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 :المقدمة
الحمد هلل حمدان يكافي نعمو كيدفع نقمو كيكافئ       
 ،كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف ،مزيده

كعمى آلو كصحابتو أجمعيف أما   سيدنا كوشيعنا محمدو 
:  بعد

يتا :يقكؿ تعالى       ء إف اهلل يأمر بالعدؿ كاإلحساف كا 
ذم القربى كينيى عف الشحواء كالمنكر كالبغي يعظكـ 

لعمكـ تذكركف
(ُ)  .

إف مف المعمـك بداىة أف الورع الحنيؼ غايتو       
العدؿ، كىذا يدركو أىؿ الشقو في كؿ األحكاـ العممية 

د التي تنظـ عالالة األفراد بععيـ ببعض، كلقد حدٌ 
ا أىؿ الورع كسائؿ متعددة لتحصيؿ ىذه الغاية كيدركو

الشقو كذلؾ بتتبع األحكاـ الورعية كبإنعاـ النظر في 
حكـ التوريع كعممو، فيعممكف عمـ اليقيف أنو ورع محكـ 

  ق يقكؿػال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمؼ
 

أستاذ مساعد، السـ الشقو كأصكلو، كمية الوريعة كالدراسات  *
 .اإلسالمية، جامعة اليرمكؾ

تنزيؿ  اطؿ مف بيف يديو كال مف خمشواليأتيو الب:تعالى
مف حكيـ حميد

كمف عمف األحكاـ الورعية العممية (ِ)
فقو العقكبات الورعية كفقو أصكؿ  :فقو الجزاء بقسميو

المحاكمات الورعية، فيك دائر عمف ىذه المعادلة، ألنو 
. ساميةكسيمة مناسبة لتحقيؽ غاية نبيمة 

لتعزير كىك كمف عناكيف فقو الجزاء مكعكع ا      
الذم ترؾ أمر تقديره لإلماـ أك مف ينيبو، إال أف ىذا 

أك إىماالن دكف تبييف، بؿ  ،الترؾ ليس تركان بال عابط
فيو عكابط كتحديدات ذكرىا الشقياء، لينسجـ مكعكع 
تقدير العقكبة التعزيرية مع الخط العاـ لمتوريع أال كىك 

. تحقيؽ العدؿ كترسيخو
البحث ليجمع ىذه العكابط  كمف ىنا جاء ىذا      

كيبرزىا بما يعزز أىمية كجكدىا بيف طمبة العمـ 
، ىاالورعي، كالتي يظف البعض أف التعزيرات خالية عف
كأف لإلماـ الحرية الكاممة في تقدير العقكبة التعزيرية 

ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية في الشريعة اإلسالمية 

  * أسامة علي الفقير الربابعة
م 19/10/2005 :تاريخ قبول البحث           م   17/12/2004 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

العقكبة فييا لإلماـ، فيؿ أكثر العقكبات الورعية داخمة في باب التعازير كىي عقكبة غير مقدرة بؿ ترؾ أمر تقدير       
تشكيض تقديرىا يعني عدـ انعباطيا؟ ىذا ما تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عميو، كالد تتبعت آراء العمماء في ىذه المسألة مف 
أميات الكتب الشقيية، مع أالكاؿ المتأخريف، كالد تبيف أف العمماء يركنيا معبكطة، كالد ذكركا ىذه العكابط في ثنايا كتبيـ 

 بد مف إبرازىا كتجميتيا، ليتعح أف حرية القاعي منعبطة بجممة مف العكابط عددتيا ىذه الدراسة، حتى إذا تجاكز ككاف ال
. القاعي ىذه العكابط كاف حكمو موكبا بسكء التقدير

Abstract 
      Most judicial punishments are within the term of reinforcement. they are punishment. their 

estimation is left the imam. thus, does this authorization mean its non-adjustment? in this respect, I 

follow up the points of view of scholars in the original sources consider them as adjusted. they mentioned 

these adjustments in their books. it was necessary to illustrate and clarified them to demonstrate that the 

judge freedom in the estimation is precise even in the case that he exceeds the adjustments, his judgment 

was affected with misestimating.  
.  
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فيؿ التعزير لو . دكف الرجكع إلى الورع أك العرؼ
ذا كانت العقكبة غير مقد كعكابط أ رة فيؿ يعني ال، كا 

أنيا غير معبكطة؟ كىذا ما تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة 
 .عنو

كمنيجي في البحث ىك تتبع النصكص الكاردة في       
أميات الكتب ذات الصمة بالمكعكع، كتحميؿ أالكاؿ 

الشقياء، كالبحث عف األدلة النقمية كالعقمية الكاردة في 
ات مكعكع البحث، كيرافؽ ذلؾ كمو تكثيؽ المعمـك

بصكرة داليقة كتخريج اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية 
.  الوريشة كبياف معنى غريب األلشاظ

:  كالد جاءت خطة البحث عمى النحك اآلتي      
المقدمة  

بياف المقصكد بعكابط التعزير  :المبحث األول 
: ةكفيو مطالب ثالث

. تعريؼ العابط لغةن كاصطالحان : المطلب األول 
. تعريؼ التعزير لغةن كاصطالحان  :ثاني المطلب ال

. خصائص عقكبة التعزير :المطلب الثالث 

عكابط تقدير العقكبة التعزيرية  :المبحث الثاني 
: كفيو أربعة مطالب

. عدـ الزيادة عمى الحد: المطلب األول 
تكخي الغاية مف توريع العقكبة : المطلب الثاني 

عند تقديرىا  
ظركؼ التخشيؼ كالتوديد مراعاة : المطلب الثالث 

عند التقدير  
عدـ النزكؿ بالعقكبة عف أالؿ الدر : المطلب الرابع 

. موركع فييا
. كفييا أىـ نتائج البحث :الخاتمة  

كأسأؿ اهلل تعالى كىك القادر عمى كؿ ويء أف       
يجزم عمماءنا خير الجزاء فيـ أئمة اليدل، كمنارات 

 اكاردة إال ككاف ليـ فيو الرواد، الذيف ما ترككا واردة كال
الصب السبؽ، كنحف عمى إثرىـ سائركف، إظياران لتشرد 
أحكاـ ورعنا الحنيؼ، كتكعيحان لبعض مشاىيمو، راجيان 

مف اهلل تعالى أف يجعؿ ىذا العمؿ في منشعة العمـ 
. كأىمو، خالصان لكجيو الكريـ

والحمد هلل رب العالمين 
 

المبحث األول 

 لتعزيربيان المقصود بضوابط ا

ح المقصكد بعكابط التعزير كٌض في ىذا المبحث أي       
كما الالو أىؿ المغة كاالصطالح، مع تكعيح الشرؽ بيف 

التعزير كبقية العقكبات الورعية، ليككف بذلؾ مدخالن 
: ىامان لمكعكع البحث، كالد جعمتو في ثالثة مطالب

المطلب األول 

تعريف الضابط لغًة واصطالحاً 

المطمب أتحدث عف تعريؼ العابط عند  كفي ىذا      
أىؿ المغة ثـ عند عمماء الورع في اصطالحيـ كالد 

: جعمت ىذا المطمب في فرعيف
: تعريي اللابط للغًة : الفرع األول

العابط في المغة مف العبط كىك لزـك الوئ       
باطةن  قكحبسو، عبط عميو كعبطو يعبط .  (ّ)عبطان كعى

لوئ ال يشارالو في كؿ وئ العبط لزـك ا: كالالكا      
 .(ْ)كعبط الوئ حشظو بالحـز

  :يصؼ ناالة (ٓ)كالاؿ معف بف أكس      
  (ٖ)كأنيا فنيؽ (ٕ)عبطاء تخدم (ٔ)عذافرة

 (ُُ()َُ)السكارحا (ٗ)غدا يحمي السكاـ                 

تعريي اللابط اصطالحاًة  : الفرع الثاني
 كؿ ما" :لمعابط مشيـك خاص في الشقو، كىك      

كالبعض عرفو بأنو  (ُِ)".يحصر جزئيات أمر معيف
، أك "حكـ كمي تندرج تحتو فركع فقيية مف باب كاحد"
ىك ما انتظـ صكران متوابية في مكعكع كاحد غير "

كىذا ىك اختيار " ممتشت فييا إلى معنى جامع مؤثر
. (ُّ)الدكتكر الباحسيف في القكاعد الشقيية

فيـك العابط إال أف بعض الشقياء يدخمكف ـ      
عمف مشيـك القاعدة في الشقو، كما يقكؿ الويخ محمد 

ىي في اصطالح : "عف القاعدة الشقيية (ُْ)التيانكم
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العمماء تطمؽ عمى معاني ترادؼ األصؿ كالقانكف 
كالمسألة كالعابط كالمقصد، كعرفت بأنيا أمر كمي 

كأنو ... منطبؽ عمى جزئياتو عند تعرؼ أحكاميا منو
مكارد االستعماالت أف القاعدة ىي  يظير لمف تتبع

 .(ُٓ)"الكمية التي يسيؿ تعرؼ أحكاؿ الجزئيات منيا
لكف المدالؽ يمحظ أف العابط مختمؼ عف القاعدة       

عمي أحمد الندكم في كتابو .كممف يرل الشرؽ بينيما د
:  تيةآلاالقكاعد الشقيية، كأىـ نقاط التشريؽ الشركؽ 

 (ُٔ)ؼ العابطأف القاعدة ال تختص بباب بخال -ُ
. (ُٕ)كىذا ما ذكره جممة مف العمماء

أف القكاعد أكثر وذكذا مف العكابط ألف العكابط  -ِ
تعبط مكعكعان كاحدان، فال يتسامح فييا بوذكذ 

 .(ُٖ)كثير

أف القكاعد أعـ كأومؿ مف العكابط مف حيث جمع  -ّ
.  (ُٗ)الشركع كومكؿ المعاني

التي كالمراد مف العابط في ىذا البحث األصكؿ       
كارتباط . يسير عمييا القاعي في تقدير العقكبة التعزيرية

المشيـك االصطالحي بالمغكم كاعح، فإف العابط يقيد 
حرية المقدر لمعقكبة التعزيرية حتى ال يككف األمر عائدان 
لمطمؽ حريتو في التقدير بؿ يمنعو مف أمكر كيسمح لو 

. ةبأمكر، كىذا مف معاني المغة كىك الحبس كالمالـز

المطلب الثاني 

تعريف التعزير لغًة واصطالحاً 

أتناكؿ في ىذا المطمب تعريؼ التعزير لغةن       
: كاصطالحان كالد جعمتو في فرعيف

تعريي التعزير للغًة  : الفرع األول 
رىهي : العزر رىهي يىٍعًزريهي عىٍزرنا كعىزَّز ، كعىزى . (َِ)رٌده: المـك
. (ُِ)التأديب: المنع، كأصؿ التعزير: كالعزر
العكف كالتقكية كالنصرة كذلؾ بأف ترد : كمف معانييا      

الاؿ  .(ِِ)أعداءه كتمنعيـ منو، كأصؿ التعزير المنع كالردٌ 
كتعزركه كتكالركه :تعالى

(ِّ). 

مف أسماء  لشظ موترؾ كىك كلشظ التعزير      
األعداد، فإنو يطمؽ عمى التشخيـ كالتعظيـ كالنصرة 

 . (ِْ)لـكبالسيؼ كعمى التأديب كاؿ

  :تعريي التعزير اصطالحاًة : الفرع الثاني
 كاؿ ػدة أؽػق عػدت فيػفكج ان ػأما اصطالح      

 :كمنيا، كتعريشات
 داليؽ، كىذا تعريؼ غير (ِٓ)(العرب دكف الحدٌ )أنو  -ُ

ألف التعزير يومؿ العرب كما ىك دكنو كما ىك 
.  فكالو، فاالالتصار عميو في التعريؼ خمؿ فيو

، كىذا التعريؼ ال يستقيـ (ِٔ)(دكف الحدٌ  تأديب) أنو -ِ
مع ما سنكعحو في مشيـك التعزير، فإذا عممنا أف 
كممة التأديب تومؿ ما يقـك بو الزكج تجاه زكجتو، 

عممنا أف التأديب ليس مف  ،كالكالد تجاه كلده
التعزير، ثـ إف التأديب أثر لمتعزير فيك مف باب 

لوافعية كمثمو تعريؼ ا. تسمية الويء باسـ أثره
 (ِٕ).تأديب عمى ذنب ال حد فيو كال كشارة: فقالكا

، (ِٖ)(ال حٌد فييا كال كشارة معصيةه تأديب عمى )أنو  -ّ
بعض العمماء يرل أنو الد ؼكىذا التعريؼ ال يستقيـ 

يككف التعزير لممصمحة بدكف كجكد معصية كما فعؿ 
مع نصر بف حجاج عندما نشاه كحمؽ لو رأسو  عمر 

.  لنساء بجمالوحتى ال يشتف ا
مجمكعة مف العقكبات غير المقدرة لجرائـ ) أف التعزير -ْ

لـ تورع فييا حدكد كال تستكجب القصاص أك 
العقكبة الموركعة عمى جناية ال )أك أنو  .(ِٗ)(الدية

عقكبة غير مقدرة تجب حقا هلل )أك أنو  (َّ)(حد فييا
، (أك آلدمي في كؿ معصية ليس فييا حد كال كشارة

.  (ُّ)يؼ الدكتكر عبد العزيز عامركىك تعر
لـ ترد إوارة إلى مف يممؾ  ق التعريشاتكفي ىذ      

يراده ىاـ لدفع . حؽ التعزير، كىك اإلماـ باتشاؽ العمماء كا 
تكىـ أف العقكبة الد تككف لغير اإلماـ كما ىك حاؿ األب 
كالزكج كالمعمـ فيذا كمو تأديب لكنو ال يدخؿ في مسمى 

. العقكبة
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أستطيع أف أعع لمتعزير تعريشا يككف أالرب لما ك      
: كدراسة، فأالكؿ فيمتو مف ىذا المكعكع بعد طكؿ بحث

 بعكابط  أك مف ينيبو  عقكبة يقدرىا اإلماـ)التعزير 
 أك الكؿ ليس فيو حٌد كال كشارة كال  عمى فعؿ
  :أتيىي كما م ق القيكد، كمحترزات ىذ(الصاص
 التعزير  مؿ كٌؿ أنكاعكذلؾ لتش( عقكبة) :أما الكلي      

فحسب، بؿ تومؿ كٌؿ أنكاع التعزير،  فيي ليست عربان 
كخرج بو تأديب الزكج لزكجتو كالكالد لكلده كالمعمـ 

.  لتمميذه، ألنو تأديب كليس عقكبة
خرج بذلؾ مف ىـ  (أك مف ينيبو يقدرىا اإلماـ: )كالكلي      

 . ـدكف اإلماـ مف عامة الناس أك الزكج كالكالد كالمعؿ
حتى يخرج التقدير غير ( بعكابط)كالكلي       

.  المعبكط ألنو خارج عف حدكد الورع
عمى فعؿ أك الكؿ ليس فيو حٌد كال كشارة : )كالكلي      

خرج بذلؾ كٌؿ فعؿ أك الكؿ فيو حٌد أك ( كال الصاص
كشارة أك الصاص، أما الشعؿ الذم فيو حٌد كالسرالة 

كالشعؿ الذم فيو  ،كالزنا، كالقكؿ الذم فيو حٌد كالقذؼ
القكؿ الذم فيو ، ك(ِّ)كشارة كالتمتع بالطيب في اإلحراـ

. الظيار كاإليالء، فيذه ليست مف التعزيرؾكشارة، 
عالالة بالمقارنة بيف  مكناسب ىنا بياف أمر ذ      

أف الجرائـ حتى ال يظف القارئ  ةأنكاع الجرائـ الثالث
ىذا ؼ .(ّّ)لحديةمف الجرائـ ا كخطكرةن  التعزيرية أالؿ وأنان 

، كأف ما يقكلو الشقياء مف أف التعزير داليؽالتكجو غير 
أالؿ  التعزير ، ليس المقصكد بو أفلحدىك ما دكف ا

نما الحدكد عمى اإلطالؽ،  مف خطران  أرادكا إثبات كا 
ال ؛ مخالشة التعازير لجنس الحدكد  فإف في جرائـ كا 

كس كما ىك الجاسمف الحدكد،  التعزير ما ىك أود خطران 
الذم يتجسس لمعدك عمى المسمميف، فإنو تعدو عمى أمف 

الدكلة اإلسالمية كىذا أخطر كأجسـ مف القذؼ أك 
لكف الحدكد في األغمب أود . السرالة عمى سبيؿ المثاؿ

ثـ إف كالحكـ يبنى عمى األغمب . خطران مف التعازير
كما ىك في  -التعزير يقع في األفعاؿ السمبية كاإليجابية

، أما الشعؿ (ّْ)في القكؿ كالشعؿ -اء المنطؽمشيـك عمـ

تقبيؿ المرأة األجنبية، كسرالة ما دكف : اإليجابي مثالو
مباورة األجنبية فيما دكف ، كالنصاب، أك مف غير حرز

. الشرج
 أك ما يسميو أما الشعؿ السمبي كىك ترؾ الشعؿ      

ترؾ الصالة، كترؾ فمثاليا  :(ّٓ)الشقياء أفعاؿ التركؾ
، ك منع الزكاة، كترؾ العاء الديف، كعدـ أداء الصـك

األمانات، كالكؿ عند العمماء أف مف ترؾ الكتر 
.  (ّٔ)يعزر
يا : يقكؿ لمسمـ مثالو أفؼ: أما القكؿ اإليجابي      

خبيث، يا فاسؽ، يا سارؽ، يا آكؿ الربا، يا وارب 
 .(ّٕ)يا كمب، يا حمار :الخمر، أك أف يقكؿ لو

كاالمتناع مف أداء الويادة إذا ؼ: أما القكؿ السمبي      
 .طمبو القاعي لذلؾ

جامعان لمشرداتو  -فيما أراه -كبذا يصبح التعريؼ      
  .كاهلل أعمـ ،مانعان مف دخكؿ غيره فيو

المطلب الثالث 

خصائص عقوبة التعزير 

إف مف أىـ مبررات الدراسة في التعزير حاجة ىذا       
ح بذلؾ جممة مف الباب إلى التجمية كالتكعيح كالد صر

الباحثيف المعاصريف كمف ذلؾ الكؿ الويخ عبد القادر 
إف أحكاـ التعزير لـ تحظ باىتماـ الباحثيف ألنيا : "عكدة

تختمؼ مف الطر إلى الطر فما يباح في بمد يحـر في 
كلذا كاف مف المناسب تكعيح خصائص . (ّٖ)"أخرل

. عقكبة التعزير لينسجـ فيـ عكابطيا مع فيـ خصائصيا
خصائص عقكبة التعزير مف حث في ىذا المبحث أبؼ

الحٌد كالتعزير، كذلؾ لمعرفة ك القصاصالتشريؽ بيف خالؿ 
جممة مف  (ّٗ)الحدكد الشاصمة بينيا، كالد ذكرت كتب الشقو

الشركؽ بععيا صحيح كبععيا ليس كذلؾ، كالسبب في 
ذلؾ أف أم فرؽ مف ىذه الشركؽ يتأثر بما ذىب إليو 

ض فركع التعزير، كلذلؾ اخترت أصحاب المذاىب في بع
.  ما اتشؽ مع نتائج ىذا البحث

كمف خصائص العقكبات التعزيرية بالمقارنة مع       
  :غيرىا مف العقكبات ما يأتي
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، فالحدكد نزؿ (َْ)كالتعزير ليس مقدران  أف الحٌد مقدره . ُ
 ، الورع ببياف الدرىا كعدـ التجاكز عمييا أمر محتـك

، العقكبة متركؾ لرأم اإلماـ أما التعزير فإف تقدير
.  مع مراعاة العكابط الخاصة بذلؾ

الحٌد يدرأ بالوبيات كالتعزير يقاـ حتى مع كجكد  أف. ِ
 سقط الحٌد كالاـ . الوبية، فإذا كجدت الوبية

.  (ُْ)التعزير مقامو
كتجكز بعد الرفع لإلماـ ف الحد ال تجكز فيو الوشاعة أ .ّ

أما الوشاعة . رفع لإلماـكلك بعد اؿ الوشاعة في التعزير
: ألسامة بف زيد في الحدكد فقد الاؿ رسكؿ اهلل 

. (ِْ)ذلؾ عميو منكران " أتوشع في حد مف حدكد اهلل؟"
أما التعزير فإف الوشاعة فييا جائزة، فقد الاؿ رسكؿ اهلل 

" : اوشعكا تؤجركا كيقعي اهلل عمى لساف نبيو ما
. (ّْ)"واء

فال يصح العشك  إالامتوالحد ال يجكز لإلماـ ترؾ أف . ْ
، كيجكز في التعزير في بعض (ْْ)عف الشاعؿ مطمقان 

تعافكا الحدكد فيما " : حاالتو، أما في الحدكد فقد الاؿ
كالصة . (ْٓ)"بينكـ، فما بمغني مف حٌد فقد كجب

ىال " :معمكمة، فقاؿ لو  ءهصشكاف مع الذم سرؽ ردا
 ، كذلؾ عندما أراد صشكاف أف"بو كاف البؿ أف تأتيني

ما كاف ؼأما التعزير فيجكز ترؾ إالامتو، . (ْٔ)يعشك عنو
ما فاعؿ، كاؿلمعبد فإنو يجكز لو أف يعشك عف  منو حقان 

أيعا أف يسقطو إذا  كاف منو حقان هلل تعالى فمإلماـ
. (ْٕ)رأل المصمحة في ذلؾ

ف الحٌد ال يختمؼ باختالؼ الناس كلكف التعزير أ. ٓ
. (ْٖ)يختمؼ مف وخص آلخر

ؼ بالحد غير معمكف، أما التالؼ بالتعزير ف التاؿأ. ٔ
  .(ْٗ)فيك معمكف

ف الحدكد ال تختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف أما أ. ٕ
الد يككف  التعزير فإنو يختمؼ، فما يككف في بمد تعزيران 

 .(َٓ)، كالعكس صحيحفي غيره مف البمداف إكرامان 
غطاء )كذكر الشقياء لذلؾ أمثمة كمنيا المع الطيمساف 

إنو بمصر تعزير كفي الواـ إكراـ ككوؼ ؼ( الرأس
كمصر ، الرأس عند األندلس ليس ىكانان كبالعراؽ

 .(ُٓ)ىكاف
ف التعزير يؤخذ بو سائر الحقكؽ لمعباد مف إالرار أ. ٖ

كبينة كنككؿ كعمـ القاعي كويادة النساء مع 
الرجاؿ كالويادة عمى الويادة ككتاب القاعي إلى 

.  (ِٓ)القاعي، كىذا ال يقبؿ في الحدكد
 أف التعزير عمى كفؽ األصؿ مف جية اختالفو. ٗ

باختالؼ الجنايات، كىك األصؿ بدليؿ الزنا مائة 
كحد القذؼ ثمانكف كالسرالة القطع كالحرابة القتؿ كالد 

خكلشت القاعدة في الحدكد دكف التعازير فسكل 
الورع بيف سرالة دينار كسرالة ألؼ دينار كوارب 

لحد مع اختالؼ الطرة مف الخمر كوارب جرة في ا
كاستكل الجرح المطيؼ السارم ... مشاسدىا حدان 

لمنشس، كالعظيـ في القصاص مع تشاكتيما، كالتؿ 
الرجؿ العالـ الصالح التقي الوجاع البطؿ مع 

 .(ّٓ)الكعيع

المبحث الثاني 

ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية 

في ىذا المبحث أتناكؿ عكابط تقدير العقكبة       
تي ذكرىا العمماء لتككف مقيدة لتصرفات التعزيرية اؿ

القاعي في تحديد الدر العقكبة التعزيرية، ألنو مف المعمـك 
ابتداءن أف اجتياد القاعي في تقدير العقكبة يرجع العتبار 

. (ْٓ)الشاعؿ كالمشعكؿ فيو كذات الشعؿ أك القكؿ
كالد اتشؽ الشقياء عمى عركرة كجكد ىذه العكابط       

حصؿ خالؼ بينيـ فيما يعد عابطان كما مف حيث المبدأ ك
: كالد جعمت ىذه العكابط في أربعة مطالب. ال يعد

المطلب األول 

 ضابط الزيادة على الحد وعدمه

اتشؽ الشقياء فيما بينيـ مف حيث النظر اإلجمالي       
ال التشصيمي عمى أف التعزير يجب أال يزيد عف 

. لحدألف التعزير في الغالب أدنى مف ا. (ٓٓ)الحد
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ذا تتبعنا أنكاع العقكبات الحدية كجدنا أنيا القتؿ        كا 
كلما كاف القتؿ كالرجـ ال . أك الرجـ أك القطع أك الجمد

ا العقكبة القصكل لـ يكف ىك الكارد ـمزيد عمييما ألنو
نما تعمقت الزيادة  في معنى الزيادة في ىذا المبحث كا 

ة العمماء كالد اتشقت كمـ. بالجمد كالقطع عمى التحديد
عمى أف الجرائـ التعزيرية التي ىي مف جنس ما تقاـ لو 

كعربكا . (ٔٓ)الحدكد ال تجكز الزيادة فييا عمى الحد
كمثمو عند  (ٕٓ)فالممس كالقبمة مف جنس الزنا: لذلؾ أمثمة

الوافعية كالحنابمة كطء الوريؾ الجارية الموتركة، أك 
دبرىا أك  أمتو المزكجة أك جارية ابنو أك كطء امرأتو في

حيعيا أك كطء أجنبية دكف الشرج فيذا مف جنس 
. (ٖٓ)الزنا

، كمثمو (ٗٓ)كالقذؼ بغير الزنا مف جنس القذؼ      
كالكلو يا فاسؽ أك يا واىد زكر، كدعاء  (َٔ)السب كالوتـ

كىذا . (ُٔ)عميو أك الكلو اهلل أكبر عميؾ أك خصمؾ اهلل
كال وؾ بحسب أعراؼ كؿ أىؿ زماف كمكاف، ألف الكؿ 

نساف آلخر اهلل أكبر عميؾ في زماننا ال توكؿ الدحان كال إ
.  ذمان 

كسرالة ما دكف النصاب أك مف غير حرز أك       
.  (ِٔ)النيب أك الغصب أك االختالس مف جنس السرالة

مف بمغ  :"كيستدؿ ليذا العابط بقكؿ الرسكؿ       
.  (ّٔ)"حدان في غير حدو فيك مف المعتديف

د مف ذكره في ىذا المقاـ أف ىناؾ إال أف مما ال ب      
عكامؿ أدت إلى اختالؼ الحكـ حتى بالنسبة لمقعية 

الكاحدة نتيجة الجتياد أحد األئمة، أك فيـ خاص 
باألدلة، كمف ذلؾ االختالؼ فيما يعد مف جنس الحدكد 

فالمالكية استدلكا عمى جكاز الزيادة في . كما ال يعد
ف الجريمة مف تقدير العقكبة عف الدر الحد إف لـ تؾ

 :جنس الحدكد بعدة أدلة منيا

أمر بعرب رجؿ كجد مع  -رحمو اهلل -أف مالكان       
صبي الد جرده كعمو إلى صدره فعربو أربعمائة فانتشخ 

كبقكلو الاؿ ابف تيمية . (ْٔ)كمات كلـ يستعظـ مالؾ ذلؾ
كما داـ أف الشاعؿ لـ . (ٓٔ)في كتابو السياسة الورعية

ال  كعدمو فإف تخريج فعمو  يعرؼ حالو مف اإلحصاف
يتجاكز إحدل حالتيف، إما أف يككف الشاعؿ غير محصف 

أف الشعؿ مف غير جنس  فيككف التخريج لحكـ مالؾ 
أك أف . الزنا ألنو مف مقدمات المكاط فجاكز بو حد الزناة

يككف الشاعؿ محصنان فالشعؿ مف جنس الزنا كاألربعمائة 
كبغير أحد . ىي القتؿجمدة دكف عقكبة الزاني المحصف ك

ىذيف التخريجيف يصبح ىذا الجمد معارعان لمنصكص 
. الورعية الصحيحة

كلتحرير محؿ النزاع يجب أف يوار إلى أف الزيادة التي 
نتحدث عنيا ىي الزيادة عمى ذات الجريمة ال نتيجة 

كما ىك الحاؿ في العية كردت في . لظركفيا الموددة
الد  (ٔٔ)أتي بالنجاويأنو  مسند اإلماـ أحمد عف عمي 

ورب خمرا في رمعاف فجمده ثمانيف الحد كعوريف سكطان 
فاالتراف بعض الجرائـ الحدية . (ٕٔ)لشطره في رمعاف

بظركؼ موددة الد يتجاكز اإلماـ فييا عف الدر الحد ال 
نما لما لحؽ بيا مف ظركؼ التوديد فيذا  لذات الجريمة كا 

ة في يجعؿ العقكبة عمف العابط المذككر ألف العبر
. التجاكز عف الحد بذات الجريمة ال بظركفيا

كأمر آخر ال بد مف اإلوارة إليو أف بععان مف       
الجرائـ الحدية ال يعمـ بطريؽ اليقيف ماىية الزيادة 

عمييا، فالقطع مثالن ال ييعمـ يقينان حد الزيادة عميو في 
الجمد، فيؿ أربعمائة جمدة أك ألؼ جمدة أزيد مف القطع 

القطع أزيد؟ كالد كرد في األثر أف معف بف  أك أف
عمؿ خاتمان عمى نقش خاتـ بيت الماؿ ثـ جاء  (ٖٔ)زائدة

 بو صاحب بيت الماؿ فأخذ منو ماالن فبمغ عمر 
فعربو مائة كحبسو فكمـ فيو فعربو مائة أخرل، فكمـ 

كالاؿ الشقياء أف فعؿ . (ٗٔ)فيو مف بعد فعربو مائة كنشاه
. (َٕ)مف الصحابة فكاف إجماعان عمر لـ يخالشو فيو أحد 

فشعؿ معف مف جنس السرالة، لكنو ليس بسرالة باتشاؽ 
أف جمده ثالثمائة جمدة إنما  الشقياء، فشي تقدير عمر 

كيرل كثير مف . ىك أالؿ مف القطع كلذا حكـ عميو بيا
الشقياء المعاصريف أف القطع أزيد مف الجمد ميما كثر 

ألف صكرة الجمد كما  الجمد حتى لك بمغ ألشان أك ألشيف،
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ذكرىا الشقياء في كتبيـ ال تؤدم لمقطع كال لميالؾ، كما 
أف مف حكـ بالجمد الكثير مف السابقيف جعمو مقسطان كلـ 
يتتابع حتى ال يؤدم لميالؾ أك التمؼ ألنو غير مقصكد 

 .يقينان 

كلعؿ أمثمة عمى ىذه المعايير تشسر اختالؼ       
ىذه األمثمة في المباحث  الشقياء في ىذا العابط كسنجد

القادمة عند الحديث عف الزيادة عف مقدار الحد في 
. العقكبة التعزيرية

لكف بعد ىذا االتشاؽ حصؿ خالؼ في أمكر       
: متعددة كىي

ىؿ تجكز الزيادة عمى عور جمدات في التعزير؟   -ُ
ىؿ الزيادة معبكطة بجنس الجريمة الحدية ذاتيا  -ِ

 ليا؟أك بجنس الجرائـ الحدية ؾ

كلك فعؿ ما ليس مف جنس الحد فيؿ يزاد في الجمد  -ّ
 عف الحدكد أك ال؟

كلمناالوة ىذه القعايا أفردت كؿ كاحد منيا في       
. فرع خاص
  .الزيادة على عشر جلدات في التعزير: الفرع األول

كالع خالؼ بيف العمماء في الزيادة عمى عور       
ذا جمدات في التعزير ككاف السبب في حصكؿ ق

االختالؼ ىك فيـ اآلثار الكاردة في ىذا المكعكع حيث 
ال يجمد فكؽ عور جمدات إال في حد  الاؿ رسكؿ اهلل 
ال يجمد أحد فكؽ : "كفي صحيح مسمـ". مف حدكد اهلل

 (ُٕ)".عورة أسكاط إال في حد مف حدكد اهلل
كالد أكرد فيـ ىذه النصكص إوكالية في تقدير       

يكىـ منع اإلماـ مف تجاكز عقكبة التعزير، فظاىره 
الجمدات العور في غير الحد، كالتعزير ىك غير الحد، 

فال يصح تجاكز العقكبة فيو عمى العور جمدات، كالد تقيد 
 بعض العمماء بيذا الظاىر كما ىك حاؿ المالكية

سحاؽ(ْٕ)، كالميث(ّٕ)كبعض الوافعية (ِٕ)كالحنابمة  (ٕٓ)، كا 
 (ٕٔ)"ف األسكاطكال يزاد في جمد عمى عور ـ: "فقالكا

كاستثنى الحنابمة مف ذلؾ إباحة الزكجة أمتيا لزكجيا، 

كورب مسكر في نيار رمعاف ككطء األمة الموتركة، 
كسبب ىذا االستثناء كركد آثار عف الصحابة الكراـ 

يجيز فعؿ ذلؾ، دكف بياف سبب مخالشة الصحابة الكراـ 
. لظاىر ىذا النص

الكراـ فقاؿ إف  كرٌد البعض ما نقؿ عف الصحابة      
فعؿ بعض الصحابة ليس بدليؿ، كال يقاـك النص 

كلعمو لـ يبمغ الحديث مف فعؿ ذلؾ مف ... الصحيح
. (ٕٕ)الصحابة
كىذا ما حمؿ بعض الوافعية عمى القكؿ أف مذىب        

الوافعي ىك عدـ التجاكز عمى العورة أسكاط ألف اإلماـ 
الكا لك أف فؽ" إذا صح الحديث فيك مذىبي:"الوافعي الاؿ

. (ٖٕ)الحديث بمغ الوافعي لقاؿ بو
معتذرا  (ٕٗ)ككذا الحاؿ عند المالكية فقاؿ الداكدم      

فمك بمغو ما عدؿ عنو فيجب عمى مف : "لإلماـ مالؾ
. (َٖ)"بمغو أف يأخذ بو

إال أف ىذا األثر معارض بأدلة أخرل كثيرة، كال       
، بؿ تقؼ ىذه األدلة عمى ما ركم عف الصحابة الكراـ

في بعض العقكبات كزاد فييا عمى  ما كرد عف النبي 
عور جمدات، كلذا كجب التكفيؽ بيف األدلة ما أمكف 

.  (ُٖ)"إعماؿ الدليميف أكلى مف إىماؿ أحدىما"ألف 
:  أالكؿىذه النصكص  المراد مف فيـكألجؿ 

إف المراد بيذا الحديث مف عدـ السماح لو بالجمد فكؽ   .ُ
اآلباء كاألزكاج كاألسياد عور جمدات ىك مخاطبة 

كاألدلة ال أكلياء أمكر المسمميف أك القعاة، كالمعمميف، 
 أف ىناؾ نصكصا عف رسكؿ اهلل : عمى ذلؾ كثيرة منيا

كما ىك الحاؿ في أجاز فييا الجمد فكؽ عور جمدات، 
: الاؿ فعف ابف عباس  حديثي ابف عباس عف النبي 

يا مخنث فاجمدكه : ؿإذا الاؿ الرجؿ لمرج: الاؿ رسكؿ اهلل 
ذا الاؿ الرجؿ لمرجؿ يا لكطي فاجمدكه : عوريف، كا 

الاؿ  عف ابف عباس عف النبي  :، كلشظ الترمذم"عوريف
ذا الاؿ  إذا الاؿ الرجؿ لمرجؿ يا ييكدم فاعربكه عوريف كا 

يا مخنث فاعربكه عوريف كمف كالع عمى ذات محـر 
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فكثيرة  أما اآلثار الكاردة عف الصحابة الكراـ .(ِٖ)فاالتمكه
 .عديدة

نقش  لمامعف بف زائدة جمد  فإف عمر بف الخطاب   .ِ
. (ّٖ)فعربو ثالثمائة جمدةعمى خاتمو نقش بيت الماؿ 

 .كالشعؿ مف جنس السرالة فزاد عمى عور جمدات

كاف يسأؿ في الموكالت  (ْٖ)كركم أف صبيغا  .ّ
كالمتوابيات ككاف يسأؿ عف الذاريات كغيرىا ككاف 

الموكالت مف القرآف فبمغ ذلؾ  يأمر الناس بالتشقو في
فعربو أكثر مف الحد كنشاه كأمر بيجره، كلـ  عمر 

. (ٖٓ)ينكر عميو أحد مف الصحابة ذلؾ
كركم عف الخمشاء الراوديف في رجؿ كامرأة كجدا في   .ْ

كىذا يعني أنيما كانا محصنيف ، (ٖٔ)"يعرباف مائة"لحاؼ 
زنا ككانت عقكبتيما الرجـ فجمد المائة دكف الرجـ فكأف 

المحصف مف غير جنس زنا غير المحصف كلذا الدرت 
 .عقكبتيما مساكية لزنا غير المحصف

جئ برجؿ يسب  كركم أف عمر بف عبد العزيز  .ٓ
: أبغعو الاؿ: ما حممؾ عمى أف سببتو الاؿ: عثماف فقاؿ

ف أبغعت رجالن سببتو الاؿ فأمر بو فجمد ثالثيف . كا 
 .كىذه زيادة عمى العور. (ٕٖ)جمدة

ؾ في حكمو عمى الرجؿ الذم كجد مع كالصة ماؿ  .ٔ
صبي كالد عمو إلى صدره فجمده أربعمائة جمدة فانتشخ 

كىذا زيادة عمى . (ٖٖ)كمات كلـ يستعظـ مالؾ ذلؾ
 .العور

كمف ذلؾ أف أبا األسكد استخمشو ابف عباس عمى   .ٕ
العاء البصرة فأتي بسارؽ الد كاف جمع المتاع في 

تمكه المسكيف أعجؿ: البيت كلـ يخرجو فقاؿ أبك األسكد
 .(ٖٗ)فعربو خمسة كعوريف سكطان كخمى سبيمو

كنقؿ عف بعض العمماء أنو ينتيي بو إلى ثالثمائة       
 .(َٗ)جمدة كال يزيد عميو

مع الحديث األكؿ في ظاىرىا تعارض  ق اآلثاركىذ      
 .ال يدفع إال بالتكفيؽ

كأفعؿ ما يجاب بو ىذا الحديث ما ذكره صاحب       
ركؽ الويخ الاسـ باؿ رالوركؽ عمى أنكا إدراركتاب 

عمى تعميؽ األنصارم المعركؼ بابف الواط في اؿ
حيث  ركؽ كىك اإلماـ القرافيباؿ رصاحب كتاب أنكا

جميع ما الالو في ىذا الشرؽ صحيح، كلكنو أغشؿ : "يقكؿ
ال تجمدكا فكؽ عور جمدات : "مف األجكبة عف الكلو 

كاىا كىك أف لشظ أصحيا كأؽ" مف غير حٌد مف حدكد اهلل
عمى الزنا كوبيو،  الحدكد في لشظ الورع ليس مقصكران 

بؿ لشظ الحدكد في عرؼ الورع متناكؿ لكٌؿ مأمكر بو 
كمنيٌي عنو، فالتعزير عمى ىذا مف جممة حدكد اهلل 

تعالى، فإف اليؿ الحديث يقتعي مشيكمو أنو يجمد عور 
جمدات فما دكنيا في غير الحدكد، فما المراد بذلؾ؟ 

إف المراد بو جمد غير المكمشيف كالصبياف : فالجكاب
.  (ُٗ)"كالمجانيف كالبيائـ

كالد ذكر مثمو ابف تيمية في كتابو السياسة       
كالحديث الذم في الصحيحيف عف النبي : "الورعية فقاؿ

 ال يجمد فكؽ عورة أسكاط إال في حٌد مف : "أنو الاؿ
لعمـ بأف المراد الد فسره طائشة مف أىؿ ا" حدكد اهلل تعالى

اهلل، فإف الحدكد في لشظ الكتاب  ؽِّق بحدكد اهلل ما حـر لحً 
كالسنة يراد بيا الشصؿ بيف الحالؿ كالحراـ مثؿ آخر 

تمؾ حدكد اهلل : الحالؿ كأكؿ الحراـ، فيقكؿ في األكؿ
فال تعتدكىا

تمؾ حدكد اهلل فال : ، كيقكؿ في الثاني(ِٗ) 
تقربكىا

، فيك عرؼ المقدرة حدان  كأما تسمية العقكبة (ّٗ)
حادث كمراد الحديث أف مف عرب لحٌؽ نشسو كعرب 

. (ْٗ)الرجؿ امرأتو في النوكز ال يزيد عمى عور جمدات
آلثار كميا كبيذا التكفيؽ الداليؽ نككف الد أعممنا ا      

عماؿ اؿ عند التعارض دليميف دكف أف نيمؿ أحدىا، كا 
 .أكلى مف إىماؿ أحدىما

للابط هو جنس الجريمغ الحديغ أم هل ا: الفرع الثاني
جنس الجرائم الحديغ؟ 

كصكرة المسألة أف يشعؿ الجاني جريمة مف جنس       
الحدكد كأف يشعؿ غير محصف ما دكف الزنا فيؿ عابط 
التعزير لإلماـ ىك جنس ىذه الجريمة مف الحدكد كىك 
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مائة جمدة فمو أف يقدر ما دكنيا إلى أف يبمغ تسعة 
ـ أف عابط التعزير ىنا ىك كؿ جنس أ. كتسعيف جمدة

الحدكد ممثالن بأدنى أنكاع الحدكد عقكبة كىك ورب 
ف كىذا عمى أالؿ األالكاؿ في جريمة مالخمر كجمده أربع

م يجكز لو أف يقرر عقكبة حتى ورب الخمر، كبالتاؿ
. كثالثيف جمدة تسعو 

كثمرة ىذا الخالؼ أف صحة العاء القاعي مترتبة       
إبرامان كنقعان، فإف زاد عف الحد كاف  عمى ىذا العابط

ف كاف عمف  حكمو باطالن كجاز التعرض لو بالنقض كا 
. المدل المقبكؿ كاف العاؤه في ىذه الجزئية صحيحان 

: كتشصيؿ أالكاؿ العمماء في ىذه الجزئية كما يأتي      
أالؿ  يرل أف القاعي ال يزيد عمى :القول األول      

جب تعزيران دكف حد الزنا جنس الحدكد، فإف فعؿ ما يك
فال يبمغ بو أدنى مطمؽ الحدكد كىك الورب أك القذؼ 

إف : كىذا القكؿ الكؿ الحنشية فقالكا. في رأم بععيـ
. (ٓٗ)االتعى رأيو العرب فال يزيد عمى تسعة كثالثيف

ألف ىذا أالؿ الحد ألنو حد العبد في القذؼ كالورب كعند 
ألصكؿ كىك أبي يكسؼ االعتبار بحد األحرار ألنيـ ا

ثمانكف كنقص عنيا سكطان في ركاية كخمسة في ركاية 
. (ٕٗ)كبمثؿ الكلو الاؿ ابف أبي ليمى. (ٔٗ)أخرل
إف جمد كجب أف : "كعند الوافعية الالكا عف اإلماـ      

ينقص في عبد عف عوريف جمدة كفي حر عف أربعيف 
جمدة أدنى حدكدىما كاليؿ عوريف أدنى الحدكد عمى 

ىذا جميع المعاصي السابقة في  اإلطالؽ، كيستكم في
 -خالفان لإلماـ أحمد -كىك الكؿ الحنابمة (ٖٗ)"األصح
كاستثنى الحنابمة  (ٗٗ)"كال يبمغ بو أربعيف سكطان : "فقالكا

حاالت خاصة كىي، كطء الرجؿ جارية امرأتو ككطء 
الرجؿ جارية موتركة كذلؾ لكركد أدلة مف أفعاؿ 

الثاني كبيذا كما سيظير في أدلة الشريؽ  (ََُ)الصحابة
ال  عممكا اختالؼ الكؿ اإلماـ أحمد أنو متعمؽ باألثر كا 

لكف ىذا التعميؿ لـ يجب  (َُُ)فقكلو عمى أصؿ المذىب
عمى التساؤؿ المطركح لماذا يخالؼ الصحابة ما اعتمده 

أصحاب ىذا القكؿ مف نص في تأكيد مذىبيـ، ككاف 

ىـ متأخرك الحنابمة  -كما سيتبيف-الذم أجاب عف ذلؾ 
.  بف تيمية كابف القيـكا

: ككاف الذم استدؿ بو ىذا الشريؽ مف أدلة ىك      
مف بمغ حدان في : "الاؿ حديث أبي بردة أف النبي  -ُ

كالحديث صريح في  (َُِ)"غير حدو فيك مف المعتديف
منع الزيادة فكؿ عقكبة حدية كجب النقص عنيا كعدـ 

.  الزيادة عمييا في التعزير
در اإلجراـ كالمعصية، كالمعاصي أف العقكبة عمى ؽ -ِ

المنصكص عمى حدكدىا أعظـ مف غيرىا فال يجكز أف 
 .(َُّ)يبمغ في أىكف األمريف عقكبة أعظميما

يرل أصحاب ىذا القكؿ أف القاعي  :  انيـول الثـالق
يراعي في تقدير العقكبة جنس ذات الجريمة الحدية ال 
ا جنس كؿ الجرائـ الحدية فمو إف فعؿ غير المحصف ـ
دكف الزنا أف يبمغ ما دكف حد الزنا كىك تسع كتسعكف 
ف فعؿ أحدىـ ما دكف القذؼ كاف لإلماـ في  جمدة، كا 

تقدير العقكبة بمكغ تسع كسبعيف جمدة كال يزيد عمى ذلؾ، 
. كىكذا
: فقالكا (َُْ)كالاؿ بيذا القكؿ بعض الوافعية      

بؿ يعتبر كؿ معصية منيا ( أم القكؿ الثاني)كالثاني "
أك  اا يناسبيا مما يكجب الحد، فتعزير مقدمات الزفبـ

ال  االكطء الحراـ الذم ال يكجب الحد ينقص عف حد الزف
عف حد القذؼ كالورب، كتعزير السب بما ليس بقذؼ 
ينقص عف حد القذؼ ال عف حد الورب كتعزير سرالة 
ما دكف النصاب يعتبر بأغمب حدكد الجمد كىك مائة 

. (َُٓ)"ىاجمدة ألف القطع أبمغ مف
ما : "كىذا القكؿ مثمو مركم عف اإلماـ أحمد فقاؿ      

كاف سببو الكطء جاز أف يجمد مائة إال سكطان لينقص عف 
حد الزنا، كما كاف سببو غير الكطء لـ يبمغ بو أدنى 

لكف الحنابمة عندىـ أنو ال يزاد عمى أدنى  (َُٔ)"الحدكد
. الحدكد إال في مكاعع محددة كما تبيف مسبقان 

: ستدؿ ىذا الشريؽ بأدلة متعددة منياكا
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أف رجالن يقاؿ لو عبد الرحمف بف حنيف كالع عمى . ُ
جارية امرأتو فرفع إلى النعماف بف بوير 

كىك أمير  (َُٕ)
إف   ألالعيف فيؾ بقعاء رسكؿ اهلل: عمى الككفة فقاؿ

كانت أحمتيا لؾ جمدتؾ مائة كاف لـ تكف أحمتيا لؾ 
. (َُٖ)ىا لو فجمده مائةرجمتؾ بالحجارة فكجدىا أحمت

فعقكبة أمثالو الرجـ حدان لكف زكجتو أحمتيا لو فعقكبتو 
التعزير فبمغ في العقكبة ما يزيد عمى أدنى الحدكد ألنو 

. عربو مائة جمدة كأدنى الحدكد أربعكف
في  كركم كذلؾ عف سعيد بف المسيب عف عمر . ِ

أمة بيف رجميف كطئيا أحدىما يجمد الحد إال سكطان 
 .(َُٗ)ركاه األثـر كاحتج بو أحمد. دان كاح
أف مف يخالؼ ذلؾ يؤدم إلى أف مف الٌبؿ امرأة . ّ

حرامان يعرب أكثر مف حد الزنا كىذا غير جائز ألف 
حده فما  لالزنا مع عظمو كفحوو ال يجكز أف يزاد عؿ

 .(َُُ)دكنو أكلى

ىك الكؿ الشريؽ : كالرأم الراجح في ىذا الخالؼ      
رعية دالة عمى صحة الكؿ ىذا الشريؽ الثاني فاآلثار الش

مع معف بف  كمف ذلؾ ما ذكرناه سابقا مف فعؿ عمر 
زائدة كمع صبيغ فكميا دالة عمى أف العابط في ذلؾ 
ىك جنس الجريمة ذاتيا كليس جنس الجرائـ الحدية 

.  كميا
الزيادة على الحد في الجرائم الخارجغ : الفرع الثالث

  .عن جنس الحدود
 لك الة األخيرة في الزيادة عمى الحدكد فيماكالمس      

ارتكب الجاني فعال ليس مف جنس الحد فيؿ يزاد في 
:  الجمد عف الحدكد؟ كىنا يرد لمعمماء في ذلؾ الكالف

كاستدلكا  (ُُُ)كالاؿ بو الحنابمةال يجكز،  :األول      
بالحديث الذم ذكرناه آنشا مف عدـ جكاز تجاكز عور 

لماء طريقا ال يتعارض بيا مع جمدات، كالد رسـ لو الع
.  غيره مف األحاديث الوريشة

كمتأخرك  (ُُِ)كالاؿ بو المالكيةأنو يجكز،  :الثاني      
كاستدلكا عمى ذلؾ ألنو مف غير جنس الحدكد  (ُُّ)الحنابمة

: بشعؿ الصحابة الكراـ

 لمامعف بف زائدة جمد  فإف عمر بف الخطاب  -ُ
الثمائة فعربو ثنقش عمى خاتمو نقش بيت الماؿ 

 . (ُُْ)جمدة

مع صبيغ عندما عربو أكثر مف الحد  كفعؿ عمر -ِ
كنشاه كأمر بيجره، كلـ ينكر عميو أحد مف الصحابة 

. (ُُٓ)ذلؾ
كرد أصحاب الشريؽ األكؿ عمى أدلة الشريؽ الثاني       

: بما يأتي
أما حديث معف فيحتمؿ أنو كانت لديو ذنكب كثيرة       

ق األخذ أك كاف ذنبو فأٌدب عمى جميعيا، أك تكرر مف
موتمالن عمى جنايات أحدىا تزكيره كالثاني أخذه لماؿ 

بيت الماؿ بغير حقو كالثالث فتحو باب ىذه الحيمة لغيره 
. (ُُٔ)كغير ىذا

كرد الشريؽ الثاني عمى الشريؽ األكؿ بأف الكؿ رسكؿ       
فإنو " ال تجمدكا فكؽ عور في غير حدكد اهلل تعالى: "اهلل 

ـ فإنيـ يزيدكف عمى عور، كالجكاب عميو أنو خالؼ مذىبو
إنكـ لتأتكف : كما الاؿ الحسف محمكؿ عمى طباع السمؼ 

أمكران ىي في أعينكـ أدؽ مف الوعر إف كنا لنعدىا مف 
فكاف يكشييـ الميؿ التعزير ثـ تتابع الناس في . (ُُٕ)المكبقات

كىك معنى الكؿ عمر . ركا خاتـ عمر المعاصي حتى زكٌ 
تحدث لمناس أالعية عمى الدر ما أحدثكا : يزبف عبد العز
. (ُُٖ)مف الشجكر

راجحان ما الالو الشريؽ الثاني فإف األدلة كالذم أراه       
في ىذا المجاؿ عديدة كالد سار عمى ذلؾ كؿ الحكاـ 

كمف بعده، حتى صار عرفان  كالقعاة مف زمف النبي 
 .مستقران 
رل بعيف كلذلؾ، فاإلماـ الد ككؿ األمر إليو كىك م      

المصمحة لألمة ما يصمحيا، كما ىك خيرىا، كىذا ما 
كيمكف اعتبار . يقرره العمماء في أف األمر مكككؿ لإلماـ

أالصى ما نقؿ مف الدر في الجمد حدان أعمى لمعقكبة 
. التعزيرية فال يزاد عميو

يراد بو نسخ حكـ، بؿ  كال يتصكر أف فعؿ عمر 
.  (ُُٗ)الؼ األسبابالمجتيد فيو ينتقؿ لو االجتياد الخت



 سامة الفقير الربابعةأ .........................................ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية في الشريعة اإلسالمية 

، (3)العدد  الثاني، دالمجل                                                        المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2006/ ه 1427

83 

ضابط توخي الغاية من تشريع : المطلب الثاني

العقوبة عند تقديرها 

العابط الثاني مف عكابط تقدير العقكبة التعزيرية       
كالذم يمنع اإلماـ أك مف ينيبو مف تجاكزه ىك مناسبة 

العقكبة لمجريمة، كتكخي الغاية مف توريع العقكبة، يقكؿ 
اـ يتحتـ في حقو ما أدت المصمحة كاإلـ: "اإلماـ القرافي

إليو ال أنيا ىنا إباحتو البتة كال أنو يحكـ في التعازير 
رادتو كيؼ خطر لو،  كاه أف يعرض عما واء قبيكاه كا 

. (َُِ)كيقبؿ منيا ما واء فيذا فسكؽ كخالؼ اإلجماع
كليس معنى تشكيض التعزير : "عبد العزيز عامر. كيقكؿ د

لعقاب الذم يراه لكؿ إلى القاعي أنو حر في فرض ا
حالة حسب ىكاه أك بغير عابط، بؿ ىك مقيد في ذلؾ 

تقييدان داليقان بقيد عاـ ىك اال يتجاكز المناسب مف العقكبة 
إلى غيره كيقؼ عند العقكبة التي تمـز كتكشي لتحقيؽ 
أغراض الوارع مف فرض عقكبة التعزير كأىميا ردع 

".  الجاني كزجره
ىذا العابط حدان يعرؼ بو أنو كالد ذكر العمماء ؿ      

تجاكز المناسب أك لـ يتجاكزه، كىك ذاتو عابط تحديد 
فعؿ المدافع عف مالو أك عرعو في دفع الصائؿ إف 
.  كاف متجاكزان لحد الدفاع الورعي أك غير متجاكز لو

ككجو ىذا التوابو أف اإلماـ أك مف ينيبو حالو حاؿ مف 
كدفع ذلؾ يككف يدافع عف األمة مف اعتداء الجاني، 

بردعو كزجره، كىذا ىك حد المناسبة فإف تجاكز ذلؾ 
صار فعمو خارجان عف حد التبرير، فيسأؿ كالد ينقض 
حكمو بسبب ذلؾ، فإف كاف الجاني ينزجر بالكالـ 
بحسب ما يتعارفو أىؿ االختصاص لـ يجز تجاكز 

ف كاف يندفع كينزجر بالعرب  الكالـ إلى الذم فكالو، كا 
لإلماـ القتؿ كىكذا وأنو في سائر  كالجمد لـ يكف

التعزيرات، كمف الوكاىد عمى أف ىذا الشيـ يعد عابطان 
: ما يأتي
التعزير إنما يجكز منو ما أمنت : "يقكؿ المالكية      

ال لـ يجز كعزر اإلماـ : كالالكا. (ُُِ)عاالبتو غالبان كا 
لمعصية اهلل أك لحؽ آدمي حبسان بما فيو ظف األدب 

كىذا يدؿ بصراحة عمى أف القاعي  .(ُِِ)كردع النشس
ليس لو مطمؽ الحرية في اختيار العقكبة التعزيرية، كالد 

ؿ البعض مف المالكية في العية تخيير اإلماـ في فٌص 
: تقدير العقكبة فقاؿ ابف الواط في حاويتو عمى الشركؽ

إف التخيير في الوريعة لشظ موترؾ بيف ويئيف أحدىما "
بيف أكؿ الطيبات كتركيا، اإلباحة المطمقة كالتخيير 

انتقاؿ  :األكؿ :كثانييما الكاجب المطمؽ، كتحتو نكعاف
مف كاجب إلى كاجب بورط االجتياد ليؤدم إلى ما تعيف 
سببو كأدت المصمحة إليو فيجب عميو فعمو كيأثـ بتركو 

انتقاؿ مف كاجب إلى  :كتصرفات الكالة، كالنكع الثاني
رادتو كيؼ خطر لو، كلو أف يعرض عما  كاجب بيكاه كا 

 .(ُِّ)واء كيقبؿ ما واء مف تمؾ الكاجبات
يقكؿ الحنشية عف العقكبة التعزيرية في أحد       

كظاىره أنو ليس مشكعان إلى رأم : الركايتيف عندىـ
القاعي كأنو ليس لمقاعي التعزير بغير المناسب 

إف التعزير يختمؼ : الكؿ ابف عابديفكم (ُِْ)"لمستحقو
باختالؼ األوخاص فال معنى لتقديره مع حصكؿ 

المقصكد بدكنو فيككف مشكعان إلى رأم القاعي يقيمو 
: كيقكؿ الزيمعي (ُِٓ)."بقدر ما يرل المصمحة فيو

التعزير لمتأديب كال يجكز اإلتالؼ كفعمو مقيد بورط 
  (ُِٔ) .السالمة
مراعاة األخؼ فاألخؼ كتجب : "كعند الوافعية      

. (ُِٕ)"كالصياؿ
أنو إذا كاف المقصكد دفع الشساد كلـ : كعند الحنابمة      

تؿ كحينئذ فمف تكرر منو جنس الشساد يندفع إال بالقتؿ ؽي 
كلـ يرتدع بالحدكد المقدرة بؿ استمر عمى الشساد فيك 

.  (ُِٖ)كالصائؿ الذم ال يندفع إال بالقتؿ فيقتؿ
ثانية عند الحنشية أف اإلماـ مشكض أما الركاية اؿ      

بالكمية فيما يعمؿ كبالتالي ال يتقيد بيذا العابط كال 
كالد صرح ابف نجيـ في البحر الرائؽ بيذا  (ُِٗ).غيره

كصرح السرخسي بأنو ليس في التعزير : "الخالؼ فقاؿ
وئ مقدر بؿ ىك مشكض إلى رأم القاعي ألف المقصكد 

يو، كنقؿ عف بعض منو الزجر كأحكاؿ الناس مختمشة ؼ
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إف التعزير عمى مراتب أوراؼ : عمماء الحنشية الكلو
باإلعالـ كىك أف يقكؿ  (َُّ)األوراؼ كىـ العمماء كالعمكية

نؾ تشعؿ كذا ككذا فينزجر بو، كتعزير إ: لو القاعي
باإلعالـ كالجر إلى  (ُُّ)األوراؼ كىـ األمراء كالدىااليف

باب القاعي كالخصكمة، كتعزير األكساط كىـ 
بالجر كالحبس، كتعزير األخسة بيذا كمو  (ُِّ)لسكالةا

كظاىره أنو ليس مشكعان إلى رأم القاعي  .كبالعرب
كأنو ليس لمقاعي التعزير بغير المناسب لمستحقو، 

. (ُّّ)كظاىر األكؿ أف لو ذلؾ
 لممحكـك عميو الطعف فعمى التقدير األكؿ ال يحؽ      

م تقدير في الرار القاعي كحكمو ألف لو مطمؽ الحرية ؼ
، كعمى القكؿ الثاني يحؽ لو ذلؾ كمو إف   العقكبة

. خالؼ عكابط تقدير العقكبة، كىذا ىك ثمرة الخالؼ
إال أف التعارض بيف القكليف عند الحنشية تكسط       

ما الالو بعض : فيو مف يرفع إوكالو كيزيؿ لبسو فقالكا
العمماء ال يككف عمى إطالالو فإف أورؼ األوراؼ إف 

ق فأدماه فال يكتشى بتعزيره ألنو ال ينزجر عرب غير
إف ىذا القكؿ بياف لما تعمنو الكؿ  :كالالكا. بذلؾ

السرخسي، فصار حاصؿ القكؿ بالتشكيض إلى رأم 
لى حاؿ الجاني فإذا كانت  اإلماـ أف ينظر إلى الجناية كا 

ممف ينزجر بمجرد  ةمركء االجناية صغيرة كالجاني ذ
ما إذا كانت جنايتو كبيرة اإلعالـ ال يزاد عميو بخالؼ 

كالمكاطة كورب الخمر فإف ىذا ال يصدر مف ذم مركءة 
ف كاف مف األوراؼ فال ينبغي أف يقاؿ أنو يكشي فيو  كا 
مجرد اإلعالـ، ألف نحك العمماء كالعمكية يراد بيـ مف 
جنايتو صغيرة صدرت منو عمى كجو الزلة كالندكر 

. (ُّْ)كالمراد بالمركءة الديف كالصالح
كىذا التكجيو صحيح ألف القائميف بأف التعزير       

ليس فيو ويء مقدر ال يقصدكف إطالؽ يد القاعي في 
تقدير العقكبة بما يريد بؿ يتـ تقييده بما يحصؿ بو 

الغرض مف توريع العقكبة، كىاىك اإلماـ الزيمعي بعد 
أف الرر أف القاعي لو مطمؽ الحرية كأرجع أمر التقدير 

كينظر في أحكاؿ الناس : "كالاؿلوخص القاعي عاد 

فإف مف الناس مف ينزجر باليسير كمنيـ مف ال ينزجر 
فدؿ عمى أف األصؿ في تقدير العقكبة . (ُّٓ)إال بالكثير

ىك القاعي لكنو بالكالت ذاتو مقيد بما يحٌصؿ الغرض 
.  مف العقكبة كىك الزجر كالردع كما تبيف

ة عمى فمك الرر جمد المعاالب بما يعمـ أنو زياد      
مقدار عقكبتو المشترعة جاز اعتراض حكمو، كمف فعؿ 
جريمة ىينة فقرر جمده تسعان كتسعيف، مع عممو أف فعمو 

ال يعاالب أمثالو بيذه العقكبة كاف حكمو باطال مع ما 
كلك : يقكؿ تعالى. يستتبع ذلؾ مف أحكاـ الحكـ الباطؿ
كاألرض كمف  تاتبع الحؽ أىكاءىـ لشسدت السماكا

فييف
كبناء عمى ىذا العابط يرل الشقياء عدـ . (ُّٔ)

جكاز الصشع في التعزير كحمؽ المحية كتسكيد الكجو 
كعممكا ذلؾ بأنو أعمى ما يككف مف االستخشاؼ، ككذلؾ 

ككؿ ذلؾ . (ُّٕ)منعكا كوؼ العكرة أك التمثيؿ في الجسد
عائد إلى أف الغاية مف التعزير غير متحققة في ىذه 

.  الصكر مف العقكبات
ضابط مراعاة ظروف التخفيف  :طلب الثالثالم

والتشديد عند التقدير 

الد ذكر العمماء في باب تقدير العقكبة التعزيرية       
عابطان آخر ىامان كىك أف اإلماـ أك مف ينيبو يقدر 

العقكبة بعد أف يراعي حاؿ المعاالىب كىذا ما يعرؼ اآلف 
د نقؿ كؽ. بالظركؼ المتعمقة بالجريمة تخشيشان كتوديدان 

اتشاؽ الشقياء عمى ىذا العابط كثير مف الشقياء كمف 
اتشؽ العمماء عمى أف التعزير : ذلؾ الكؿ ابف فرحكف

موركع في كؿ معصية ليس فييا حد، بحسب الجناية 
في العظـ كالصغر كحسب الجاني في الور 

كالمراد مف إالرار ىذه الظركؼ أف تككف . (ُّٖ)كعدمو
كجزاء سيئة :الن لقكلو تعالىالعقكبة مناسبة لمجريمة امتثا

سيئة مثميا
فمف اعتدل عميكـ : كالكلو تعالى (ُّٗ)

فاعتدكا عميو بمثؿ ما اعتدل عميكـ
(َُْ) .

كىذه الظركؼ منيا ما ىك تقديرم فأمره متركؾ       
لإلماـ أك مف ينيبو ليقرر كجكده كالدر تأثيره في العقكبة 



 سامة الفقير الربابعةأ .........................................ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية في الشريعة اإلسالمية 

، (3)العدد  الثاني، دالمجل                                                        المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2006/ ه 1427

85 

لمتعزير إف  زيادةن كنقصان، لكف كؿ ذلؾ دكف الحدكد العميا
كاف الشعؿ مف جنس الحدكد، كفكؽ الحدكد الدنيا كما 
سيظير عند بعض العمماء، كمف ىذه الظركؼ ما ىك 

منصكص عمييا فعمى اإلماـ كجكبان مراعاة ىذه الظركؼ 
. في تقدير العقكبة التعزيرية

كمف ذلؾ إف كانت الجريمة تعزيرية كثبت في       
ؼ كجب األخذ بو جنسيا مف الحدكد ما ىك ظرؼ مخؼ

في الحد فيك كذلؾ في التعزير يجب األخذ بو، كمثالو 
الحمؿ، فإف الحمؿ ظرؼ مخشؼ بالنص ال يسع اإلماـ 
أف يغشؿ ىذا الظرؼ ألنو منصكص عميو فعف معاذ بف 

كعف  ،كعف عبادة بف الصامت ،كعف أبي عبيدة ،جبؿ
 وداد بف أكس رعي اهلل عنيـ أجمعيف أف رسكؿ اهلل 

تمت عمدا ال تقتؿ حتى تعع ما في لمرأة إذا ؽى ا: "الاؿ
ف زنت لـ  ،بطنيا إف كانت حامالن  كحتى تكشؿ كلدىا كا 

 (ُُْ)".ترجـ حتى تعع ما في بطنيا كحتى تكشؿ كلدىا
أف امرأة مف جيينة أتت النبي  كعف عمراف بف حصيف 

  كالالت إنيا زنت كىي حبمى فدعا النبي  كلييا فقاؿ
كععت فجئ بيا، فمما أف كععت  أحسف إلييا، فإذا: لو

فرجمت ثـ أمرىـ فصمكا  جاء بيا، فأمر بيا النبي 
كاألدلة في ىذا كثيرة كال يتسع المقاـ لسردىا " (ُِْ)عمييا
فيذا ظرؼ مخشؼ بالنص ككجو التخشيؼ . (ُّْ)جميعان 

فيو أف إالامة العقكبة عمى الشكر أود مف تأخيرىا 
الجـر ثبت  الحتماؿ حصكؿ ما يسقط العقكبة؛ فإف كاف

ف  بإالرار فيسقط بالتراجع، كالتأخير يوجع عمى ذلؾ، كا 
كاف ثبت بالويكد فقد يتراجع واىد مف الويكد فيسقط 
الحد عف المويكد عميو إلى التعزير، فكجو التخشيؼ 
عمى ىذا محتمؿ ال متيقف، كىذا كال وؾ أخؼ مف 

كىذا الظرؼ . انتشاء ىذا االحتماؿ إذا لـ يؤجؿ التنشيذ
في الحدكد كالتعازير عمى حد سكاء، فمف باب مؤثر 

أكلى أف يؤثر في التعازير ألنو كصؼ معتبر ورعان 
.  فكجب األخذ بو

كيختمؼ : "يقكؿ اإلماـ الماكردم عف التعزير ما نصو      
كتأديب ذم الييئة مف ... حكمو باختالؼ حالو كحاؿ فاعمو

الكلو أىؿ الصيانة أخؼ مف تأديب أىؿ البذاءة كالسشاىة ؿ
" :كيقكؿ ابف . (ُْْ)أاليمكا ذكم الييئات عثراتيـ إال الحدكد

كلك عرب غيره بغير حؽ كعربو المعركب أيعان : نجيـ
فإنيما يعزراف بإالامة التعزير بالبادم منيما ألنو أظمـ 

. (ُْٓ)كالكجكب عميو أسبؽ
كمف الظركؼ كذلؾ ظركؼ التوديد، كمثالو العكد       

رل التعزير بالقتؿ فيما تكرر مف كالتكرار فإف أبا حنيشة م
الجرائـ إذا كاف جنسو يكجب القتؿ، كمف تكرر منو 

كبمثمو . المكاط أك اغتياؿ النشكس ألخذ الماؿ كنحك ذلؾ
يرل ابف تيمية مف الحنابمة كالاؿ إف المشسد إذا لـ ينقطع 

كفي سياؽ الحديث عف . (ُْٔ)وره إال بالقتؿ فإنو يقتؿ
إف : س ليا حد مقدر يقكؿالتعازير كالمعاصي التي لي

العقكبة نكعاف أحدىما عمى ذنب ماضو جزاء بما كسب 
كالثاني العقكبة لتأدية حؽ كاجب كترؾ ... نكاالن مف اهلل

محـر في المستقبؿ كما يستتاب المرتد حتى يسمـ فإف 
ال التؿ ككما يعاالب تارؾ الصالة كالزكاة كحقكؽ  تاب كا 

ا العرب أود منو اآلدمييف حتى يؤدكىا فالتعزير في ىذ
في العرب األكؿ كليذا يجكز أف يعرب مرة بعد مرة 

. (ُْٕ)حتى يؤدم الصالة الكاجبة أك يؤدم الكاجب عميو
ضابط عدم النزول في تقدير  :المطلب الرابع

العقوبة عن أقل قدر مشروع فيها 

كىذا العابط مختمؼ في تقريره عند العمماء، فيـ       
ف اتشقكا عمى أف اإلماـ  لو أف يعاالب بما يريده لكف في كا 

حالة الجمد جعؿ بعض العمماء لمجمد حدان ال يجكز 
كجاءت أالكاؿ العمماء عمى . النزكؿ دكنو في التعزيرات

: النحك اآلتي
يرل ىذا الشريؽ أنو ال سبيؿ إلى : الفريق األول      

. (ُْٗ)كالحنابمة (ُْٖ)تحديد أالؿ التعزير كبو الاؿ المالكية
. كبعض الحنشية

إف أدنى العرب عمى ما : يقكؿ بعض الحنشية      
يرل اإلماـ، يقدره بقدر ما يعمـ أنو ينزجر بو ألنو 

كالالكا في تعميميـ لمرأم . (َُٓ)يختمؼ باختالؼ الناس
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اآلخر في مذىبيـ القائؿ أف ما دكف الثالث ال يقع بو 
ـى أنو ليس الزمان  م الزجر فقالكا إنما ىك لمف يناسبو لما عي

. (ُُٓ)باختالؼ الناس الختالفو
فقكا عمى عدـ تحديد أالمو، فعندنا ات: كالاؿ المالكية      

ىك غير محدد بؿ بحسب الجناية كالجاني كالمجني 
عميو، كنقؿ ابف فرحكف في التبصرة الكؿ المازرم في 
بعض الشتاكل أف تحديد العقكبة ال سبيؿ إليو عند أحد 

.  (ُِٓ)مف أىؿ المذىب
نو ليس أالمو مقدران ألنو لك تقدر أ: كالاؿ الحنابمة      

الدر أكثره كلـ يقدر أالمو فيرجع  لكاف حدان كألف النبي 
فيو إلى اجتياد اإلماـ فيما يراه كما يقتعيو حاؿ 

. (ُّٓ)الوخص
فإنو يرل أف أالمو يمكف تقديره  : أما الشريؽ الثاني      

كالدركه بالجمد بثالث جمدات كالاؿ بيذا القكؿ بعض 
.  (ُْٓ)الحنشية
إف أالؿ الجمد ثالث جمدات كأف ما : كالاؿ الحنشية      

. (ُٓٓ)دكف الثالث ال يقع بو الزجر
كالراجح في ىذا الكؿ الشريؽ األكؿ، فإف تحديد أالمو       

كما يراه الشريؽ الثاني إنما ألف الزجر ال يقع بما دكف 
الثالث، فمك ثبت باالستقراء أف الزجر الد يحصؿ بو في 

العقكبة موركعة، كلذا يمكف القكؿ بعض األحكاؿ صارت 
أف األالؿ معبكط بعابط المناسبة لمشعؿ، فإف عاالب 
بالثالث لمف يستحؽ العور فقد نزؿ عف الحد األدنى 

ف عاالب بجمدتيف لمف يستحؽ المـك إلمعقكبة في أمثالو، ك
. بال جمد كاف متجاكزان الحد المسمكح بو في التعزير

الخاتمة وأهم نتائج البحث 

ة مف النتائج ػخمصت في ىذا البحث إلى جمؿ      
: أختـ بيا بحثي ىذا

التعزير عقكبة يقدرىا اإلماـ أك مف ينيبو بعكابط  -ُ
عمى فعؿ أك الكؿ ليس فيو حد كال كشارة كال 

. الصاص
العقكبة التعزيرية ليا خصائص تجعميا متميزة عف  -ِ

غيرىا مف العقكبات الورعية كمف أىميا أنيا في 

كلكنيا في ذات الكالت  األصؿ غير مقدرة
 .معبكطة

الجرائـ التي عقكبتيا التعزير كالتي ىي مف جنس  -ّ
الحدكد ال يجكز الزيادة في تقديرىا عمى الحد الذم 

 .تنتمي الجريمة لجنسو مف الجرائـ الحدية

 .جكز الزيادة في التعزير عمى عور جمداتت -ْ

تجكز الزيادة عف الحدكد في تقدير العقكبة  -ٓ
 .ة عف جنس الجرائـ الحديةالتعزيرية الخارج

مف عكابط تقدير التعزير تكخي الغاية مف توريع  -ٔ
العقكبة عند تقديرىا كعابطو عابط دفع الصياؿ 

 .كحد المناسبة موترؾ بينيما

مف عكابط تقدير العقكبة التعزيرية مراعاة ظركؼ  -ٕ
 .التخشيؼ كالتوديد عند تقديرىا

ماـ ليس ىناؾ حد أدنى لمعقكبات التعزيرية بؿ لإل -ٖ
. الخيار في تحديد أالمو

 والحمد هلل رب العالمين

 :الهوامش
                                              

 .َٗسكرة النحؿ، اآلية رالـ  (ُ)
 .ِْسكرة فصمت، اآلية رالـ  (ِ)
الشعؿ جماؿ الديف بف مكـر بف منظكر اإلفريقي  أبك (ّ)

 ،دار صادر لمطباعة كالنور ، لساف العرب،المصرم
 .َّْ، صٕ، جـَُٗٗ ،بيركت

مجد الديف . َّْ، صٕابف منظكر، لساف العرب، ج (ْ)
، القامكس (ىُٕٖ) محمد بف يعقكب الشيركزأبادم

مكتب تحقيؽ التراث  :القامكس المحيط، تحقيؽالمحيط 
في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيركت، طبعة 

الخميؿ بف أحمد . ِٕٖص ،ـُٖٔٗ/ىَُْٔأكلى 
 .ميدم المخزكمي، كد.د :يؽتحؽ الشراىيدم، العيف،

 .ِّ، صٕ، جإبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ
معف بف أكس بف نصر بف زيادة المزني واعر مجيد  (ٓ)

أحمد بف عمي . فحؿ مف مخعرمي الجاىمية كاإلسالـ
بف حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، ا

عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت : تحقيؽ
 .َّٕ، صٔـ، جُِٗٗ/ىُُِْ
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صمبة عظيمة وديدة، كاليؿ الناالة الوديدة األمينة : عذافرة (ٔ)
، ْابف منظكر، لساف العرب، ج. الكثيقة الظييرة

 .ٓٓٓص
ابف منظكر، لساف العرب، . تسرع كتزج بقكائميا: تخدم (ٕ)

 .ِِْ، صُْج
ابف منظكر، . فتية عخمة، أم كأنيا جمؿ فحؿ: فنيؽ (ٖ)

 .ُّّ، صَُلساف العرب، ج
جمع سائمة يقاؿ سامت الراعية كالماوية رعت : السكاـ (ٗ)

، ُِابف منظكر، لساف العرب، ج. حيث واءت
 .ُُّص

. أم تسرح كىك الماؿ في المرعى مف األنعاـ: السكارحا (َُ)
 .ْٖٕ، صِابف منظكر، لساف العرب، ج

 .َّْ، صٕابف منظكر، لساف العرب، ج (ُُ)
الباحسيف، القكاعد الشقيية،  يعقكب بف عبد الكىاب . د (ُِ)

ـ، ُٗٗٗ/ىَُِْمكتبة الرود، الرياض الطبعة الثانية 
 كمابعدىا ٖٓص

 ..المرجع السابؽ (ُّ)
ىك الويخ محمد أعمى بف عمي : الويخ محمد التيانكم (ُْ)

الحنشي التيانكم، أحد رجاؿ العمـ في اليند، مف مؤلشاتو، 
نزىة الخكاطر كبيجة . كواؼ اصطالحات الشنكف

لمسامع كالنكاظر، طبعة اليند األكلى، مطبعة دائرة ا
 .ِٖٕ، صٔ، جىُّٕٔالمعارؼ العثمانية، 

التيانكم، كواؼ اصطالحات محمد عمي بف عمي  (ُٓ)
بدكف تاريخ طبع، . ُُٕٕ، ُُٕٔ، صٓالشنكف، ج

. كاسـ المطبعة، أك دار النور
دموؽ،  -دار القمـالندكم، القكاعد الشقيية،  عمي أحمد(ُٔ)

. ْٔ، صـَََِ/ىَُِْ، ٓط
البناني، حاوية البناني عمى ورح الجالؿ المحمي عمى  (ُٕ)

ـ، ُُّٗ /ىُُِّجمع الجكامع، طبعة أكلى، مصر 
: السبكي، األوباه كالنظائر، تحقيؽ. َِٗ، صِج

كتقديـ محمد مطيع الحافظ، طبعة دموؽ األكلى، دار 
حمف بف أبي بكر ربكر عبد اؿ أبك. ُِٗالشكر، ص
دار الكتب ، األوباه كالنظائر، (ىُُٗ)السيكطي 

أبك  .ٕ، صُ، جطبعة أكلى ،ىَُّْ ،بيركت، العممية
 .ْٖالبقاء، الكميات، ص

 .ُٓالندكم، القكاعد الشقيية، ص (ُٖ)

 

 .المرجع السابؽ (ُٗ)
. ُٔٓ، صْابف منظكر، لساف العرب، ج (َِ)

 .ّٔٓ، صُالشيركزآبادم، القامكس المحيط، ج
 .ّٔٓ، صُالمحيط، ج الشيركزابادم، القامكس (ُِ)
القامكس الشيركزآبادم، . ِّٕ، صٔلساف العرب، ج (ِِ)

 .ّٔٓالمحيط، ص
 .ٗسكرة الشتح، اآلية رالـ  (ِّ)
ابف . ِّٖ، صٔلساف العرب البف منظكر، ج (ِْ)

رد المحتار عمى الدر  ،عابديف، محمد أميف بف عمر
المختار في ورح تنكير األبصار حاوية ابف عابديف، 

وركة مكتبة  ،(ابف عابديف لنجؿ المؤلؼ كيميو تكممة)
مصر، طبعة  ،كمطبعة مصطشى البابي الحمبي كأكالده

كمما ذكره  .ٗٓ، صْج ،ـُٔٔٗ/ىُّٖٔثانية، 
عمماء المغة أف التعزير ىك العرب دكف الحٌد، كأنو 

كما في لساف العرب البف منظكر، الحؽ التكاليؼ عمى 
ف كىذا ـ .ّٔٓص، كالقامكس المحيط .ِٔٓ، صْج

الكؿ عمماء الوريعة ال المغة ألنو ال يعرؼ إال مف جية 
الورع كما الاؿ صاحب تحشة المحتاج ابف حجر 
أحمد  :الييثمي، كما الالو الوركاني كابف القاسـ، انظر

تحشة المحتاج بورح  مي،ثبف محمد بف حجر الييا
عبد  .ُٕٓ، صٗج، دار إحياء التراث العربي، المنياج

، بيركت، دار الشكر ،ة الوركانيحاوي ،الحميد الوركاني
. ُٕٓ، صٗج

تبييف الحقائؽ ورح كنز الزيمعي،  عثماف بف عمي (ِٓ)
، دار المعرفة (كبياموو حاوية اإلماـ السممي) الدالائؽ

أعيد  .َِٕص ّج، ِبيركت، ط ،لمطباعة كالنور
بالمطبعة  ىُُّّطبعو باألكفست، الطبعة األكلى 

منالخسرك، فرامكز محمد بف  .الكبرل األميرية ببكالؽ
درر الحكاـ في ورح غرر األحكاـ، دار إحياء الكتب 

وياب الديف القميكبي كالويخ ،  ْٕ، صِ، جالعربية
حاويتا الميكبي كعميرة عمى ورح المحمى عمى ، عميرة

 .َِٔ، صْج ،المنياج، دار إحياء الكتب العربية
في  مطالب أكلي النيى مصطشى السيكطي الرحيباني،

 ،ُدموؽ، ط ،لمنتيى، المكتب اإلسالميورح غاية ا
 .َِِ، صٔج، ـُُٔٗ/ىَُّٖ
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تح القدير ورح ؼ محمد بف عبد الكاحد، ابف اليماـ، (ِٔ)
كمعو ورح العناية عمى اليداية لمبابرتي، كحاوية ) اليداية،

، مكتبة كمطبعة (سعد اهلل المويكد بسعدم جمبي
، ٓج .ـَُٕٗ /ىُّٖٗ، ُمصطشى البابي الحمبي، ط

 .َْٖ، صّج، المقنع ابف الدامة، ،ّْٓص
مغني المحتاج ، الخطيب، محمد بف أحمد الوربيني (ِٕ)

عمي محمد : إلى معرفة معاني ألشاظ المنياج،  تحقيؽ
معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، 

 .ِِٓ، صٓ، جـُْٗٗ /ىُُْٓ ،ُط
المجمكع ، (ى ٕٕٔ)زكريا يحيى بف ورؼ النككم  أبك (ِٖ)

، ـُٔٗٗ /ىُُْٕ ،بيركت، دار الشكرالميذب، ورح 
تقي . ّٕٓ، صُٖج ،محمكد مطرحي :، تحقيؽُط

، تكممة (ىٕٓٔ)الديف عمي بف عبد الكافي السبكي 
، زكريا عمى يكسؼ :الناور ،المجمكع ورح الميذب

. مصر ،مطبعة اإلماـ
مكجز أحكاـ الوريعة في التجريـ كالعقاب،  كىبة،أحمد  (ِٗ)

 .ََِصـ، ُٖٓٗلكتب، القاىرة، عالـ ا
، المغني، (ابف الدامة)مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد،  (َّ)

، ٗج ،ـُِِّ/ىَِٔ، دار إحياء التراث العربي، َُج
 .ُْٖص

 التعزير في الوريعة اإلسالمية،، عامر زعبد العزم.د (ُّ)
 .ّٔصدار الشكر العربي، الطبعة الرابعة، 

، وطا الدمياطيأبك بكر السيد البكرم بف السيد محمد  (ِّ)
 .ُٔٔ، صْج، بيركت ،دار الشكر، إعانة الطالبيف

مكجز أحكاـ الوريعة اإلسالمية في ، أحمد كىبة: انظر (ّّ)
 .َُِالتجريـ كالعقاب، ص

ابف فرحكف، تبصرة إبراىيـ بف عمي اليعمرم : انظر (ّْ)
في أصكؿ األالعية كمناىج األحكاـ، دار الكتب الحكاـ 
 ِٖٗص ِ، جالعممية

 .ٖٔ، صُوربيني، مغني المحتاج، جاؿ (ّٓ)
 .ِْٗ، صِابف فرحكف تبصرة الحكاـ، ، ج (ّٔ)
في ورح منار السبيؿ  ،ابف عكيافإبراىيـ بف محمد  (ّٕ)

، عصاـ القمعجي، مكتبة المعارؼ: الدليؿ، تحقيؽ
 .ّّٗ، صِ، جىَُْٓ، ِالرياض، ط

 

عبد القادر عكدة، التوريع الجنائي اإلسالمي، الطبعة  (ّٖ)
ـ مطبعة دار النور الثقافية ُْٗٗ/ىُّٖٔاألكلى، 

 .ُٗص ُباإلسكندرية، ج
 .َٔ، صٔحاوية ابف عابديف، جابف عابديف،  (ّٗ)

كالبكرم، إعانة  .ُٕٕ، صْلقرافي، الشركؽ، جا
أبك بكر مسعكد عالء الديف . ُٔٔ، صْالطالبيف، ج
في ترتيب بدائع الصنائع  ،(ىٕٖٓ) الكاسانيبف أحمد 
الطبعة  ،ـُِٖٗ ،بيركت ،العربيدار الكتاب الورائع، 

ابف محمد عمى بف أحمد بف  .ْٔ، صٕج ،الثانية
 ،دار اآلفاؽ الجديدة ،سعيد بف حـز الظاىرم، المحمى

 ..لجنة إحياء التراث العربي ،بيركت
 .ُٕٕ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (َْ)
 .ّْ، صٕانظر الكاساني، بدائع الصنائع، ج (ُْ)
صحيح ، (ىِٔٓ)بخارم محمد بف إسماعيؿ اؿ (ِْ)

باب المناالب،  .ـُٕٖٗ ،بيركت ،دار القمـ ،البخارم
، كالبخارم، أحاديث ّّّٕحذكر أسامة بف زيد، 

صحيح ، كمسمـ، ّْٕٓاألنبياء، باب حديث الغار، ح
اإلماـ مسمـ بف الحجاج القويرم النيسابكرم : مسمـ
الحدكد، باب  .ىُْٓٗدار إحياء التراث العربي  ىُِٔ

رؽ الوريؼ كغيره كالنيي عف الوشاعة في الطع السا
اإلماـ أبك : سنف الترمذم، كالترمذم، ُٖٖٔالحدكد، ح

دار  ىِٕٗعيسى محمد بف عيسى سكرة الترمذم 
الحدكد، باب ما جاء في كراىية أف الكتب العممية، 

 .َُّْيوشع في الحدكد، ح
البخارم، الزكاة، باب التحريض عمى الصدالة كالوشاعة  (ّْ)

سنف ، (ىَّّ) النسائياإلماـ ك .ُِّْفييا، ح
الزكاة، باب ، نور دار إحياء التراث العربي ،النسائي

داكد سميماف بف  أبك .ِٕٓٓالوشاعة في الصدالة، ح
 ،سنف أبك داكد ،(ىِٕٓ) داككد السجستاني االزدم

الوشاعة، في األدب، باب ، بيركت ،المكتبة العصرية
مسند أحمد،  ،(ىُِْ)إلماـ أحمد بف حنبؿ ا .ُِّٓح

دار إحياء التراث العربي  ،مؤسسة التاريخ العربي
، َُٕٖٗأبي مكسى األوعرم، ح عف، ـُُٗٗ

ُُٖٗٔ. 
. ُٕٗ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (ْْ)
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أبك داكد، الحدكد، باب العشك في الحدكد ما لـ تبمغ  (ْٓ)
النسائي، الطع السارؽ، باب ما . ّْٕٔالسمطاف، ح

كالدار الطني، . ْٖٖٔح يككف حرزا كما ال يككف،
اوشعكا ما لـ يصؿ إلى الكالي، فإذا كصؿ : الحدكد، بمشظ

. َِْ، صّجإلى الكالي فعشا فال عشا اهلل عنو، 
 .ِِْٗأبك داكد، الحدكد، باب مف سرؽ مف حرز، ح (ْٔ)

 ،(ىِٕٓ) ابف ماجةعبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني  أبك
دار  رز،حاؿالحدكد، باب مف سرؽ مف  :سنف ابف ماجة

النسائي، الطع السارؽ،  .ِٓٗٓح ،إحياء التراث العربي
، َٔ، صٖباب الرجؿ يتجاكز لمسارؽ عف سرالتو، ج

دار إحياء  ،المكطأ (ىُٕٗ) ،نسأإلماـ مالؾ بف ا. ُٔ
الحدكد، باب ترؾ الوشاعة  .ـُٖٖٗبيركت  ،العمـك

 محمد أبك. ُٕٗٓلمسارؽ إذا بمغ السمطاف، ح
، دار الكتاب العربي ،ارميسنف الد، (ىِٓٓ)الدارمي
الحدكد، باب السارؽ يكىب منو السرالة بعدما  ،ـُٕٖٗ

، ْٕٖٗ، حْٖٕٖ، كأحمد، حِِٗٗسرؽ، ح
. ُْٖٖح

الوربيني،  . َِٕ ، صّائؽ، جػالزيمعي، تبييف الحؽ (ْٕ)
. ِِٓ، صٓمغني المحتاج، ج

القرافي، . ِِٓ، صٓالوربيني، مغني المحتاج، ج (ْٖ)
 .ُٖٕ، صْأنكار البركؽ، ج

.  ِِٓ، صٓالوربيني، مغني المحتاج، ج (ْٗ)
 .ُّٖ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (َٓ)
 .المرجع السابؽ (ُٓ)
 . َِٕ، صّالزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج (ِٓ)
 .َُٖ، ُٕٗ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (ّٓ)
حاوية الدسكالي عمى  محمد بف أحمد بف عرفة،: انظر (ْٓ)

دار  محمد عميش،: ؽالورح الكبير، الدسكالي، تحقي
، ْ، جبيركت –إحياء الكتب العربي، دار الشكر

. ِٖٗ، صِابف فرحكف، تبصرة الحكاـ، ج. ّْٓص
الزيمعي، تبييف . ُْٖ، صٗابف الدامة، المغني، ج (ٓٓ)

منال خسرك، درر الحكاـ، . َِٕ، صّالحقائؽ، ج
الميكبي كعميره، حاويتا الميكبي كعميره، . ٕٓ، صِج
. ْْ، صٓالبحر الرائؽ، ج ابف نجيـ،. َِٕ، صْج

المجمكع النككم، . ُْٖ، صٗابف الدامة، المغني، ج (ٔٓ)
نياية المحتاج، الرممي،  .ّٕٓ، صُٖ، جذبورح المو

 

فتح  زيف الديف بف عبدالعزيز المميبارم، .َِ، صٖج
، ْج ،بيركت ،بورح الرة العيف، دار الشكر المعيف
، ْإعانة الطالبيف، جالسيد البكرم،  .ُٖٔص
. َُٖ، صٗورح الوركاني كابف القاسـ، ج .ُٖٔص

بف يكنس امنصكر  .َْٖ، صّالمقنع، ج ابف الدامة،
 ،بيركت ،دار الشكر ،كواؼ القناع، بف إدريس البيكتي

، ىالؿ مصيمحي مصطشى ىالؿ :تحقيؽ ،ىَُِْ
، ٕبدائع الصنائع، ج لكاساني،ا .ُِّ، صٔج

 .ْٔص
 .ٕٓ، صِمنال خسرك، درر الحكاـ، ج (ٕٓ)
الميكبي . ِّٓ، صٓبيني، مغني المحتاج، جالور (ٖٓ)

. َِٔ، صْكعميرة، حاويتا الميكبي كعميرة، ج
ابف . ُِِ، صٔالرحيباني، مطالب أكلي النيى، ج

 .ُْٖ، صٗالدامة، المغني، ج
 .ٕٓ، صِمنال خسرك، درر الحكاـ، ج (ٗٓ)
. َِٔ، صْالميكبي كعميرة، حاويتا الميكبي كعميرة، ج (َٔ)

الرحيباني، . ِّٓ، صٓجالوربيني، مغني المحتاج، 
 .ُِِ، صٔمطالب أكلي النيى، ج

 .ُِِ، صٔالرحيباني، مطالب أكلي النيى، ج (ُٔ)
الميكبي كعميرة، . ُْٖ، ص ٗابف الدامة، المغني، ج (ِٔ)

الوربيني، مغني . َِٔ، صْحاويتا الميكبي كعميرة، ج
الرحيباني، مطالب أكلي . ِّٓ، صٓالمحتاج، ج
 .ُِِ، صٔالنيى، ج

كالاؿ ركاه . ُِٖ، صٔل، مجمع الزكائد، جالييثـ (ّٔ)
الطبراني كفيو محمد بف الحسيف القصاص كالكليد ابف 

أحمد بف الحسيف . عثماف كلـ أعرفيما كبقية رجالو ثقات
سنف ، (ىْٖٓ-ّْٖ) بف عمي بف أبك بكر البييقي

 ،مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز ،البييقي الكبرل
كركاه ، كالاؿ حديث مرسؿ ِّٕ، صٖج، ىُُْْ

 بطرؽ عدة
محمد بف . ُٖٕ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (ْٔ)

دار ، لمختصر خميؿالتاج كاإلكميؿ  ،المكاؽ يكسؼ
ابف فرحكف، تبصرة  .ُّٗ، صٔ، جالكتب العممية

 .ِٓٗ، صِالحكاـ، ج
في ابف تيمية، السياسة الورعية أحمد بف عبد الحميـ  (ٓٔ)

 .ُٔٓص .إصالح الراعي كالرعية، مكتبة ابف تيمية
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اسـ يسمى بو ممؾ الحبوة كمعناه الذم : النجاوي (ٔٔ)
يحكش الصيد كالمقصكد بو ىنا النجاوي الواعر كىك 
اليس بف عمرك بف مالؾ بف العجالف كسمي بذلؾ ألنو 

 ٔابف حجر، اإلصابة، ج: انظر. كاف يوبو لكف الحبوة
ورح  ، فتح البارمأحمد بف عمي ابف حجر. ّْٗص

كمحب  معبد الباؽمحمد فؤاد : تحقيؽ ،صحيح البخارم
، ُِ، جىُّٕٗبيركت،  ،الديف الخطيب، دار المعرفة

، ُّٓ، صٔابف منظكر، لساف العرب، ج. َٕص
ِّٓ. 

ركل ىذه الحادثة جمع مف الشقياء كمنيـ القرافي، أنكار  (ٕٔ)
كابف عابديف، حاوية ابف عابديف، . ُٖٕ، صْالبركؽ، ج

في ورح المبدع  إبراىيـ بف محمد ابف مشمح،. ٕٔ، صْج
، ٗ، جىََُْبيركت،  ،المقنع، المكتب اإلسالمي

ألبي عبد اهلل محمد بف مشمح كفي الشركع . َُْص
 ،بيركت ،دار الكتاب العممية، ىِٕٔ–ُٕٕالمقدسي 
منصكر بف يكنس بف . َُْ، صٔج، ُطبعة ،ىُُْٖ

مكتبة  ،ربعـالركض اؿ، (ىَُُٓ-َََُ) إدريس البيكتي
كالاؿ  .ِِّ، صّ، جىَُّٗ ،اضالرم ،الرياض الحديثة

ابف . ابف حجر في الشتح ال تصح أسانيد ويء في ذلؾ
كلكنو ركاىا في  َٕ، صُِحجر، فتح البارم، ج

 .ّْٗ، صٔاإلصابة، ج
أمير العرب أبك الكليد الويباني أحد : معف بف زائدة (ٖٔ)

أبطاؿ اإلسالـ كعيف األجكاد تممؾ في عيد األمكييف 
الذىبي، د بف أحمد بف عثماف محـ. كفي عيد العباسييف
وعيب األرناؤكط كمحمد : تحقيؽ سير أعالـ النبالء،

 ،ٗبيركت، ط ،نعيـ العرالسكسي، مؤسسة الرسالة
كربما كانت ىذه الحادثة منو . ٕٗ، صٕ، جىُُّْ

في مطمع حياتو كيدؿ لذلؾ أف الحادثة كانت في عيد 
كبعدىا تممؾ في عيد األمكييف كالعباسييف كذلؾ  عمر 

 كالت طكيؿ
 .ُْٗ، صٗابف الدامة، المغني، ج (ٗٔ)
ابف فرحكف، . ُٖٕ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (َٕ)

السياسة ابف تيمية، ك .ِٗٗ، صِتبصرة الحكاـ، ج
 .ُٖص ،الورعية

. ْٖٖٔالبخارم، الحدكد، باب كـ التعزير كاألدب، ح (ُٕ)
. َُٖٕمسمـ، الحدكد، باب الدر أسكاط التعزير، ح

 

كد عف رسكؿ اهلل، باب ما جاء في التعزير، الترمذم، الحد
. ُْْٗأبك داكد، الحدكد، باب في التعزير، ح. ُّْٔح

 َُِٔابف ماجة، الحدكد، باب التعزير، ح
ابف . ِِّ، صٔالرحيباني، مطالب أكلي النيى، ج (ِٕ)

 .ُْٖ، صٗالدامة، المغني، ج
، كنقمو عف ِٓٓ، صٓالوربيني، مغني المحتاج، ج (ّٕ)

 .صاحب التقريب
بف سعد بف عبد الرحمف اإلماـ الشقيو الحافظ : الميث (ْٕ)

كاف فقيو مصر كمحدثيا كرئيسيا تكفي  ىْٗكلد 
 .ُّٔ، صٖالذىبي، سير أعالـ النبالء، ج. ىُٕٓ

بف أبي الحسف إبراىيـ أبك يعقكب بف راىكيو : إسحاؽ (ٕٓ)
 ىُُٔجمع بيف الحديث كالشقو أحد األئمة األعالـ كلد 

أحمد بف . ب سبعيف ألؼ حديثصاح ىِّٕكتكفي 
: تحقيؽ، كأنباء الزماف ابف خمكاف، كفيات األعيافمحمد 

، ّ، جـُٖٔٗبيركت،  -إحساف عباس، دار الثقافة . د
 ُِٕص

 .ِِّ، صٔالرحيباني، مطالب أكلي النيى، ج (ٕٔ)
 ورح بمكغ  سبؿ السالـ ،الصنعانيمحمد بف إسماعيؿ  (ٕٕ)

حمد عبد العزيز ـ: تحقيؽ، المراـ مف أدلة األحكاـ
، ىُّٕٗبيركت،  -الخكلي، دار إحياء التراث العربي

 .ْْٓ، صِج
 .ِٓٓ، صٓالوربيني، مغني المحتاج، ج (ٖٕ)
الداكدم، أحمد بف نصر الداكدم األسدم مف أئمة  (ٕٗ)

. ىَِْالمالكية بالمغرب بطرابمس الغرب تكفي بتممساف 
إبراىيـ بف عمي . ُٖٔ، صُالعدكم، حاوية العدكم، ج

 الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب،، بف فرحكفا
 .ّٓ، صبيركت –دار الكتب العممية 

 .ْْٓ، صِالصنعاني، سبؿ السالـ، ج (َٖ)
محمد بف محمد بف محمد بف حسف ابف أمير الحاج،  (ُٖ)

الطبعة الكبرل  التقرير كالتحبير في ورح التحرير،
، ـُّٖٗ /ىَُّْ  -ِ، طىُُّٔ ،ُاألميرية، ط

حاوية  حسف بف محمد بف محمكد العطار، .َّٓص
كبياموو )العطار عمى ورح المحمي عمى جمع الجكامع، 

عمى جمع الجكامع،  ينيتقرير لإلماـ عبد الرحمف الورب
، دار (بف حسيف المالكياكىامش الويخ محمد عمي 

 َْٓ، صِ، جالكتب العممية
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يا : الترمذم، الحدكد، باب ما جاء فيمف يقكؿ آلخر (ِٖ)
كابف ماجة، الحدكد، باب حٌد القذؼ،  .ُِْٔث، حمخف
. ُِٔ، صّالدارالطني، سنف الدارالطني، ج .ِٖٔٓح
 – ىُِٔ) بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني أبك

المكتب  ،الرزاؽ مصنؼ عبدالمصنؼ،  ،(ىُُِ
، أبك ِْٖ، صٕج، ِط ،ىَُّْ ،بيركت ،اإلسالمي

الطبراني، المعجـ . ُٖٖيعمي، معجـ أبي يعمى، ص
كركاه ابف حـز بطريؽ آخر . ِِٗ، صُُالكبير، ج

الاؿ أبك عيسى  .كلـ يحتج بو ابف حـز ألنو حديث مرسؿ
الترمذم في ركايتو ىذا حديث ال نعرفو إال مف ىذا 

براىيـ بف إسماعي يععؼ في الحديث كالد  ؿالكجو كا 
مف غير كجو ركاه البراء بف عازب  ركم عف النبي 

 .كالرة بف إياس المزني
 .ُِص: نظرا (ّٖ)
بكزف عظيـ بف سيؿ الحنظمي لو إدراؾ عاالبو : صبيغ (ْٖ)

ابف حجر، . ثـ عشا عنو بعد أف صمح حالو عمر 
 .ْٗٓ، صّاإلصابة، ج

، المقدمة باب مف ىاب الشتيا   الدارمي، سنف الدارمي (ٖٓ)
القرافي، أنكار البركؽ، . ُْْككره التنطع كالتبدع، ح

 ْٗٓ، صّابف حجر، اإلصابة، ج. َِٓ، صْج
 الكاردة في ذلؾ ركحكـ فيو بصحة اآلثا

 .ُٖالسياسة الورعية، ص (ٖٔ)
 .ٕٔٓ، صٔمصنؼ ابف أبي ويبة، ج (ٕٖ)
 .ُِص: انظر (ٖٖ)
ابف . ُٖٕ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج: انظر (ٖٗ)

 .ُْٗ، صٗالدامة، المغني، ج
 .ِٗٗ، صِتبصرة الحكاـ، ج (َٗ)
 إدرارواط، الاسـ األنصارم المعركؼ بابف اؿلويخ ا (ُٗ)

بيامش أنكار  .ُٕٕ، صِجفي أنكاء الشركؽ، الوركؽ 
عالـ القرافي، أحمد بف إدريس البركؽ في أنكاع الشركؽ، 

. بيركت -الكتب
 .ِِٗ، اآلية البقرةسكرة  (ِٗ)
 .ُٕٖ، اآلية البقرةسكرة  (ّٗ)
ابف فرحكف،  .ّٖالسياسة الورعية، ص ابف تيمية، (ْٗ)

 .ّٗٗ، صِتبصرة الحكاـ، ج

 

منال خسرك، . ْْ، صٓبف نجيـ، البحر الرائؽ، جا (ٓٗ)
. ٕٓ، صِدرر الحكاـ، ج

 .ٕٓ، صِمنال خسرك، درر الحكاـ، ج (ٔٗ)
 .ُْٖ، صٗابف الدامة، المغني، ج (ٕٗ)
 .َِٕ، صْالميكبي كعميرة، حاويتا الميكبي كعميرة، ج (ٖٗ)
 .ُْٖ، صٗابف الدامة، المغني، ج (ٗٗ)
اني، الرحيب. ُْٖ، صٗابف الدامة، المغني، ج (ََُ)

 .ِِّ، صٔمطالب أكلي النيى، ج
 .المرجع السابؽ (َُُ)
 .ُِانظر تخريجو، ص (َُِ)
 .ُْٗ، صٗابف الدامة، المغني، ج (َُّ)
، ْالميكبي كعميرة، حاويتا الميكبي كعميرة، ج (َُْ)

 .َِٕص
 .المرجع السابؽ (َُٓ)
 .ُْٖ، صٗابف الدامة، المغني، ج (َُٔ)
هلل، النعماف بف بوير بف سعد األنصارم، أبك عبد ا (َُٕ)

سكف الككفة ككاف يمييا لمعاكية ثـ خرج إلى الواـ 
فسكنيا ككلي القعاء كالتؿ بحمص ككاف عامالن البف 

محمد بف حباف البستي التميمي، . الزبير عمى حمص
مواىير عمماء األمصار، دار الكتب العممية، بيركت، 

 ُٓـ، صُٗٓٗ
، ِِِ، صٔالرحيباني، مطالب أكلى النيى، ج (َُٖ)

، م، أحمد بف محمد، ورح معاني اآلثارالطحاك. ِِّ
 .ُْٓص ّج .دار المعرفة

البيكتي، كواؼ . ُْٖ، صٗابف الدامة، المغني، ج (َُٗ)
 .ُِّ، صٔالقناع، ج

 .المرجع السابؽ (َُُ)
الرحيباني، . ُْٗ، ص ٗابف الدامة، المغني، ج (ُُُ)

 .ِِِ، صٔمطالب أكلي النيى، ج
رحكف، ابف ؼ. َِٓ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (ُُِ)

 .ِٗٗ، صِتبصرة الحكاـ، ج
 .ُٖابف تيمية، السياسة الورعية، ص (ُُّ)
 .ُِص: انظر (ُُْ)
 .ُٔص: انظر (ُُٓ)
 .ُْٗ، صٗابف الدامة، المغني، ج (ُُٔ)
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البخارم، الرالاؽ، باب ما يتقى مف محقرات الذنكب،  (ُُٕ)
 .ُِّٓٔ، حُُِّٗأحمد، مسند أحمد، ح. ِْٗٔح

 .ُٕٗ، ُٖٕ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (ُُٖ)
 .ُٕٗ، صْالمرجع السابؽ، ج (ُُٗ)
 .ُِٖ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (َُِ)
 .ِٔٗ، صِابف فرحكف، تبصرة الحكاـ، ج (ُُِ)
 .ّْٓ، صْالدسكالي، حاوية الدسكالي، ج (ُِِ)
 .َِٗ، صْابف الواط، إدرار الوركؽ، ج (ُِّ)
 .ْٓ، ْْ، صٓابف نجيـ، البحر الرائؽ، ج (ُِْ)
 .َٔ، صْعابديف، جابف عابديف، حاوية ابف  (ُِٓ)
. ُُِ، صّالزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج (ُِٔ)
، ْالميكبي كعميرة، حاوية الميكبي كعميرة، ج (ُِٕ)

 .َِٔص
ابف . ِِّ، صٔالرحيباني، مطالب أكلى النيى، ج (ُِٖ)

. ُٔٓتيمية، السياسة الورعية، ص
 .َِٖ، صّالزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج: انظر (ُِٗ)
البيت مف جية اإلماـ المنسكبكف إلى آؿ : العمكية (َُّ)

. زكج فاطمة  عمي 
جمع دىقاف كىك التاجر كىذه المشظة : الدىااليف (ُُّ)

، ُّابف منظكر، لساف العرب، ج. فارسية معربة
 .ُّٔص

بمنزلة الرعية التي تسكسيا الممكؾ سمكا : السكالة (ُِّ)
ابف منظكر، . سكالة ألف الممكؾ يسكالكنيـ فينساالكف ليـ

 َُٕ، صَُلساف العرب، ج
. ْٓ، ْْ، صٓابف نجيـ، البحر الرائؽ، ج (ُّّ)

منال خسرك، . َِٖ، صّالزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج
الاسـ بف عبد اهلل بف أمير . ٕٓ، صِدرر الحكاـ، ج

أنيس الشقياء في تعريشات األلشاظ القكنكم، عمي 
أحمد بف عبد الرزاؽ . د: المتداكلة بيف الشقياء، تحقيؽ

 .ُْٕ، صىَُْٔ ،ُطجدة،  -الكبيسي، دار الكفاء 
 ْٔ، صٕالكاساني، بدائع الصنائع، ج

منال . ْٓ، ْْ، صٓابف نجيـ البحر الرائؽ، ج (ُّْ)
 ٕٓ، صِخسرك، درر الحكاـ، ج

 .َُِ، صّالزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج (ُّٓ)
 .ُٕ، اآلية "المؤمنكف"سكرة  (ُّٔ)

 

، ص ْالميكبي كعميرة، حاوية الميكبي كعميرة، ج (ُّٕ)
ابف . ُِ، صٖلمحتاج، جالرممي، نياية ا. َِٔ

الماكردم، . ِٗٗ، صِفرحكف، تبصرة الحكاـ، ج
 ِٕٗاألحكاـ السمطانية، ص

 .ِٖٗ، صِابف فرحكف، تبصرة الحكاـ، ج (ُّٖ)
 .َْسكرة الوكرل، اآلية  (ُّٗ)
. ُْٗسكرة البقرة، اآلية  (َُْ)
ابف ماجة، كتاب الديات، باب الحامؿ يجب عمييا  (ُُْ)

كالاؿ . تو ثقات، كركاٖٖٗ، صِ، جِْٗٔالقكد، ح
مثمو مالؾ في مكطأه كلـ يرفعو في كتاب العقكؿ، باب 

ذا التمت المرأة رجالن أك امرأة عمدان : عقؿ الجنيف، الاؿ كا 
. كالتي التمت حامؿ لـ يقد منيا حتى تعع حمميا

 َِٖ، صٕكالطبراني، المعجـ الكبير، ج
. ُٔٗٔمسمـ، الحدكد، مف اعترؼ عمى نشسو بالزنا، ح (ُِْ)

الحدكد عف رسكؿ اهلل، باب تربص الرجـ بالحبمى الترمذم، 
النسائي، الجنائز باب الصالة عمى . ُّْٓحتى تعع، ح
، ح أبك داكد، الحدكد باب المرأة التي أمر . ُٕٓٗالمرجـك

أحمد، مسند أحمد، . َْْْبرجميا مف جيينة، ح النبي 
. ِْٗ، صْج

أسامة الشقير، الظركؼ المخششة لمعقكبة في : انظر (ُّْ)
. ـُٔٗٗفقو اإلسالمي، الجامعة األردنية، اؿ

. َِْٗأبك داكد، الحدكد، باب الحد يوشع فيو، ح  (ُْْ)
الدارمي، الحدكد، باب في الوشاعة في الحدكد دكف 

. ُُٖ، صٔأحمد، مسند أحمد، ج. ََِِالسمطاف، ح
ابف حباف، صحيح . َِٕ، صّالدارالطني، السنف، ج

سنف النسائي، اؿ. ْٗ، حِٔٗ، صُابف حباف، ج
البييقي، سنف . ِّٕٗ، حَُّ، صْالكبرل، ج
الطبراني، المعجـ األكسط، . ِٕٔ، صٖالبييقي، ج

. ِٕٔٓ، حَِّ، صٕج
 .ْٔ، ْٓ، صٓابف نجيـ، البحر الرائؽ، ج (ُْٓ)
 .ُٓٓابف تيمية، السياسة الورعية، ص (ُْٔ)
 .المرجع السابؽ (ُْٕ)
، ُٕٕ، صَِْ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (ُْٖ)

ُٕٖ. 
الرحيباني، . ُْٖ، صٗالدامة، المغني، ج ابف (ُْٗ)

. ِِّ، صٔمطالب أكلي النيى، ج
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 .المرجع السابؽ (َُٓ)
 .المرجع السابؽ (ُُٓ)
 .َِْ، صْالقرافي، أنكار البركؽ، ج (ُِٓ)
الرحيباني، . ُْٖص ٗابف الدامة، المغني، ج (ُّٓ)

. ِِّ، صٔمطالب أكلي النيى، ج
 .ٕٓص ِمنال خسرك، درر الحكاـ، ج (ُْٓ)
 .السابؽ المرجع (ُٓٓ)

 


