صـفات جلیلـة متعـددة، لكنـه سـبحانه، ألمـر مـا، Uصفة من صـفات اهللا تعـالى، ومـع أن هللا 
مــد هللا رب العــالمین، الح: إذا وقفــوا بـین یدیــه فـي الــصالة قـالوا، ًلعبـاده أن یــرددوا صـفة الرحمــة دائمـا

بــسم اهللا الــرحمن الــرحیم، : ٕالــرحمن الــرحیم، واذا فعلــوا أي أمــر هــام مــن أمــور حیــاتهم بــدءوه بقــولهم
  . )١(وذلك لتتأصل في نفوس المؤمنین معاني الرحمة، ولتطمئن قلوبهم بأن ربهم رحمن رحیم

ه فـي القـرآن الكــریم وممـا یـدل علـى أهمیـة هـذا الخلـق ورود الكثیـر مــن اآلیـات التـي تؤكـد علیـ
ِكتب على نـفسه الرحمة ليجمعنَّكم إلى يـوم اْلقيامة ال ريب فيه(: قول اهللا جل شأنه: منها ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ََ ََ ْ َِ َ َِ ْ ُ َْ ْ َ َّ َ َ َ َ َ()٢(.  

ًأي وعد بها فضال منه وكرمـا فلـذلك أمهـل، وذكـر الـنفس هنـا عبـارة : جاء في تفسیر القرطبي ً
لوسـائط دونـه ومعنـى الكـالم االسـتعطاف منـه تعـالى للمتـولین عنـه عن وجوده وتأكید وعده وارتفـاع ا

ٕإلى اإلقبال إلیـه واخبـار منـه سـبحانه بأنـه رحـیم بعبـاده ال یعجـل علـیهم بالعقوبـة ویقبـل مـنهم اإلنابـة 
  .)٣(والتوبة

َورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبـها للذين يـتـقـون (: ومنها قوله سـبحانه ُ ََُّ َ ِ َِِّ َ ُُْ ْ َ َ َ ٍ ْ َ َّْ َ َ َ َ ْويـؤتـون الزكـاة والـذين هـم َِ ُ َ ِ َّ َ ََ ََّ َ ُ ْ ُ
َبآياتنا يـؤمنون ُ َِ ْ ُ ِ ِالذين يـتبعون الرسول النَّبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التـوراة  * ِ َ ْ َّ َِّ ِ ِْ ُ َ ُْ ِ ً ُ ُْ َ َ ُ ََ ِ َّ ََّّ َُِّّ ْ ِ َِ َّ َ ُ   . )٤()واإلنجيلَ

مــا مــن مــسلم وال أي مــن صــفة رحمتــي أنهــا واســعة تبلــغ كــل شــيء : جــاء فــي بعــض التفاســیر
  .)٦(تقوا خاصةاوهي في اآلخرة للذین . )٥(كافر إال وعلیه أثر رحمتي في الدنیا

ًومنها قوله سبحانه واصفا رسوله محمدا  ًeٌباْلمؤمنين رؤوف رحيم(:  بهذه الصفة َ َ ُِ ٌِ ُ َ ِ ْ ِ()٧(.  
َمحمـد رسـول اللـه والـذين (: eومنها قوله تعالى یمدح صحابة رسـوله  ِ َِّ َ ََّ ُ ُ ٌُ َّ ِمعـه أشـداء علـى اْلكفـار َ َّ ُ َ َ ُ َّ ِ َ ُ َ َ

ْرحماء بـيـنـهم ُ َ َْ َُ َ ُ()٨(.  
ً حریصا على تنمیة هذا الخلـق فـي نفـوس أصـحابه حتـى قـال لهـم یومـاeوقد كان  والـذي : ((ً

إنه لیس برحمـة أحـدكم : یا رسول اهللا كلنا رحیم، قال: رحموا، قالواتنفسي بیده ال تدخلوا الجنة حتى 
  . )٩()) العامةولكن رحمة العامة رحمة

ً أن یكــون المــسلم رحیمــا بــأوالده وأقاربــه فقــط الن هــذا شــيء تــدعو إلیــه الفطــرة eولــم یقــصد 
  واهللا اعلم. ً یكون المسلم رحیما بالخلق كافةاإلنسانیة، لكنه أراد أن

ًوقال معلما لهم ولنا أیضا   .)١٠())إرحموا من في األرض یرحمكم من في السماء: ((ً
م لیـــشمل جمیـــع أصـــناف الخلـــق فیـــرحم البـــر والفـــاجر والنـــاطق والـــبهم  بـــصیغة العمـــوeأتـــى 

  . )١١(والوحوش والطیر
مـن ال یـرحم : (( مـن االبتعـاد أو التخلـي عـن هـذا الخلـق القـویم بقولـهeومن هنـا كـان یحـذر 



 ٤

  .)١٢())الناس ال یرحمه اهللا
ًوقوله محذرا أیضا   .)١٣())ال تنزع الرحمة إال من شقي: ((ً
 ألن الرحمة في الخلق رقة القلب والرقة في القلـب عالمـة اإلیمـان فمـن ال :قال بعض العلماء

  .)١٤(رقة له ال إیمان له ومن ال إیمان له شقي فمن ال یرزق الرقة شقي
ألجل كل ما تقدم لم تغفل الشریعة اإلسالمیة هذا الخلق العظـیم حتـى فـي إقامـة الحـدود علـى 

ٕالحدود صادرة عن رحمة الخلق وارادة اإلحسان إلیهم، : (- رحمه اهللا–ُالجناة یقول اإلمام ابن تیمیة  َ ُ
ُولهذا ینبغي لمن یعاقب الناس على ذنوبهم أن یقصد بذلك اإلحسان إلیهم والرحمـة لهـم، كمـا یقـصد  ُ

ُالوالد تأدیب ولده، وكما یقصد الطبیب معالجة المریض ُ ِ()١٥(.  
سـببها مـن الفاعـل الـذي تحـق علیـه، لذلك لم توجب الشریعة العقوبة على الجاني مـا لـم یتولـد 

ََأال تــزر وازرة وزر ُأخــرى(: وهــذا المبــدأ أســتقي مــن قولــه تعــالى ْ ََ َ َ ُْ ِ ٌ ِ ِ  والحكــم المــستنبط مــن هــذه اآلیــة .)١٦( )َّ
القرآنیة الكریمة عدم سریان العقوبة إلى غیر فاعل الجریمة أو المتسبب بوجودهـا، ولهـذا ال یـستوفى 

 لـئال یتـضرر الجنـین وهـو نفـس بریئـة لـم -ً كما سنفصل الحقا–لها الحد من الحامل حتى تضع حم
ًتقترف ذنبا موجبا لإلضرار بها، ویشترط في العقاب أن ینزل بالفاعل الذي كان مؤهال  ً ًشـرعا إلنـزال ً

فعـل الالعقاب به ولهـذا ال تـستوفى الحـدود وال القـصاص مـن الـصبیان والمجـانین والمـستكرهین علـى 
ــ*المحــرم م رفــع عــن هــؤالء فــسقطت األهلیــة التــي یجــب أن تتــوفر فــي الــذي یجــب أن تنــزل  ألن القل

ُرفع القلم عن ثالثة: ((eلقول الرسول . )١٧(العقوبة به عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى : ُ
  .)١٨())یبلغ، وعن المجنون حتى یفیق

  .)١٩()ن علمهال حد إال على م: (tكما ال یقام الحد على من جهل التحریم لقول عثمان 
 جریمـة مـن جـرائم الحـدود ارتكـابكما ال یقـام الحـد عنـد ثبـوت شـبهة لـدى القاضـي فـي ثبـوت 

  .)٢٠())ًادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا: ((eلقول الرسول 
إدرءوا الحــدود عــن : ((eقــال رســول اهللا :  قالــت- رضـــي اهللا عنهــا–ولمــا روي عــن عائــشة 

ًلمسلم مخرجا فخلو سبیله فإن اإلمام أن یخطئ في العفو خیر له المسلمین ما استطعتم فإن وجدتم ل
  .)٢١())من أن یخطئ في العقوبة

 لـه عنــد ةإلـى غیـر ذلـك مـن األدلـة التـي تـدل علـى أثـر هـذا الخلـق ومراعـاة الـشریعة اإلسـالمی
  .ًإقامة الحدود والتي سنذكرها في بحثنا المتواضع الحقا إن شاء اهللا

  
  
  
  
  

  هوم الجنایةمف: المطلب الثاني
ًهو ما تجنیه من شر أي تحدثه تسمیة بالمصدر مـن جنـى علیـه شـرا وهـو عـام إال أنـه : الجنایة لغة



 ٥

  .)٢٢(أخذه من الشجرخص بما یحرم من الفعل وأصله من جني الثمر وهو 
  .)٢٣(ًهي كل فعل محظور یتضمن ضررا على النفس وغیرها: ًواصطالحا

  .)٢٤(لحدود، وجرائم التعزیر، وجرائم القصاص والدیاتوالجنایة بمعناها العام تشمل جرائم ا
  

  مفهوم الحد: الثالثالمطلب 
ّالحـــاجز بـــین الـــشیئین وحـــد الـــشيء منتهـــاه، والحـــد المنـــع ومنـــه قیـــل للبـــواب حـــداد : الحـــد لغـــة َ

ًوللسجان أیضا إمـا ألنـه یمنـع عـن الخـروج أو ألنـه یعـالج الحدیـد مـن القیـود، وحـده أقـام علیـه الحـد، 
  .)٢٥(ًمي حدا ألنه یمنع عن المعاودةٕوانما س

  .)٢٦(Uًفهو عقوبة مقدرة وجبت حقا هللا : ًأما تعریف الحد شرعا
  .)٢٧(ًوعلى هذا فال یسمى التعزیر حدا ألنه عقوبة غیر مقدرة بل موكولة إلى رأي اإلمام

ً ألنه وان كان مقدرا لكنه یجب حقا للعبد، فیجري فیه الع-ًحدا–ًوال یسمى القصاص أیضا  فو ً
  .)٢٨(والصلح

ألنهـا مقــدرة : لمنعهــا الوقـوع فـي الكبــائر، أو مـن التقــدیر: وسـمیت الحـدود بــذلك إمـا مــن المنـع
  .)٢٩(ًشرعا، أو من معنى المحارم ألنها كفارة لها وزواجر عنها

  )٣٠(:وتنقسم الجنایات الموجبة للحد عند فقهاء الحنفیة والحنابلة الى خمسة اقسام هي
 .حد الزنا )١
 .حد القذف )٢
 .حد السرقة )٣
 ).قطع الطریق(حد الحرابة  )٤
  .حد الخمر )٥

  :)٣١(اما عند فقهاء الشافعیة والمالكیة فتنقسم الى سبعة اقسام هي
 .حد الردة )١
 .حد البغي )٢
 .حد الزنا )٣
 .حد شرب المسكرات )٤
 .حد القذف )٥
 .حد السرقة )٦
 ).قطع الطریق(حد الحرابة  )٧
  

لرحمـة بالجنــاة فــي جمیـع الحــدود بمــا  لنتطـرق الــى مظــاهر االــرأيا ذوسـناخذ فــي بحثنــا المتواضـع بهــ
  ). ، والبغيةالرد(فیها حدي 

  الحكمة من الحد: الرابعالمطلب 
قبل أن نتكلم عن الحكمة أو الهدف من إقامة الحد ینبغي أن نشیر إلى أن تعالیم اإلسـالم لـم 



 ٦

ـــى منـــع الجریمـــة  ـــة لحمایـــة المجتمـــع وصـــیانته مـــن الجریمـــة، وانمـــا عملـــت عل ٕتقتـــصر علـــى العقوب
مكافحتها قبل وقوعها فأحاطت المسلم من جمیع نواحیه بحصون منیعة تحمیه وتصونه من التردي و

في مهاوي الرذیلة والمعاصي عن طریق إصالح الفرد وتهذیبه وغرس اإلیمان في قلبـه وتحـذیره مـن 
ٕارتكـــاب المحرمـــات، وانـــذار مـــن یتـــردى فیهـــا بـــسوء العاقبـــة، والـــزام الفـــرد والجماعـــة بمحاربتـــه ومنـــ ع ٕ

المنكــرات واآلثــام والــشر والفــساد وســد الطــرق واألبــواب الموصــلة إلیهــا، وفــتح األبــواب الحــالل التــي 
عــن الحــرام، وتــشریع العبــادات التــي تطهــر النفــوس وتنقــي األرواح وتحفظهــا مــن الوقــوع فــي تغنــي 

  . )٣٢(المعاصي واآلثام
دور إقامة الحدود لردع النفوس فإذا ارتكب الفرد بعد ذلك الكبائر وانتهك الحرمات، فهنا یأتي 

: - رحمــــه اهللا–المریـــضة وزجرهــــا عـــن غیهــــا، وفـــي هــــذا المعنــــى یقـــول اإلمــــام المـــاوردي الــــشافعي 
والحـدود زواجــر وضـعها اهللا تعــالى للـردع عــن ارتكـاب مــا حظــر، وتـرك مــا أمـر لمــا فـي الطبــع مــن (

عـالى مـن زواجـر الحـدود مـا یـردع فجعـل اهللا ت. مغالبة الشهوات الملهیة عن وعد اآلخرة بعاجل اللـذة
ًبه ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة وخیفة مـن نكـال الفـضیحة لیكـون مـا حظـر مـن محارمـه ممنوعـا،  ً

َِّومــا أرســلناك إال (: ًومــا أمــر مــن فروضــه متبوعــا فتكــون المــصلحة أعــم والتكلیــف أتــم قــال اهللا تعــالى َ َْ َ َْ َ َ
َرحمة للعالمين ِ َ َ ِْ ً َ ٕستنقاذهم من الجهالة، وارشادهم من الضاللة، وكفهـم عـن المعاصـي یعني في ا. )٣٣()َْ

  .)٣٤()وبعثهم على الطاعة
إن الطباع البشریة : ( - رحمه اهللا -وفي نفس المعنى یقول اإلمام عبد اهللا الموصلي الحنفي

والشهوة النفسانیة مائلة إلى قضاء الشهوة واقتناص المالذ وتحصیل مقصودها ومحبوبها من الشرب 
ًالزنا والتشفي بالقتـل وأخـذ مـال الغیـر واالسـتطالة علـى الغیـر بالـشتم والـضرب خـصوصا مـن القـوي و

ًعلــى الــضعیف، ومــن العــالي علــى الــدنيء، فاقتــضت الحكمــة شــرع هــذه الحــدود حــسما لهــذا الفــساد، 
ْولكـم (: ًوزجرا عن ارتكابه لیبقى العالم على نظم االستقامة، مـاال یخفـى، والیـه اإلشـارة بقولـه تعـالى ُ ََ

ٌفي اْلقصاص حياة َ َ ِ َ ِ   .)٣٦()القتل أنفى للقتل: ومن كالم حكماء العرب. )٣٥()ِ
 - فــي هــذه التــشریعات–وهــذا موافــق لمــا فــي التــشریعات الحدیثــة إذ ینبغــي أن تــؤدي العقوبــة 

  : وظیفتین
ٕوظیفة خلقیة، وهي أنها توقع على المجـرم لتهذیبـه وتأدیبـه واصـالحه فـال یعـود : إحداهما إلـى ُ

  .اإلجرام
وظیفة اجتماعیة، وهي أنها توقع لحمایة المجتمع من شروط المجـرم وآثامـه ویكـون : وثانیهما

  .ذلك بمعالجة الجرم أو استئصاله حسب كل حالة
  .)٣٧(ومن استقراء النصوص الشرعیة نجدها سباقة الى تلك األفكار الحدیثة

یوم من إمام عادل خیر مـن عبـادة (: ( على ضرورة إقامة الحدود بقولهeولذلك أكد الرسول 
  .)٣٨())ًستین سنة وحد یقام في األرض بحقه أزكى من مطر أربعین صباحا

ًألن فـــي إقامـــة حـــد الـــسرقة حفظـــا ألمـــوال النـــاس، وفـــي إقامـــة حـــد الزنـــا حفظـــا ألنـــسابهم مـــن  ً
ًاالختالط، وفي إقامة حد القذف حفظا ألعراضـهم وكـرامتهم، وفـي إقامـة حـد الـشرب حفظـا لع قـولهم، ً

ًوفـــي إقامـــة حـــد الـــردة حفظـــا لـــدینهم، وفـــي إقامـــة حـــد البغـــي حفظـــا لنظـــام الدولـــة الـــسیاسي وحفظـــا  ً ً



 ٧

  .الستقرارها
  

  المبحث الثاني
   والبغي*من مظاهر الرحمة بالجناة عند استیفاء حدي الردة

  :ویحتوي على مطلبین
  من مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد الردة: األولالمطلب 

 :استیفاء الحد من المرتد قبل استتابتهعدم  )١
  .)٣٩(أجمع العلماء على أن من ارتد عن اإلسالم وجب علیه القتل

ْومــن يـرتــدد مــنكم عــن دينــه فـيمــت وهــو كــافر فأولئــك حبطــت (: واألصــل فــي ذلــك قولــه ســبحانه َْ ِ َ َ ََ ِ َِ َُ ٌَ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ ْ ِْ َ ْ ُْ ْ ِ ْ َ
َأعمــالهم فــي الــدنـيا واآلخــرة وأول ُُ ََ َ َِ َ ِ ْ َ ْ ُّ ِ ْ ُ َئــك أصــحاب النَّــار هــم فيهــا خالــدونْ ُ ِ َ ََ ِ ْ ُ ِْ ُ َ َ : e، ومــا صــح عــن الرســول )٤٠()ِ

  .)٤١())من بدل دینه فاقتلوه((
عمـر بـن الخطـاب وعلـي : إال أنه ال یقتل حتى یستتاب ثالثـة أیـام عنـد أكثـر أهـل العلـم مـنهم

وبعـض الحنفیـة ٕ واألئمة مالـك واألوزاعـي واسـحاق بـن راهویـه yبن أبي طالب وعبد اهللا بن مسعود 
  .)٤٢(وهو أحد قولي الشافعي، وروایة عن اإلمام أحمد وهو مذهب الزیدیة

 فقد روي عن عبد الرحمن بـن محمـد ابـن tوتقدیر المدة بثالثة أیام مستنبطة من فعل عمر 
 رجــل مــن قبــل أبــي tقــدم علــى عمــر بــن الخطــاب : ((عبــد اهللا بــن عبــد القــاري عــن أبیــه، أنــه قــال

ِهـل كـان فـیكم مـن مغربـة: ثم قال له عمـر. له عن الناس، فأخبرهموسى األشعري فسأ َ : خبـر؟ فـال* ُ
ُقربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قال. نعم، رجل كفر بعد إسالمه ُ أفال حبستموه : ُ

ُثالثا، وأطعمتموه كل یوم رغیفا، واستتبتموه لعله یتوب ویراجـع أمـر اهللا، ثـم قـال عمـر ً إنـي لـم اللهـم : ً
َأحضر ولم أمر ولم أرض، إذ بلغني ُ(()٤٣(.  

  :وهناك آراء أخرى في تحدید مدة االستتابة منها
ً أخذ رجال من بكر بـن وائـل تنـصر - كرم اهللا وجهه–ًما روي عن العالء أبي محمد أن علیا 

  .)٤٤(ًبعد اإلسالم فعرض علیه اإلسالم شهرا فأبى فأمر بقتله
  .)٤٥(ٕم ثالث مرات فإن تاب واال قتلیدعى إلى اإلسال: وقال الزهري

ًیستتاب محبوسا أبدا: وقال النخعي والثوري ً)٤٦(.  
ِوما تقدم من هذه األقوال یـدل علـى أنـه ینبغـي اسـتتابة المرتـد قبـل قتلـه رحمـة بـه وتعلیـل ذلـك 

فــان تــاب وتلفــظ . )٤٧(ربمــا عرضــت لــه شــبهة اقتــضت ردتــه فیــسعى فــي إزالتهــا: عنــد الفقهــاء هــو أنــه
دتین وأقلع عما وقعت به الردة وندم عن كل ما صدر وعزم على أن ال یعود لمثله وقضى ما بالشها

ُقـل للـذين كفـروا (: فات من واجبات لشرع في مدة الردة، حكم علیه بالعودة إلى اإلسالم لقوله تعـالى َ َ َ ِ َِّ ْ ُ
َإن يـنتـهــوا يـغفــر لهــم مــا قــد ســلف َ َ َ ُ َْ َ ْ ُْ َُ َ ْ َْ ْ  وجــب علــى اإلمــام أو نائبــه أن یــأمره فـإن لــم یعــد لــذلك بنفــسه. )٤٨()ِ

  .)٥٠(ٕفإن أسلم واال قتل. )٤٩(ًبذلك فورا
ًفــإن قتلــه قاتــل قبــل عــرض اإلســالم علیــه أو قطــع عــضوا منــه كــره ذلــك لــه، وال ضــمان علیــه 
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ُأو عزر لعدوله المأمور به . )٥١(لكنه إذا فعل ذلك بغیر إذن اإلمام ُأدب على ما صنع عند الحنفیة 
مـن قتلـه قبـل ان یـستتاب فقـد اسـاء : وقال المالكیـة. )٥٢(إلمام عند الشافعیة والحنابلة والفتیاته على ا
  .)٥٣(وال ضمانة علیه

  

 :اإلحسان إلى المرتد حال حبسه ودعوته إلى اإلسالم بالحسنى )٢
من مظاهر الرحمة بالمرتد عند حبسه هو إطعامه وعدم تجویعه أو تعطیشه لقول سیدنا عمر 

tًفال حبستموه ثالثا، وأطعمتموه كل یوم رغیفاأ: (( في شأن المرتد ً(()٥٤(.  
ًومــا علمــت فــي إســتتابته تجویعــا وال تعطیــشا : ( قولــه-رحمــه اهللا–وقــد نقــل عــن اإلمــام مالــك  ً

  .)٥٥()وأرى أن یقات من الطعام ماال ضر معه
  .)٥٦(وال یعاقب في فترة حبسه بالضرب أو غیره كما قال بعض المالكیة

وتكــرر دعایتــه لعلــه ینعطــف قلبــه . )٥٧(ي كــل یــوم مــن أیــام التأجیــلویعــرض علیــه اإلســالم فــ
  .)٥٨(ویراجع دینه

ُإن لم تسلم تقتل، وكذا ال یخوف بغیره: وال یخوف بالقتل عند فقهاء المالكیة فال یقال له ُ)٥٩(.  
  واهللا أعلم.  ال عن إكراه واطمئنانوذلك لكي تكون عودته لإلسالم عن قناعة

 :لحد علیهإحسان قتله عند إقامة ا )٣
 حــسب –ٕإن تـاب المرتـد برجوعــه لإلسـالم فــال یقتـل واال إن لــم یتـب حتــى تمـت األیــام الثالثـة 

 أوبــضرب عنقــه بالـــسیف، بــال إحــراق ونحـــوه . )٦٠(ُ بغـــروب الیــوم الثالــث قتـــل-رأي جمهــور الفقهــاء
تعــذبوا مــن بــدل دینــه فــاقتلوه وال : ((eأو تكــسیر لقــول الرســول * تغریــق أو خنــق أو ســلخ أو خوزقــة

إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا : ((eولقوله . )٦١()) یعني النار-بعذاب اهللا
  .)٦٢())القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ولیحد احدكم شفرته ولیرح ذبیحته 

  .)٦٣( أروح للمقتول- القتل بالسیف–وألن 
لیـه، ألن الغـرض مـن إقامـة الحـد هـو وهذا كله من مظـاهر الرحمـة بالمرتـد عنـد إقامـة الحـد ع

  .ًالزجر وحمایة المجتمع اإلسالمي من الجریمة، ال التنكیل واالنتقام وال التمثیل كما أسلفنا سابقا
 :تأخیر استیفاء حد الردة من الحامل حتى تضع )٤

 إن كانـت –من مظاهر الرحمة بالمرأة المرتدة أنه یؤخر استیفاء الحد منها حتى تضع حملها 
ٕ وان كانت ترضع فتؤخر حتى تجد من یرضـع ویقبـل الولـد، )٦٤(. وتجد من یرضع لها طفلها-ًحامال

ًوكـذا تـؤخر التــي لیـست بحامـل حیــث كانـت متزوجـة أو مطلقــة طالقـا رجعیـا أو كانــت سـریة  حتــى *ً
تستبريء بحیضه واحدة إذا كانت تحیض ولو في كل خمس سنین فأكثر، وأما إذا كانـت ال تحـیض 

مـشكوك فیـه فـال تـستبريء إال إذا كانـت ممـن تحمـل أو ممـن یتوقـع حملهـا، وحینئـذ لضعف أو یـأس 
فإنها تستبريء بثالثة أشهر إال أن تحیض في أثنائها، وكل هذا فیمن لها زوج أو سـید مرسـل علیهـا 

ًواال فال استبراء إال أن تدعي حمال، أختلف أهل المعرفة في ذلك أو شكوا ٕ)٦٥( .  
  *ر الرحمة بالجناة عند استیفاء حد البغيمن مظاه: الثانيالمطلب 

 :ٕمراسلة سلطان المسلمین للبغاة وازالة المظالم عنهم )١
 الـــى وجـــوب مراســـلة إمـــام المـــسلمین للبغـــاة فیـــسألهم عـــن مـــا :ذهـــب فقهـــاء الـــشافعیة والحنابلـــة



 ٩

ِوإن طائ(: ٕینقمــون منــه، فــإن ذكــروا مظلمــة أزالهــا وان إدعــوا شــبهة كــشفها لهــم لقولــه تعــالى َ ْ َفتــان مــن َِ ِ ِ َ َ
َاْلمؤمنين اقـتتـلوا فأصلحوا بـيـنـهما ُُ َ َْ ُ ِ ْ ََ ُ ََ ْ َ ِ ِ   .)٦٧(واإلصالح إنما یكون بذلك. )٦٦()ْ

وقــال فقهــاء . )٦٨( یــدعو أهــل حــروراء ونــاظرهم قبــل قتــالهمt بعــث ابــن عبــاس tًوألن علیــا 
  .)٦٩(الحنفیة یستحب ذلك النه اهون االمرین فلعهم ان یرجعوا

ًا ال یحــل أزالــه، وان كــان حــالال لكــن التــبس علــیهم فاعتقــدوا أنــه فــان كــان مــا ینقمــون منــه ممــ ٕ
مخالف للحق بین لهم دلیله وأظهر لهـم وجهـه فـإن رجعـوا عـن البغـي وطلـب القتـال تـركهم، فـإن أبـوا 
الرجوع وعظهم وخوفهم بالقتال ألن المقصود دفع شرهم ال قتلهم فإن رجعوا إلى الطاعة تركهم، فإن 

ً رجــوعهم أنظــرهم وجوبــا حفظــا لــدماء -ســلطان المــسلمین–یــروا رأیهــم ورجــا طلــب البغــاة مــدة حتــى  ً
ًالمسلمین وان خاف منهم مكیدة لم ینظرهم وقاتلهم بعد كل ما تقدم وجوبا وعلى رعیته معونته ٕ)٧٠( .  

  .)٧١(وال یجوز قتالهم قبل ذلك ألنه یفضي إلى القتل والهرج والمرج قبل دعاء الحاجة إلیه
 ألنهم مسلمون، وألن -كما أسلفنا إال إن خاف منهم المكیدة – بالقتال -طانالسل–وال یبدؤهم 

 قاتلهم حتى یفرق جمعهـم -بالقتال–قتالهم لدفع شرهم فما لم یتوجه الشر منهم ال یقاتلهم، فإن بدأوه 
ِفإن بـغت إحداهما على األخرى فـقاتلوا التي تـبغي(: لقوله تعالى ْ َ ِ َِّ ُ ْ ََ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ِ ِْ َ ألنهـم ارتكبـوا معـصیة بمخالفـة و. )٧٢()َ

  .)٧٣(الجماعة فیجب صدهم عنها
مما تقدم نلمس حرص الـشریعة اإلسـالمیة علـى حفـظ دمـاء المـسلمین، وحرصـها إلـى ضـرورة 
أن یـــسمع ســـلطان المـــسلمین لـــرأي مخالفیـــه مـــن الخـــارجین علیـــه، وأن یتفـــاوض معهـــم ویحـــاول حـــل 

 ضــدهم، وهــذا كلــه مــن مظــاهر رحمــة الدولــة مــشاكله معهــم بــالطرق الــسلمیة قبــل أي إجــراء عــسكري
  .اإلسالمیة برعایاها

  
 :تحریم قتالهم بما یعم كالقذائف المدمرة إال للضرورة )٢

مـن مظــاهر الرحمـة مــع البغـاة حــین قتـالهم هــو أنـه ال یقــاتلون بعظـیم كنــار ومنجنیـق وقــذائف 
، إال فـي حالـة الـضرورة ٕمدمرة، وتغریق والقاء الحیات علـیهم وحـصارهم بمنـع الطعـام والـشراب عـنهم

ًبــأن قــاتلوا بتلــك الوســائل فیحتــاج حــاكم المــسلمین إلــى مثــل تلــك الوســائل دفعــا لهــم وبهــذا قــال فقهــاء 
 :وال تقطــع أشــجارهم وال تحــرق مــساكنهم عنــد المالكیــة والـــشافعیة. )٧٤(المالكیــة والــشافعیة والحنابلــة 

النبــل والمنجنیــق وارســال المــاء والنــار علــى یجــوز رمــیهم ب: وقــال الحنفیــة. )٧٥(ألنهــا أمــوال المــسلمین
  .)٧٦(النبات لیال النه من آلة القتال

 هــو تحــریم قتــالهم بالقــذائف المــدمرة او بــالتغریق او التحریــق او حــصارهم :والــذي نــراه راجحــا
 في حالة الـضرورة القـصوى بـان یقاتلونـا بمثـل تلـك الوسـائل فنـضطر إالبمنع الطعام والشراب عنهم 

 مسلمون وقد أمرنا اإلسالم بالرحمة بالكافر حتى فـي حالـة الحـرب ألنهمتهم بالمثل، وذلك الى معامل
 الغرض من قتالهم هو دفعهم وردهـم أن بهذه المعاملة، زیادة على أحق یكون المسلم أولىفمن باب 

ي  مـا دعـت الیـه الـضرورة والتـإال یـستباح مـنهم أن المـسلمین فـال ینبغـي إمـامالى الحـق والـى طاعـة 
  . المسلمین، واهللا اعلمأمریكون تقدیرها الى ولي 

  .والبغاة مسلمون كما أسلفنا. )٧٧(وكما ال یستعان علیهم بكافر ألنه یحرم تسلیطه على المسلم
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 :تحریم قتل مدبرهم وجریحهم ومن ترك القتال منهم )٣
لـى مـن من مظاهر الرحمة بالبغاة هو تحریم قتل مدبرهم وتحریم اإلجهاز على جـریحهم وال ع

نـادى : (( وذلك لما روي عن یزیـد بـن ضـبیعة العبـسي قـال)٧٨(.ترك القتال منهم عند جمهور الفقهاء
ٍعلـــى جـــریحهم وال یقتـــل مـــول ومـــن ألقـــى * منـــادى عمـــار یـــوم الجمـــل وقـــد ولـــى النـــاس أال ال یـــذاف

  .)٧٩())من فشق ذلك علیناأالسالح فهو 
ُال یقــتلن مــدبر وال : ي یــوم الجمــلصــرخ صــارخ لعلــ: ((ولمــا روي عــن مــروان بــن الحكــم قــال ُ

وألن المقــصود . )٨٠())ُیــذفف علــى جــریح، ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن ، ومــن ألقــى الــسالح فهــو آمــن
  . )٨١(كفهم ودفعهم فلم یجز قتلهم كالصائل

 إلــى أن المــدبر أو الجــریح إذا :وذهــب بعــض الفقهــاء وهــم الحنفیــة والزیدیــة وبعــض المالكیــة
ـــة ممتنعـــة  ـــى َهـــرب إلـــى فئ مـــن البغـــاة أو خـــشي منـــه العـــود للقتـــال جـــاز قتـــل مـــدبرهم واإلجهـــاز عل

َِحتـى تفـيء إلـى (:  تعـالىلقولـهجریحهم، ألن الواجب على اإلمام أن یقاتلهم حتى یعـودوا إلـى الحـق،  َ َِ َّ َ
ِأمر اللـه َّ ِ فـإذا كـان لهـم فئـة ینحـازون إلیهـا ال یـزول بغـیهم ألنهـم ینحـازون إلـى فئـة ممتنعـة مـن . )٨٢()َْ

  .)٨٣(البغاة فیعودون إلى القتال
تقتـــضیه الظـــروف هــو تـــرك تقـــدیر األمـــر الــى اإلمـــام أو نائبـــه حــسب مـــا : ًراجحـــاوالــذي نـــراه 

  . الثاني، واهللا أعلمأویراه من مصلحة عسكریة او سیاسیة في األخذ بالرأي األول وحسب ما
 :حبس أسیرهم وعدم غنیمة أموالهم )٤

 یقتــل أســیرهم وال یطلــق بــل یحــبس حتــى تخمــد الفتنــة ومــن مظــاهر الرحمــة بالبغــاة هــو أن ال
وتنقضي الحرب ویتفرق جمع البغاة وال یتوقع عودهم بأن یحدثوا توبة ثـم یخلـى سـبیله حینئـذ، وذلـك 

  .)٨٤(ألن الباغي امتنع من حق واجب علیه فیحبس به كالدین
ده علـیهم ألنهـم كما ال یغنم سلطان المسلمین لهم مال، بل یحـبس ذلـك المـال حتـى یتوبـوا فیـر

ًمـــسلمون واإلســـالم یعـــصم المـــال والـــنفس، وانمـــا یحـــبس المـــال عـــنهم تقلـــیال علـــیهم، وفیـــه مـــصلحة  ٕ
  .)٨٥(المسلمین، فإن تابوا ردت علیهم لزوال الموجب للحبس

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
  )الزنا وشرب المسكرات والقذف(من مظاهر الرحمة بالجناة عند استیفاء حدود 

  :بوفیه ثالثة مطال
  من مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد الزنا: المطلب األول    

 :تلقین الزاني المقر الرجوع عن إقراره قبل استیفاء الحد )١
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من مظاهر الرحمة بالزاني، أنه ینبغي إلمام المسلمین، إذا جاءه الزانـي وأقـر عنـده بالزنـا، أن 
تنحیتـه عـن المجلـس فــإن عـاد ثانیـا، فعـل بــه یزجـره عـن اإلقـرار، ویظهــر الكراهیـة مـن ذلـك، ویــأمر ب

ًمثل ذلك، وان عـاد ثالثـا، فعـل بـه مثـل ذلـك، فـإذا أقـر أربـع مـرات، نظـر فـي حالـه هـل هـو صـحیح : ٕ
ًأن رجــال مــن أســلم : ((t وذلــك لمــا روي عــن جــابر )٨٦(.العقــل، وأنــه ممــن یجــوز اقــراره علــى نفــسه

شــهد علــى نفــسه أربــع مــرات، فقــال لــه  حتــى e فــاعترف بالزنــا فــأعرض عنــه النبــي eجــاء النبــي 
  .)٨٧())نعم فأمر به فرجم: أحصنت، قال: ال، قال:  أبك جنون قالeالنبي 

ما هو؟ الحتمال أنه وطئها فیما دون الفرج واعتقده زنا وألنه : فإذا عرف ذلك، سأله عن الزنا
e؟ وبمـن زنـى؟ ثم یسأله بعد ذلـك كیـف زنـى. )٨٨())لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت: (( قال لماعز

  .)٨٩(وأین زنى؟ الحتمال الشبهة في ذلك، فإذا بین ذلك لزمه الحد لتمام الحجة
 :الرحمة بالزاني عند جلده )٢

مــن مظــاهر الرحمــة بــالزاني غیــر المحــصن عنــد جلــده هــو أن یجلــد بــسوط ال ثمــرة لــه ُأزیلــت 
ً رجــال اعتــرف علــى أن: ((tوذلــك لمــا روي عــن زیــد بــن أســلم . )٩٠(ًعقــده لینــا بــین الجدیــد والعتیــق

فوق هذا، :  بسوط، فُأتي بسوط مكسور فقالe فدعا رسول اهللا eنفسه بالزنا على عهد رسول اهللا 
  .)٩١())بین هذین، فُأتي بسوط قد ركب به والن فأمر به فجلد: فُأتي بسوط جدید لم تقطع ثمرته فقال

جلین ال بــالقوي وال ًویكــون الــضرب متوســطا بــین المتلــف وغیــر المــؤلم ویجلــده رجــل بــین الــر
بالــضعیف لیحــصل المقــصود وهــو االنزجــار بــدون الهــالك، ویفــرق الــضرب علــى األعــضاء ألنــه إذا 
جمع الضرب في مكان واحد ربما أدى الى التلف، والمقصود بالحد الزجر ال اإلتالف، إال أنه یتقـي 

والوجـه، إذ التلـف لـیس األعضاء التي ال یؤمن فیها التلف أو تلف ما لیس بمـستحق كـالرأس والفـرج 
  .)٩٢(بمستحق فالرأس والفرج مقتل، والوجه مكان البصر والشم

ّویجرد الرجل المحدود بالجلد عن ثیابه إال اإلزار ألن نـزع اإلزار یـؤدي إلـى كـشف العـورة فـال 
ینــزع، وال تجــرد المــرأة إال عــن الفــرو والحــشو الن مبنــى حــالهن علــى الــستر، وفــي نــزع ثیابهــا كــشف 

، والستر یحصل بدون الحشو والفرو، وفیهما منع من وصول األلم فینزعـان وتـضرب جالـسة عورتها
  .)٩٣(ألنه أستر لها وأبعد من انكشاف شيء منها

وال یجلــد فــي وقــت شــدید الحــرارة أو البــرودة إذا خیــف علیــه منــه المــوت بــل یــؤخر إلــى وقــت 
  . )٩٤(اعتدال الجو

ًواذا كان من ثبت علیه الحد مریـضا یرجـى بـ رؤه فـال یقـام علیـه الحـد بـل یـؤخر حتـى یبـرأ مـن ٕ
 زنـــت eإن أمـــة لرســـول اهللا : (( أنـــه قـــالt لمـــا روي عـــن علـــي )٩٥(مرضـــه عنـــد جمهـــور الفقهـــاء

فأمرني أن أجلدها فإذا هي حدیثة عهد بالنفاس، فخشیت إن أنا جلدتها أن اقتلهـا فـذكرت ذلـك للنبـي 
eهــو مــریض ربمــا یــؤدي إلــى هالكــه وهــذا لــیس وألن فــي إقامــة الحــد علیــه و. )٩٦())أحــسنت:  فقــال

  .)٩٧(ًمشروعا وال هو المقصود من إقامة الحد
ًأمــا إذا كــان مریــضا بمــرض ال یرجــى بــرؤه، فیقــام علیــه حــد الجلــد وال یــؤخر، ویــضرب بــسوط 

یضرب به ضربة واحدة فـإن كـان علیـه خمـسون * یؤمن معه التلف أو عرجون نخل به مائة شمراخ
كـان بـین أبیاتنـا رویجـل ضــعیف : (( قـالtلـك لمـا روي عـن سـعد بــن عبـادة وذ. )٩٨(غـصنا فمـرتین
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ٍمخدج، فلم یرع الحي إال وهو على أمة من إمائهم یخبث بها، فذكر ذلك سعد بن عبـادة لرسـول اهللا 
eیــا رســول اهللا، إنــه أضــعف ممــا تحــسب لــو : اضــربوه حــده، فقــالوا: ً وكــان ذلــك الرجــل مــسلما فقــال

. )٩٩())ًخذوا له عثكاال فیه مئة شمراخ ثـم اضـربوه بـه ضـربة واحـدة، ففعلـوا: فقالضربناه مئة قتلناه، 
ولـــیس فـــي هـــذا الحـــدیث مـــا یـــدل علـــى اشـــتراط مباشـــرة كـــل ذیـــل مـــن ذیـــول العثكـــول، فیكفـــي مطلـــق 

ًالضرب خروجا من واجب الحد ورفقا بالمحدود المبتلى بالمرض  رحمـه -قـال اإلمـام الـشوكاني. )١٠٠(ً
  :-اهللا

ًم فیمــا إذا إحتملــه المــریض، أمــا إذا لــم یحتملــه كــان ذلــك عــذرا فــي تــرك الحــد، فــان وهــذا الحكــ
إن كـان ضـعیف الجـسم یخـاف علیـه المـوت : وقال بعض فقهـاء المالكیـة. )١٠١(عاش أقیم علیه الحد
  .)١٠٢(یسقط الحد ویسجن

 :عدم استیفاء الحد من المرأة الحامل حتى تلد )٣
ً إن كانـت حـامال فـال تجلـد وال تـرجم حتـى تـضع حملهـا من مظاهر الرحمة بـالمرأة الزانیـة أنهـا

وتفطــم ولــدها إن لــم یكــن لــه أحــد یرضــعه أو یتكفــل برضــاعته، فــإذا لــم یوجــد مــن یكفــل الــصبي بعــد 
 )١٠٣(الفطام كـان إمهالهـا حتـى یـستغني بنفـسه ممـا تقتـضیه الـضرورة، وهـذا مجمـع علیـه بـین الفقهـاء

ارجعــي حتــى تــضعي مــا فــي بطنــك : ((ًنــا وكانــت حــامال للغامدیــة التــي اعترفــت بالزeوذلــك لقولــه 
إذن : قـد وضـعت الغامدیـة، فقـال:  فقـالeفأتى النبـي : فكفلها رجل من األنصار حتى وضعت قال

إلي رضاعه یا نبي : ًال نرجمها وندع ولدها صغیرا لیس له من یرضعه فقام رجل من األنصار فقال
ة الحــد علیهــا وهــي حامــل هــالك ولــدها البــريء عــن وألنــه یخــاف مــن إقامــ. )١٠٤())اهللا، قــال فرجمهــا

  .)١٠٥(الجنایة، والمقصود من الحد الردع ال القتل
ولـــو ادعـــت المـــرأة بأنهـــا حبلـــى، لـــم تنفـــذ علیهـــا العقوبـــة، بـــل یعرضـــها : وقـــال فقهـــاء الحنفیـــة

القاضي على أهل الخبرة من النساء فإن قلن هي حبلى حبسها سنتین حتـى تلـد فـإن لـم تلـد فـي هـذه 
  . )١٠٦(لمدة رجمها أو جلدها للتیقن بعدم حملهاا

إن حملـت امـرأة الزوج لهـا والسـید لـم تحـد بمجـرد ذلـك الحمـل، وال یجـب : وقال فقهاء الحنابلة
ان تــسأل، ألن فــي ســؤالها عــن ذلــك إشــاعة الفاحــشة، وذلــك منهــي عنــه ، وان ســئلت وادعــت انهــا 

  )١٠٧(. تحد ألن الحد یدرأ بالشبهةًاكرهت او وطئت بشبهة او لم تعترف بالزنا اربعا لم
 :الرحمة بالزاني حال رجمه وبعد مماته )٤

إذا ثبت وجوب الرجم على الزاني المحصن یستحب أن تعرض علیه التوبة قبـل الـرجم لتكـون 
ًخاتمــة أمــره، ویــؤمر بالــصالة إذا دخــل وقتهــا، ویجــاب إذا طلــب مــاء لیــشربه، ویجــاب أیــضا لــصالة  ً

یرجم بحجارة معتدلة مـلء الكـف حتـى المـوت، وال یـرجم بحـصیات خفیفـة ثم . )١٠٨(ركعتین إذا طلبها
  . )١٠٩(لئال یطول تعذیبه، وال بصخیرات مذففة لئال یفوت التنكیل المقصود، ویتقى ضرب وجهه

لمــا روي عــن أبــي ســعید . )١١٠(ًویــرجم الرجــل قائمــا وال یقیــد وال یحفــر لــه عنــد جمهــور الفقهــاء
 برجم ماعز خرجنا إلى البقیع فواهللا ما حفرنا له وال أوثقناه eهللا لما أمر رسول ا: (( قالtالخدري 

  .)١١١())ولكنه قام لنا
الـى أن اإلمـام إن شـاء حفـر لهـا إلـى صـدرها : أما المرأة فقـال الحنفیـة والـشافعیة فـي قـول لهـم



 ١٣

ٕألنــه أســتر لهــا مخافــة التكــشف، وان شــاء أقامهــا مــن غیــر حفــر كالرجــل ألنــه یتوقــع منهــا الرجــوع 
  .)١١٢(هرببال

اســـتحبابه للمـــرأة إن ثبـــت زناهـــا ببینـــة فـــان ثبـــت بـــإقرار فـــال یـــستحب : واألصـــح عنـــد الـــشافعیة
ألنـه . )١١٤(الن الرجوع عن اإلقرار یسقط الحد عند كثیـر مـن الفقهـاء. )١١٣(لیمكنها الهرب إن رجعت

  .ًیورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات كما أسلفنا سابقا
ال تربط المرأة المرجومـة وال یحفـر لهـا، سـواء ثبـت : لراجح عندهموقال المالكیة والحنابلة في ا

: وذلــك لمــا روي عــن عمــران بــن حــصین. )١١٥(الزنــا ببینــة او إقــرار وتــشد ثیابهــا علیهــا لــئال تنكــشف
:  ولیهــا فقــالe بالزنــا فقالــت إنــي حبلــى فــدعى النبــي eأن امــرأة مــن جهینــة اعترفــت عنــد النبــي ((

ا فـــــأخبرني، فـــــأمر بهـــــا فـــــشدت علیهـــــا ثیابهـــــا ثـــــم أمـــــر برجمهـــــا أحـــــسن إلیهـــــا فـــــإذا وضـــــعت حملهـــــ
  )١١٦())فرجمت

فإن هرب المرجوم في أثناء الحد سقط عنه الحد سـواء أكـان فـي أوائـل الحـد أو فـي نـصفه أو 
، eردونـي لرسـول اهللا :  في ماعز لما أخبروه بأنه لما أذلقته الحجـارة هـرب وقـالeبعد أكثره لقوله 

بخـالف هروبـه . )١١٧( إلـى أن مـات، هـال تركتمـوه لعلـه یتـوب فیتـوب اهللا علیـهفأدركوه بالحرة ورجمـوه
  .)١١٨(قبل الحد فإنه ال یسقطه بل یؤتى به ویقام علیه الحد

ًأما إذا ثبت وجوب الرجم بالشهادة فالقاضي یأمر الشهود أوال بـالرجم فـإذا رجمـوا، رجـم اإلمـام 
الـرجم سـقط الـرجم، ألن امتنـاعهم عـن الرجـوع بعدهم، ثم الناس، فإذا امتنـع الـشهود أو بعـضهم عـن 

  . )١١٩(أورث شبهة الكذب في شهادتهم
 في شأن الغامدیة e لقوله )١٢٠(.ُثم إذا رجم الزاني المحصن ومات، غسل وكفن وصلي علیه

ولمـا روي فـي حـدیث عمـران بـن حـصین أنـه . )١٢١())افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم: ((بعد أن رجمت
e الجهنیـة صـلى علیهـا فقـال لـه عمـر بـن الخطـاب  بعد أن رجم المرأةt)) : یـا رسـول اهللا رجمتهـا

لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعین من أهل المدینة لوسعتهم، وهـل وجـدت : ثم تصلي علیها؟ فقال
  .)١٢٣(ً وألنه مقتول بحق فصار كالمقتول قصاصا)١٢٢())ًشیئا أفضل من أن جادت بنفسها هللا

  
  
  
  ظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد شرب المسكراتمن م: الثانيالمطلب     

 :عدم استیفاء الحد من الجاهل والمضطر )١
ًمــن الــشروط التــي اشــترطها الفقهــاء الســتیفاء الحــد مــن شــارب المــسكر، أن یكــون عالمــا بأنهــا 

ًخمر، فإن شربها ظانا كونها شرابا ال یسكر، لم یحـد، ألنـه مخطـيء والخطـأ معفـو عنـه بـنص . )١٢٤(ً
فـان شـربها . )١٢٥())تجاوز اهللا عن ُأمتي عن الخطأ والنسیان وما اسـتكرهوا علیـه: ((e النبي حدیث

غیر عالم بتحریمها، فإن كان حدیث عهد باإلسالم، أو نشأ ببادیة بعیدة فال حد علیـه، أمـا مـن نـشأ 
  .)١٢٦(ببادیة قریبة فال تقبل منه دعوى الجهل بالتحریم، ألنه ال یخفى علیه ذلك فعلیه الحد

كذلك اشترط الفقهـاء السـتیفاء حـد الـشرب، أن یكـون الـشارب غیـر مـضطر، فـإن شـربها لـدفع 



 ١٤

َفمن اضطر غيـر باغ وال (:  لقوله تعالى)١٢٧(.غصته بها، بعد أن بحث عن مائع آخر فلم یجد لم یحد ٍَ َُ َ َْ َّ ْ ِ َ
ِعاد فال إثم عليه َْ َ ََ ِْ َ م الخنزیر، والخمـر مثلهـا فـي فاهللا تعالى أباح للمضطر أكل المیتة والدم ولح. )١٢٨()ٍ

التحــریم فتكــون مثلهــا فــي اإلباحــة عنــد االضــطرار، فــإذا أمــن علــى نفــسه زالــت الــضرورة وهــو خــوف 
  . )١٢٩(الهالك وعاد التحریم

ًكــذلك ال یحــد مــن ظــن الخمــر أو الــشراب المــسكر لبنــا أو عــسال أو نبیــذا غیــر مــسكر وكــان  ً ً
ًصادقا مأمونا غیر متهم ً)١٣٠(.  

ًن وجــد منــه رائحــة الخمــر أو تقیأهــا ألنــه یحتمــل أنــه شــربها مكرهــا أو مــضطرا كمــا ال یحــد مــ ً
  .)١٣١(والرائحة محتملة فال یحد بالشك

 
 :الرحمة بالمحدود حال جلده )٢

ًمن مظاهر الرحمة بالمحدود بحد الشرب هـو أنـه یـضرب ضـربا بـین ضـربین بـسوط مـن جلـد 
ة لــه، وال ینبغــي للجــالد فــي ذلــك إبانــة إبطــه لــیس لــه رأســان معتــدل لــیس بالجدیــد وال بالبــالي، ال ثمــر

ٕوانمـــا یـــضربه دون ذلـــك، ویـــضرب وعلیـــه ثیابـــه، إال أنـــه ینـــزع عنـــه الجلـــد والفـــرو والحـــشو إن كـــان 
  . )١٣٢(فیها

ًویــضرب قاعــدا وال یــربط وال یمــد ویخلــى لــه یــداه ویــضرب علــى الظهــر والكتفــین دون ســائر 
 ویــوالي الجالدیــن الــضرب، وال یفــرق علــى األیــام األعــضاء وتــضرب المــرأة قاعــدة وعلیهــا مــا یــسترها

حتى تحصل الحكمة من الحد، إال أن یخشى من توالیه هالك المحدود، وال یجلد المریض إن خیـف 
علیــــه ویــــؤخر للبــــرد، ویختــــار للــــضرب الرجــــل العــــدل ال القــــوي وال الــــضعیف، وتــــضرب المــــرأة دون 

  واهللا أعلم. ًألنها أضعف خلقة. )١٣٣(الرجل
إذا ُأتـي (( كـانtرجل المحدود الـضعیف دون الرجـل القـوي وذلـك لمـا روي أن عمـر ویجلد ال

ٕبالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانین واذا ُأتي بالرجل الضعیف الذي كانت منه الزلـة جلـد 
  .)١٣٤())أربعین

  
  

  من مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد القذف: الثالثالمطلب     
 :المقذوفسقوط الحد بعفو  )١

مـــن مظـــاهر الرحمـــة فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة بالقـــاذف، هـــو ســـقوط الحـــد بعفـــو المقـــذوف عـــن 
القــاذف عنــد فقهــاء الــشافعیة والحنابلــة وهــو قــول لإلمــام مالــك وبــه قــال الطحــاوي مــن الحنفیــة وســواء 

دمیین  وذلك ألن حد القذف حق من حقوق اآل)١٣٥(ُكان هذا العفو قبل الرفع إلمام المسلمین أو بعده
عندهم فیصح فیه العفو، وال یستوفى بـدون طلـب المقـذوف ألنـه حقـه فـال یـستوفى قبـل طلبـه كـسائر 

. )١٣٧(اقـذفني فقذفـه، لـم یحـد ویعـزر عنـد فقهـاء الحنابلـة: ولـذلك لـو قـال الـشخص آلخـر. )١٣٦(حقوقه
  .)١٣٨(ال حد علیه وال تعزیر: وقال فقهاء الشافعیة

 :رعهعدم استیفاء الحد من األصل بقذفه لف )٢



 ١٥

ومن مظاهر الرحمة بالقاذف عدم استیفاء الحد منه عند جمهور الفقهاء إذا كان أبا للمقـذوف 
ٕأو جدا وان عال وذلك للنصوص الواردة في وجوب توقیره واحترامـه واإلحـسان إلیـه، وألن الحـد . )١٣٩(ً

  .)١٤٠(ُیدرأ بالشبهة، واألبوة معنى یسقط بها القصاص فتمنع حد القذف
  

 :حدود عند جلدهمراعاة حال الم )٣
من مظاهر الرحمة بالقاذف عند إقامة حد القذف علیه هو أن ال یعرى القاذف من ثیابه عنـد 

وعللــوا ذلــك بأنــه أخــف الحــدود، وألن ســببه غیــر مقطــوع بــه الحتمــال . )١٤١(جلــده عنــد فقهــاء الحنفیــة
ًصدقه غیر أنه ینزع عنه جلبابه إن كان من فرو أو كان جلبابا محشوا بالقطن ك أمـا . )١٤٢(المعطفً

ًالثیــاب األخــرى فتبقــى علــى بدنــه خالفــا لحــد الزنــا وحــد الخمــر إذ یــستوفى الحــد مــع خلــع الثیــاب إال 
ًاإلزار الـــساتر ســـبب ذلـــك أن جریمـــة الزنـــا وجریمـــة شـــرب الخمـــر اقترفهـــا الجـــاني حقیقـــة وحكمـــا أمـــا 

بالبینة القاطعة لهذا كان ًجریمة القذف فإن القاذف ربما كان صادقا في قوله ولم یطق تصدیق قوله 
ًویـضرب القـاذف قائمـا غیـر ممـدود، وتـضرب المـرأة فیـه . )١٤٣(ًحـده أخـف مـن حـد الزنـا عـددا وصـفة

  . )١٤٤(جالسة
ًویجب على الجالد أن ال یمد السوط بعد الضرب بل یرفع یده فورا إذ لو سحب السوط سـحبا  ً

ًفكأنه قد ضاعف علیه الجلد عـددا وایالمـا وهـذا ال یجـوز شـر ًعا ویجـب علـى الجـالد أن ال یرفـع یـده ًٕ
ًفوق رأسه ألن هذا یفضي إلى تمزیق اللحم واإلضرار بالجاني وهذا حرام شرعا وال یضرب بسوط له 
ًثمــر وفــروع ألنــه راض وألن الــسوط المفــرع یزیــد فــي الجلــد عــددا وایالمــا، ویجــب أن یكــون الجـــالد  ًٕ ٌ

ـــأمر الـــضرب فیـــضرب ضـــربة بـــین ضـــربتی ًعـــاقال بـــصیرا ب ـــه ً ـــذي ال یوجـــد فی ـــیس بـــالمبرح وال بال ن ل
  .)١٤٥(مس

ــــــة ــــــشافعیة والحنابل ــــــد فقهــــــاء ال ــــــذوف أخــــــر اســــــتیفاء الحــــــد عن ــــــه : ٕواذا جــــــن المق لحــــــین إفاقت
  .باستیفاء الحد. )١٤٦(ومطالبته
  
  
  

  المبحث الرابع 
  من مظاهر الرحمة بالجناة عند استیفاء حدي السرقة والحرابة

  :ویحتوي على مطلبین
  من مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد السرقة :المطلب األول    

 :عدم استیفاء الحد من السارق إذا كان له في المال المسروق نوع ملك أو شبهة )١
ًمــن مظــاهر الرحمــة بالــسارق هــو عــدم اســتیفاء الحــد منــه إذا كــان أصــال للمــسروق منــه عنــد 

یـا رسـول اهللا إن لـي : (( قـالً أن رجـالt وذلك لما روي عـن جـابر بـن عبـد اهللا )١٤٧(جمهور الفقهاء
ٕماال وولدا، وان أبي یرید أن یجتاح مالي، قال ً   .)١٤٨())أنت ومالك ألبیك: ً

وألن لــه فــي مــال ولــده تأویــل الملــك أو شــبهته، والحــدود تــدرأ بالــشبهات، وألن الحــرز منــتقض 



 ١٦

  . )١٤٩(باإلذن الضمني، فدخول األصول على الفروع ال یحتاج إلى إذن
ألن . )١٥٠( االبـن إذا سـرق مـن مـال أبیـه عنـد الحنفیـة والـشافعیة والحنابلـةوكذلك ال قطع على

بینهمــا قرابــة تمنــع قبــول شــهادة أحــدهما لــصاحبه، فلــم یقطــع بــسرقة مالــه كمــا لــم یقطــع األب، وألن 
ًالنفقة تجب في مال األب البنه حفظا له، فال یجوز إتالفه حفظا للمال، وألن مال كل منهما مرصد  ً

  .)١٥١(لحاجة اآلخر
ًكمــــا ال یقطــــع الــــسارق إذا ســــرق مــــاال لــــه فیــــه شــــركة، ألن لــــه فیــــه حقــــا وذلــــك شــــبهة دارءة  ً

ًوال یقطع بسرقة ملكه الذي بید غیره ولو كان مرهونا أو مؤجرا أو مستعارا. )١٥٢(للقطع ً ً)١٥٣(.  
ًوال یقطع أیضا من سرق من بیت المال وان كان غنیا، ألن له فیـه حقـا ألن ذلـك قـد یـصرف  ً ًٕ

ًارة المــساجد والرباطــات وسـد الثغــور فینتفــع بــه الغنــي والفقیـر مــن المــسلمین، وال یقطــع أیــضا فـي عمــ
وال یقطـع األعمـى إذا سـرق . )١٥٤(ًمن سرق من الغنیمـة ألن لـه فیهـا نـصیبا فیكـون شـبهة دارءة للحـد

  .)١٥٥( لجهله بمال غیره وحرز غیره- رحمه اهللا–عند أبي حنیفة 
 إذا سرق مـن مـضیفه الخـتالل الحـرز، وألنـه خیانـة عنـدهم ال الضیف: وال یقطع عند الحنفیة

  .)١٥٦(سرقة
ًمن سرق من مال الزكاة وكان مستحقا كالفقیر والغازي في سـبیل اهللا : وال یقطع عند الشافعیة

  .)١٥٧(والغارم ومن یجوز له األخذ للشبهة
  .)١٥٨(وله فیهمٍالفقیر إذا سرق من غلة وقفت على الفقراء لدخ: كذلك ال یقطع عند الحنابلة

  
ًعدم استیفاء الحد من السارق إذا كان مضطرا أو جائعا )٢ ً: 

ًمــن رحمــة الــشریعة اإلســالمیة بالــسارق هــو عــدم اســتیفاء حــد الــسرقة منــه إذا كــان مــضطرا أو 
ًأن رقیقـا لحاطــب سـرقوا ناقـة لرجــل : ((لمـا روي عـن یحیــى بـن عبـد الــرحمن بـن حاطـب. )١٥٩(ًجائعـا

 فــأمر عمــر كثیــر بــن الــصلت أن یقطــع t ذلــك إلــى عمــر بــن الخطــاب مــن مزینــة فانتحروهــا، فرفــع
: ًواهللا ألغرمنك غرمـا یـشق علیـك، ثـم قـال للمزنـي: أراك تجیعهم، ثم قال عمر: أیدیهم، ثم قال عمر

أعطـــه ثمانمائـــة : فقـــال عمـــر. كنـــت واهللا أمنعهـــا مـــن أربعمائـــة درهـــم: كـــم ثمـــن ناقتـــك؟ فقـــال المزنـــي
  . )١٦٠())درهم

 فقـد tدل على سیاسة تدل على فهم أصیل لروح الشرع مـن قبـل الخلیفـة الثـاني وهذا األثر ی
فهم عمر بن الخطاب أن قطع الید عقوبة شرعت للـسارق الـذي یـسرق مـن غیـر حاجـة إلـى الـسرقة، 

  .)١٦١(فإذا تبین أن هؤالء سرقوا لیأكلوا لم یر أن یمضي علیهم حد السرقة
 فـي t ذهب إلى موافقة عمـر - رحمه اهللا–ام أحمد وقد ذكر اإلمام إبن قیم الجوزیة أن اإلم

ٕ واضــــعاف الــــثمن ووافقـــــه األوزاعــــي فــــي إســـــقاط الحــــد فـــــي -فـــــي مثــــل هــــذه الحالـــــة–عــــدم القطــــع 
  .)١٦٢(المجاعة

أنـــه ال فــرق بـــین أن تكـــون المجاعــة عامـــة أو خاصــة، ألنهـــا تـــستوي : ویــرى بعـــض البــاحثین
 الحــد لتــوفر ركــن االعتــداء، وقــد صــح أنــه بالنــسبة للجــائع، بــل لــو كانــت خاصــة كانــت أولــى بــسقوط

  .)١٦٣(ًلیس من اإلسالم أن یبیت الرجل شبعان كاسیا، وبجواره الجائع المضطر



 ١٧

 :سقوط الحد عن السارق بالرجوع عن إقراره أو بالهبة )٣
مـن مظــاهر الرحمــة بالــسارق هــو ســقوط الحــد عنـه إذا رجــع عــن إقــراره بالــسرقة وتغریمــه قیمــة 

ص حـــــق اهللا تعـــــالى، وال مكـــــذب لـــــه فیـــــه، بخـــــالف المـــــال فـــــإن صـــــاحبه الـــــسرقة، ألن القطـــــع خـــــال
  .)١٦٤(یكذبه

 المــسروق قبــل الرفــع إلــى -الــشيء–إذا ملــك الــسارق : كمــا یــسقط الحــد عنــد جمهــور الفقهــاء
الحاكم، وكذلك إذا وهب المسروق منه المال المسروق إلى الـسارق، أو بـاع العـین المـسروقة لـه، أو 

  .)١٦٥(مطالبة شرط إلقامة حد السرقة، ولم یبق مطالبورثه إیاها، وذلك ألن ال
 :الرحمة بالسارق عند استیفاء الحد منه )٤

مـــن رحمـــة اإلســـالم بالـــسارق إذا ثبـــت علیـــه الحـــد هـــو أن تقطـــع یـــده الیمنـــى مـــن الرســـغ وهـــو 
ُأتي بـسارق سـرقة : ((eلما روي أن النبي . )١٦٦(ًمفصل الكف، ثم تحسم وجوبا عند جمهور الفقهاء

وألنه إذا لم تحسم یؤدي إلى التلف، ألن الدم ال ینقطـع إال بـه، . )١٦٧())اقطعوه واحسموه: شملة فقال
والحـــد زاجـــر غیـــر متلـــف، ولهـــذا ال یقطـــع فـــي الحـــر الـــشدید والبـــرد الـــشدید، فـــإن عـــاد قطعـــت رجلـــه 

إذا ســـرق الـــسارق : (( قـــال فـــي الـــسارقe أن النبـــي tالیـــسرى وحـــسمت لمـــا روي عـــن أبـــي هریـــرة 
ٕوانمــا قطعــت رجلــه الیــسرى ألنــه أرفــق بــه، ألنــه یمكنــه . )١٦٨()) فــإن عــاد فــاقطعوا رجلــهفــاقطعوا یــده

  . )١٦٩(المضي على خشبة، ولو قطعت رجله الیمنى ویده الیمنى لم یمكنه ذلك
فان عاد إلى السرقة ثالثة ورابعة لم یقطع عند فقهاء الحنفیة والحنابلة بل یغرم الـسرقة ویعـزر 

وذلــك ألن األصــل فــي حــد . )١٧٠(بــة مفوضــة إلــى رأي إمــام المــسلمینویحــبس حتــى یتــوب ومــدة التو
ًالــسرقة أنــه شــرع زاجــرا ال متلفـــا، ألن الحــدود شــرعت للزجــر عـــن ارتكــاب الكبــائر ال متلفــة للنفـــوس  ً
ًالمحترمة، فكل حد یتضمن إتالف النفس من كل وجه أو مـن وجـه لـم یـشرع حـدا، وكـل قطـع یـؤدي 

ًفا للنفس من وجه فال یشرع، ألن قطع الیدین بمنزلة اإلهالك فإنه إلى إتالف جنس المنفعة كان إتال
ال یمكنه أن یتوضـأ وال أن یـستنجي وال أن یحتـرز مـن النجاسـة وال یزیلهـا عنـه وال یأكـل وال یـبطش، 

ًكما أن في قطع رجله الیمنى تفویتا لمنفعة المشي فـال یـشرع حـدا  tٕوالیـه اإلشـارة بقـول علـي . )١٧١(ً
إنـــي : ((بـــسارق قـــد ســـرق للمـــرة الثالثـــة بعـــد أن قطعـــت یـــده الیمنـــى ورجلـــه الیـــسرىحـــین جـــيء إلیـــه 

ًألســتحي مــن اهللا أن ال أدع لــه یــدا یأكــل بهــا ویــستنجي بهــا ورجــال یمــشي علیهــا، ثــم ضــربه وخلــده  ً
  .)١٧٢())السجن

 لروح التشریع اإلسالمي، وللمقصد - كرم اهللا وجهه–وهذا فهم أصیل من حضرة اإلمام علي 
   .مة الحدود على الجناةمن إقا

ًومن رحمة اإلسالم بمن ثبت علیه الحد ووجب قطعه أن من سرق مرارا بال قطع ثم رفع إلـى 
ِالقــضاء لــم یقطــع لجمیــع الــسرقات إال قطعــا واحــدا هــو لیــده الیمنــى فقــط ً وهــذا مــا یــسمى فــي . )١٧٣(ً

 - كمـا أسـلفنا– ال اإلتالف ألن المقصود من إقامة الحدود هو الزجر) التداخل(الشریعة اإلسالمیة بـ
  .وهو یحصل بحد واحد

  
  *من مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد الحرابة: لثانيالمطلب ا    



 ١٨

 :إسقاط الحد على من تاب قبل القدرة علیه )١
مــن مظــاهر الرحمــة بالمحــارب إســقاط حــد الحرابــة عنــه إذا تــاب مــن قطــع الطریــق قبــل قــدرة 

َّإال الـذين تـابوا مـن قـبـل أن تـقـدروا علـيهم فـاعلموا أن (: قـول اهللا تعـالىسلطان المسلمین علیهم وذلـك ل َ َُ َُ َْ َ ْْ ِ َّْ َْ ِ ِْ ََ َِ ْ ِ ُ َ َّ ِ
ٌاللــه غفــور رحــيم َِ ٌ َُ َ ومــا یــسقط عــنهم هــو حقــوق اهللا . )١٧٥(وهــذا الحكــم محــل اتفــاق بــین الفقهــاء. )١٧٤()َّ

األنفـس والجـراح، والدیـة، كالقـصاص فـي : أما حقوق اآلدمیین) القتل والصلب والقطع والنفي: (وهي
ًورد المـال إن كــان قائمــا، وضــمانه إن كــان هالكــا أو مـستهلكا فــال تــسقط عنــه إال أن یعفــى لــه عنهــا  ً ً

  . )١٧٦(من مستحقها، وذلك ألن التوبة ال تأثیر لها في حقوق اآلدمیین
 :استحباب مناشدة المحارب قبل قتاله )٢

تقـوى اهللا والكـف عـن هـذه الجریمـة قبـل من مظاهر الرحمة بالمحـارب هـو اسـتحباب مناشـدته 
 فقــد نــصوا علــى أنــه إذا تعــرض المحــارب للمــسافر فــي .)١٧٧(قتالــه عنــد بعــض الفقهــاء وهــم المالكیــة

: ُطریق أو غیره، فال یقاتل إال بعـد نـدب المناشـدة بـاهللا تعـالى علـى تخلیـة الـسبیل وذلـك بـأن یقـال لـه
ُ بأن لم یعاجل بالقتـال واال فـال تنـدب مناشـدته، فـإن ناشدتك اهللا إال ما خلیت السبیل، إن أمكن نشده ٕ

ُأبى الكف عن حرابته قاتله المقطوع علیه فإن قتله فدمه هدر وال شيء على المقطوع علیه فإن قتـل 
 أن جهـاد المحـاربین مـن أفـضل الجهـاد tالمقطوع علیه فهو شهید، وذلك لما نقل عن اإلمام مالك 

  .)١٧٨(ًوأعظمه أجرا
مـن ُأریـد مالـه بغیـر حـق فقاتـل : ((e المقطوع علیـه مـستنبط مـن قـول الرسـول والقول بشهادة

  .)١٧٩())فقتل فهو شهید
 مـنهم - أي قطـاع الطریـق– علـى أن مـن طلـب الـسالبة - رحمـه اهللا–كما نص اإلمام مالك 

ٕطعامـــا أو أمـــرا خفیفـــا فعلـــیهم أن یعطـــوهم وال یقـــاتلون، وان كـــان حـــد الحرابـــة عنـــده قـــد ثبـــت علـــیهم  ً ً ً
  . )١٨٠(أخذهم لهذا الشيء القلیلب

وهذا مـن حـرص هـذا اإلمـام الجلیـل علـى عـدم سـفك الـدماء بـین المـسلمین مـا أمكـن إلـى ذلـك 
واهللا . من سبیل، وعلى إعطاء فرصة للمحاربین للتوبة والتخلي عن جریمة قطع الطریق على الناس

  .أعلم
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  الخاتمة
 ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وأصــحابه الهــداة الحمــد هللا فــي البــدء والختــام والــصالة والــسالم علــى

مـــن مظـــاهر الرحمـــة بالجنـــاة عنـــد اســـتیفاء الحـــدود فـــي (بعـــد هـــذه الرحلـــة العلمیـــة فـــي ... األعـــالم 
  :نوجز أهم ما خلصنا إلیه من نتائج وهي كاآلتي) الشریعة اإلسالمیة

االت إن الرحمــة خلــق أصــیل مــن أخــالق هــذا الــدین الحنیــف، لــه أهمیتــه وأثــره فــي جمیــع مجــ )١
 .الحیاة، ومن ذلك مجال إقامة الحدود والعقوبات

 .ًكل فعل محظور یتضمن ضررا على النفس وغیرها: ًتعرف الجنایة شرعا بأنها )٢
ً، وعلى هذا فال یسمى التعزیر حدا ألنـه Uًعقوبة مقدرة وجبت حقا هللا : ًیعرف الحد شرعا بأنه )٣

ٕ القــصاص أیــضا حــدا ألنــه وان كــان عقوبــة غیــر مقــدرة بــل موكولــة إلــى رأي اإلمــام، وال یــسمى ً ً
ًمقدرا لكنه یجب حقا للعبد فیجري فیه العفو والصلح ً. 

إن الحكمــة مــن إقامــة الحــدود لــیس لغــرض التنكیــل أو االنتقــام، بــل لزجــر الجنــاة وردعهــم عــن  )٤
االعتداء على أعراض الناس وأمـوالهم ودمـائهم، وذلـك لكـي تنـتظم وتـستقر حیـاة النـاس، ویـسلم 

 .ن شرور أصحاب النفوس المریضةالمجتمع م
 :من مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد الردة، هو ما یأتي )٥

 .عدم استیفاء الحد من المرتد قبل استتابته  .أ 
 .اإلحسان إلى المرتد حال حبسه ودعوته إلى اإلسالم بالحسنى  .ب 
 .إحسان قتله عند إقامة الحد علیه  .ج 
 تأخیر استیفاء الحد من الحامل حتى تضع  .د 

 : حد البغي، هو ما یأتياستیفاءمظاهر الرحمة بالجناة عند من  )٦
 .ٕمراسلة سلطان المسلمین للبغاة وازالة المظالم عنهم  .أ 
 .تحریم قتالهم بما یعم كالقذائف المدمرة إال للضرورة  .ب 
 .تحریم قتل مدبرهم وجریحهم ومن ترك القتال منهم  .ج 
 .حبس أسیرهم وعدم غنیمة أموالهم  .د 

 :من مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد الزنا، هو ما یأتي )٧
 .تلقین الزاني المقر الرجوع عن إقراره قبل استیفاء الحد  .أ 
 .الرحمة بالزاني عند جلده  .ب 
 .عدم استیفاء الحد من المرأة الحامل حتى تلد  .ج 
 .الرحمة بالزاني حال رجمه وبعد مماته  .د 

 :رب المسكرات، هو ما یأتيمن مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد ش )٨
 .عدم استیفاء الحد من الجاهل والمضطر  . أ

 .الرحمة بالمحدود حال جلده  . ب
 :من مظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد القذف، هو ما یأتي )٩

 .سقوط الحد بعفو المقذوف  .أ 
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 .عدم استیفاء الحد من األصل بقذفه لفرعه  .ب 
 .مراعاة حال المحدود عند جلده  .ج 
 : جاني عند استیفاء حد السرقة، هو ما یأتيمن مظاهر الرحمة بال )١٠
 .عدم استیفاء الحد من السارق إذا كان له في المال المسروق نوع ملك أو شبهة  .أ 
ًعدم استیفاء الحد من السارق إذا كان مضطرا أو جائعا  .ب  ً. 
 .سقوط الحد عن السارق بالرجوع عن إقراره أو بالهبة  .ج 
 .الرحمة بالسارق عند استیفاء الحد منه  .د 
 :ظاهر الرحمة بالجاني عند استیفاء حد الحرابة، هو ما یأتيمن م )١١

 .إسقاط الحد على من تاب قبل القدرة علیه  . أ
 .استحباب مناشدة المحارب قبل قتاله  . ب

ًولیس آخرا نرجو أن نكون قد أسهمنا في بحثنا المتواضع في خدمـة واغنـاء المكتبـة ... ًأخیرا 
 ومبادئــه اإلنــسانیة م الخاطئــة عــن اإلســالم الحنیــفاإلســالمیة بمــا ینفــع، وبمــا یــصحح بعــض المفــاهی

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین ... السامیة
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 الهوامش

                                      

  .١٧٠ ص-م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الثانیة /  دار المنارة؛ بیروت ط-عبد المهیمن طحان.  د-زاد الدعاة )١(
  .١٢/ اآلیة: األنعامسورة  )٢(
 دار الـشعب، القـاهرة بـدون - ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد األنـصاري القرطبـي-الجـامع ألحكـام القـرآن: ینظر )٣(

  .٣٩٥ص/ ٦ ج-تأریخ
  .١٥٧ -١٥٦/ اآلیتان: سورة األعراف )٤(
 مطبــوع بهــامش -نــسفي ألبــي البركــات عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــود ال-مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل: ینظــر )٥(

  .١٣٥ص/ ٢ ج-م١٩٥٥ -هـ١٣٧٤األولى /  القاهرة ط- المكتبة التجاریة الكبرى-تفسیر الخازن
 دار الفكـر، - لإلمـام جـالل الـدین عبـد الـرحمن بـن الكمـال الـسیوطي-الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ینظر )٦(

  . ٥٧١ص/ ٣ ج-م١٩٩٣/ بیروت ط
  .١٢٨/ اآلیة: سورة التوبة )٧(
  .٢٩/ اآلیة: سورة الفتح )٨(
/  دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ط- المــستدرك علــى الــصحیحین-أخرجــه اإلمــام أبــو عبــد اهللا الحــاكم النیــسابوري )٩(

ـــم ١٩٩٠ -هــــ١٤١١األولـــى  ـــم : ( وقـــال١٨٥ص/ ٤ ج-)٧٣١٠(م حـــدیث رق هـــذا حـــدیث صـــحیح اإلســـناد ول
  ).یخرجاه

 دار إحیـاء التـراث العربـي، - سـنن الترمـذي-د بـن عیـسى الترمـذيجزء مـن حـدیث طویـل أخرجـه اإلمـام محمـ )١٠(
، واإلمـام أحمـد )حـدیث حـسن صـحیح: ( وقـال عنـه٣٢٣ص/ ٤ ج-)١٩٢٤( بـدون تـأریخ حـدیث رقـم -بیروت

 مكتبــة الــدار، -محمــد ضــیاء الــرحمن األعظمــي. د:  تحقیــق- الــسنن الــصغرى-بــن الحــسین بــن علــي البیهقــي
  . ٤١ص/ ٩ ج-)١٧٦٨٣(م حدیث رقم ١٩٨٩ -هـ١٤١٠األولى / المدینة المنورة ط

 دار - ألبــي العــالء عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحیم المبــاركفوري-تحفــة األحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي: ینظــر )١١(
  .٤٣ص/ ٦ ج- بدون تاریخ-الكتب العلمیة، بیروت

  ).حیححدیث حسن ص: ( وقال عنه٣٢٣ص/ ٤ ج-)١٩٢٢(حدیث رقم ) سننه(أخرجه الترمذي في  )١٢(
محمـد محیـي الـدین :  تحقیق- سنن أبي داود-أخرجه اإلمام أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني األزدي )١٣(

) ســـننه(، والترمـــذي فـــي ٢٨٦ص/٤ ج-)٤٩٤٢( بـــدون تـــأریخ حـــدیث رقــم - دار الفكـــر، بیــروت-عبــد الحمیـــد
  ). حدیث حسن: ( وقال عنه٣٢٣ص/ ٤ ج-)١٩٢٣(حدیث رقم 

  .٤٢ص/ ٦ ج- للمباركفوري-حوذيتحفة األ: ینظر )١٤(
ـــن تیمیـــة الحرانـــي-الفتـــاوى الكبـــرى: ینظـــر )١٥( ـــیم ب ـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحل حـــسنین محمـــد :  تحقیـــق- ألبـــي العب

  .٥٢١ص/ ٥ ج-هـ١٣٨٦األولى / دار المعرفة، بیروت ط-مخلوف
 .٣٨/ اآلیة: سورة النجم )١٦(

  .ا أشرنا الیه فقطٕهذا الحكم في جمیع الحدود لذا لم نفصل الكالم عنه وانم* 
 -م١٩٨٤/  مطبعــة جامعــة بغــداد ط-خالــد رشــید الجمیلــي ومحمــود مطلــوب أحمــد.  د-الفقــه الجنــائي: ینظــر )١٧(

  .٩ص
هذا حدیث صحیح على شرط : ( وقال عنه٦٧ص / ٢ج) ٢٣٥٠(حدیث رقم ) المستدرك(أخرجه الحاكم في  )١٨(

  .١٤١ص/ ٤ ج-)٤٤٠٣(حدیث رقم ) سننه(، وأبو داود في )مسلم ولم یخرجاه
 -حبیــب الــرحمن األعظمــي:  تحقیــق- مــصنف عبــد الــرزاق-أخرجــه اإلمــام عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني )١٩(

  .٤٠٤ -٤٠٣ص/ ٧ ج-)١٣٦٤٥(و) ١٣٦٤٤(هـ برقم ١٤٠٣الثانیة / المكتب اإلسالمي، بیروت ط
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 دار الفكـــر، -د البـــاقيمحمـــد فـــؤاد عبـــ:  تحقیـــق- ســـنن إبـــن ماجـــة-أخرجـــه اإلمـــام محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي )٢٠(
ـــروت ـــم -بی ـــأریخ حـــدیث رق ـــدون ت ـــن الفـــضل ٨٥٠ص/ ٢ ج-)٢٥٤٥( ب ـــراهیم ب ـــه إب ، واســـناده ضـــعیف ألن فی

مـصباح الزجاجـة فـي : ینظر. المخزومي ضعفه األئمة احمد وابن معین والبخاري والنسائي واألزدي والدراقطني
 / ٣هــ ج ١٤٠٣الثانیـة / ار العربیـة، بیـروت ط د– احمد بن أبي بكر بن إسـماعیل الكنـاني –زوائد ابن ماجة 

 محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن –، والمقاصد الحسن في بیان كثیر مـن األحادیـث المـشتهرة علـى األلـسنة ١٠٣ص
  .٧٥ ص – ١٩٨٥/  دار الكتاب العربي، بیروت ط–محمد السخاوي 

هـــذا حــدیث صـــحیح : (نــه وقـــال ع٤٢٦ص/٤ج)٨١٦٣(حـــدیث رقــم ) المــستدرك(أخرجــه اإلمـــام الحــاكم فـــي  )٢١(
 وضـــعف رفعـــه الن فیـــه یزیـــد بـــن زیـــاد ٣٣ص/٤ج)١٤٢٤(بـــرقم ) ســـننه(والترمـــذي فـــي ) االســـناد ولـــم یخرجـــاه

الشامي، وهو ضعیف في الحدیث وذكر انه موقوف على عائشة وان وقفه اصح مـن رفعـه ، امـا عـن تـصحیح 
ــاد قــال فیــه ال: الحــاكم للحــدیث فقــد تعقبــه الــذهبي بقولــه مختــصر خالفیــات : ینظــر. نــسائي متــروكیزیــد بــن زی

 ، ٤٣٢-٤٣١ص/٤م ج١٩٩٧االولـى /البیهقي ـ الحمـد بـن فـرج اللخمـي االشـبیلي ـ مكتبـة الرشـد ، الریـاض ط
 –محمـد یوسـف البنـوري :  تحقیـق– االمام عبداهللا بن یوسف الحنفـي الزیلعـي –ونصب الرایة الحادیث الهدایة 

  .٣٠٩ص/٣هـ ج١٣٥٧/دار الحدیث، مصر ط
 مكتبـة –) ابـن المطـرز( ناصـر الـدین بـن عبـد الـسید بـن علـي المعـروف –المغـرب فـي ترتیـب المعـرب : ینظر(22)

 احمـد بــن محمـد بـن علــي –، والمــصباح المنیـر ١٦٦ص / ١ ج–م ١٩٧٩األولـى /  حلـب ط–أسـامة بـن زیــد 
 .٧١ص) جنى( مادة –م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األولى /  دار الحدیث، مصر ط–الفیومي المقري 

، وقواعد الفقه ٨٤ص / ٢المبسوط ـ لشمس االئمة محمد بن احمد السرخسي ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ ج: ینظر(23)
االولـى ـ / م ١٩٨٦هــ ـ ١٤٠٧ف ـ كراتـشي، باكـستان ـ دـ االمام محمد عمیم االحـسان المجـددي البركتـي ـ الـص

 .٢٥٢ص

داهللا محمـد الجبـوري ـ مطبعـة التعلـیم العـالي ـ بغـداد عبـ. فقـه المعـامالت والجنایـات ـ قـسم الجنایـات ـ د: ینظـر(24)
  .٤م ـ ص١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ ١/ط

 مــادة ١٩٨٣/ دار الرســالة، الكویــت ط- محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي-مختــار الــصحاح: ینظــر )٢٥(
  .٧٨ ص-)حدد( العالمة الفیومي مادة -، والمصباح المنیر١٢٦ -١٢٥ ص-)حدد(

دار الكتــاب العربــي، -لعــالء الــدین أبــي بكــر بــن مــسعود الكاســاني-نائع فــي ترتیــب الــشرائعبــدائع الــص: ینظــر )٢٦(
ـــــروت ط ـــــة / بی ـــــل المختـــــار٣٣ص/ ٧ ج-م١٩٨٢الثانی ـــــن مـــــودود -، واالختیـــــار لتعلی ـــــن محمـــــود ب ـــــد اهللا ب عب
،وحاشیة العالمة إبـراهیم البـاجوري علـى شـرح ٣١١ص/٤ج-م١٩٩٩األولى / دار األرقم، بیروت ط-الموصلي

-هــ١٣٤٣ذي القعـدة /مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده، مـصر ط-ن قاسم الغزي على متن أبي شجاعإب
  .٢٣٥ص/ ٢ج

  .٢٣٥ص/ ٢ ج-، وحاشیة الباجوري٣٣ص/ ٧ ج-بدائع الصنائع: ینظر )٢٧(
  .٣٣ص/ ٧ ج-بدائع الصنائع: ینظر )٢٨(
شیخ عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا  الـــ-كـــشف المخـــدرات والریـــاض المزهـــرات لـــشرح أخــصر المختـــصرات: ینظــر )٢٩(

  .٧٤٣ص/ ٢ ج-م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣/  دار البشائر اإلسالمیة، لبنان ط-البعلي الحنبلي
  . ٧٤٣ص/ ٢، وكشف المخدرات ج٢٦١، وقواعد الفقه ـ للبركتي ـ ص٣٣ص/٧بدائع الصنائع ج: ینظر(30)
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 مكتبــة -من الدمــشقي العثمــاني ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن عبــد الــرح-رحمــة األمــة فــي اخــتالف األئمــة: ینظــر )٣١(
 دار – االمــام احمــد الـــصاوي –، وبلغـــة الــسالك القــرب المـــسالك ٢٨٢ ص-م١٩٩٩األولــى / أســعد، بغــداد ط

  .٢٢٠ص/٤م ج١٩٩٥االولى /الكتب العلمیة، بیروت ط
  .٥ ص-عبد اهللا محمد الجبوري.  د-فقه المعامالت والجنایات: ینظر )٣٢(
 .١٠٧/ اآلیة: سورة األنبیاء )٣٣(
 مطبعة مصطفى البابي الحلبـي - ألبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي-األحكام السلطانیة: ینظر )٣٤(

  . ٢٢١ ص-م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠/ وأوالده، القاهرة ط
  .١٧٩/ اآلیة: سورة البقرة )٣٥(
  . ٣١٢ -٣١١ص/ ٤ ج- لإلمام الموصلي-االختیار لتعلیل المختار: ینظر )٣٦(
األولــى /  دار الــشروق، بیــروت ط-أحمــد فتحــي بهنــسي.  د-نائیــة فــي الــشریعة اإلســالمیةالــسیاسة الج: ینظــر )٣٧(

  .٢٧٠ ص-م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
طــارق بــن عــوض اهللا بــن :  تحقیــق-المعجــم األوســط–أخرجــه اإلمــام أبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد الطبرانــي  )٣٨(

، ٩٢ ص- )٤٧٦٥(هـ رقم الحدیث ١٤١٥/  دار الحرمین، القاهرة ط-محمد وعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني
 دار الریــان للتــراث ودار – مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد –وأورده اإلمــام نــور الــدین علــي بــن أبــي بكــر الهیثمــي 

رواه الطبرانــي فــي الكبیــر واألوســط وفیــه ســعد : ( وقــال عنــه١٩٧ص / ٥ القــاهرة، بیــروت ج –الكتــاب العربــي 
  ).  رجاله ثقاتأبو غیالن الشیباني لم أعرفه وبقیة

. قطـع اإلسـالم بقـول أو فعـل أو نیـة: أو بعبـارة أخـرى هـي. الرجوع عن دیـن اإلسـالم إلـى دیـن الكفـر: ًالردة شرعا* 
 لــــشمس الــــدین أبــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــن عبــــد اهللا الزركــــشي -شــــرح الزركــــشي علــــى مختــــصر الخرقــــي: ینظــــر

 –، ورحمة األمة في اختالف األئمـة ٨٥ ص/٣ ج-م٢٠٠٢األولى /  دار الكتب العلمیة، بیروت ط-المصري
 للعالمـة إبـن قاسـم –، وفتح القریب المجیـب شـرح مـتن الغایـة والتقریـب ٢٨٢ ص-للشیخ عبد الرحمن الدمشقي

  .٢٦٤ -٢٦٣ص/ ٢ ج- مطبوع بهامش حاشیة الباجوري–الغزي الشافعي 
 -، والعــدة شــرح العمـــدة٢٨٢ص - للــشیخ عبــد الــرحمن الدمــشقي–رحمــة األمــة فــي اخــتالف األئمــة : ینظــر )٣٩(

/  دار الحـــدیث، القـــاهرة ط–أحمـــد بـــن علـــي :  تحقیـــق-لإلمـــام بهـــاء الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن إبـــراهیم المقدســـي
  .٦١٦ ص-م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٤

  .٢١٧/ اآلیة: سورة البقرة )٤٠(
 دار - غامصطفى دیب الب. د:  تحقیق- الجامع الصحیح–أخرجه اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي  )٤١(

  .٢٥٣٧ص/ ٦ج) ٦٥٢٤(، و١٠٩٨ص/ ٣ ج-)٢٨٥٤(الثالثة رقم الحدیث /  بیروت ط-ابن كثیر، الیمامة
 -الثانیــة/  دار المعرفــة، بیــروت ط- زیــن الــدین ابــن نجــیم الحنفــي–البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق : ینظــر )٤٢(

 –ج واإلكلیــل لمختــصر خلیــل ، والتــا٤٧ص/ ٣ ج- لإلمــام القرطبــي–، والجــامع ألحكــام القــرآن ١٣٥ص/ ٥ج
، وشــرح ٢٨١ص/ ٦ ج-هـــ١٣٩٨الثانیــة /  دار الفكــر، بیــروت ط-محمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم العبــدري

/  دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ط- لإلمام محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني–الزرقاني على موطأ مالك 
 دار - لإلمـام جـالل الـدین المحلـي-هـاج الطـالبین، وكنـز الـراغبین فـي شـرح من١٩ص/ ٤ ج-هــ١٤١١األولى 

 -ٕ، واعانــة الطــالبین علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــین١٧٧ص/ ٤ ج- بــدون تــأریخ-إحیــاء الكتــب العربیــة، القــاهرة
، والمغنــي فــي فقــه اإلمــام ١٣٩ص/ ٤ ج-م١٩٣٨الثانیــة / مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأوالده، مــصر ط

/ ٩ ج-األولـى/  دار الفكـر، بیـروت ط-عبد اهللا بن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي لإلمام -أحمد بن حنبل الشیباني
 -، وشرح الزركشي علـى مختـصر الخرقـي٦١٦ ص- لإلمام بهاء الدین المقدسي-ُ، والعدة شرح العمدة١٧ص
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 دار - لإلمام محمـد بـن علـي الـشوكاني-، والسیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار٨٤ص/ ٣ ج-للزركشي
  .٨٦٩ -٨٦٨ ص-م٢٠٠٤األولى /  بیروت طإبن حزم،

المــصباح : ینظــر. ُغــرب الــشخص بالــضم غرابــة بعــد عــن وطنــه فهــو غریــب فعیــل بمعنــى فاعــل وجمعــه غربــاء* 
  . ٢٦٤ ص-)غرب( للعالمة الفیومي مادة -المنیر

 رقـم م١٩٨٥ -هــ١٤٠٥التاسـعة /  دار النفـائس، بیـروت ط- الموطـأ-أخرجه اإلمام مالك بن أنس األصبحي )٤٣(
  .٢٠٦ص/ ٨ ج-)١٦٦٦٤(رقم الحدیث ) السنن الكبرى(، واإلمام البیهقي في ٥٢٣ ص-)١٤١٢(الحدیث 

 - ألبـي عمـرو یوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد البـر النمـري-التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید: ینظر )٤٤(
والمحــرر الــوجیز فــي تفــسیر ، ٣٠٩ص/ ٥ ج-هـــ١٣٨٧/ المغــرب ط-وزارة عمــوم األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة

 -م١٩٩٣األولـى /  دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ط- عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطیـة األندلـسي-الكتاب العزیـز
  .٢٩١ص/ ١ج

، ومغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ ٢٩١ص/ ١ ج- البــن عطیــة األندلــسي–المحــرر الــوجیز: ینظــر )٤٥(
  . ١٤٠ص/ ٤ ج- بدون تأریخ-ر الفكر، بیروت دا- للشیخ محمد الخطیب الشربیني-المنهاج

  .المصدران السابقان: ینظر )٤٦(
  .١٣٩ص/ ٤ ج-ٕ، واعانة الطالبین١٣٥ص/ ٥ ج-البحر الرائق: ینظر )٤٧(
  .٣٨/ اآلیة: سورة األنفال )٤٨(
  .١٣٩ص/ ٤ ج-إعانة الطالبین: ینظر )٤٩(
  .٣٠٩ص/ ٥ ج- البن عبد البر-التمهید: ینظر )٥٠(
 للـشیخ نظـام الـدین وجماعـة مـن علمـاء -الهندیة في مذهب اإلمام األعظـم أبـي حنیفـة النعمـانالفتاوى : ینظر )٥١(

 للــشیخ عبــد -، واللبــاب فــي شــرح الكتــاب٢٥٤ص/ ٢ ج-م١٩٩١ -هـــ١٤١١/  دار الفكــر، بیــروت ط-الهنــد
 -م٢٠٠٢ -هــــ١٤٢٣األولـــى /  مكتبـــة العلـــم الحـــدیث، دمـــشق ط-الغنـــي الغنیمـــي المیـــداني الدمـــشقي الحنفـــي 

  .٦٢٨ -٦٢٧ص
، وكـــشاف ٢٦٦/ ٢ ج-، وحاشـــیة البـــاجوري علـــى ابـــن قاســـم الغـــزي١٤٠ص/ ٤ ج-مغنـــي المحتـــاج: ینظـــر )٥٢(

  .١٧٥ص/٦هـ ج١٤٠٢القناع عن متن االقناع ـ الشیخ منصور بن ادریس البهوتي ـ دار الفكر، بیروت ط
 النمري ـ دار الكتب العلمیة ، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ـ یوسف بن عبداهللا بن عبد البر(53)

 .١٥٥ص/٧م ج٢٠٠٠االولى /بیروت ط

  .سبق تخریجه )٥٤(
 - دار الغـرب اإلسـالمي-محمد حجي:  تحقیق- لإلمام شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي-الذخیرة: ینظر )٥٥(

  .٢٨١ص/ ٦ ج-، والتاج واإلكلیل٤٠ص/ ١٢ ج-م١٩٩٤/ بیروت ط
 - دار صـادر، بیـروت- للعالمـة الـشیخ محمـد علـیش-ختـصر العالمـة خلیـلشرح منح الجلیـل علـى م: ینظر )٥٦(

  .٤٦٥ص/ ٤ ج-بدون تاریخ
 ألبـي الحـسن -، وكفایـة الطالـب الربـاني لـشرح رسـالة أبـي زیـد القیروانـي١٣٥ص/ ٥ ج-البحر الرائـق: ینظر )٥٧(

  .٣٥٠ص/ ٢ ج-م٢٠٠٥األولى /  بیروت ط- المكتبة العصریة، صیدا-المالكي الشاذلي
  .٦١٧ ص- بهاء الدین المقدسي-، والعدة شرح العمدة١٨ص/ ٩ج- البن قدامة-المغني: ینظر )٥٨(
 مطبوعـة بهـامش - للـشیخ علـي الـصعیدي العـدوي المـالكي-حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني: ینظر )٥٩(

  .٣٥٠ص/ ٢ ج-كفایة الطالب الرباني
  .٤٦٦ص/ ٤ ج-شرح منح الجلیل: ینظر )٦٠(
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 ألبــي -معجــم مقــاییس اللغــة: ینظــر. ذ الــشيء المرمــي بــه أو اتــزازه، والخــزق الطعــن وجمعــه خــوازقنفــا: الخــزق* 
 بـدون تـاریخ مـادة - دار الفكـر، بیـروت-عبـد الـسالم محمـد هـارون:  تحقیـق-الحسین أحمد بن فارس بن زكریا

  .١٠٣ ص-)خزق( للفیومي مادة -، والمصباح المنیر١٧٧ص/ ٢ ج-)خزق(
  .سبق تخریجه )٦١(
 دار احیـــاء التـــراث –محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي :  تحقیـــق– صـــحیح مـــسلم –أخرجـــه اإلمـــام مـــسلم بـــن الحجـــاج  )٦٢(

  .١٥٤٩-١٥٤٨ص / ٣ج) ١٩٥٥(العربي، بیروت حدیث رقم 
 - ألبي عمر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد البـر النمـري-الكافي في فقه أهل المدینة المالكي: ینظر )٦٣(

ــــة، ــــة /  بیــــروت طدار الكتــــب العلمی ــــاج٥٨٤ ص-م٢٠٠٢الثالث ــــشربیني-، ومغنــــي المحت ، ١٤٠ص/ ٤ ج- لل
/ ٩ ج-، والمغنــي١٣٩ص/ ٤ ج-ٕ، واعانــة الطــالبین٢٦٦ص/ ٢ ج-وحاشــیة البــاجوري علــى ابــن قاســم الغــزي

 للعالمــة الــشیخ أبــي الــسعادات -، والــروض المربــع شــرح زاد المــستنقع٦١٧ ص-، والعــدة شــرح العمــدة١٨ص
  .٤٦٧ص/ ٢ ج- بدون تأریخ-م، بیروت دار األرق-البهوتيمنصور بن إدریس 

  .١٧٦ص/٦، وكشاف القناع ج٣٥٠ص/٢حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ـ ج: ینظر )64(
ًبــضم الـــسین وجمعهــا ســـراري، هــي األمــة التـــي بوأتهــا بیتـــا وهــي فعلیــة منـــسوبة الــى الـــسر وهــو الجمـــاع : ُالــسریة* 

 لجمال الدین بـن مكـرم االفریقـي –لسان العرب : ینظر. ما یسرها ویسترها عن حرتهاًواإلخفاء ألن الرجل كثیرا 
 .٣٥٨ص/ ٤ج) سرر(األولى مادة / دار صادر، بیروت ط) ابن منظور(

  .٤٦٦ص/ ٤ ج-، وشرح منح الجلیل٣٥٠ص/ ٢ ج-حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني: ینظر )٦٥(
هـم إمـام وشـوكة علـى الحـاكم الـشرعي بغیـة عزلـه عـن الحكـم، بتأویـل ولـو هو خروج طائفة مسلحة ل: ًالبغي شرعا* 

، ٤٥٦ص/ ٤ ج-، وشرح مـنح الجلیـل٤٠١ص/ ٤ ج-االختیار: ینظر. بعید المأخذ، أو منع حق توجه علیهم
 -، والــسیل الجـــرار٦١٣ ص-، والعــدة شـــرح العمــدة٢٥٩ص/ ٢ ج-وحاشــیة البــاجوري علــى ابـــن قاســم الغــزي

/  دار المعــارف، القــاهرة ط-محمــد ســلیم الهــوا.  د- النظــام الجنــائي اإلســالمي، وفــي أصــول٩٦٥ -٩٦٤ص
  .١٣٠ ص-م١٩٨٣الثانیة 

  .٩/ اآلیة: سورة الحجرات )٦٦(
، والـــروض ١٧١ص/ ٤ ج- لإلمـــام جـــالل الـــدین المحلـــي-كنـــز الـــراغبین فـــي شـــرح منهـــاج الطـــالبین: ینظـــر )٦٧(

  .٤٧٥ص/ ٢ ج- للبهوتي-المربع
 -حمدي بن عبـد المجیـد الـسلفي:  تحقیق-ُ المعجم الكبیر-ان بن أحمد بن أیوب الطبرانيأخرجه اإلمام سلیم )٦٨(

  .٢٥٧ص/ ١٠ ج-)١٠٥٩٨(م حدیث رقم ١٩٨٣الثانیة / مكتبة الزهراء، الموصل ط
  .٤٠١ص/٤االختیار ـ لالمام الموصلي ج: ینظر(69)

/ ٦ ج- للبهـوتي –القنـاع ، وكـشاف ٤٧٥ص/ ٢ ج-، والـروض المربـع١٧٢ص/ ٤ ج-كنز الراغبین: ینظر )٧٠(
  .٧٧٥ص/ ٢ ج- للبعلي -، وكشف المخدرات١٦٢ص

 / ٢ بــدون تــاریخ ج– دار الفكــر، بیــروت – لإلمــام إبــراهیم بــن یوســف بــن علــي الــشیرازي -المهــذب : ینظــر )٧١(
  .١٦٢ص/ ٦ ج- للبهوتي-، كشاف القناع٢١٨ص

  .٩/ اآلیة: سورة الحجرات )٧٢(
، وغایة المطلب فـي ٤٠١ص/ ٤ للموصلي ج-، واالختیار١٤٠ص/ ٧ ج-ي للكاسان-بدائع الصنائع: ینظر )٧٣(

محمـد حـسن محمـد :  تحقیـق- للقاضي تقي الدین أبي بكر بـن زیـد الجراعـي الحنبلـي الدمـشقي-معرفة المذهب
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ــــــروت ط-حــــــسن ــــــة، بی ــــــب العلمی ــــــاع٣٦١ ص-م٢٠٠٤األولــــــى /  دار الكت / ٦ ج- للبهــــــوتي-، وكــــــشاف القن
  .١٦٢ص

، ٢٦٣ص/ ٢ ج- البـــن قاســـم-، وفـــتح القریـــب المجیـــب٤٥٨ص/ ٤ ج- لعلـــیش-جلیـــلشـــرح مـــنح ال: ینظـــر )٧٤(
 -، والـروض المربـع٣٦١ ص- للجراعـي-، وغایـة المطلـب٧٢ص/ ٤ ج-وكنز الراغبین ومعه حاشیة القلیوبي

  .٤٧٥ص/ ٢ ج-للبهوتي
، وحاشـــــیة ٤٥٨ص/ ٤ ج- لعلــــیش-، وشـــــرح مــــنح الجلیــــل٢٧٧ص/ ٦ للمــــواق ج-التــــاج واإلكلیــــل: ینظــــر )٧٥(

  .٢٦٣ص/ ٢ ج-لباجوري على ابن قاسم الغزيا
  .٤٠١ص/٤االختیار ـ للموصلي ج: ینظر )76(
  .١٧٢ص/ ٤ ج- للمحلي-كنز الراغبین: ینظر )٧٧(
 دار الكتـــاب العربـــي، – لإلمـــام احمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـالمة الطحـــاوي الحنفـــي –مختـــصر الطحـــاوي : ینظـــر )78(

 / ٤، وحاشیة القلیوبي علـى المحلـي ج٢٢٢ ص–بر  البن عبد ال–، والكافي ٢٥٧ ص-هـ ١٣٧٠/ القاهرة ط
  .٩٦٦ ص– للشوكاني –، والسیل الجرار ٤٧٥ص/ ٢، والروض المربع ج١٧٢ص

/ ٩ ج-)ذفــف( البــن منظــور مــادة -لــسان العــرب: ینظــر. اإلجهــاز علیــه، والذفــذف ســرعة القتــل: تــذفیف الجــریح* 
 ١١٠ص

، واإلمـام احمـد ١٦٨ص/ ٢ ج-)٢٦٦١( حـدیث رقـم )المـستدرك علـى الـصحیحین(أخرجه اإلمام الحاكم فـي  )٧٩(
/  دار البــاز، مكــة المكرمــة ط–محمــد عبــد القــادر عطــا :  تحقیــق–) الــسنن الكبــرى(بــن الحــسین البیهقــي فــي 

  .١٨١ص/ ٨ ج-)١٦٥٢٥(م حدیث رقم ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
دار الـسلفیة، الهنـد  الـ-حبیـب الـرحمن األعظمـي:  تحقیق- السنن-أخرجه اإلمام سعید بن منصور الخراساني )٨٠(

قال ابن حجر قد صح عـن علـي : (، وقال الشوكاني٣٩٠ص/ ٢ ج-)٢٩٤٧(م حدیث رقم ١٩٨٢األولى / ط
  .٩٦٦ ص–السیل الجرار : ینظر) من طرق

/ ٤ ج- بــدون تــأریخ- دار الفكــر، بیــروت- ألبــي بكــر محمــد بــن عبــد اهللا بــن العربــي-أحكــام القــرآن: ینظــر )٨١(
ـــتح القریـــب المجیـــب، وحاشـــیة البـــاجوري ع١٥٤ص  -٦١٤ ص-، والعـــدة شـــرح العمـــدة٢٦٣ص/ ٢ ج-لـــى ف

  .٩٦٦ ص- للشوكاني-، والسیل الجرار٤٧٥ص/ ٢ ج-، والروض المربع٦١٥
  .٩اآلیة : سورة الحجرات )٨٢(
 محمــد -، وشــرح مــنح الجلیــل٧ص/ ١٢ للقرافــي ج–، والــذخیرة ٤٠٢ص/ ٤ ج- للموصــلي-االختیــار: ینظــر )٨٣(

ــــیش  -، وحــــدائق األزهــــار بهــــامش الــــسیل الجــــرار٢٨٤ص/  للعثمــــاني –األمــــة ، ورحمــــة ٤٥٩ص/ ٤ ج-عل
  .٩٦٤ص

/ ٣ ج-م١٩٨٤األولـى /  دار الكتب العلمیة، بیروت ط- لإلمام عالء الدین السمرقندي-تحفة الفقهاء: ینظر )٨٤(
، وحاشـیة الـشیخ عمیـرة ٤٥٨ص/ ٤ ج-، وشـرح مـنح الجلیـل٤٠٢ص/ ٤ ج- للموصـلي-، واالختیار٣١٣ص

/ ٢ ج-، وحاشــــیة البــــاجوري علــــى ابــــن قاســــم١٧٢ص/ ٤ ج- مطبــــوع بهــــامش شــــرح المحلــــي-يعلــــى المحلــــ
  .٤٧٥ص/  ج- للبهوتي-، والروض المربع٢٦٣ص

، والتــــاج ٦٣٢ ص- للمیـــداني-، واللبـــاب٤٠٢ص/ ٤ ج-، واالختیـــار٣١٣ص/ ٣ ج-تحفـــة الفقهـــاء: ینظـــر )٨٥(
  .٦١٥ ص- والعدة شرح العمدة،٢٦٣ص/ ٢ ج-، وحاشیة الباجوري على ابن قاسم٢٧٧ص/ ٦ ج-واإلكلیل

 .٣١٦ص/٤ ج–، واالختیار ١٤١ص/٣ ج–تحفة الفقهاء : ینظر )86(
  .٢٥٠٠ص/ ٦ ج-)٦٤٣٤(برقم ) صحیحه(جزء من حدیث أخرجه اإلمام البخاري في  )٨٧(
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  .٢٥٠٢ص/ ٦ ج-)٦٤٣٨(برقم ) صحیحه(أخرجه اإلمام البخاري في  )٨٨(
 .٣١٦ص/ ٤ ج-، واالختیار١٤١ص/ ٣ ج-تحفة الفقهاء: ینظر )٨٩(
  .٨٤٤ ص–، والسیل الجرار ٤٩٧ص / ٤، وشرح منح الجلیل ج٣١٩- ٣١٨ص / ٤االختیار ج: ینظر )90(
حــــدیث رقــــم ) الــــسنن الكبــــرى(، والبیهقــــي فــــي ٥٩٣ ص-)١٥٠٤(بــــرقم ) الموطــــأ(أخرجــــه اإلمــــام مالــــك فــــي  )٩١(

 ممـا یثبـت بـه هـو  هـذا حـدیث منقطـع لـیس-رحمـه اهللا–قال الشافعي : (، وقال فیه٣٢٦ص/ ٨ ج-)١٧٣٥٢(
 فـي -رحمه اهللا–وقال ابن حجر ) نفسه حجة وقد رأیت من أهل العلم عندنا من یعرفه ویقول به فنحن نقول به

وهذا مرسل وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن یحیـى بـن أبـي كثیـر نحـوه وآخـر عـن عبـد : (هذا الحدیث
تلخـیص : ینظـر) ًیل الثالثـة یـشد بعـضها بعـضابن وهب مـن طریـق كریـب مـولى بـن عبـاس بمعنـاه فهـذه المراسـ

الـسید عبـد اهللا هاشـم :  تحقیق– اإلمام احمد بن علي بن حجر العسقالني –الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر 
  .٧٧ص / ٤ج) ١٧٩٩( حدیث رقم ١٩٦٤/  المدینة المنورة ط–الیماني المدني 

/ ٤ ج-، وشــــــرح مــــــنح الجلیــــــل٣١٩ -٣١٨ص/ ٤ ج-، واالختیــــــار١٤٣ص/ ٣ ج-تحفــــــة الفقهــــــاء: ینظــــــر )٩٢(
  .٨٤٤ ص-، والسیل الجرار٤٩٨ -٤٩٧ص

 -، واللبـاب٣١٩ص/ ٤ ج-، واالختیار١٤٣ص/ ٣ ج-، وتحفة الفقهاء٢٦٤ ص-مختصر الطحاوي: ینظر )٩٣(
  .٨٤٤ ص-، والسیل الجرار٥٠٤ص

 - محلي لل- ، وكنز الراغبین٥٠٠ص/ ٤ ج-، وشرح منح الجلیل٢٦٤ -٢٦٣ ص-مختصر الطحاوي: ینظر )٩٤(
  .٨٤٥ -٨٤٤ ص-، والسیل الجرار١٨٣ص/ ٤ج

  .٨٤٥ص–، والسیل الجرار ٣٢٢ -٣٢١ص/٤ ج–، واالختیار ٢٦٤-٢٦٣ ص–مختصر الصحاوي : ینظر)95(
  .١٣٣٠ص / ٣ج) ١٧٠٥(حدیث رقم ) صحیحه(أخرجه اإلمام مسلم في  )٩٦(
 -جــــــــرار، والــــــــسیل ال٣٢٢ -٣٢١ص/ ٤ ج-، واالختیــــــــار٢٦٤ -٢٦٣ ص-مختــــــــصر الطحــــــــاوي: ینظــــــــر )٩٧(

  .٨٤٥ص
 لإلمـام -تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس: ینظـر. بالكسر العثكال الذي علیه بـسر وأصـله فـي العـذق: الشمراخ* 

  .٢٨٤ص/ ٧ ج-)شمرخ( مكان الطبع مجهول مادة - دار الهدایة-محمد مرتضى الحسیني الزبیدي
  .٨٤٥ ص–ني  للشوكا–، والسیل الجرار ١٨٣ص / ٤ للمحلي ج–كنز الراغبین : ینظر )98(
 -)٤٤٧٢(بــرقم ) ســننه(، وأبــو داود فــي ٢٢٢ص / ٥ج) ٢١٩٨٥(بــرقم ) مــسنده(أخرجــه اإلمــام احمــد فــي  )٩٩(

ــــرقم ) المعجــــم الكبیــــر(، واإلمــــام الطبرانــــي فــــي ٨٥٩ص  / ٢ج) ٢٥٧٤(، وابــــن ماجــــة بــــرقم ١٦١ص/ ٤ج ب
ً واســــناده جیــــد لكــــن فیــــه اخــــتالف وقــــد روي مرســــال٦٣ص/ ٦ ج-)٥٥٢٢(و) ٥٥٢١( المحــــرر فــــي : رینظــــ. ٕ

یوسـف المرعـشلي . د:  تحقیـق– الشیخ محمـد بـن احمـد بـن عبـد الهـادي بـن عبـد الحمیـد الجمـاعیلي –الحدیث 
) ١١٤٧(م رقـــــم الحـــــدیث ٢٠٠٠/  دار المعرفـــــة، بیـــــروت ط–ومحمـــــد ســـــلیم ســـــمارة وجمـــــال حمـــــدي الـــــذهبي 

  .٦٢٤-٦٢٣ص
 للــشیخ أحمــد بــن -حــل ألفــاظ الزبــد، ومواهــب الــصمد فــي ١٨٣ص/ ٤ ج- للمحلــي-كنــز الــراغبین: ینظــر )١٠٠(

 -، والـــسیل الجـــرار١٣٩ ص-م١٩٣٨/  مطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي وأوالده، مـــصر ط-حجـــازي الفـــشني
  .٨٤٥ ص-للشوكاني

  .٨٤٥ ص- للشوكاني-السیل الجرار: ینظر )١٠١(
  .٥٠٠ص/ ٤ ج- لعلیش-شرح منح الجلیل: ینظر )١٠٢(
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 دار احیـاء التـراث –اإلمام یحیى بن شـرف النـووي الـشافعي  –شرح اإلمام النووي على صحیح مسلم : ینظر(103)
 .٢٠١ص / ١١ ج-هـ ١٣٩٢الثانیة / العربي، بیروت ط

  .١٣٢٢ -١٣٢١ص/ ٣ ج-)١٦٩٥(حدیث رقم ) صحیحه(أخرجه اإلمام مسلم في  )١٠٤(
، ٣٢٢ص/ ٤ ج-، واالختیـــــــار١٤٣ص/ ٣ ج-، وتحفــــــة الفقهــــــاء٢٦٣ ص-مختــــــصر الطحـــــــاوي: ینظــــــر )١٠٥(

 -، والمغني١٤٨ص/ ٤ ج-ٕ، واعانة الطالبین١٣٩ ص-، ومواهب الصمد٥٧٤ ص- عبد البر البن-والكافي
  .٨٤٩ -٨٤٨ ص- للشوكاني-، والسیل الجرار٤٨ -٤٧ص/ ٩ ج-البن قدامة

  .٢٢٩ ص-أحمد فتحي بهنسي.  د-، والسیاسة الجنائیة٣٢٢ص/ ٤ ج-االختیار: ینظر )١٠٦(
 . ٤٦٦ص/٢ للبهوتي ج–الروض المربع : ینظر)107(
  .١٤٧ص/ ٤ ج-ٕ، واعانة الطالبین١٨٣ص/ ٤ ج-حاشیة القلیوبي على المحلي: نظری )١٠٨(
، وفقــه المعــامالت ١٣٩ ص- للفــشني-، ومواهــب الــصمد١٨٣ص/ ٤ ج- للمحلــي-كنــز الــراغبین: ینظــر )١٠٩(

  .٥١ ص-عبد اهللا محمد الجبوري.  د-) الجنایات(والجنایات 
ـــة٥١ص / ٩المبـــسوط ج: ینظـــر(110)  محمـــد بـــن احمـــد بـــن محمـــد بـــن رشـــد – المقتـــصد ، وبدایـــة المجتهـــد ونهای

، وكـشاف ٢٧١ص / ٢، والمهـذب ج٧٦ص / ١٢، والذخیرة ج٣٢٨ص / ٢ دار الفكر، بیروت ج–األندلسي 
  .٨٤ص / ٦القناع ج

 - )٤٤٣١(حدیث رقم ) سننه(،  وأبو داود في ١٣٢٠ص / ٣ج) ١٦٩٤(برقم ) صحیحه(أخرجه مسلم في  )١١١(
  .١٤٩ص/ ٤ج

  .١٨٣ص/ ٤ ج-، وكنز الراغبین٥٠٣ ص- للمیداني-، واللباب٢٦٣ ص-طحاويمختصر ال: ینظر )١١٢(
  .١٨٣ص/ ٤ ج- للمحلي-كنز الراغبین: ینظر )١١٣(
/ ٤ ج-، وشــرح مــنح الجلیــل١٤٢ -١٤١ص/ ٣ ج-، وتحفــة الفقهــاء٢٦٣ ص-مختــصر الطحــاوي: ینظــر )١١٤(

  .١٨١ص/ ٤ ج- للمحلي-، وكنز الراغبین٤٩٤
  ، وحاشـــــیة العـــــدوي علـــــى كفایـــــة الطالـــــب٧٦ص / ١٢، والـــــذخیرة ج٣٢٨ص / ٢بدایـــــة المجتهـــــد ج: ینظـــــر)115(

 .٨٤ص / ٦ للبهوتي ج–، وكشاف القناع ٣٥٧ص / ٢ ج

) ٤٤٤٠(، وأبــو داود ١٣٢٤ص / ٣ج) ١٦٩٦(بــرقم ) صــحیحه(جــزء مــن حــدیث أخرجــه اإلمــام مــسلم فــي  )116(
  .)هذا حدیث حسن صحیح: ( واللفظ له وقال٤٢ص / ٤ج) ١٤٣٥(، والترمذي ١٥١ص / ٤ج

حــدیث صــحیح اإلســناد : ( وقــال٤٠٤ص/ ٤ج) ٨٠٨٢(حــدیث رقــم ) المــستدرك(أخرجــه االمــام الحــاكم فــي  )١١٧(
  ).ولم یخرجاه

  .٤٩٥ -٤٩٤ص/ ٤ ج- علیش-شرح منح الجلیل: ینظر )١١٨(
  .٥٧٢ ص- البن عبد البر-، والكافي٣١٨ص/ ٤ ج-، واالختیار١٤٢ص/ ٣ ج-تحفة الفقهاء: ینظر )١١٩(
 .٣١٨ص/ ٤ ج–، واالختیار ١٤٣ص/٣ء جتحفة الفقها: ینظر) 120(

  .٢٢٠ص/ ٨ ج-)١٦٧٤٠(برقم ) السنن الكبرى(أخرجه اإلمام البیهقي في  )١٢١(
 ٤ج) ٤٤٤٠(، وأبو داود ١٣٢٤ص / ٣ج) ١٦٩٦(برقم ) صحیحه(جزء من حدیث أخرجه اإلمام مسلم في (122)
 .)هذا حدیث حسن صحیح: ( واللفظ له وقال٤٢ص / ٤ج) ١٤٣٥(، والترمذي ١٥١ص/ 

  .٣١٨ص/ ٤ ج-، واالختیار١٤٣ص/ ٣ ج-تحفة الفقهاء )١٢٣(
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ـــاني : ینظـــر )124( ـــة الطالـــب الرب ـــى كفای ـــراغبین ٣٦٦ص / ٢ ج–حاشـــیة العـــدوي عل ـــي ج–، وكنـــز ال  / ٤ للمحل
، وفقـه المعـامالت ٦٠٢ ص–، والعـدة شـرح العمـدة ١٤١ ص– للفـشني –، ومواهب الـصمد ٢٠٣-٢٠٢ص

  .١١٦ ص–عبد اهللا الجبوري .  د–
هـذا حـدیث صـحیح علـى شـرط : ( وقـال عنـه٢١٦ص/ ٢ ج-)٢٨٠١(بـرقم ) المستدرك(خرجه الحاكم في أ )١٢٥(

/  دار المعرفـة، بیـروت ط- سـنن الـدارقطني-، واإلمام علي بن عمر البغدادي الـدارقطني)الشیخین ولم یخرجاه
  .١٧٠ص/ ٤ ج-)٣٣( حدیث رقم ١٩٦٩

/ ٤ للمحلـــــي ج-، وكنـــــز الـــــراغبین٣٦٦ص/ ٢ ج-حاشـــــیة العـــــدوي علـــــى كفایـــــة الطالـــــب الربـــــاني: ینظـــــر )١٢٦(
   .٦٠٢ ص-، والعدة شرح العمدة١٤١ ص- للفشني-، ومواهب الصمد٢٠٣ -٢٠٢ص

، ٥٤٩ص/ ٤ ج-، وشــرح مــنح الجلیــل٣٦٦ص/ ٢ ج-، وحاشــیة العــدوي٣٤٠ص/ ٤ ج-االختیــار: ینظــر) 127(
 .٤٦٨ص/ ٢ ج-، والروض المربع١٤١ ص-، ومواهب الصمد٢٠٣ص/ ٤ ج-وكنز الراغبین

  .١٧٣/ اآلیة: سورة البقرة )١٢٨(
، ٥٤٩ص/ ٤ ج-، وشــرح مــنح الجلیــل٣٦٦ص/ ٢ ج-، وحاشــیة العــدوي٣٤٠ص/ ٤ ج-االختیــار: ینظــر )١٢٩(

  .٤٦٨ص/ ٢ ج-، والروض المربع١٤١ ص-، ومواهب الصمد٢٠٣ص/ ٤ ج-وكنز الراغبین
/ ٤ ج- للبكـــــري-ٕ، واعانـــــة الطـــــالبین٥٤٩ص/ ٤ ج- للـــــشیخ محمـــــد علـــــیش-شـــــرح مـــــنح الجلیـــــل: ینظـــــر )١٣٠(

  .١٥٥ص
شـیخ ( للقاضي عبد الرحمن بن محمد بـن سـلیمان المعـروف بــ-مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: ینظر )١٣١(

  .٥٠٩ ص- للمیداني-، واللباب٦١١ص/ ١ ج-هـ١٣٢٧سنة / ط- مطبعة دار السعادة العثمانیة-)زادة
/ ٤ ج-جلیــــــل، وشــــــرح مــــــنح ال٦١١ص/ ١ ج-، ومجمــــــع األنهــــــر٢٨٠ ص-مختــــــصر الطحــــــاوي: ینظــــــر )١٣٢(

  .٢٠٥ -٢٠٤ص/ ٤ ج- للمحلي-، وكنز الراغبین٥٥٣ص
  .٥٥٣ص/ ٤ ج- محمد علیش-، وشرح منح الجلیل٢٠٥ص/ ١٢ ج- للقرافي-الذخیرة: ینظر )١٣٣(
هــذا حــدیث : ( وقــال عنــه٤١٧ص/ ٤ ج-)٨١٣١(بــرقم ) المــستدرك(جــزء مــن حــدیث أخرجــه الحــاكم فــي  )١٣٤(

  .٣٢٠ص/ ٨ ج-)١٧٣١٧(برقم ) لسنن الكبرىا(، والبیهقي في )صحیح اإلسناد ولم یخرجاه
/ ٤ ج-، وشــــرح مــــنح الجلیــــل٥٧٧ ص- البــــن عبـــد البــــر-، والكــــافي٢٦٥ ص-مختــــصر الطحــــاوي: ینظـــر(135)

ـــصمد٥١٥ص ـــن قاســـم الغـــزي١٣٩ ص-، ومواهـــب ال ـــى اب ، ٢٤٤ -٢٤٣ص/ ٢ ج-، وحاشـــیة البـــاجوري عل
، ٣٥٣ ص- للجراعــــي-طلــــب، وغایــــة الم٦٠٠ ص-، والعــــدة شــــرح العمــــدة١٥١ص/ ٤ ج-ٕواعانــــة الطــــالبین
  .٤٦٧ص/ ٢ ج-والروض المربع

  .المصادر السابقة: ینظر )١٣٦(
  .٤٦٧ص/ ٢ ج- للبهوتي-الروض المربع: ینظر )١٣٧(
  .١٣٩ ص- للفشني-مواهب الصمد: ینظر )١٣٨(
، ٢٤٢ص/ ٢ ج-، وحاشــیة البــاجوري علــى ابــن قاســم٦١٤ص/ ١ ج- للــشیخ زاده-مجمــع األنهــر: ینظــر )١٣٩(

  .٥٨ ص-عبد اهللا الجبوري.  د-، وفقه المعامالت١٥١ص/ ٤ ج-ٕواعانة الطالبین
  .المصادر السابقة(140)

  .٥١١-٥١٠ ص– للمیداني –، واللباب ٢٦٥ص/ مختصر الطحاوي : ینظر)141(
 -٥١٠ ص- للمیـــداني-، واللبـــاب٦١٢ص/ ١ ج-، ومجمـــع األنهـــر٢٦٥ ص-مختـــصر الطحـــاوي: ینظـــر )١٤٢(

٥١١.  
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  .٥١١ -٥١٠ ص- للمیداني-اب، واللب٦٠ص/ ٧ ج-بدائع الصنائع: ینظر )١٤٣(
  .٢٦٥ ص-مختصر الطحاوي: ینظر )١٤٤(
  .٦٠ص/ ٧ ج-بدائع الصنائع: ینظر )١٤٥(
  .١٠٦ص / ٦ للبهوتي ج–، وكشاف القناع ٢٧٥ص/ ٢ ج- لإلمام الشیرازي –المهذب : ینظر )١٤٦(
 ٥الثانیـة ج/ ط دار الفكـر، بیـروت – كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي –شرح فتح القدیر : ینظر )147(

 –، والفواكــه الــدواني علــى رســالة أبــي زیــد القیروانــي ٥٧٩-٥٧٨ ص– البــن عبــد البــر –، والكــافي ٣٨١ص/ 
، وكنز الـراغبین ٢٠٧ص / ٢هـ ج١٤١٥/  بیروت ط– دار الفكر –الحمد بن غنیم بن سالم النفراوي المالكي 

دائق األزهار بهامش السیل الجرار ، وح٤٧١ص / ٢ للبهوتي ج–، والروض المربع ١٨٨ص / ٤ للمحلي ج–
  .٨٦٣ ص–

، وابـن ماجـة ٢١٤ص/ ٢ج) ٧٠٠١( وبـرقم ١٧٩ص/ ٢ج) ٦٦٧٨(بـرقم ) مسنده(أخرجه اإلمام احمد في  )١٤٨(
هـذا اسـناد صـحیح رجالـه : (، قـال الكنـاني بعـد أن أورده٧٦٩ص/ ٢ ج-)٢٢٩٢(و) ٢٢٩١(بـرقم ) سـننه(في 

قال ابن القطان : (، وقال الزیلعي بعد أن أورده٣٧ص/ ٣ة جمصباح الزجاج: ینظر) ثقات على شرط البخاري
  .٣٣٧ص/ ٣نصب الرایة ج: ینظر) اسناده صحیح، وقال المنذري رجاله ثقات

/ ١ ج-، ومجمــــع األنهــــر٣٤٩ص/ ٤ ج-، واالختیــــار١٥٣ص/ ٣ ج- للــــسمرقندي-تحفــــة الفقهــــاء: ینظــــر )١٤٩(
 -، وشــرح مــنح الجلیــل٥٧٩ -٥٧٨ ص- البــن عبــد البــر-، والكــافي٥١٨ ص- للمیــداني-، واللبــاب٦٢٨ص

، ٢٥١ص/ ٢ ج-، وحاشیة الباجوري على ابن قاسـم١٨٨ص/ ٤ ج- للمحلي-، وكنز الراغبین٥٢٥ص/ ٤ج
، وحــــدائق األزهــــار بهــــامش الــــسیل ٤٧١ص/ ٢ ج-، والــــروض المربــــع٣٥٨ ص- للجراعــــي-وغایــــة المنتهــــى

  . ٨٣ ص-عبد اهللا الجبوري.  د-)الجنایات(، وفقه المعامالت ٨٦٣ ص-الجرار
، ١٦٢ص/ ٤ ج- للبكــــري-ٕ، واعانــــة الطــــالبین٥١٨ ص-، واللبــــاب٢٧٠ ص-مختــــصر الطحــــاوي: ینظــــر) 150(

  .٤٧١ص/ ٢ ج-، والروض المربع٢٥١ص/ ٢ ج-وحاشیة الباجوري على ابن قاسم
  .٨٣ ص–عبد اهللا الجبوري .  د–المصادر السابقة، وفقه المعامالت : ینظر )١٥١(
  .١٤٠ ص- للفشني-، ومواهب الصمد٥١٧ ص- للمیداني-اللباب: ینظر )١٥٢(
/ ٢ ج-، وحاشـیة البـاجوري٥٢٤ص/ ٤ ج-، وشـرح مـنح الجلیـل٥٧٨ ص- البـن عبـد البـر-الكافي: ینظر )١٥٣(

  . ٢٥٠ص
، ٥٢٥ص/ ٤ ج-، وشـــرح مـــنح الجلیـــل٣٤٩ص/ ٤ ج-، واالختیـــار٢٧٠ ص-مختـــصر الطحـــاوي: ینظـــر )١٥٤(

  .٤٧٢ص/ ٢ ج-، والروض المربع١٦٢ص/ ٤ ج-ٕواعانة الطالبین
  .٣٥٠ص/ ٤ ج-االختیار: ینظر )١٥٥(
  .٥١٩ ص-، واللباب٦٢٩ص/ ١ ج مطبوع بهامش مجمع األنهر-لحصفكي ل-ىالدر المنتق: ینظر )١٥٦(
  .١٦٢ -١٦١ص/ ٤ ج-ٕ، واعانة الطالبین١٨٩ص/ ٤ ج-حاشیة القلیوبي على المحلي: ینظر )١٥٧(
  .٤٧٢ص/ ٢ ج- للبهوتي-الروض المربع: ینظر )١٥٨(
 اإلمام إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح –، والمبدع في شرح المقنع ٢٨٢ص / ٢المهذب ج: ینظر )159(

  .١٣٢ص / ٩هـ ج١٤٠٠/  المكتب اإلسالمي، بیروت ط–الحنبلي 
  .٥٣١ -٥٣٠ ص-)١٤٣٢( حدیث رقم -)الموطأ(أخرجه اإلمام مالك في  )١٦٠(
  .١٦٧ ص-أحمد فتي بهنسي.  د-السیاسة الجنائیة: ینظر )١٦١(
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ابـن ( لـشمس الـدین أبـي عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر المعـروف بــ-م المـوقعین عـن رب العـالمینإعال: ینظر )١٦٢(
  . ٢٣ص/ ٣ ج-م١٩٨٧/  ط- وبیروت- المكتبة العصریة، صیدا-)قیم الجوزیة

الثانیــــة /  ط- دار الــــسالم، القــــاهرة-محمــــد بلتــــاجي.  د-مــــنهج عمــــر بــــن الخطــــاب فــــي التــــشریع: ینظــــر )١٦٣(
  .٢١٦ ص-م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

ـــاني٥٨٠ ص- البـــن عبـــد البـــر-، والكـــافي٣٤٥ص/ ٤ ج-األختیـــار: ینظـــر )١٦٤( / ٢ ج-، وكفایـــة الطالـــب الرب
  .٤٧٢ص/ ٢ ج-، والروض المربع١٩٦ص/ ٢ ج- للمحلي-، وكنز الراغبین٣٧١ص

، ومواهــــــب ٥٨٠ ص-، والكــــــافي٥٢٠ ص- للمیــــــداني-، واللبــــــاب٢٧١ ص-مختــــــصر الطحــــــاوي: ینظــــــر )١٦٥(
  .٦٠٨ ص-عمدة، والعدة شرح ال١٤٠ ص-الصمد

ــــــصر الطحــــــاوي: ینظــــــر )166( ، ٦٣١ص/ ١ ج-، ومجمــــــع األنهــــــر٣٥٠ص/ ٤ ج-، واالختیــــــار٢٧٤ ص-مخت
/  للعثمــاني –، ورحمــة األمــة ١٩٨ص/ ٤ ج- للمحلــي-، وكنــز الــراغبین٥٨١ ص- البــن عبــد البــر-والكــافي

 ، وحــدائق األزهــار بهــامش٤٧٢ص/ ٢ ج-، والــروض المربــع٦٠٧ -٦٠٦ ص- والعــدة شــرح العمــدة٢٩٦ص
  .٨٦٣ -السیل الجرار

حــدیث صــحیح علــى شــرط : (وقــال) ٨١٥٠( حــدیث رقــم ٤٢٢ص/ ٤ ج-)المــستدرك(أخرجــه الحــاكم فــي  )١٦٧(
ً، والـدارقطني مرســال )١٧٠٥٢( حــدیث رقـم ٢٧٥ص/ ٨ ج-)الـسنن الكبـرى(، والبیهقــي فـي )مـسلم ولـم یخرجـاه

  ).٧٢( حدیث ١٠٢ص/ ٣ ج-)السنن(في 
، والحــــدیث اســــناده ضــــعیف ألن فیــــه ١٨١ص/ ٣ ج-)٢٩٢(دیث رقــــم حــــ) ســــننه(أخرجــــه الــــدارقطني فــــي  )١٦٨(

، وخالصـة البـدر المنیـر ٦٨ص/ ٤ج) ١٧٨١(تلخیص الحبیر حدیث رقـم : ینظر. الواقدي، والواقدي فیه مقال
حمــدي عبــد :  تحقیــق– اإلمــام عمــر بــن علــي بــن الملقــن األنــصاري –فــي تخــریج كتــاب الــشرح الكبیــر للرافعــي 

، ونــصب ٣١٤ص/ ٢ج ) ٢٤٢٢(هـــ حــدیث رقــم ١٤١٠األولــى / بــة الرشــد، الریــاض ط مكت–المجیــد الــسلفي 
  .٣٧٢ص / ٣الرایة ج

، ٦٣١ص/ ١ ج-، ومجمــــــع األنهــــــر٣٥٠ص/ ٤ ج-، واالختیــــــار٢٧٤ ص-مختــــــصر الطحــــــاوي:  ینظــــــر)١٦٩(
/  للعثمــاني –، ورحمــة األمــة ١٩٨ص/ ٤ ج- للمحلــي-، وكنــز الــراغبین٥٨١ ص- البــن عبــد البــر-والكــافي

، وحــدائق األزهــار بهــامش ٤٧٢ص/ ٢ ج-، والــروض المربــع٦٠٧ -٦٠٦ ص-عــدة شــرح العمــدة وال٢٩٦ص
  .٨٦٣ -السیل الجرار

، والعـدة ٦٣١ص/ ١ ج-، ومجمـع األنهـر٣٥٠ص/ ٤ ج-، واالختیار٢٧٤ ص-مختصر الطحاوي: ینظر )١٧٠(
  .٤٧٢ص/ ٢ ج-، والروض المربع٦٠٧ ص-شرح العمدة

  .٦٠٧ ص-رح العمدة، والعدة ش٣٥٠ص/ ٤ ج-االختیار: ینظر )١٧١(
حـــدیث رقـــم ) الكبـــرى(، والبیهقـــي فـــي ١٨٠ص/ ٣ ج-)٢٧٨(حـــدیث رقـــم ) الـــسنن(أخرجـــه الـــدارقطني فـــي  )١٧٢(

  . واللفظ له٢٧٥ص/ ٨ ج-)١٧٠٤٦(
/ ٤ ج- للمحلي-، وكنز الراغبین٥٨١ ص- البن عبد البر-، والكافي٢٧٠ ص-مختصر الطحاوي: ینظر )١٧٣(

  .١٩٨ص
هــم الــذین یتعرضــون للنــاس فیمنعــونهم ســلوك الطریــق، وذلــك ألخــذ : اع الطریــقوقطــ) قطــع الطریــق(الحرابــة هــي * 

: ینظــر. المــال أو القتــل أو اإلرعــاب أو لهتــك مــا حــرم اهللا هتكــه مــن المحرمــات، علــى وجــه یتعــذر معــه الغــوث
  .٥٤٢ -٥٤١ص/ ٤ ج-، وشرح منح الجلیل٥٨٢ ص- البن عبد البر-الكافي

  .٣٤/ اآلیة: سورة المائدة )١٧٤(
، وكفایـة ٣٥٨ص/ ٤ ج-، واالختیـار١٥٦ص/ ٣ ج-، وتحفـة الفقهـاء٢٧٦ ص-مختـصر الطحـاوي: ینظر )175(

، ١٤١ ص-، ومواهــب الـــصمد٥٤٩ -٥٤٨ص/ ٤ ج-، وشـــرح مــنح الجلیـــل٣٥٥ص/ ٢ ج-الطالــب الربــاني
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/ ٢ ج-، والــروض المربــع٦١١ ص-، والعــدة شــرح العمــدة٢٥٥ص/ ٢ ج-وحاشــیة البــاجوري علــى ابــن قاســم
  .٨٦٧ ص- للشوكاني-لجرار، والسیل ا٤٧٤ص

  .المصادر السابقة: ینظر )١٧٦(
  .٥٤٤ص/ ٤ ج-، وشرح منح الجلیل٥٨٤ ص- البن عبد البر-الكافي: ینظر)177(
 .المصدران السابقان: ینظر )١٧٨(
ـــو داود فـــي  )١٧٩( ـــم ) ســـننه(أخرجـــه أب ـــم ) ســـننه(، والترمـــذي فـــي ٢٤٦ص/ ٤ ج- )٤٧٧١(حـــدیث رق حـــدیث رق

حــــدیث رقــــم ) الــــسنن الكبــــرى(، والبیهقــــي فــــي )حــــدیث حــــسن صــــحیح(:  وقــــال عنــــه٢٩ص/ ٤ ج- )١٤٢٠(
  .١٨٧ص/ ٨ ج- )١٦٥٥٥(

  .٥٤٤ص/ ٤ ج-شرح منح الجلیل: ینظر )١٨٠(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع بعد القرآن الكریم
  :كتب التفسیر

لـــشعب،  دار ا-أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد األنـــصاري: القرطبـــي) الجـــامع ألحكـــام القـــرآن( )١
 . بدون تأریخ-القاهرة
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 دار -جــالل الــدین عبــد الــرحمن بــن الكمــال: الــسیوطي) الــدر المنثــور فــي التفــسیر بالمــأثور( )٢
 .م١٩٩٣/ الفكر، بیروت ط

 مطبــوع بهــامش - عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــود-: النــسفي) مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل( )٣
 .م١٩٥٥ -هـ١٣٧٤األولى / ة ط المكتبة التجاریة الكبرى، القاهر-تفسیر الخازن

 دار -عبـد الحـق بـن غالـب: ابـن عطیـة األندلـسي) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز( )٤
 .م١٩٩٣األولى / الكتب العلمیة، بیروت ط

 :وعلومهكتب الحدیث 
 -أبـو العـال عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحیم: المبـاركفوري) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمـذي( )٥

 . بدون تأریخ-العلمیة، بیروتدار الكتب 
 –احمـد بـن علـي بـن حجـر : العـسقالني) تلخیص الحبیر في تخریج أحادیـث الرافعـي الكبیـر( )٦

 .١٩٦٤/  المدینة المنورة ط–السید عبد اهللا هاشم یماني المدني : تحقیق
 -یوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد البــر: النمــري) التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعنــي والمــسانید( )٧

 .هـ١٣٨٧/ زارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب طو
 دار ابـن -مـصطفى دیـب البغـا. د:  تحقیـق-محمد بن إسماعیل: البخاري) الجامع الصحیح( )٨

 .م١٩٨٧الثانیة /  بیروت ط-كثیر، الیمامة
عمــر بــن علــي : ابــن الملقــن) خالصــة البــدر المنیــر فــي تخــریج كتــاب الــشرح الكبیــر للرافعــي( )٩

ــــصا ــــد الــــسلفي :  تحقیــــق–ري األن ــــاض ط–حمــــدي عبــــد المجی ــــة الرشــــد، الری األولــــى /  مكتب
 .هـ١٤١٠

 دار -محمــد فــؤاد عبــد البــاقي:  تحقیــق-محمــد بــن یزیــداالمــام : القزوینــي) ســنن ابــن ماجــة( )١٠
 . بدون تأریخ-الفكر، بیروت

د محمـد محیـي الـدین عبـ:  تحقیـق-سلیمان بـن األشـعث األزدي: السجستاني) سنن أبي داود( )١١
 . بدون تأریخ- دار الفكر، بیروت-الحمید

 بـدون - دار إحیاء التراث العربـي، بیـروت-اإلمام محمد بن عیسى: الترمذي) سنن الترمذي( )١٢
 .تأریخ

الــسید عبــد اهللا :  تحقیــق-علــي بــن عمــر أبــو الحــسن البغــدادي: الــدارقطني) ســنن الــدارقطني( )١٣
 .م١٩٦٦/  دار المعرفة، بیروت ط-هاشم یماني المدني

 الــدار الــسلفیة، -حبیــب الــرحمن األعظمــي:  تحقیــق-ســعید بــن منــصور: الخراســاني) الــسنن( )١٤
 .م١٩٨٢األولى / الهند ط

 -محمـد ضـیاء الـرحمن. د:  تحقیـق-أحمـد بـن الحـسین بـن علـي : البیهقـي) السنن الصغرى( )١٥
 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠األولى / مكتبة الدار، المدینة المنورة ط

 دار -محمـد عبـد القـادر عطـا:  تحقیـق-مد بن الحسین بن علي أح: البیهقي) السنن الكبرى( )١٦
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤/ الباز، مكة المكرمة ط
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 دار احیــاء التــراث العربــي، –اإلمــام یحیــى بــن شــرف الــشافعي : النــووي) شــرح صــحیح مــسلم( )١٧
 .هـ١٣٩٢الثانیة / بیروت ط

 دار -قي بــن یوســفمحمــد بــن عبــد البــا: الزرقــاني) شــرح الزرقــاني علــى موطــأ اإلمــام مالــك( )١٨
 .هـ١٤١١األولى / الكتب العلمیة، بیروت ط

 -محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:  تحقیـق-أبو الحسن مسلم بـن الحجـاج: النیسابوري) صحیح مسلم( )١٩
 . بدون تأریخ-دار إحیاء التراث العربي، بیروت

تــراث  دار الریــان لل–نــور الــدین علــي بــن أبــي بكــر : الهیثمــي) مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد( )٢٠
 .هـ١٤٠٧ القاهرة، بیروت –ودار الكتاب العربي 

:  تحقیـق–محمد بن احمد بن عبد الهادي بن عبد الحمیـد : الجماعیلي) المحرر في الحدیث( )٢١
/  دار المعرفــة، بیــروت ط–یوســف المرعــشلي ومحمــد ســلیم ســمارة وجمــال حمــدي الــذهبي . د

 .م٢٠٠٠
/  مكتبــة الرشــد، الریــاض ط–ج اللخمــي احمــد بــن فــر: االشــبیلي) مختــصر خالفیــات البیهقــي( )٢٢

 .م١٩٩٧األولى 
 دار الكتــب العلمیــة، -أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا: الحــاكم) المــستدرك علــى الــصحیحین( )٢٣

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١األولى / بیروت ط
 دار –احمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن إســـماعیل : الكنـــاني) مـــصباح الزجاجـــة فـــي زوائـــد ابـــن ماجـــة( )٢٤

 .هـ١٤٠٣لثانیة ا/ العربیة، بیروت ط
 -حبیـب الـرحمن األعظمـي:  تحقیـق-عبد الـرزاق بـن همـام: الصنعاني) مصنف عبد الرزاق( )٢٥

 .هـ١٤٠٣الثانیة / المكتب اإلسالمي، بیروت ط
طــارق بــن عــوض اهللا :  تحقیــق-أبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد: الطبرانــي) المعجــم األوســط( )٢٦

 .هـ١٤١٥/  دار الحرمین، القاهرة ط-وعبد المحسن بن إبراهیم
حمــدي بــن عبــد المجیــد :  تحقیــق-أبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد: الطبرانــي) المعجــم الكبیــر( )٢٧

 .م١٩٨٣الثانیة /  مكتبة الزهراء، الموصل ط-السلفي
محمـد بـن : الـسخاوي) المقاصد الحسنة فـي بیـان كثیـر مـن األحادیـث المـشتهرة علـى األلـسنة( )٢٨

 .م١٩٨٥/  بیروت ط دار الكتاب العربي،–عبد الرحمن بن محمد 
 -هــــ١٤٠٥التاســعة /  دار النفــائس، بیــروت ط-اإلمــام مالــك بــن أنــس: األصــبحي) الموطــأ( )٢٩

 .م١٩٨٥
محمـد یوسـف :  تحقیـق–عبد اهللا بن یوسف الحنفي : الزیلعي) نصب الرایة ألحادیث الهدایة( )٣٠

 .هـ١٣٥٧/  دار الحدیث، مصر ط–البنوري 
 :كتب الفقه الحنفي

الـشیخ :  تحقیـق-عبد اهللا بن محمود بن مـودود الحنفـي: الموصلي) ختاراالختیار لتعلیل الم( )٣١
 .م١٩٩٩األولى /  دار األرقم، بیروت ط-محمد عدنان درویش
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 دار -زیـن الـدین بـن نجـیم بـن إبـراهیم بـن محمـد: ابـن نجـیم) البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق( )٣٢
 .الثانیة/ المعرفة، بیروت ط

 دار الكتـاب -عـالء الـدین أبـو بكـر بـن مـسعود: الكاساني) عبدائع الصنائع في ترتیب الشرائ( )٣٣
 .م١٩٨٢الثانیة / العربي، بیروت ط

 -اإلمام عالء الدین محمـد بـن عبـد الحمیـد بـن الحـسن بـن حمـزة : السمرقندي) تحفة الفقهاء( )٣٤
 .م١٩٨٤األولى / دار الكتب العلمیة، بیروت ط

/  دار الفكــر، بیــروت ط–بــد الواحــد كمــال الــدین محمــد بــن ع: الــسیواسي) شــرح فــتح القــدیر( )٣٥
 .الثانیة

وجماعـة : الـشیخ نظـام الـدین) الفتاوى الهندیـة فـي مـذهب اإلمـام األعظـم أبـي حنیفـة النعمـان( )٣٦
 .م١٩٩١-هـ١٤١١/  دار الفكر، بیروت ط-من علماء الهند

 باكستان – الصدف، كراتشي –اإلمام محمد عمیم اإلحسان المجددي : البركتي) قواعد الفقه( )٣٧
 .١٩٨٦األولى / ط

 مكتبــــة العلــــم -الــــشیخ عبــــد الغنــــي الغنیمــــي الدمــــشقي: المیــــداني) اللبــــاب فــــي شــــرح الكتــــاب( )٣٨
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣األولى / الحدیث، دمشق ط

 . بدون تاریخ– دار المعرفة، بیروت –شمس األئمة محمد بن احمد : السرخسي) المبسوط( )٣٩
ـــن ال: شـــیخ زادة) مجمـــع األنهـــر فـــي شـــرح ملتقـــى األبحـــر( )٤٠ ـــرحمن بـــن محمـــد ب قاضـــي عبـــد ال

 .هـ١٣٢٧سنة /  ط- مطبعة دار السعادة العثمانیة-سلیمان
 دار الكتـــاب العربـــي، -اإلمـــام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـالمة: الطحـــاوي) مختـــصر الطحـــاوي( )٤١

 .هـ١٣٧٠/ القاهرة ط
 

 :كتب الفقه المالكي
 دار الكتــب –مــد یوســف بــن عبــد اهللا بــن مح: النمــري) االســتذكار الجــامع لفقهــاء األمــصار( )٤٢

 .م٢٠٠٠األولى / العلمیة، بیروت ط
 دار الفكـــر، -محمـــد بـــن یوســـف بـــن أبـــي القاســـم: العبـــدري) التـــاج واإلكلیـــل لمختـــصر خلیـــل( )٤٣

 .هـ١٣٩٨الثانیة / بیروت ط
 المكتبــــة -الــــشیخ علــــي الــــصعیدي: العــــدوي) حاشــــیة العــــدوي علــــى كفایــــة للطالــــب الربــــاني( )٤٤

 .م٢٠٠٥األولى /  بیروت ط-العصریة، صیدا
 دار الغــرب -محمـد حجـي:  تحقیـق-اإلمـام شـهاب الـدین أحمــد بـن إدریـس: القرافـي) الـذخیرة( )٤٥

 .م١٩٩٤/ اإلسالمي، بیروت ط
 - دار صـادر، بیـروت-الشیخ محمد: علیش) شرح منح الجلیل على مختصر العالمة خلیل( )٤٦

 .بدون تأریخ
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احمد بن غنیم بن سالم المـالكي : النفراوي) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني( )٤٧
 . بدون تاریخ– دار الفكر، بیروت –

 دار الكتــب -یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد: النمــري) الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة المــالكي( )٤٨
 .م٢٠٠٢الثالثة / العلمیة، بیروت ط

ع  مطبــو-علــي أبــو الحــسن: المــالكي) كفایــة الطالــب الربــاني علــى رســالة أبــي زیــد القیروانــي( )٤٩
 .بهامش حاشیة العدوي

 :كتب الفقه الشافعي
محمـد شـطا الـدمیاطي المـصري : البكـري) حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین( )٥٠

 .م١٩٣٨الثانیة /  مصر ط– مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده –
مكتبـة  -إبـراهیم بـن محمـد بـن أحمـد: الباجوري) حاشیة الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي( )٥١

 .هـ١٣٤٣/ مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر ط
شهاب الدین أحمد بن أحمد بن سالمة : القلیوبي) حاشیة القلیوبي وعمیرة على كنز الراغبین( )٥٢

 . بدون تأریخ- دار إحیاء الكتب العربیة، بیروت-شهاب الدین احمد البرلسي : وعمیرة
 مطبـوع بهـامش -أبو عبـد اهللا محمـد:  الغزي)فتح القریب المجیب لشرح متن الغایة والتقریب( )٥٣

 .حاشیة الباجوري
 -جــالل الــدین محمــد بــن أحمــد بــن محمــد: المحلــي) كنــز الــراغبین فــي شــرح منهــاج الطــالبین( )٥٤

 .مطبوع بهامش حاشیة القلیوبي
 . بدون تأریخ- دار الفكر، بیروت-اإلمام إبراهیم بن علي بن یوسف: الشیرازي) المهذب( )٥٥
 مكتبــة مــصطفى البــابي -أحمــد بــن حجــازي: الفــشني)  حــل ألفــاظ الزبــدمواهــب الــصمد فــي( )٥٦

 .م١٩٣٨الثالثة / الحلبي وأوالده، مصر ط
  
 

 :كتب الفقه الحنبلي
 دار األرقـم، بیـروت بـدون -منصور بن إدریس: البهوتي) الروض المربع بشرح زاد المستنقع( )٥٧

 تاریخ
حمـــد بـــن عبـــد اهللا، دار شـــمس الـــدین م: الزركـــشي) شـــرح الزركـــشي علـــى مختـــصر الخرقـــي( )٥٨

 .م٢٠٠٢األولى / الكتب العلمیة، بیروت ط
 -أحمـد بـن علـي:  تحقیـق-أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن إبـراهیم: المقدسـي) العدة شرح العمدة( )٥٩

 .م٢٠٠٣/ دار الحدیث، القاهرة ط
:  تحقیـق-تقـي الـدین أبـو بكـر بـن زیـد الحنبلـي: الجراعـي) غایة المطلب فـي معرفـة المـذهب( )٦٠

 .م٢٠٠٤األولى /  دار الكتب العلمیة، بیروت ط-ن محمد حسنمحمد حس
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 -حـسنین محمـد مخلـوف:  تحقیـق-أحمد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة: الحراني) الفتاوى الكبرى( )٦١
 .هـ١٣٨٦األولى / دار المعرفة، بیروت ط

/  دار الفكـــر، بیـــروت ط-منـــصور بـــن إدریـــس: البهـــوتي) كـــشاف القنـــاع علـــى مـــتن اإلقنـــاع( )٦٢
 .هـ١٤٠٢

الـشیخ عبـد الـرحمن : البعلـي) شف المخدرات والریاض المزهرات لشرح أخصر المختـصراتك( )٦٣
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣/  دار البشائر اإلسالمیة، لبنان ط-بن عبد اهللا

 المكتـــب –إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا الحنبلـــي : ابـــن مفلـــح) المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع( )٦٤
 .هـ١٤٠٠/ اإلسالمي، بیروت ط

 دار -أبــو محمــد موفــق الــدین عبــد اهللا المقدســي: ابــن قدامــة) ر الخرقــيالمغنــي علــى مختــص( )٦٥
 .األولى/ الفكر، بیروت ط

 :كتب الفقه الزیدي
 دار ابـــن حـــزم، -محمـــد بـــن علـــي: الـــشوكاني) الـــسیل الجـــرار المتـــدفق علـــى حـــدائق األزهـــار( )٦٦

 .م٢٠٠٤األولى / بیروت ط
 :كتب فقه الخالف

 دار الفكـر، –محمد بن احمد بن محمـد األندلـسي : رشدابن ) بدایة المجتهد ونهایة المقتصد( )٦٧
 . بدون تاریخ–بیروت 

 مكتبـــة -أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن: العثمـــاني) رحمـــة األمـــة فـــي اخـــتالف األئمـــة( )٦٨
 .م١٩٩٠األولى / أسعد، بغداد ط
 :كتب الفقه السیاسي

ى البــابي الحلبــي  مطبعــة مــصطف-علــي بــن محمــد بــن حبیــب: المــاوردي) األحكــام الــسلطانیة( )٦٩
 .م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠سنة / وأوالده، مصر ط

  
 

 :كتب الفقه الجنائي
/  دار الشروق، بیـروت ط-أحمد فتحي. د: بهنسي) السیاسة الجنائیة في الشریعة اإلسالمیة( )٧٠

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣األولى 
م  مطبعــة التعلــی-عبــد اهللا محمــد. د:  الجبــوري- قــسم الجنایــات-)فقــه المعــامالت والجنایــات( )٧١

 .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩األولى / العالي، بغداد ط
/  دار المعـــارف، القـــاهرة ط-محمـــد ســـلیم. د: العـــوا) فـــي أصـــول النظـــام الجنـــائي اإلســـالمي( )٧٢

 .م١٩٨٣الثانیة 
الثانیــة /  دار الــسالم، القــاهرة ط-محمــد. د: بلتــاجي) مــنهج عمــر بــن الخطــاب فــي التــشریع( )٧٣

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
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 :كتب المعاجم اللغویة
 - دار الهدایـة-اإلمـام محمـد مرتـضى الحـسیني: الزبیـدي) العروس من جواهر القاموستاج ( )٧٤

 .مكان الطبع مجهول
 .األولى/  دار صادر، بیروت ط-جمال الدین بن مكرم األفریقي: إبن منظور) لسان العرب( )٧٥
 -هــ١٤٠٣ دار الرسـالة، الكویـت -محمد بـن ابـي بكـر عبـد القـادر: الرازي) مختار الصحاح( )٧٦

 .م١٩٨٣
/  دار الحـــدیث، القـــاهرة ط-العالمـــة أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي: الفیـــومي) المـــصباح المنیـــر( )٧٧

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األولى 
عبـــد الـــسالم محمـــد :  تحقیـــق-الـــشیخ أبـــو الحـــسین أحمـــد: إبـــن فـــارس) معجـــم مقـــاییس اللغـــة( )٧٨

  . بدون تأریخ- دار الفكر، بیروت-نهارو
 –ر الدین بن عبد السید بن علـي ناص: ابن المطرز) المغرب في ترتیب المعرب( )٧٩

  .م١٩٧٩األولى /  حلب ط–مكتبة أسامة بن زید 


