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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
والصالة والسالم على , من يهده اهلل فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا

 :أما بعد, نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني له بإحسان إىل يوم الدين
فبني [ 65:الذاريات ( ] وما خلقُت اجلنَّ واإلنس إال ليعبدون (:قد قال تعاىلف

وال سبيل إىل هذه , سبحانه يف هذه اآلية الغاية من خلق اجلن واإلنس وهي عبادته
 .الغاية إال بالعلم

ومن أهم مباحث العلم ومسائله اليت ينبغي على طالب العلم أن يهتم هبا مبحث 
فمسائل العلم منها ما هو , ألدلة املعتربة يف الشريعة اإلسالمية فهو أحد ا, اإلمجاع

وأما , فأما املختلف فيه فهو قابل لالجتهاد والنظر ,متفق عليه ومنها ما هو خمتلف فيه 
 . املتفق عليه فال يسوغ ألحد أن خيالفه كائنا من كان

وعيا منهم , صنفات ولقد اهتم السلف رمحهم اهلل هبذا املوضوع وألفوا فيه الكتب وامل
 .رمحهم اهلل بأمهية ذلك 

فقد ألف , وممن ألف يف ذلك العامل الكبري اإلمام أبو حممد املعروف بابن حزم الظاهري 
 .كتابه مراتب اإلمجاع يف ذكر إمجاعات أهل العلم و املسائل اليت اتفقوا عليها

ن يتنبه ملسألة مهمة وكما بينا سابقا من أمهية مبحث اإلمجاع فال بد يف نفس الوقت أ
فإن العامل بشر فرمبا نقل اإلمجاع يف مسألة وهي , وهي التحقق من صحة هذا اإلمجاع

وتثبيت ما كان نقل , فكان من املهم دراسة هذا املوضوع , ليست حمال لإلمجاع 
 .وإيضاح ما توهم فيه اإلمجاع والتنبيه على ذلك , اإلمجاع فيه صحيحا

, هلل يف كتاب احلدود من كتاب مراتب اإلمجاع البن حزم وسوف يكون حبثنا بإذن ا
 .وباهلل نستعني وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة لنا إال به
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 : أمهية املوضوع وأسباب اختياره
 :جنمل ذلك يف النقاط اآلتية

واحتجوا , اإلمجاع أحد مصادر الشريعة اإلسالمية الذي اتفق العلماء على اعتباره -1
 .ومصدر معتمد, به فهو دليل قاطع 

 
إن معرفة مواطن اإلمجاع من أولويات طالب العلم حيث تساعده على حترير -2

 .  فقد ذكر العلماء أن من شروط اجملتهد اطالعه على مواطن اإلمجاع , املسائل

 
لعلم فقد يطلع طالب ا, إن دراسة هذا املوضوع تبني ثبوت اإلمجاع من عدم ثبوته. 3

 .على مواطن اإلمجاع لكنه جيهل صحة هذا اإلمجاع

     
 .خدمة كتب العلم ومنها كتاب مراتب اإلمجاع البن حزم رمحه اهلل-4 
 
   االستفادة الشخصية من حبث هذا املوضوع يف معرفة كيفية حتقيق مسائل اإلمجاع      -6 

 .والتأكد من كثري من اإلمجاعات واالتفاقات املنقولة
  
 :دراسات السابقةال

ومركز امللك , كمكتبة امللك فهد الوطنية , بالبحث يف مظان البحوث والدراسات
واملكتبة املركزية ,ومكتبة املعهد العايل للقضاء , فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

جبامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية مل يتم العثور على دراسة سابقة هلذا املوضوع 
وإمنا وجد دراسات ( إمجاعات ابن حزم يف كتابه مراتب اإلمجاع)أعينبالذات 

 .وابن قدامة رمحهم اهلل ,وابن عبدالرب,إلمجاعات غريه من أهل العلم كابن املنذر
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 :منهجي يف البحث
تصوير املسألة املراد حبثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح املقصود  -1

 ".ة إىل تصويرإن احتاجت املسأل"من دراستها 
إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فيذكر حكمها بدليله معع توييع     -2

 .االتفاق من مظانه املعتربة

 :فيتبع ما يلي, إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف -3

حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف وبعضعها حمعل    -أ 
 .اتفاق

ويكون عرض اخلالف , هبا من أهل العلمذكر األقوال يف املسألة وبيان من قال  -ب 
 .حسب االجتاهات الفقهية

مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال , االقتصار على املذاهب املعتربة -ج 
وإذا مل يوقف على املسألة يف مذهب ما فيسلك هبعا مسعلك   , السلف الصاحل

 .التخريج

 .تويي  األقوال من مصادرها األصلية -د 

وذكر ما يرد عليها مناقشات ومعا  , ألقوال مع بيان وجه الداللةاستقصاء أدلة ا -ه 
 .جياب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة

 .الترجيح مع بيان سببه وذكر مثرة اخلالف إن وجدت -و 

االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصعلية يف التحريعر والتوييع      -4
 .والتخريج واجلمع

 .البحث وجتنب االستطراد التركيز على موضوع -5

 .العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية -6

 .جتنب ذكر األقوال الشاذة -7

 .العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث -8

 .ترقيم اآليات وبيان سورها مضبوطة بالشكل -9

ختريج األحاديث من مصادرها األصلية وإيبات الكتاب والباب واجلعزء   -11
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إن مل تكن يف الصعحيح  أو  -ان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها وبي, والصفحة
 .فإن كانت كذلك فيكتفي حينئذ بتخرجيها منهما أو من أحدمها -أحدمها

 .واحلكم عليها, ختريج اآليار من مصادرها األصلية -11

أو من كتعب  , التعريف باملصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه املصطلح -12
 .املصطلحات املعتمدة

وتكون اإلحالة عليها باملادة واجلزء , ملعاين من معاجم اللغة املعتمدةتويي  ا -13
 .والصفحة

ومنها عالمعات  , وعالمات الترقيم, العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء -14
ومتيعز  , وألقول العلماء, ولآليار, ولألحاديث الشريفة, التنصيص لآليات الكرمية

 .مته اخلاصةالعالمات أو األقواس فيكون لكل منها عال

 .تكون خامتة متضمنة أهم النتائج والتوصيات اليت يراها الباحث -15

ترمجة لألعالم غري املشهورين بإجياز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته  -16
 .وأهم مؤلفاته ومصادر ترمجته, والفقهي والعلم الذي اشتهر به, ومذهبه العقدي

, أو غري ذلك, أو أشعار, قأو فر, أو قبائل, إذا ورد يف البحث ذكر مكان -17
 .إن كان هلا من العدد ما يستدعي ذلك, توضع لذلك فهارس خاصة

 :إتباع البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها وهي -18

 فهرس اآليات القرآنية. 

 فهرس األحاديث واآليار. 

 فهرس األعالم. 

 فهرس املراجع واملصادر. 

 فهرس املوضوعات. 
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 خطة البحث

 
 .وخامتة , وأربعة فصول , و متهيد , بحث من مقدمة تتكون خطة ال

 :مقدمة  -
و فيها بيان أمهية املوضوع, و أسباب اختياره, و الدراسات السابقة, و منهج 

 .البحث, و خطته
 : متهيد-

 :و فيه أربعة مباحث 
 

 .اإلمجاع:  املبحث األول 
 :و فيه أربعة مطالب 

 .اع لغًة و اصطالحًا التعريف باإلمج:  املطلب  األول  -    
 .حجية اإلمجاع , و بيان مكانته بني األدلة الشرعية : املطلب الثاين  -    
 .شروط اإلمجاع : املطلب الثالث  -    
 .الكتب املؤلفة يف اإلمجاع: املطلب الرابع  -    

 
 .االتفاق: املبحث الثاين  
 :وفيه مطلبان 

 .واصطالحا تعريف االتفاق لغة: املطلب األول -    
 .الفرق بني االتفاق واإلمجاع: املطلب الثاين -    
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 .والتعريف بكتابه مراتب اإلمجاع, ترمجة اإلمام ابن  حزم : املبحث الثالث   
 :وفيه أربعة مطالب   

 .التعريف باإلمام ابن حزم : املطلب األول  -   
 .التعريف بكتاب مراتب اإلمجاع: املطلب الثاين  -   

 .منهج اإلمام ابن حزم يف حكاية اإلمجاع : املطلب الثالث  -          
 .مكانة إمجاعات ابن حزم عند أهل العلم: املطلب الرابع  -  
 

 .التعريف باحلدود وبيان مشروعيتها واحلكمة منها: املبحث الرابع 
 :وفيه مطلبان 

 .التعريف باحلدود لغة واصطالحا: املطلب األول -   
 .      مشروعية احلدود واحلكمة منها: املطلب الثاين -          
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 حد الزنا : الفصل األول  
 :وفيه مخسة عشرمبحثا
 .اجتماع أكثر من حد: املبحث األول 
 : اإلحصان يف الزنا و فيه مطلبان : املبحث الثاين 

 . حد الزاين غرياحملصن: املطلب األول  -
 .حد الزاين احملصن : املطلب الثاين   -

 :صفة إقامة احلد , و فيه مطلبان : املبحث الثالث 
 .صفة إقامة احلد كله  : املطلب األول  -
 .صفة السوط الذي جيلد به: املطلب الثاين   -

 :ثبوت الزنا , و فيه مطلبان : املبحث الرابع 
   . ثبوت الزنا باإلقرار:املطلب األول -
 . ثبوت الزنا بالشهادة : لب الثاين املط  -

 . الصالة على املرجوم: املبحث اخلامس          
 :الرجم , و فيه مطلبان : ملبحث السادس ا         

 . الصفة املتفق عليها يف الرجم : املطلب األول  -
 .القتل بغري احلجارة : املطلب الثاين   -

 .شرط اإلحصان للمرأة: املبحث السابع  
 .اختالف الزانيني يف اإلحصان : ملبحث الثامن ا         

 .قبول الشهود : املبحث التاسع  
 :احلامل من الزنا , و فيه مطلبان : املبحث العاشر          

 .متام  الفطام: املطلب األول  -
 . إقامة احلد على احُلبلى : املطلب الثاين   -

 .األمة احملصنة : املبحث احلادي عشر  
 :الوطء احملرم غري الزنا , و فيه سبعة مطالب .  ملبحث الثاين عشر ا 

 .حكم اللواط: املطلب األول  -
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 .حكم السحاق: املطلب الثاين   -
 .حكم إتيان البهائم: املطلب الثالث   -
 .الوطء احملرم للزوجة و ملك اليمني : املطلب الرابع   -
 .األربعة السابقة  إقامة احلد يف املطالب: املطلب اخلامس   -
 .نسبة الولد يف الوطء الذي ليس فيه حد: املطلب السادس   -
 .إحلاق  الولد  بأبيه يف وطء املطلق طالقًا رجعيًا: املطلب السابع   -

 .أثر اإلسالم أو الذمة على احلريب الزاين: املبحث الثالث عشر  
 .واحد حركات كثريةحد املتحرك يف الزنا يف الوطء ال: املبحث الرابع عشر  
 .أثر إيالج احلشفة يف إقامة احلد : املبحث اخلامس عشر  

 
 حد شرب اخلمر : الفصل الثاين  

 :وفيه سبعة مباحث
 .شارب اخلمر الذي توفرت فيه الشروط و انتفت عنه املوانع: املبحث األول 

 :ثة مطالب إقامة حد شرب اخلمر على األحرار  , و فيه ثال: املبحث الثاين         
 .احلد األدىن املتفق عليه يف ضرب احلر: املطلب األول  -
 .الزيادة على مثانني جلدة:  املطلب الثاين  -

 .ضرب احلرة البالغة العاقلة : املطلب الثالث  -
 .إقامة حد شرب اخلمر على العبيد و اإلماء :  املبحث الثالث 

 .احلد  شرب أكثر من كأس قبل إقامة: املبحث الرابع         
 :ثبوت شرب اخلمر , و فيه مطلبان :  املبحث اخلامس 

 .ثبوته بالشهادة:املطلب األول  -
 .ثبوته باإلقرار:املطلب الثاين  -

 .إقامة احلد ثالث مرات: املبحث السادس 
 .أكل حلم اخلنزير أو الدم أو امليتة: املبحث السابع 
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 حد القذف : الفصل الثالث 
 :وفيه تسعة مباحث

 .كثرة القاذفني: األول  املبحث
 .اكتمال الشروط يف الشهود: املبحث الثاين 

 .اكتمال الشروط يف القاذف و املقذوف : املبحث الثالث 
 .حد القاذف غري احلر : املبحث الرابع         

 .الزيادة على مثانني يف اجللد: املبحث اخلامس 
 :ن حاالت سقوط حد القذف , و فيه مطلبا: املبحث السادس 

 .قذف من ثبت زناه : املطلب األول  -
 .إتيان القاذف ببينة : املطلب الثاين -

 .قذف اجلماعة: املبحث السابع 
 .شهادة القاذف قبل التوبة : املبحث الثامن         
 .توبة القاذف  : املبحث التاسع         
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 حد السرقة :  الفصل الرابع 
 :وفيه سبعة مباحث

 .شروط وجوب حد السرقة : ول املبحث األ
 . اليد املتفق على أن قطعها جمزئ يف إقامة احلد: املبحث الثاين 

 .حكم املرأة يف حد السرقة : املبحث الثالث 
 :اإلقرار يف السرقة , و فيه مطلبان : املبحث الرابع 

 .إقرار السارق على نفسه يف جملسني خمتلفني: املطلب األول  -
 .قرار السارق على نفسه مرةإ: املطلب الثاين  -

 .رد السرقة إىل املسروق منه: املبحث اخلامس 
 .ما وجد بيد احملاربني و البغاة املتأولني : املبحث السادس 
 :يف الغصب , و فيه مطلبان : املبحث السابع 

 .الغاصب اجملاهر الذي ليس حماربًا : املطلب األول  -
 .قدر التعزير يف ذلك : املطلب الثاين  -

 
 .وفيها أبرز النتائج والتوصيات: اخلامتة 

 
 :الفهارس  

 .فهرس اآليات القرآنية    -         
 .فهرس األحاديث النبوية  -

 .فهرس اآلثار  -

 . فهرس األعالم  -

 . فهرس املصادر -

 .فهرس املوضوعات  -
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 :متهيد 
 

 :و فيه أربعة مباحث 
 .اإلمجاع : املبحث األول 
 .اق االتف: املبحث الثاين 

 .والتعريف بكتابه مراتب اإلمجاع, ترمجة اإلمام ابن  حزم : املبحث الثالث 
 .التعريف باحلدود وبيان مشروعيتها واحلكمة منها: املبحث الرابع 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 12 - 

 

 

 
 .اعـــــاإلمج:  املبحث األول 

 
 :و فيه أربعة مطالب 

     
 . التعريف باإلمجاع لغًة و اصطالحًا:  املطلب  األول  -
 

 :التعريف اللغوي 
 
 1:اإلمجاع يقال باالشتراك على معنيني   
 
 [.11: يونس ]{َفَأْجِمُعوْا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم} :قال اهلل تعاىل  , العزم:أحدمها  

 .2( َمْن َلْم ُيْجِمْع الصَِّياَم َقْبَل اْلَفْجِر َفَلا ِصَياَم َلُه :)وقال عليه الصالة و السالم 

                                 
 (411ص /  1ج ) -معجم مقاييس اللغة البن فارس وانظر,(22-11ص /  4ج ) -احملصول للرازي  1
( 131ص /  1ج ) -املستصفى ,( 63ص /  8ج ) -لسان العرب  ,(111ص /  1ج ) -خمتار الصحاح ,
 . (132ص /  1ج ) -روضة الناظر ,(41ص /  1ج ) -اإلحكام البن حزم ,
   
 
أخرجه الترمذي  و, (قبل)بدل ( مع الفجر)بلفظ   -(281ص /  5ج ) -  مسندهيفأمحد بن  أخرجه اإلمام2

وأخرجه أبو داود كتاب ,  -(118ص /  3ج ) -كتاب الصوم باب ما جاء ال صيام ملن يعزم من الليل  
ص /  2ج ) -الكربى السنن  يف  النسائي وأخرجه , (444ص /  5ج ) -الصوم باب النية يف الصيام 

من مل جيمع الصيام قبل طلوع :  بلفظ  –ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك يف الصيام والنية -(115
باب إجياب اإلمجاع على الصوم  - (212ص /  3ج ) -يف صحيحه ابن خزمية وأخرجه  الفجر فال يصم 

 -الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص
َوَهَذا َحِديٌث َقِد اْخُتِلَف :  -رمحه اهلل  –قال البيهقي , فيه  – رمحهم اهلل -وهذا احلديث قد اختلف أهل العلم 

َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َأِبى َبْكٍر َأَقاَم ِإْسَناَدَه َوَرَفَعُه  -صلى اهلل عليه وسلم-َعَلى الزُّْهِرىِّ ِفى ِإْسَناِدِه َوِفى َرْفِعِه ِإَلى النَِّبىِّ 
باب الدُُّخوِل  (222ص /  4ج ) -السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي  -َوُهَو ِمَن الثَِّقاِت اأَلْثَباِت

 ,  ِفى الصَّْوِم ِبالنِّيَِّة
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إذا صار  يقال ألنب وأمتر يقال أمجع الرجل إذا صار ذا مجع كما , االتفاق :يهما وثان 

 . مجعوا على كذا أي صاروا ذوي مجع عليه أذا لنب وذا متر فقولنا 
  
 
 

                                                                                             
هذا هو لفظ أىب داود :قال, باختصار... ( 32-25ص /  4ج ) -إرواء الغليل يف  –رمحه اهلل  -قال األلباين 

) وأخرجه إالمام أمحد . والباقي مثله سواء ( . جيمع ) بدل ( يبيت : ) وسائر من ذكرنا إال أن الطحاوي قال 
وهذا سند : قلت .  ثنا إبن هليعة ثنا عبد اهلل بن أيب بكر به : من طريق حسن بن موسى قال (  281/  5

مث هو . صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري ابن هليعة لكنه يف رواية اجلماعة مقرون بيحيي بن أيوب 
ذا رواه عنه أحد العبادلة الثالثة عبد اهلل بن املبارك وعبد اهلل بن يزيد املقري وعبد اهلل بن صحيح احلديث إ

 .وهذا من روايته عنه عند اجلماعة كما رأيت فهي متابعة قوية ليحىي . وهب 
عد أم فال أعلم أهو تعليق منه على هذا االسناد أم على االسناد الذي فيه رشدين بن س –رمحه اهلل  -مث قال  

 -أنه على احلديث ككل 
أن هذا احلديث ليس له إسناد صحيح ميكن االعتماد عليه سوى إسناد عبد اهلل بن أىب : ومجلة القول : قال 

بكر وهذا قد عرض له من خمالفته الثقات وفقدان املتابع احملتج به ما جيعل النفس تكاد متيل إىل قول من ضعف 
أن القلب يشهد إن جزم هذين الصحابيني اجلليلني حفصة وعبد اهلل إبين عمر احلديث واعتبار رفعه شذوذا لوال 

وقد يكون معهما عائشة رضي اهلل عنهم مجيعا مبعين احلديث وافتائهم بدون توقيف من النيب صلى اهلل عليه 
لرفع من  وسلم إياهم عليه إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم ولذلك فاين أعترب فتواهم به تقوية

 .رفعه كما سبق عن ابن حزم وذلك واهلل اعلم 
صحيح وضعيف كما يف ,  (ال صيام ملن مل جيمع قبل الفجر)مــوقــوفًا بلفظ  –رمحه اهلل  -وقد صححه 

 . (482ص /  6ج ) -سنن النسائي 
نن ابن صحيح وضعيف سانظر ,  -رمحه اهلل  –وورد احلديث بألفاظ أخرى بعضها صححها وبعضها ضعفها  

 1ج ) -اإلميان البن تيمية  وانظر,  (28 -21ص  4ج ) -إرواء الغليل وانظر ,(222ص /  4ج ) -ماجة 
 . (34ص / 
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 لتعريف االصطالحيا
 

يف تعريف اإلمجاع ورمبا يرجع هذا إىل  –رمحهم اهلل  –قد اختلفت عبارات أهل العلم 
 :تعاريفهم  ا منوإليك بعًض,  اختالفهم يف شروطه

 
  : - رمحه اهلل –قال ابن حزم 

وأما اإلمجاع الذي تقوم به احلجة يف الشريعة فهو ما اتفق أن مجيع الصحابة رضي اهلل  
يف الدين شيئا غري  اإلمجاععنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى اهلل عليه و سلم وليس 

ة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم هذا وأما ما مل يكن إمجاعا يف الشريع
 1ولو واحد منهم يف الكالم فيه

 
 :  2املستصفىقال يف  

أما تفهيم لفظ اإلمجاع فإمنا نعين به اتفاق أمة حممد صلى اهلل عليه و سلم خاصة على 
 .أمر من األمور الدينية 

            
 : 3احملصول وقد جاء يف 

صلى  -ء فهو عبارة عن اتفاق أهل احلل والعقد من أمة حممد وأما يف اصطالح العلما 
 . من األمورعلى أمر  -اهلل عليه و سلم 

 
 

                                 
األجنم الزاهرات على حل ألفاظ وقد ذكر صاحب كتاب ,  (41ص /  1ج ) -إلحكام البن حزم ا 1

 وسوف يأيت الكالم عن,  -فقط  -لصحابة لظاهرية مل يثبتوا اإلمجاع إال لأن ا (43ص /  1ج ) -الورقات 
 .34ص منهج ابن حزم يف حكاية اإلمجاع

 . (131ص /  1ج ) - للغزايل املستصفى 2
 (.22ص/4ج)حملصول للرازي ا 3
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  :1روضة الناظرقال يف   
عليه و سلم  لماء العصر من أمة حممد صلى اهللومعىن اإلمجاع يف الشرع اتفاق ع  

 .أمور الدين  على أمر من
 
 :2الورقات يفوجاء  
     اتفاق علماء العصر على حكم احلادثة ونعين بالعلماء الفقهاء ونعين ما اإلمجاع فهو أو 

 . باحلادثة احلادثة الشرعية
  

اتفاق جمتهدي هذه األمة بعد النيب صّلى اهلل  هو:ولعل التعريف املختار أن اإلمجاع 
   3 .عليه وسّلم على حكم شرعي

 :يف يتبني يف احملترزات التالية هذا التعرار اختيوسبب 
 4-:زات التعريفحمتر-

 .؛ وجود خالف ولو من واحد, فال ينعقد معه اإلمجاع" اتفاق: "فخرج بقولنا
 .5؛ العوام واملقلدون, فال يعترب وفاقهم وال خالفهم" جمتهدي: "وخرج بقولنا

 

                                 
 . (131-132ص /  1ج ) -البن قدامه  -روضة الناظر 1
 .(24ص /  1ج ) -الورقات 2
التشريع اجلنائي يف  , (54ص /  1ج ) --اهلل رمحه  –للشيخ ابن عثيمني  األصول من علم األصول 3

 . (116ص /  1ج )   اإلسالم 
  
إرشاد الفحول إيل وانظر, (54ص /  1ج ) --رمحه اهلل  –للشيخ ابن عثيمني  األصول من علم األصول 4

 .(114ص /  1ج ) -حتقيق احلق من علم األصول 
 
ذلك يف شروط  وسيأيت,  (احلل والعقد ع أهل إمجا) مسألة (143ص /  1ج ) - للغزايل املستصفىانظر  6

 .اإلمجاع 
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 .؛ إمجاع غريها فال يعترب" هذه األمة: "وخرج بقولنا

 
؛ اتفاقهم يف عهد النيب صّلى اهلل عليه " سّلمبعد النيب صّلى اهلل عليه و: "وخرج بقولنا

وسّلم فال يعترب إمجاعًا من حيث كونه دلياًل, ألن الدليل حصل بسنة النيب صّلى اهلل 
كنا نفعل, أو كانوا : عليه وسّلم من قول أو فعل أو تقرير, ولذلك إذا قال الصحايب

عًا حكمًا, ال نقاًل يفعلون كذا على عهد النيب صّلى اهلل عليه وسّلم؛ كان مرفو
 .لإلمجاع

؛ اتفاقهم على حكم عقلي, أو عادي فال مدخل له " على حكم شرعي: "وخرج بقولنا
 .هنا, إذ البحث يف اإلمجاع كدليل من أدلة الشرع
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 .حجية اإلمجاع , و بيان مكانته بني األدلة الشرعية : املطلب الثاين  -
 

 1: -رمحه اهلل  – قال الشيخ ابن عثيمني 
 .قطعي وظين: اإلمجاع نوعان

 ما يعلم وقوعه من األمة بالضرورة كاإلمجاع: فالقطعي - 1
على وجوب الصلوات اخلمس وحترمي الزىن, وهذا النوع ال أحد ينكر ثبوته وال كونه 

 .حجة, ويكفر خمالفه إذا كان ممن ال جيهله
وقد اختلف العلماء يف إمكان ثبوته, . لم إال بالتتبع واالستقراءما ال يع: والظين - 2

العقيدة "حيث قال يف  2وأرجح األقوال يف ذلك رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية
واإلمجاع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصاحل, إذ بعدهم كثر : " 3"الواسطية

 .اهـ". االختالف وانتشرت األمة
 
 
 

                                 
لإلمام الرسالة راجع ,  -رمحه اهلل  –البن عثيمني  (55-56ص /  1ج ) -األصول من علم األصول  1

 . باب االمجاع (411ص /  1ج ) -رمحه اهلل  -الشافعي
  
ملفسر البارع شيخ اإلسالم علم الزهاد نادرة بن تيمية الشيخ اإلمام العالمة احلافظ الناقد الفقيه اجملتهد ا  2

العصر تقي الدين أبو العباس أمحد بن املفيت شهاب الدين عبد احلليم ابن اإلمام اجملتهد شيخ اإلسالم جمد الدين 
 .عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم احلراين أحد األعالم ولد يف ربيع األول سنة إحدى وستني وستمائة

وعين باحلديث وخرج وانتقى وبرع يف الرجال وعلل احلديث . وابن عبد الدائم وعدة. يب اليسرومسع ابن أ
وكان من حبور العلم ومن األذكياء املعدودين والزهاد . وفقهه ويف علوم اإلسالم وعلم الكالم وغري ذلك
سنة مثان وعشرين مات يف العشرين من ذي القعدة . واألفراد ألف ثالمثائة جملدة وامتحن وأوذي مرارًا

ج ) -طبقات احلفاظ (. ومنهاج ال سنة ( )وكتاب اإلميان( )الفتاوى )مؤلفات كثرية جدا منها له , وسبعمائة
 . (411ص /  1ج ) -موسوعة األعالم  , (128ص /  1
 . (32ص /  1ج ) -العقيدة الواسطية  3
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ن أن جتمع على خالف دليل صحيح صريح غري منسوخ, فإهنا واعلم أن األمة ال ميك
ال جتمع إال على حق, وإذا رأيت إمجاعًا تظنه خمالفًا لذلك, فانظر فإما أن يكون الدليل 

 .غري صحيح, أو غري صريح, أو منسوخًا, أو يف املسألة خالف مل تعلمه
 
لتحكم وإمنا يقوم على أساس اإلمجاع هو القرآن والسنة, فاالجتهاد ال يقوم على اف" 

مبادئ الشريعة العامة وروحها فيما مل يرد فيه نص صريح يف القرآن والسنة, واتفاق 
اجملتهدين على حكم معني قاطع يف موافقة هذا احلكم ملبادئ الشريعة العامة وروح 

التشريع فيها؛ ألن اجتماعهم على حكم واحد مع اختالف األقطار والبيئات واملذاهب 
 .ى أن وحدة احلق هي اليت مجعتهمدليل عل

وقد دعا القرآن والسنة إىل اعتبار اإلمجاع تشريعًا ملزمًا, فقوة اإللزام يف اإلمجاع 
 1".واعتباره مصدرًا تشريعيًا مرده إىل نصوص القرآن ونصوص السنة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . لعبد القادرعوده (115ص /  1ج ) -التشريع اجلنائي يف اإلسالم  1
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 :ومن األدلة على حجية اإلمجاع 
اِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َوَمن ُيَش}  :قال اهلل تعاىل :القرآنمن  -

] {( 116)َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرًيا 
 [ .116:النساء

 2: -رمحه اهلل  -1قال ابن كثري
ومن سلك غري طريق : أي{ ْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن َب} : قوله

الشريعة اليت جاء هبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم, فصار يف شق والشرع يف شق, 
َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل } : وقوله. وذلك عن َعْمد منه بعدما ظهر له احلق وتبني له واتضح له

املخالفة لنص الشارع, وقد  وىل, ولكن قد تكونم للصفة األهذا مالز{ اْلُمْؤِمِننَي 
عليه األمة احملمدية, فيما علم اتفاقهم عليه حتقيًقا, فإنه قد ُضِمنت هلم  ملا أمجعت تكون

 .صلى اهلل عليه وسلم العصمة يف اجتماعهم من اخلطأ, تشريًفا هلم وتعظيما لنبيهم
 
 
 
 
 
 
 

                                 
اإلمام احملدث احلافظ ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري بن ضوء بن كثري القيسي  1

 .البصروي
 .ولد سنة سبعمائة ومسع احلجار والطبقة وأجاز له الواين واخلتين وخترج باملزي والزمه وبرع

لة التنبيه وختريج أحاديث خمتصر ابن احلاجب له التفسري الذي مل يؤلف على منطه مثله والتاريخ وختريج أد
وشرع يف كتاب كبري يف األحكام مل يتمه ورتب مسند أمحد على احلروف وضم إليه زوائد الطرباين وأيب يعلى 

, مات يف شعبان سنة أربع وسبعني وسبعمائة. وله مسند الشيخني وعلوم احلديث وطبقات الشافعية وغري ذلك
 . (112ص /  1 ج) -طبقات احلفاظ انظر 

 . (412ص /  2ج ) -تفسري ابن كثري   2
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ِإنَّ ُأمَِّتي َلا َتْجَتِمُع َعَلى  " : -سلم صلى اهلل عليه و -قال رسول اهلل  :السنةمن  -
   "1َضَلاَلٍة َفِإَذا َرَأْيُتْم اْخِتَلاًفا َفَعَلْيُكْم ِبالسََّواِد اْلَأْعَظِم

 
وهذه األخبار مل تزل ظاهرة مشهودة يف الصحابة والتابعني مل ": 2قال يف روضة الناظر

ادها حصل لنا مبجموعها العلم يدفعها أحد من السلف واخللف وهي وإن مل تتواتر آح
الضروري أن النيب صلى اهلل عليه و سلم عظم شأن هذه األمة وبني عصمتها عن اخلطأ 

ومبثل ذلك جند أنفسنا مضطرين إىل تصديق شجاعة علي وسخاء حامت وعلم عائشة 
وإن مل يكن آحاد األخبار فيها متواترا بل جيوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا 

إليه وال جيوز على اجملموع ويشبه ذلك ما حيصل فيه العلم مبجموع قرائن  النظر
 .آحادها ال ينفك عن االحتمال وحتصل مبجموعها العلم الضروري 

 
ومن وجه آخر أن هذه األحاديث مل تزل مشهورة بني الصحابة والتابعني يتمسكون  

ام ويستحيل يف مطرد العادة هبا يف إثبات اإلمجاع وال يظهر فيه أحد خالفا إىل زمن النظ
ومستقرها توافق األمم يف أعصار مطردة على التسليم ملا مل تقم احلجة بصحته مع 

اختالف الطباع وتباين املذاهب يف الرد والقبول ولذلك مل ينفك حكم ثبت بأخبار 
 .اآلحاد عن خالف خمالف وإبداء تردد فيه 

 
 
 
 
 

                                 
دون اجلملة  -ضعيف جدا :األلباين  قال( 1323ص /  2ج ) - َأَنَس ْبَن َماِلٍك  من حديثابن ماجه رواه  1

 . (462ص /  8ج ) -صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  -األوىل فهى صحيحة 
 
 . (136 -134ص/  1ج ) -روضة الناظر  2
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به وهو اإلمجاع  بار أثبتوا هبا أصال مقطوعاومن وجه آخر وهو أن احملتجني هبذه األخ 
الذي حيكم على كتاب اهلل وسنة رسوله ويستحيل يف العادة التسليم خبرب يرفعون به 

الكتاب املقطوع به إال إذا استند إىل مستند مقطوع به أما رفع املقطوع مبا ليس 
الكتاب مبقطوع فليس معلوما حىت ال يتعجب متعجب وال يقول قائل كيف ترفعون 

القاطع بإمجاع مستنده إىل خرب غري معلوم الصحة وكيف يذهل عنه مجيع األمة إىل زمن 
 ." النظام فيختص بالتنبيه له هذا وجه االستدالل
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 .شروط اإلمجاع : املطلب الثالث  -
 
 .هناك شروط لإلمجاع بعضها متفق عليه وبعضها خمتلف فيه  
 

 . 1و السنة أو إمجاع سابقاع أن ال يعارضه نص من القرآن أأول شروط اإلمج
  

أن يثبت بطريق صحيح, بأن يكون إما مشهورًا بني العلماء أو ناقله ثقة واسع  - 2
  . 2االطالع

  
شاع هذا وقد يصلنا الدليل  من شروط اإلمجاع أن يستند إىل دليل شرعي وإن ملف 

 3. الشرط بني األصوليني
  

ن وجود عدد من اجملتهدين وال بد من اتفاقهم يف املسألة فإذا خالف ال بد م  -3
 4.البعض مل يكن إمجاعا إذا كان هذا املخالف ممن حتققت فيه شروط االجتهاد 

 
 
 
 
 

                                 
 .باختصار وتصرف ...  (62ص /  1ج ) -تمد شرح املع 1
 .(55ص /  1ج ) -األصول من علم األصول  2
 .باختصار وتصرف...  (62ص /  1ج ) -شرح املعتمد  3
 
إرشاد  انظر,وقداشترط بعضهم العدالة يف املتفقني وبعضهم اشترط بلوغهم حد التواتر, املصدر السابق  4

 . (114ص /  1ج ) -ل حتقيق احلق من علم األصو الفحول إىل
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 : دخول العوام يف اإلمجاع
 :قال يف املستصفى 

م يتصور دخول العوام يف اإلمجاع فإن الشريعة تنقسم إىل ما يشترك يف دركه العوا"
واخلواص كالصلوات اخلمس ووجوب الصوم والزكاة واحلج فهذا جممع عليه والعوام 

وافقوا اخلواص يف اإلمجاع وإىل ما خيتص بدركه اخلواص كتفصيل أحكام الصالة 
والبيع والتدبري واالستيالد فما أمجع عليه اخلواص فالعوام متفقون على أن احلق فيه ما 

يضمرون فيه خالفا أصال فهم موافقون أيضا فيه وحيسن أمجع عليه أهل احلل والعقد ال 
 1".تسمية ذلك إمجاع األمة قاطبة 

  
وال يكوُن اإلمجاُع يف رأي األكثرين إال يف املسائل الشرعية لكن خالف بعض  -4

 2.إن اإلمجاع حجة شرعية يف أي أمر : الفقهاء فقالوا 
 

اع, ألن األقوال ال تبطل مبوت أن ال يسبقه خالف مستقر, فإن سبقه ذلك فال إمج -6
 .قائليها

فاإلمجاع ال يرفع اخلالف السابق, وإمنا مينع من حدوث خالف, هذا هو القول الراجح 
ال يشترط ذلك فيصح أن ينعقد يف العصر الثاين على أحد األقوال : لقوة مأخذه, وقيل

 3 . ويكون حجة على من بعده السابقة,
 

                                 
 .( إمجاع أهل احلل والعقد ) مسألة ( 143ص /  1ج ) -املستصفى  1
 
 . (114ص /  1ج ) -حتقيق احلق من علم األصول  إرشاد الفحول إىل وانظر, املصدر السابق  2
 
وكذلك الشرط السادس والسابع هي من هذا املرجع ,  (51-55ص /  1ج ) -األصول من علم األصول  3
. 
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انقراض عصر اجملمعني فينعقد اإلمجاع من أهله  وال يشترط على رأي اجلمهور -5
مبجرد اتفاقهم, وال جيوز هلم وال لغريهم خمالفته بعد, ألن األدلة على أن اإلمجاع حجة 
 ليس فيها اشتراط انقراض العصر, وألن اإلمجاع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟

 
ذلك بني أهل االجتهاد, ومل وإذا قال بعض اجملتهدين قواًل أو فعل فعاًل, واشتهر  -1

يكون حجة ال إمجاعًا, : يكون إمجاعًا, وقيل: ينكروه مع قدرهتم على اإلنكار, فقيل
إن انقرضوا قبل اإلنكار فهو إمجاع؛ ألن استمرار : ليس بإمجاع وال حجة, وقيل: وقيل

سكوهتم إىل االنقراض مع قدرهتم على اإلنكار دليل على موافقتهم, وهذا أقرب 
 .والاألق

  
ظهوره يف أهل العصر حىت يعلم به أهل العصر : اعلم أن من شروط اإلمجاع و-8

الثاين وقد يكون ظهوره بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقول والفعل مجيعا فأما 
ظهوره بالقول إذا وجد يصح انعقاد اإلمجاع به وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال 

لفعل ليكمل يف نفسه وهذا ليس بصحيح ألن حجج ينعقد بالقول حىت يقترن به ا
األقوال أكثر من حجج األفعال وإن كان كل واحد منهما إذا انفرد يكون حجة فال 
جيب اجتماعهما كما ال يلزم اجلمع يف احلكم بني دليل الكتاب والسنة وإذا ثبت أن 

يع أهل اإلمجاع على القول يكون حجة فقد يكون اإلمجاع على القول بوجوده من مج
اإلمجاع وقد يكون بوجوده من البعض وسكوت الباقني بعد انتشاره فيهم وهذه املسألة 

 1.اختلف أهل العلم فيها
 
  
 
 

                                 
 .(4-3ص /  2ج ) -قواطع األدلة يف األصول  1
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 .الكتب املؤلفة يف اإلمجاع: املطلب الرابع  -
 

االهتمـام بالتأصـيل   : األول:  1إن اهتمام الكتب باإلمجاع ميكن تقسيمه إىل قسمني
االهتمام بذكر اإلمجاع علـى الفـروع   , والثاين, الشرعية  لإلمجاع كونه أحد األدلة

, الكتب اليت اهتمت باإلمجاع من جهة التأصيل هلذا الـدليل  : القسم األول . الفقهية
 : ومن هذه الكتب: من ناحية إفراد التصنيف هلذا الغرض

 . للشيخ علي بن عبد الرزاق, اإلمجاع يف الشريعة اإلسالمية  -1
 . للدكتور حممد حممود فرغلي, ف العلماء منهاحجية اإلمجاع وموق -2

للدكتور عبد الفتـاح  , اإلمجاع مصدر ثالث من مصادر التشريع اإلسالمي -3
 .الشيخ

 .للدكتور أمحد محد, اإلمجاع بني النظرية والتطبيق -4

 . للدكتور عمر بن سليمان األشقر, نظرات يف اإلمجاع األصويل  -6

للدكتور فهد حممد , تطبيقية  –يلية دراسة تأص, مناقشة االستدالل باإلمجاع -5
 . السدخان

وهذه الكتب . للدكتور سعد بن ناصر الشتري, قوادح االستدالل باإلمجاع  -1
 .تراوحت بني الشمول ملوضوعات اإلمجاع واإلجياز

وهي ختتلف , الكتب اليت اهتمت بذكر اإلمجاع على املسائل الفقيه : القسم الثاين 
ومنها ما يذكر اإلمجاع واالختالف أو يكثر مـن  , مجاعفيما بينها ما ُقصر على اإل

 :ومن هذه الكتب, نقل اإلمجاع
 :ومنها, الكتب اليت أفردت يف نقل اإلمجاع وخصصها مصنفوها هلذا الغرض( أ

 . اإلمجاع البن املنذر -1
 . نوادر الفقهاء حملمد بن احلسن التميمي -2

                                 
احلسن بن علي بن ( من بداية كتاب الشفعة إىل هناية كتاب الوديعية )إمجاعات ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع   

 .إبراهيم الغامدي 
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 .مراتب اإلمجاع البن حزم -3
 . سائل اإلمجاع البن القطاناإلقناع يف م -4
 

 : ومنها, الكتب اليت تنقل اإلمجاع وال تنفرد به ( ب
 . اختالف العلماء حملمد بن نصر املروزي  -1 

 .اختالف الفقهاء البن جرير الطربي  -2
 .اإلشراف على مذاهب أهل العلم البن املنذر -3
 . األوسط البن املنذر -4
 . االستذكار البن عبد الرب -6
 . احمللى البن حزم -5
 .  اإلفصاح عن معاين الصاح البن هبرية -1
 . شرح معاين اآلثار للطحاوي-8
 . املغين البن قدامه املقدسي -1

 . بداية اجملتهد البن رشد-12
 . اجملموع اللنووي-11

 :ومن الكتب املعاصرة
ـ  , الربق اللماع يف املغين من اتفاق وافتراق وإمجاع -1 ر أعده عبد اهلل بـن عم

 . البارودي 
 . أعده فؤاد الشلهوب وعبدالوهاب الشهري, اإلمجاع البن عبدالرب -2

 .أعده عبد اهلل بن مبارك البوهي, موسوعة اإلمجاع لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -3

 . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي لسعدي أبو حبيب  -4
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 .االتفاق: املبحث الثاين 
 :وفيه مطلبان

 .تعريف االتفاق لغة واصطالحا:  املطلب األول-    
 

تفاق لغًة يطلق على فاال, ًة أن أحد معنييه االتفاق قد سبق يف تعريف اإلمجاع لغ
 .اإلمجاع 

 .هو إمجاع اجملتهدين من أمة حممد على حكٍم شرعي : وتعريفه اصطالحًا
 

 .الفرق بني االتفاق واإلمجاع: املطلب الثاين -
وليعلم القارئ لكالمنا أن بني : -رمحه اهلل  -ابن حزم  وإمنا وضعنا هذا املطلب لقول

  .1قولنا مل جيمعوا وبني قولنا مل يتفقوا فرقا عظيما
التام الذي ال خمالف فيه  اإلمجاعندخل يف هذا الكتاب  وإمنا: -رمحه اهلل  -ولكنه قال 

هو  البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح يف األمن واخلوف ركعتان وأن شهر رمضان
الذي بني شوال وشعبان وأن الذي يف املصاحف هو الذي أتى به حممد صلى اهلل عليه 

 . 2وسلم وأخرب أنه وحي من اهلل
 .كثريًا يف كتابه " واتفقوا" وقد تكررت كلمة 

بل وجدهتم يطلقون اإلمجاع , من فرق بينهما  –رمحهم اهلل  –ومل أجد من أهل العلم  
 .االتفاق ويريدون به اإلمجاع  نويطلقو ويريدون به االتفاق

 

                                 
 . وهو آخر ما وجد يف األصل الذي طبعنا عنه,  (118ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 
 . (15ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  2
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 .والتعريف بكتابه مراتب اإلمجاع, ترمجة اإلمام ابن  حزم : املبحث الثالث 
 :وفيه أربعة مطالب  

 .التعريف باإلمام ابن حزم : املطلب األول  -   
 :وكنيته ونسبه امسه  

سفيان  أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن معدان بنهو 
بن يزيد, موىل يزيد بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس األموي, 

وجده يزيد أول من أسلم من أجداده, وأصله من فارس, وجده خلف أول من دخل 
 .1األندلس من آبائه

 :مولده  
ولد بقرطبة يف اجلانب الشرقي يف ربض منية املغرية, قبل طلوع الشمس آخر ليلة 

 . 2آخر يوم من رمضان سنة أربع ومثانني وثالث مئة, األربعاء
 : وطلبه للعلم هشأن

نشأ يف تنعم ورفاهية, ورزق ذكاء مفرطا, وذهنا سياال, وكتبا نفيسة كثرية, وكان 
لك وزر أبو حممديف والده من كرباء أهل قرطبة, عمل الوزارة يف الدولة العامرية, وكذ

ملنطق وأجزاء الفلسفة, والشعر, ويف ا خبارألوا األدبقد مهر أوال يف  شبيبته, وكان
 . 3تأثريا ليته سلم من ذلك, فأثرت فيه

 
 

                                 
 18ج ) -سري أعالم النبالء , (88ص /  1ج ) -طبقات احلفاظ ,  (326ص /  3ج ) -وفيات األعيان  1
 .(184ص / 
 
 .باختصار وتصرف ...  (211ص /  18ج ) -سري أعالم النبالء ,  (326ص /  3ج ) -وفيات األعيان  2
 
 . (185ص /  18ج ) -سري أعالم النبالء  3
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أبو حممد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة, فدخل املسجد, ويذكر 
 .قم فصل حتية املسجد: فجلس, ومل يركع, فقال له رجل
 .وكان قد بلغ ستا وعشرين سنة

ن الصالة على اجلنازة, دخلت املسجد, فبادرت ما فقمت وركعت, فلما رجعن: قال
: قال -وكان بعد العصر  -اجلس اجلس, ليس ذا وقت صالة : بالركوع, فقيل يل

دلين على دار الفقيه أيب عبد اهلل : الذي رباين لألستاذ, وقلت  فانصرفت وقد حزنت
 .بن دحون

ت به عليه, مالك, فبدأ" موطأ " فقصدته, وأعلمته مبا جرى, فدلين على : قال
 .1وتتابعت قراءيت عليه وعلى غريه حنوا من ثالثة أعوام, وبدأت باملناظرة

كان أوال شافعيًا مث حتول ظاهريا وكان صاحب فنون وورع وزهد وإليه املنتهى يف و 
الذكاء واحلفظ وسعة الدائرة يف العلوم أمجع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم 

 .2للسان والبالغة والشعر والسري واألخباروأوسعهم مع توسعه يف علوم ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (111ص /  18ج ) -الم النبالء سري أع 1
 
 .(88ص /  1ج ) -طبقات احلفاظ  2
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 :كتبه ومصنفاته 

  
 -رمحه اهلل  –وكثرية تدل على سعة علمه واطالعه  البن حزم مصنفات جليلة

 ابنه الفضل أنه اجتمع عنده خبط أبيه أيب وقدذكر 
بعضا وإليك ,1حممد من تواليفه أربع مئة جملد, تشتمل على قريب من مثانني ألف ورقة 

 :منها 
" , كتاب  مخسة عشر ألف ورقة " االيصال إىل فهم كتاب اخلصال " أكربها كتاب 
قسمة اخلمس يف الرد على إمساعيل " مئة وعشرون ورقة, كتاب   " حجة الوداع 

يكون عشرة " اآلثار اليت ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها " جملد, كتاب : القاضي
التلخيص " , كتاب  " اجلامع يف صحيح احلديث " كتاب آالف ورقة, لكن مل يتمه, 

 " ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي " , كتاب  " والتخليص يف املسائل النظرية 
اختالف الفقهاء " املغلس الظاهري, جملد, كتاب  احلسن بن أليب" خمتصر املوضح "  ,

" التصفح يف الفقه " كتاب  ,"اخلمسة مالك, وأيب حنيفة, والشافعي, وأمحد, وداود 
" ثالثة كراريس, كتاب " التبيني يف هل علم املصطفى أعيان املنافقني " جملد, كتاب 

ألف ورقة " االمالء يف قواعد الفقه " كتاب , ألف ورقة" االمالء يف شرح املوطأ 
,  " االمجاع " , كتاب  ألف ورقة أيضا " در القواعد يف فقه الظاهرية " أيضا, كتاب 

الرسالة البلقاء يف الرد على عبد احلق بن حممد " جملد, كتاب " الفرائض " كتاب 
الفصل يف امللل " جملدان, كتاب   " حكام صول األاالحكام أل" , كتاب  "الصقلي 
له, جملد, " الرد على من اعترض على الفصل " كتاب ,  جملدان كبريان  " والنحل 
 جملد كبري, " تذرين عن إبليس وسائر املشركني اليقني يف نقض متويه املع" كتاب 

 

                                 
 . (181ص /  18ج ) -سري أعالم النبالء  1
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الترشيد يف الرد على كتاب " مئة ورقة, كتاب " الرد على ابن زكريا الرازي " كتاب 
الرد على من كفر " البن الراوندي يف اعتراضه على النبوات جملد, كتاب " الفريد " 

التقريب " جملد, كتاب " خمتصر يف علل احلديث " جملد, كتاب " املتأولني من املسلمني 
نسب الرببر " جملد, كتاب " االستجالب " جملد, كتاب " العامية  باأللفاظحلد املنطق 

  ., وغري ذلك  " نقط العروس " جملد, كتاب " 
 

   "عمدا  من ترك الصالة" , " اإلماممراقبة أحوال : " ومما له يف جزء أو كراس
ما وقع بني الظاهرية " , "رسالة التأكيد " , "قصر الصالة " , "رسالة املعارضة " 

 "والين ـلعتاب على أيب مروان اخلا" ,  "  األندلسفضائل " , "وأصحاب القياس 
التلخيص يف أعمال " , "مراتب العلماء وتواليفهم " , "رسالة يف معىن الفقه والزهد " 

النبذ الكافية " جزآن, " زجر الغاوي " , "االظهار ملا شنع به على الظاهرية " , "العباد 
الرسالة " جملد صغري  " النكت املوجزة يف نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد " , "

" لم ــالدرة يف ما يلزم املس" جملد, " خمتصر امللل والنحل " , " األمرالالزمة الويل 
ناقض , الذي ألف يف ت الرد على إمساعيل اليهودي " ,  " مسألة يف الروح " جزآن, 
مسألة " , "يف الوعد والوعيد  الرسالة الصمادحية" ,  " النصائح املنجية " , "آيات 

د ــور يف املسنـعبيان غلط عثمان بن سعيد األ" , " العلوم مراتب" , "ميان اإل
  .1"واملرسل 

  
 
 
 
 

                                 
 ( 115-113ص /  18ج ) -سري أعالم النبالء ,  (325-326ص /  3ج ) -وفيات األعيان  1
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 :وفاتــــــــه 

         
 .1مات يف مجادى األوىل سنة سبع ومخسني وأربعمائة

,  لليلتني بقيتا من شعبان, سنة ست ومخسني وأربع مئة األحدتويف عشية يوم نه وقيل إ
ح ـوأسكنه فسي ًةــرمحة واسع , رمحه اهلل 2عمره إحدى وسبعني سنة وأشهرا فكان
 . هــجنات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (88ص /  1ج ) -طبقات احلفاظ  1
 
 . (211ص /  18ج ) -سري أعالم النبالء  2
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 .التعريف بكتاب مراتب اإلمجاع: املطلب الثاين  -
 
الت ـادات واملعامـاع يف العبمراتب اإلمج) اسممعروف بهذا الكتاب   - 

   ( .ادات ـواالعتق
 

اليت مت  املسائل اإلمجاع وذلك بذكر هذا الكتاب يف –رمحه اهلل  -ألف ابن حزم  -
  .نقل إمجاع أهل العلم فيها 

 
 .على العبادات واملعامالت بل تعرض ملسائل يف االعتقـــاد مل يقتصر -
 

خبالف ما أورده يف  1251واملعامالت, بلغت املسائل اليت أوردها يف العبادات,  -
 .االعتقادات
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 .منهج اإلمام ابن حزم يف حكاية اإلمجاع : املطلب الثالث  -
     
وأما اإلمجاع الذي تقوم به احلجة يف الشريعة فهو ما ): يف اإلحكام  –رمحه اهلل  –قال  

ا به عن نبيهم صلى اهلل عليه و سلم اتفق أن مجيع الصحابة رضي اهلل عنهم قالوه ودانو
يف الدين شيئا غري هذا وأما ما مل يكن إمجاعا يف الشريعة فهو ما اختلفوا  اإلمجاعوليس 

 . 1(فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم ولو واحد منهم يف الكالم فيه
 

 مجاع الصحابة رضي اهلل عنهمإمجاع هو وقوم قالوا اإل : 2مراتب اإلمجاعولكنه قال يف 
 . فقط 

 , مل يتقدم قبله يف تلك املسألة خالف إذاصحيح  إمجاعكل عصر  إمجاعوقوم قالوا  
 األمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما أصلوه له إلمجاعوهذا هو الصحيح 

. 
هو ما تيقن أنه ال خالف فيه بني أحد من علماء  اإلمجاعوصفة :  -رمحه اهلل  –قال 

 :مث قال ... اليت ال يتخاجل فيها شك  األخبارمن حيث علمنا  ونعلم ذلك 3اإلسالم
من الصحابة والتابعني وتابعيهم وعلماء  االفتينعين بقولنا العلماء من حفظ عنه  وإمنا 

 . األمصار وأئمة أهل احلديث ومن تبعهم رضي اهلل عنهم أمجعني
 . 4ا باطلقد يكون من قياس وهذ اإلمجاعوقوم قالوا :  -رمحه اهلل  -قال 

 .االظطراب يف تقرير اإلمجاع الصحيح  -رمحه اهلل  -فحصل عنده 
                                 

 . (41ص /  1ج ) -اإلحكام البن حزم  1
   . (12-11ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  2
اجملموع  هل يؤ ثر ذلك على صحة اإلمجاع؟ انظر: أي , اخلالف يف حكم خمالفة الواحد لإلمجاع  وقد حصل3

 . (43-41ص /  12ج ) -شرح املهذب 
 
 (12ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  4
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 :أما منهجه يف حكاية اإلمجاع يف  كتابه مراتب اإلمجاع 

 
مجاع التام الذي ال خمالف فيه اإل ندخل يف هذا الكتاب وإمنا:  -رمحه اهلل  -قال فقد 

كعتان وأن شهر رمضان هو البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح يف األمن واخلوف ر
الذي بني شوال وشعبان وأن الذي يف املصاحف هو الذي أتى به حممد صلى اهلل عليه 

 . 1وسلم وأخرب أنه وحي من اهلل
 

ال ملعىن كان خيتل لو إ اإلمجاعنا مل نورد منه لفظة يف ذكرنا عقد إف:  -رمحه اهلل  –قال 
 . 2مل تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا

 
 .مجاعات ابن حزم عند أهل العلممكانة إ: ب الرابع املطل -
 

ومل يكن  :) 3نقد مراتب اإلمجاعيف كتابه  –رمحه اهلل  –  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
مجاعات اليت ُعرف انتقاضها, فإن هذا يزيد على ما قصدنا تتبع ما ذكره من اإل

علم فيه نزاعا, وإمنا مع أن أكثر ما ذكره من اإلمجاع هو كما حكاه, ال ن. ذكرناه
املقصود أنه مع كثرة اطالعه على أقوال العلماء وتربزه يف ذلك على غريه, واشتراطه 

ما اشترطه يف اإلمجاع الذي حيكيه, يظهر فيما ذكره يف اإلمجاع نزاعات مشهورة, وقد 
 .اعيكون الراجح يف بعضها خالف ما يذكره يف اإلمج

 
 

                                 
 . (15ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (111ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  2
 . (21ص /  1ج ) -نقد مراتب اإلمجاع  3
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ميكن اإلحاطة به, ودعوى أنَّ اإلمجاع اإلحاطي هو دعوى اإلحاطة مبا ال : وسبب ذلك
 .احلجة ال غريه

 .فهاتان قضيتان ال بد ملن ادعامها من التناقض إذا احتج باإلمجاع
فمن ادَّعى اإلمجاع يف األمور اخلفية مبعىن أنه يعلم عدم املنازع, فقد قفا ما ليس له به 

 .علم, وهؤالء الذين أنكر عليهم اإلمام أمحد
من احتج باإلمجاع مبعىن عدم العلم باملنازع, فقد اتبع سبيل األئمة, وهذا هو وأما 

 .(اإلمجاع الذي كانوا حيتجون به يف مثل هذه املسائل
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 .التعريف باحلدود وبيان مشروعيتها واحلكمة منها: املبحث الرابع 
 :وفيه مطلبان 

 .ة واصطالحاالتعريف باحلدود لغ: املطلب األول -   
 

 :التعريف اللغوي 
 
الفصل بني الشيئني لئال خيتلط َأحدمها باآلخر َأو لئال  : احَلدُّ,  1لسان العرب جاء يف 

يتعدى َأحدمها على اآلخر ومجعه ُحدود وفصل ما بني كل شيئني َحدٌّ بينهما ومنتهى 
 . كل شيء َحدُّه

يف غري موضع وهي حمارم اهلل وعقوباته  قال ابن اأَلثري ويف احلديث ذكر احَلدِّ واحلُدود
فكَأنَّ ُحدوَد الشرع  , وَأصل احَلدِّ املنع والفصل بني الشيئني, اليت قرهنا بالذنوب 

 }ومنه قوله تعاىل  , َفَصَلت بني احلالل واحلرام فمنها ما ال يقرب كالفواحش احملرمة
ومنه ما ال يتعدى كاملواريث املعينة ,   [181: البقرة ]{ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل َتْقَرُبوَها

ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه  }وتزويج اأَلربع ومنه قوله تعاىل 
 [ .221:البقرة ]{(221)َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن 

 [ .أخرىوهناك معانٍ ]
 
 
 
 

                                 
ويطلق احلد أيضا على  (145ص /  1ج ) -نيل األوطار وجاء يف ,  (142ص /  3ج ) -لسان العرب   1

 (68ص /  12ج ) -ابن حجر  -فتح الباري وجاء يف , ( وتلك حدود اهلل فال تقربوها ) نفس املعصية ومنه 
 . ومسيت عقوبة الزاين وحنوه حدا لكوهنا متنعه املعاودة أو لكوهنا مقدرة من الشارع  
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 :التعريف االصطالحي 

 .شرعًاعقوبة مقدرة  :هي احلدود   
   

 .      مشروعية احلدود واحلكمة منها: املطلب الثاين  -
  

هو زجر الناس وردعهم عن اقتراف : واحلكمة من تشريع احلدود أو العقوبات عامة
اجلرائم املوجبة هلا, وصيانة اجملتمع عن الفساد, وختليص اإلنسان من آثار اخلطيئة, 

    .1وإصالح اجلاين
فكان من بعض حكمته سبحانه ورمحته أن شرع العقوبات يف :  2بن القيمقال ا 

 واألموال األعراض اجلنايات الواقعة بني الناس بعضهم على بعض يف النفوس واألبدان
عن هذه  الرادعة والسرقة فأحكم سبحانه وجوه الزجركالقتل واجلراح والقذف 

 تضمنة ملصلحة الردع والزجر اجلنايات غاية اإلحكام وشرعها على أكمل الوجوه امل
 
 
 
 
 

                                 
 . (535-536ص /  4ج ) -الفقه اإلسالمي وأدلته  1
مولده الشهري بابن قيم اجلوزية حممد بن أىب بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى أحد كبار العلماء  2

تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية وهو  , رجب شيخنا ولد سنة إحدى وتسعني وستمائةقال ابن  ووفاته ىف دمشق
 , ألف تصانيف كثرية منها أعالم املوقعنب, ومسع من الشهاب النابلسي وغريه  الذى هذب كتبه ونشر علمه

 ص/  1ج ) -موسوعة األعالم ,  هجرية 161سنة  تويف ,الطرق احلكميه ىف السياسة الشرعيه وغريها 
 . (151ص /  5ج ) -ابن العماد  -شذرات الذهب ,  (462
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مع عدم اجملاوزة ملا يستحقه اجلاين من الردع فلم يشرع يف الكذب قطع اللسان وال 
القتل وال يف الزنا اخلصاء وال يف السرقة إعدام النفس وإمنا شرع هلم يف ذلك ما هو 

ب موجب أمسائه وصفاته من حكمته ورمحته ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائ
وتنقطع األطماع عن التظامل والعدوان ويقتنع كل إنسان مبا أتاه مالكه وخالقه فال 

 . 1يطمع يف استالب غري حقه
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (114ص /  2ج ) -إعالم املوقعني  1
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 حد الزنا: الفصل األول  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 41 - 

 

 

 
 : وفيه مخسة عشر مبحثًا, حد الزنا : الفصل األول 

 
 .1اجتماع أكثر من حد : املبحث األول 

من اجتمع عليه حد الزنا واخلمر والقذف  أنأمجعوا :" -رمحه اهلل  –حزم قال ابن 
 ".والقتل أن القتل عليه واجب

 :من وافقه 
 .مل أجد من نقل اإلمجاع على هذا وإن كان كالمهم يدل على ذلك 

ولكن اخلالف بينهم يف أنه هل , يقولون بوجوب القتل   -رمحهم اهلل  -وأهل العلم 
 ؟أم تقام معه احلدود األخرى ؟يكفي القتل وحده

 
 :مستند اإلمجاع 

 ذكر  وقد .1ِ(ِإَذا اْجَتَمَع َحدَّاِن َأَحُدُهَما اْلَقْتُل , َأَتى اْلَقْتُل َعَلى اآلَخر): 2َقاَل َعْبُد اهلِل 

                                 
 (121ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم  هو 2

أبو عبد الرمحن اهلذيل حليف بين زهرة كان أبوه مسعود قد  بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر
حالف يف اجلاهلية عبد بن احلارث بن زهرة وأم عبد اهلل بن مسعود أم عبد عبد بنت عبد ود بن سواء من 

 هذيل أيضا 
كان إسالمه قدميا أول اإلسالم حني أسلم بن زيد وزوجته فاطمة بنت اخلطاب وذلك قبل إسالم عمر بن  

 اب بزمان اخلط
لقد رأيتين سادس ستة ما على ظهر : قال عبد اهلل : روى األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال  

 ا األرض مسلم غرين
 .  ة وهو أول من جهر بالقرآن مبك

ر هاجر اهلجرتني مجيعا إىل احلبشة وإىل املدينة وصلى القبلتني وشهد بدرا وأحدا واخلندق وبيعة الرضوان وسائ
املشاهد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وشهد الريموك بعد النيب صلى اهلل عليه و سلم وهو الذي أجهز 

. وتويف ابن مسعود باملدينة سنة اثنتني وثالثني ,  على أيب جهل وشهد له رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم باجلنة
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ولكن اخلالف يف أنه هل , ابن أيب شيبة مثانية آثار أخرى كلها تدل على وجوب القتل 
 تقام معه احلدود األخرى ؟ يكفي القتل وحده؟أم

  
  
 .صحة اإلمجاع الذي ذكره ابن حزم : اخلالصة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
وقيل . صلى عليه عمار بن ياسر : ليه عثمان وقيل وأوصى إىل الزبري رضي اهلل عنهما ودفن بالبقيع وصلى ع

مل يعلم عثمان رضي اهلل عنه فدنه فعاتب : ودفنه ليال أوصى بذلك وقيل . صلى اهلل عليه و سلم عليه الزبري 
  .واألول أكثر. بل تويف سنة ثالث وثالثني : وكان عمره يوم تويف بضعا وستني سنة وقيل . الزبري على ذلك 

-511ص /  1ج ) -أسد الغابة  , "ما ترك بعده مثله : " بن مسعود نعي إىل أيب الدرداء فقال وملا مات ا 
514) . 

 . (358ص /  1ج ) -إرواء الغليل  -ضعيف : قال األلباين ,  (411ص /  1ج ) -مصنف ابن أيب شيبة  1
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 : اإلحصان يف الزنا و فيه مطلبان : املبحث الثاين 

 
 .حد الزاين غرياحملصن :  املطلب األول -

واتفقوا أن من زىن وهو حر بالغ غري حمصن وهو عاقل :" -رمحه اهلل  -قال ابن حزم  
م غري سكران وال مكره يف أرض غري حرم مكة وال يف أرض احلرب بامرأة بالغة مسل

ليست أمة لزوجته وال لولده وال ألحد من رقيقه وال ألحد من أبويه وال ممن ولده 
بوجه من الوجوه وال ادعى أهنا زوجته وال ادعى أهنا أمته بوجه من الوجوه وال هي من 

الفرج له من مالكها وهي عاقلة غري سكرى وال  املغنم وال هي خمدمة له وال مباحة
مكرهة وال حرميته والهي مستأجرة للزنا وال هي امته متزوجة من عبده وال هي ذمية 
وال هي حربية وهو يعلم أهنا حرام عليه او ليست ملكا له وال عقد عليها نكاحا ومل 

أن زىن هبا ان عليه يتب وال تقادم زناه قبل أخذه بشهر وال تزوجها وال اشتراها بعد 
  . 1" جلد مائة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 .(121ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
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 :من وافقه

 .2"َوَلا ِخَلاَف ِفي ُوُجوِب اْلَجْلِد َعَلى الزَّاِني إَذا َلْم َيُكْن ُمْحَصًنا: " 1قال ابن قدامة
  
وأما األبكار فإن املسلمني أمجعوا على أن حد البكر يف الزنا جلد : "3قال ابن رشد و

 . 1"مائة

                                 
 
حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة بن د شيخ االسالم موفق الدين أبوالشيخ االمام القدوة العالمة اجملته1

 ".املغين " مقدام بن نصر املقدسي اجلماعيلي مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي صاحب 
 .مولده جبماعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعني ومخس مئة يف شعبان

قرآن, ولزم االشتغال من صغره, وكتب اخلط املليح, وهاجر مع أهل بيته وأقاربه, وله عشر سنني, وحفظ ال
  .وكان من حبور العلم وأذكياء العامل

ورحل هو وابن خاله احلافظ عبد الغين يف أول سنة إحدى وستني يف طلب العلم إىل بغداد فأدركا حنو أربعني 
م, ومسعا منه ومن هبة اهلل بن يوما من جنازة الشيخ عبد القادر, فنزال عنده باملدرسة, واشتغال عليه تلك االيا

احلسن الدقاق, وأيب الفتح بن البطي, وأيب زرعة بن طاهر, وأمحد بن املقرب, وعلي ابن تاج القراء, ومعمر بن 
حدث عنه البهاء عبد الرمحان, واجلمال أبو موسى ابن احلافظ, , وغريهم ,  الفاخر, وأمحد بن حممد الرحيب

  .وغريهم , ر, وأبو شامة, وابن النجاوابن نقطة, وابن خليل, والضياء
  . وكان عامل أهل الشام يف زمانه

   يف الغريب " القنعة " , و  " العمدة " جملدا, و " املقنع " أربعة, و " الكايف " عشر جملدات و " املغين " صنف 
 جملد," نسب االنصار  ", و  "نسب قريش " جملد, و " التوابني " جملد, و " الرقة " جملد, و " الروضة " , و 

 . وغريها
سري ,  انتقل إىل رمحة اهلل يوم السبت يوم الفطر, ودفن من الغد سنة عشرين وست مئة, وكان اخللق ال حيصون

 . (112-156ص /  22ج ) -أعالم النبالء 
 .(35ص /  22ج ) -املغين  2
 
يب القاسم أمحد ابن شيخ املالكية أيب الوليد فيلسوف الوقت, أبو الوليد, حممد بن أ. العالمة* ابن رشد احلفيد  3

( املوطأ)عرض ,  سنة عشرين ومخس مئةمولده قبل موت جده بشهر ,  بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب حممد
ن أيب مروان بن حزبول , مث ع وأخذ عن أيب مروان بن مسرة ومجاعة, وبرع يف الفقه, وأخذ الطب,  على أبيه

مثله كماال  باألندلسمل ينشأ :  اآلبارقال  , وبالياهم, حىت صار يضرب به املثل يف ذلك األوائلأقبل على علوم 
ليلة : إنه ما ترك االشتغال مذ عقل سوى ليلتني: وعلما وفضال, وكان متواضعا, منخفض اجلناح, يقال عنه
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دون الرجم وهذا ما ال  مل حيصن حده اجللد إذاالزاين  أنوفيه : " 2الرب وقال ابن عبد
 .1"مة حممد صلى اهلل عليه وسلم أ حد منأخالف بني 

                                                                                             
علوم احلكماء,  موت أبيه, وليلة عرسه, وإنه سود يف ما ألف وقيد حنوا من عشرة آالف ورقة, ومال إىل

 .اإلمامةفكانت له فيها 
كان حيفظ ديوان أيب متام : وكان يفزع إىل فتياه يف الطب, كما يفزع إىل فتياه يف الفقه, مع وفور العربية, وقيل

 (.4)واملتنيب 
 , ومؤلفاألصوليف ( خمتصر املستصفى)يف الطب, و ( الكليات)يف الفقه, و ( بداية اجملتهد: )وله من التصانيف

 , يف العربية 
وملا كان املنصور صاحب املغرب بقرطبة, استدعى ابن رشد, واحترمه  .وويل قضاء قرطبة, فحمدت سريته

يف ( املقدمات)يف الطب, و ( شرح أرجوزة ابن سينا)وله ,  -الفلسفة  ألجليعين  -عليه بعد, كثريا, مث نقم 
   وغريها , (احليوان)الفقه, كتاب 

إنه مهجور يف بيته من جهة اخلليفة : ملا دخلت البالد, سألت عن ابن رشد, فقيل: محويه قال شيخ الشيوخ ابن
, ونسبت إليه العلوم املهجورة, ومات حمبوسا بداره رديهرفعت عنه أقوال  ألنهيعقوب, ال يدخل إليه أحد, 
 .مبراكش يف أواخر سنة أربع

 .ومات السلطان بعده بشهر  (616)سنة  األولربيع : ر , وقيلمات يف صف: وقال غريه
 21ج ) -سري أعالم النبالء , أبو حممد بن حوط اهلل, وسهل بن مالك, وال ينبغي أن يروى عنه: وقد روى عنه

  (-321ص / 
 
 .(435ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  1
 

 
رب بن عاصم , أبو عمر, يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الاإلسالمالعالمة, حافظ املغرب, شيخ  اإلمام 2

مولده يف سنة مثان وستني وثالث مئة يف ,  املالكي, صاحب التصانيف الفائقة , القرطيب,األندلسيالنمري , 
 .شهر ربيع اآلخر

 . فاختلفت الروايات يف الشهر عنه,  األوىليف مجادى : وقيل
ة, فكان فقيها عابدا متهجدا, , فإنه مات قدميا يف سنة مثانني وثالث مئ أيب حممد اإلمامفاته السماع من أبيه 

حدث , , ومسع من أمحد بن مطرف, وأيب عمر بن حزم املؤرخ عاش مخسني سنة, وكان قد تفقه على التجييب 
, وأبو حممد بن أيب قحافة, وأبو احلسن بن مفوز أبو حممد بن حزم, وأبو العباس بن دهلاث الدالئي,: عنه

 .  وغريهم 
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 : مجاعاإل مستند

  
 : النور] ( دوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزاين فاجل)  :قال اهلل عز وجل 

2  ]. 
 ".داخلون يف هذا اخلطاب بكاراأل أنمجعوا أو:"  2قال يف االستذكار 
 
 
 
 

                                                                                             
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين " كتاب : كتبا مفيدة منها" املوطأ " عمر يف  ألف أبو: قال أبو علي الغساين

إىل مثله, وهو  فرتبه على أمساء شيوخ مالك, على حروف املعجم, وهو كتاب مل يتقدمه أحد"  واألسانيد
 .سبعون جزءا 

 .هي أجزاء ضخمة جدا: قلت
 .فكيف أحسن منه ؟ ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله: قال ابن حزم

" , شرح فيه " فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار  األمصاراالستذكار ملذهب علماء " مث صنع كتاب 
جامع بيان " وله كتاب  ,"االستيعاب يف أمساء الصحابة " على وجهه, ومجع كتابا جليال مفيدا وهو " املوطأ 

  ,  "العلم وفضله, وما ينبغي يف روايته ومحله 
, "االكتفاء يف قراءة نافع وأيب عمرو " مخسة عشر جملدا, وكتاب " الكايف يف مذهب مالك " واليب عمر كتاب 

االنتقاء ملذاهب الثالثة " , وكتاب "االنباه عن قبائل الرواة " , وكتاب "التقصي يف اختصار املوطأ " وكتاب 
 ., وغري ذلك من تواليفه"يف تالوة القرآن  البيان" , وكتاب "العلماء مالك وأيب حنيفة والشافعي 

استكمل مخسا قيل و وسنه مائة غري اثنتني, وتويف اإلمام احملدث الفقيه أبو عمر سنة ثالث وستني وأربعمائة 
ص /  1ج ) -الوفيات ,  (163ص /  18ج ) -سري أعالم النبالء , .وتسعني سنة ومخسة أيام, رمحه اهلل

241-262) . 
 
 .(411ص /  1ج ) -االستذكار  1
 
 .(411ص /  1ج ) -االستذكار  2
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َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُمُر ِفيَمْن َزَنى : ٍ اْلُجَهِنّي َقاَل1َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلدو

 . 2َوَلْم ُيْحَصْن َجْلَد ِماَئٍة َوَتْغِريَب َعاٍم
 

 .مجاع الذي نقله ابن حزمة اإلــصح:اخلالصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
سكن املدينة وشهد احلديبية  , أبو طلحة: أبو زرعة وقيل : يكىن أبا عبد الرمحن وقيل . زيد بن خالد اجلهين  1

روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد , مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وكان معه لواء جهينة يوم الفتح 
والسائب بن خالد األنصاري وغريمها ومن التابعني ابناه خالد وأبو حرب وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن الكندي 

بالكوفة وكانت وفاته سنة : مبصر وقيل : وتويف باملدينة وقيل ,  عتبة وابن املسيب وأبو سلمة وعروة وغريهم
تويف آخر أيام : ن وسبعني سنة وقيل مات سنة مخسني وهو ابن مثا: مثان وسبعني وهو ابن مخس ومثانني وقيل 

 . (311ص /  1ج ) -أسد الغابة , سنة اثنتني وسبعني وهو ابن مثانني سنة واهلل أعلم : معاوية وقيل 
 . -باب البكران جيلدان وينفيان  -(128ص /  21ج ) -صحيح البخاري  2
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 .حد الزاين احملصن :  املطلب الثاين 

زىن كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي  إذانه أواتفقوا :"قال ابن حزم 
وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا ووطئها وهو يف عقله 

 .1" وتأن عليه الرجم باحلجارة حىت مي األمريزين ومل يتب وال طال  أنقبل 
 

 :من وافقه 
 

من لدن  واألثرهل الفقه أمجع اجلمهور من فقهاء املسلمني أو:"2قال ابن عبد الرب
احملصن من الزناة حده الرجم واختلفوا هل عليه مع ذلك  أنالصحابة إىل يومنا هذا 

 .3"ال مأجلد 
 الفرج, وأمجعوا على أن احلر إذا تزوج تزوجيًا صحيحًا, ووطئها يف:"4وقال ابن املنذر

وأمجعوا أن املرجوم :"-رمحه اهلل  -وقال , "أنه حمصن جيب عليهما الرجم إذا زنيا
  1".يداوم عليه الرجم حىت ميوت

                                 
 
 .(121ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 
 .(418ص /  1ج ) -االستذكار  3
, أبو بكر, حممد بن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري الفقيه, نزيل مكة, اإلسالماحلافظ العالمة, شيخ  اإلمام 4

, وغري "املبسوط : " , وكتاب" اإلمجاع: " , وكتاب"يف اختالف العلماء  االشراف" وصاحب التصانيف ك 
 .ذلك

 .ولد يف حدود موت أمحد بن حنبل
, وحممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم, وحممد بن إمساعيل الصائغ, وحممد بن الربيع بن سليمان: وروى عن

 .ميمون, وعلي بن عبد العزيز, وخلق كثري مذكورين يف كتبه
 .أبو بكر بن املقرئ, وحممد حيىي بن عمارالدمياطي, واحلسني واحلسن ابنا علي بن شعبان: حدث عنه
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فأما الثيب األحرار احملصنون فإن املسلمني أمجعوا على أن حدهم : " وقال ابن رشد

 .2" الرجم إال فرقة من أهل األهواء فإهنم رأوا أن حد كل زان اجللد
 
ثبوت الرجم للزاين احملصن يف هذه الشريعة : أقول ": -رمحه اهلل  -3قال الشوكاين و

م ـــثابت بكتاب اهلل سبحانه ومبتواتر سنة رسوله وبإمجاع املسلمني أمجعني سابقه

                                                                                             
 ., فإنه ما دخلها"تاريخ دمشق " , وال "تاريخ بغداد " و يف نسيه, وال ه" تارخيه " ومل يذكره احلاكم يف 

 .وعداده يف الفقهاء الشافعية
ص /  14ج ) -سري أعالم النبالء ,  يف سنة مثاين عشرةوقيل  مات مبكة سنة تسع أو عشر وثالث مئة,

412-412) . 
 .(31ص /  1ج ) -كتاب اإلمجاع لإلمام ابن املنذر  1
 (.436-434ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
 .فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن, من أهل صنعاء: علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاينحممد بن  3

وكان .ومات حاكما هبا 1221وويل قضاءها سنة  .ونشأ بصنعاء( من بالد خوالن, باليمن)ولد هبجرة شوكان 
 .يرى حترمي التقليد

البدر الطالع مبحاسن من )مثاين جملدات, و ( ط -رار منتقى االخبار نيل االوطار من أس)مؤلفا, منها  114له 
 -حديث حب الدنيا رأس كل خطية  االحباث العرضية, ويف الكالم على)جملدان, و ( ط -بعد القرن السابع 

وهو ثبت مروياته عن ( ط -إحتاف االكابر )و .كان يف املكتبة العربية, ولعله آل إىل الظاهرية يف دمشق( خ
التعقبات على )و ( ط -الفوائد اجملموعة يف االحاديث املوضوعة )يوخه, مرتب على حروف اهلجاء, و ش

يف التفسري, مخسة ( ط -فتح القدير )و ( خ -الفقهية  -الدرر البهية يف املسائل )و ( خ -املوضوعات 
نقد كتاب االزهار, و  جزآن, يف( ط -السيل اجلرار )يف أصول الفقه, و ( ط -إرشاد الفحول )جملدات, و 

ردا على موسى بن ميمون االندلسي ( إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات)
( ط -حتفة الذاكرين )و ( اليهودي يف ظاهر املستند, والزنديق يف باطن املعتقد, كما يقول صديق حسن خان)

الدر النضيد يف إخالص كلمة )رسالة, و ( ط -التحف يف مذهب السلف )شرح عدة احلصن احلصني, و 
,  (218ص /  5ج ) -األعالم للزركلي .  هجرية 1262مات سنة ,   رسالة, وغري ذلك( ط -التوحيد 

 . (313ص /  1ج ) -موسوعة األعالم 
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والحقهم ومل يسمع مبخالف خالف يف ذلك من طوائف املسلمني إال ما يروى عن 
 .1"ن يعتد خبالفهم وال يلتفت إىل أقواهلماخلوارج وهم كالب النار وليسوا مم

        
 :اإلمجاع مستند

 
َوَقْد َأْنَزَلُه اللَُّه َتَعاَلى ِفي ِكَتاِبِه , َوِإنََّما ُنِسَخ َرْسُمُه ُدوَن ُحْكِمِه , َفُرِوَي :  2قال يف املغين

نَّ اللََّه َتَعاَلى َبَعَث ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه إ: َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَُّه َقاَل 3ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب } َعْن 
َها َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَحقِّ , َوَأْنَزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب , َفَكاَن ِفيَما ُأْنِزَل َعَلْيِه آَيُة الرَّْجِم , َفَقَرْأُت

 .َلْيِه َوَسلََّم َوَرَجْمَنا َبْعَدُه َوَعَقْلُتَها َوَوَعْيُتَها , َوَرَجَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
َفَأْخَشى إْن َطاَل ِبالنَّاِس َزَماٌن َأْن َيُقوَل َقاِئٌل َما َنِجُد الرَّْجَم ِفي ِكَتاِب اللَِّه َفَيِضلُّوا ِبَتْرِك 

ْن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء , َفِريَضٍة َأْنَزَلَها اللَُّه َتَعاَلى , َفالرَّْجُم َحقٌّ َعَلى َمْن َزَنى إَذا ُأْحِصَن , ِم

                                 
 ,(11ص /  22ج ) -املغين وانظر ,  (845ص /  1ج ) -السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  1

ص /  14ج ) -التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  , (112ص /  11ج ) -ح النووي على مسلم شر
388)   . 

 . (18-11ص /  22ج ) -املغين  2
عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بالتحتانية بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح مبهملة ومعجمة  3

لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمري املؤمنني وأمه حنتمة بنت  وآخره مهملة بن عدي بن كعب بن
هاشم بن املغرية املخزومية كذا قال بن الزبري وروى أبو نعيم من طريق بن إسحاق أهنا بنت هشام أخت أيب 

كر جهل جاء عنه أنه ولد بعد الفجار األعظم بأربع سنني وذلك قبل املبعث النبوي بثالثني سنة وقيل بدون ذ
خليفة بسند له إنه ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة وكان إليه السفارة يف اجلاهلية وكان عند املبعث شديدا 

على املسلمني مث أسلم فكان إسالمه فتحا على املسلمني وفرجا هلم من الضيق قال عبد اهلل بن مسعود وما عبدنا 
 ,حجها كلها3وىل عشر سنني  عليه و سلم الفاروقرسول اهلل صلى اهلل همسا, اهلل جهرة حىت أسلم عمر أخرجه

قتل ومات سنة ثالث وعشرين,واصيب عمر رضى اهلل عنه يوم االربعاء الربع ليال بقني من ذى احلجة, : قيل
عمر وهو ابن مخس ومخسني هاجر مبن معه إىل املدينة قبل النيب صلى اهلل عليه وسلم توىف رسول اهلل صلى اهلل 

التاريخ ( 612 -688ص /  4ج ) -اإلصابة يف متييز الصحابة  .نه راض وشهد له باجلنةعليه وسلم وهو ع
 . (131-138ص /  5ج ) -الكبري 
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الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة إَذا َزَنَيا : إَذا َقاَمْت اْلَبيَِّنُة , َأْو َكاَن اْلَحَبُل , َأْو اِلاْعِتَراُف , َوَقْد َقَرْأهَتا 
 . ُمتََّفٌق َعَلْيِه 1{َفاْرُجُموُهَما َأْلَبتََّة َنَكاًلا ِمْن اللَِّه َوَاللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم 

 
ُخُذوا َعنِّى ُخُذوا َعنِّى َقْد َجَعَل اللَُّه " :َقْوِلهِببه َوَقْد َصرََّح النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 . 2."ِب َجْلُد ِماَئٍة َوالرَّْجُم َلُهنَّ َسِبياًل اْلِبْكُر ِباْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوَنْفُى َسَنٍة َوالثَّيُِّب ِبالثَّيِّ
 

: الثابتة يف الصحيحني 3وكذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قصة العسيف
: 4, مث ذكر يف القصة قوله ألنيس"والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهلل"
 .5"واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها"
 

 . -رمحه اهلل  –صحة اإلمجاع الذي ذكره ابن حزم : صة اخلال
 

                                 
 ( 51ص /  1ج ) -صحيح مسلم  وانظر,  َباب اِلاْعِتَراِف ِبالزَِّنا  (124ص /  21ج ) -صحيح البخاري  1
 .  - َباب َرْجِم الثَّيِِّب ِفي الزَِّنى -
 .باب َحدِّ الزَِّنا (116ص /  6ج ) -م صحيح مسل 2
العسيف االجري واجلمع عسفاء ويطلق العسيف على السائل والعبد واخلادم والعسف يف أصل اللغة اجلور  3

 (12ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  ومسى االجري بذلك الن املستأجر يعسفه على العمل أي جيوز عليه
 .باختصار... 

مشهور وهو أنيس بن الضحاك األسلمي معدود يف الشاميني وقال بن عبد الرب هو أنيس أنيس هذا صحايب  4
 11ج ) -شرح النووي على مسلم  - بن مرثد واألول هو الصحيح املشهور وأنه أسلمي واملرأة أيضا أسلمية

بضم  قوله يا أنيس( تنبيه):باختصار...  (12ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب وقال يف  , (221ص / 
اهلمزة بعدها نون إمث حتتية مث سني مهملة مصغرا قال ابن عبد الرب هو ابن الضحاك االسلمي, وقيل ابن مرشد, 
وقال ابن السكن يف كتاب الصحابة مل أدر من هو وال ذكر اال يف هذا احلديث, وغلط بعضهم فقال انه أنس 

 . بن مالك
   (121ص /  6ج ) -صحيح مسلم , بالزنا باب االعتراف  (2622ص /  5ج ) - صحيح البخاري 6
 . اب َمِن اْعَتَرَف َعَلى َنْفِسِه ِبالزَِّناب
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 :صفة إقامة احلد , و فيه مطلبان : ملبحث الثالث ا

  
 .صفة إقامة احلد كله  :  املطلب األول-
 

جلد املرجوم الذي ذكرنا مائة قبل أن يرجم وغرب  أننه أواتفقوا :"قال ابن حزم 
  .1"اجمللود غري احملصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما أنه قد أقيم عليه احلد كله

 
 :من وافقه 

أراد أن يذكر  – رمحه اهلل –ن حزم وإن كان اب, أجد من نقل اإلمجاع على هذا مل 
 .أعلى األوصاف 

: فصل ,  2جاء يف املغين, ولكن هناك بعض األوصاف مل يذكرها يف رجم احملصن 
يبدأ الشهود  أنوالسنة أن يدور الناس حول املرجوم فإن كان الزنا ثبت ببينة فالسنة 

بدأ به اإلمام أو احلاكم إن كان ثبت عنده مث يرجم الناس  بإقراربالرجم وإن كان ثبت 
  بعده 

 
 
 
 

                                 
 
 (121ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (111ص /  12ج ) - املغين  2
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الرَّْجُم َرْجَماِن , َفَرْجٌم َيْرُجُم اإِلَماُم , ُثمَّ النَّاُس , َوَرْجٌم َيْرُجُم : , َقاَل  1َعْن َعِليٍّ
ِإَذا َوَلَدْت , : َرْجُم اإِلَماِم ؟ َقاَل  َما: الشُُّهوُد , ُثمَّ اإِلَماُم , ُثمَّ النَّاُس , َفُقْلُت ِلْلَحَكِم 

 .2َأْو َأَقرَّْت , َوَرْجُم الشُُّهوِد ِإَذا َشِهُدوا
  :قال تعال , وهناك أوصاف مل يذكرها يف رجم غري احملصن كحضور الناس إقامة احلد 

ال َتْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َو}
اللَِّه ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مَِّن اْلُمْؤِمِننَي 

 [ .2: النور ]{(2)
 

 . عــدم صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
 
 
 
 

                                 
علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي  1

امسه كنيته : وقيل . عم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم واسم أيب طالب عبد مناف ابن . القرشي اهلامشي 
أبو احلسن أخو رسول اهلل صلى اهلل عليه : وكنيته . وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم . عمرو : واسم هاشم 

هامشيني وأول خليفة و سلم وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العاملني وأبو السبطني وهو أول هامشي ولد بني 
وهو أول الناس إسالما يف قول كثري من العلماء . من بين هاشم وكان علي أصغر من جعفر وعقيل وطالب 

وهاجر إىل املدينة وشهد بدرا وأحدا واخلندق وبيعة الرضوان ومجيع املشاهد مع رسول اهلل . . على ما نذكره 
 ,   صلى اهلل عليه و سلم خلفه على أهلهصلى اهلل عليه و سلم إال تبوك ؛ فإن رسول اهلل 

نور اهلل على عمر قربه كما نور علينا : مر علي بن أيب طالب على املساجد يف شهر رمضان وفيها القناديل فقال 
 مساجدنا

 .وأحد العشرة املبشرين باجلنة , اخلليفة الرابع  
 . (824-181ص /  1ج ) - أسد الغابة شهر رمضان من سنة أربعني -رضي اهلل  عنه  -وتويف   
 
 . (321ص /  1ج ) -يف مصنفهعبد الرزاق وبنحوه عند,  (12ص /  12ج ) -مصنف ابن أيب شيبة  2
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 .السوط الذي جيلد به صفة:  املطلب الثاين -

          
 .1"واتفقوا أن الزاين غري املريض جيلد بسوط ال لني وال شديد :"قال ابن حزم  
  
 : من وافقه 
  

وأمجعوا على أن اجللد بالسوط جيب, والسوط الذي جيب اجللد به : "قال ابن املنذر 
اع على وجوب نقل اإلمج –رمحه اهلل  –ولكن كأن ابن املنذر , 2"سوط بني سوطني

 .اجللد بالسوط ومل ينقله على صفة السوط الذي جيلد به 
 

 :مستند اإلمجاع 
َأنَّ َرُجًلا اْعَتَرَف َعَلى َنْفِسِه ِبالزَِّنا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  3جاء يف موطأ مالك

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْوٍط َفُأِتَي ِبَسْوٍط َمْكُسوٍر َفَقاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَعا َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه

                                 
 
 (133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
  
 (31ص /  1ج ) -كتاب اإلمجاع لإلمام ابن املنذر  2
  
افظ فقيه األمة شيخ اإلسالم أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث اإلمام احل 3

وأمه ,  األصبحي املدين الفقيه إمام دار اهلجرة وهم حلفاء عثمان بن عبيد اهلل التيمي أخي طلحة رضي اهلل عنه
ولد مالك على االصح يف سنة ثالث وتسعني عام موت أنس خادم رسول اهلل ,  عالية بنت شريك االزدية: هي

ونشأ يف صون , ولد سنة اثنتني وتسعني : , وقيل ولد سنة ست وتسعني وقال أبو داودصلى اهلل عليه وسلم
وطلب مالك العلم, وهو ابن بضع عشرة سنة, وتأهل للفتيا, وجلس لالفادة, وله إحدى ,  ورفاهية وجتمل

فر وعشرون سنة, وحدث عنه مجاعة وهو حي شاب طري, وقصده طلبة العلم من اآلفاق يف آخر دولة أيب جع
وهو حدث بعيد موت  وطلب العلم.املنصور وما بعد ذلك, وازدمحوا عليه يف خالفة الرشيد, وإىل أن مات
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َفْوَق َهَذا َفُأِتَي ِبَسْوٍط َجِديٍد َلْم ُتْقَطْع َثَمَرُتُه َفَقاَل ُدوَن َهَذا َفُأِتَي ِبَسْوٍط َقْد ُرِكَب ِبِه 

َفُجِلَد ُثمَّ َقاَل َأيَُّها النَّاُس َقْد آَن َلُكْم َأْن  َوَلاَن َفَأَمَر ِبِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
 َتْنَتُهوا َعْن ُحُدوِد اللَِّه َمْن َأَصاَب ِمْن َهِذِه اْلَقاُذوَراِت َشْيًئا َفْلَيْسَتِتْر ِبِسْتِر اللَِّه َفِإنَُّه َمْن

 .1ُيْبِدي َلَنا َصْفَحَتُه ُنِقْم َعَلْيِه ِكَتاَب اللَِّه
 
 .2( ضرب بني ضربني وسوط بني سوطني : ) رضي اهلل عنه قال  عن عليو
 
 .صحة اإلمجاع الذي نقل ابن حزم : اخلالصة  

                                                                                             
فأخذ عن نافع, وسعيد املقربي, وعامر بن عبد اهلل بن الزبري, وابن املنكدر, والزهري, وعبد ,  القاسم, وسامل

  ,وغريهم اهلل بن دينار
 بن أيب كثري, والزهري, وحيىي بن سعيد, ويزيد بن اهلاد, وزيد بن عمه أبو سهيل, وحيىي: حدث عنه من شيوخه

 .أيب أنيسة, وعمر ابن حممد بن زيد, وغريهم
معمر, وابن جريج, وأبو حنيفة, وعمرو بن احلارث, واالوزاعي, وشعبة, والثوري, وجويرية بن : ومن أقرانه

 يان بن عيينة, وعبد اهلل بن املبارك, والدراورديأمساء, والليث, ومحاد بن زيد, وخلق, وإمساعيل بن جعفر, وسف
 .وغريهم , 
ص /  1ج ) -تذكرة احلفاظ وذيوله  .يف سنة تسع وسبعني ومائة رمحة اهلل عليه مات,  عاش ستا ومثانني سنة 

 (.66-48ص /  8ج ) -سري أعالم النبالء  ,(164-161
 
ص /  1ج ) -إرواء الغليل   -عيف ض: قال الشيخ األلباين . (1226ص /  6ج ) -موطأ مالك  1

هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه وقد رأيت من أهل العلم عندنا من  ):الشافعي  ونقل عن(353
قال ابو عمر مل خيتلف عن مالك يف ارسال هذا احلديث وال اعلمه يستند هبذا , (يعرفه ويقول به فنحن نقول به 

ويف معناه مرسل آخر : قال الشوكاين ,( 411ص /  1ج ) -ذكار االست  - اللفظ من وجه من الوجوه
ومرسل ,(351ص /  1ج ) -مصنف عبد الرزاق  - أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن حيىي بن أيب كثري 

 1ج ) -السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  - ثالث أخرجه ابن وهب من طريق كريب موىل ابن عباس
 . (844ص / 
 .مل أقف عليه :قال الشيخ األلباين  (354ص /  1ج ) -لغليل إرواء ا 2

 (128ص /  1ج ) -السياسة الشرعية  -وقد استدل به شيخ اإلسالم على االعتدال يف اجللد بالسوط 
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 :ثبوت الزنا , و فيه مطلبان : املبحث الرابع 

 
 . ثبوت الزنا باإلقرار:املطلب األول -

ع واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا يف جملس حاكم جيوز حكمه أرب:"قال ابن حزم 
 مرات خمتلفات يغيب بني كل مرتني عن اجمللس حىت ال يرى وهو حر مسلم غري مكره

وال سكران وال جمنون وال مريض ووصف الزنا وعرفه ومل يتب وال طال االمر انه يقام 
 .1"عليه احلد ما مل يرجع عن اقراره

 
 :من وافقه 

  
العاقل بالزىن صراحا ال  من البالغ اإلقراراالعتراف فهو  وأما: "  الرب قال ابن عبد

ومل ينزع عنه وكان حمصنا وجب عليه الرجم وان كان  إقرارهثبت على  فإذاكناية 
 2"بكرا جلد مائة وهذا كله ال خالف فيه بني العلماء

 
 3".وأمجع العلماء على أن الزنا يثبت باإلقرار وبالشهادة: "  وقال ابن رشد

 
 
 
 
 
 

                                 
 . (132-121ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (486ص /  1ج ) -االستذكار  2
 . (438ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  3
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أن العبد إذا أقر بالزنا أن احلد جيب عليه أقر بذلك  وأمجعوا على: "  ل ابن املنذروقا

 .1"املوىل أو أنكر
  
وأمجعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزىن وهو حمصن : " 2وقال النووي 

 .3"يصح إقراره باحلد واختلفوا يف اشتراط تكرار إقراره أربع مرات
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (42ص /  1ج ) -مجاع لإلمام ابن املنذر كتاب اإل 1
 
 .شيخ اإلسالم علم األولياء حمىي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري احلزامي احلوراين الشافعي 2

وحج مرتني ومسع من الرضي بن . ولد يف احملرم سنة إحدى وثالثني وستمائة وقدم دمشق سنة تسع وأربعني
 .ر والطبقةالربهان والنعمان بن أيب اليس

وصنف التصانيف النافعة يف احلديث والفقه وغريها كشرح مسلم والروضة وشرح املهذب واملنهاج والتحقيق 
واألذكار ورياض الصاحلني واالرشاد والتقريب كالمها يف علوم احلديث وهتذيب األمساء واللغات وخمتصر أسد 

 .الغابة يف الصحابة واملبهمات وغري ذلك
عًا حافظًا متقنًا اتقن علومًا شىت وبارك اهلل يف علمه وتصانيفه حلسن قصده وكان شديد الورع وكان إمامًا بار

والزهد أمارًا باملعروف ناهيًا عن املنكر هتابه امللوك تاركًا جلميع مالذ الدنيا ومل يتزوج وويل مشيخة دار احلديث 
طبقات ,شري رجب سنة ست وسبعني وستمائةمات يف رابع ع. األشرفية بعد أيب شامة فلم يتناول منها درمها

 . (125ص /  1ج ) -احلفاظ 
 . (112ص /  11ج ) -شرح النووي على مسلم  3
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         :مستند اإلمجاع  
 

َلَقْد َخِشيُت َأْن َيُطوَل ِبالنَّاِس  -رضي اهلل عنه  - َقاَل ُعَمُر 1صحيح البخاريجاء يف 
َلا َزَماٌن َحتَّى َيُقوَل َقاِئٌل َلا َنِجُد الرَّْجَم ِفي ِكَتاِب اللَِّه َفَيِضلُّوا ِبَتْرِك َفِريَضٍة َأْنَزَلَها اللَُّه َأ

ِإَذا َقاَمْت اْلَبيَِّنُة َأْو َكاَن اْلَحَبُل َأْو َوِإنَّ الرَّْجَم َحقٌّ َعَلى َمْن َزَنى َوَقْد َأْحَصَن 
 2.اِلاْعِتَراُف

 
 
 
 
 
 

                                 
هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفر وبردزبة جموسي مات عليها واملغرية بن  1

خبارى وهو جد عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل املسندي وولد بردزبة أسلم على يدي النعمان البخاري اجلعفي وايل 
رحل يف حممد بن إمساعيل يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسع  ومائة 

طلب العلم إىل سائر حمديى األمصار وكتب خبراسان واجلبال ومدن العراق كلها وباحلجاز والشام ومصر ومسع 
بن إبراهيم البلخي وعبدان بن عثمان املروزي وعبيد اهلل بن موسى العبسي وأبا عاصم الشيباين وحممد بن عبد مكي 

وورد بغداد دفعات وحدث هبا فروى عنه من أهلها إبراهيم بن إسحاق احلريب وعبد , وغريهم كثري  اهلل األنصاري
من ,  هموغريمد الباغندي وحيىي بن حممد بن صاعد اهلل بن حممد بن ناجية وقاسم بن زكريا املطرز وحممد بن حم

تويف ليلة السبت عند  ,وغريها  والتاريخ الكبري, واألدب املفرد , كتبه اجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخاري 
صالة العشاء ليلة الفطر ودفن يوم الفطر بعد الظهر مستهل شوال من شهور سنة ست ومخس  ومائت  خبرتنك 

التعديل والتجريح , رمحه اهلل رمحًة واسعة  ى مسرقند على فرسخ  منها وكان له هبا قرابة فتويف عندهمقرية من قر
تاريخ ,  (5 -4ص /  2ج ) -للخطيب البغداديتاريخ بغداد ,  (282ص /  1ج ) -أليب الوليد الباجي املالكي 

 . (37ص /  5ج ) -دي البن ع -الكامل يف ضعفاء الرجال , (54ص /  52ج ) -البن عساكردمش  
 ( 51ص /  1ج ) -صحيح مسلم  وانظر,  َباب اِلاْعِتَراِف ِبالزَِّنا  (124ص /  21ج ) -صحيح البخاري  2
 .  - َباب َرْجِم الثَّيِِّب ِفي الزَِّنى -
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والذي نفسي بيده : "الثابتة يف الصحيحني 1صلى اهلل عليه وسلم يف قصة العسيفوقال 

واغد يا أنيس على امرأة : "2, مث ذكر يف القصة قوله ألنيس"ألقضني بينكما بكتاب اهلل
 .3"هذا فإن اعترفت فارمجها

 
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
العسيف االجري واجلمع عسفاء ويطلق العسيف على السائل والعبد واخلادم والعسف يف أصل اللغة اجلور  1

 (12ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  ى االجري بذلك الن املستأجر يعسفه على العمل أي جيوز عليهومس
 .باختصار... 

 . 61سبق ترمجته ص  2
 . 51سب  خترجيه ص 3
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 . ثبوت الزنا بالشهادة :  املطلب الثاين -
 

واتفقوا أن من شهد عليه يف جملس واحد أربعة عدول كما ذكرنا يف :"قال ابن حزم 
كتاب الشهادات أهنم رأوه يزين بفالنة ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخال كاملرود 

املكحلة وأن ملدة زناه هبا أقل من شهر ومل خيتلفوا يف شيء من الشهادة وأتوا  يف
جمتمعني ال متفرقني ومل يقر هو بالزنا ومتادى على انكاره ومل تقم بينة من نساء على أهنا 

 .1"عذراء وال اضطرب الشهود يف شهادهتم ومل تقم بينة أنه جمبوب انه يقام عليه احلد
 

 :من وافقه 
 

 . 2"وأمجع العلماء على أن الزنا يثبت باإلقرار وبالشهادة: " بن رشد قال ا
 

وأمجعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو حمصن يرجم وأمجعوا على : " وقال النووي 
أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول هذا إذا شهدوا على نفس الزىن وال يقبل دون 

 .3"األربعة وإن اختلفوا يف صفاهتم 
 

                                 
 
 (132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 
 . (438ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
  
, (264ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  نظروا,  (112ص /  11ج ) -شرح النووي على مسلم 3

السيل , (261ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب ,  (42ص /  1ج ) -ب اإلمجاع لإلمام ابن املنذر كتا
 . (112ص /  1ج ) -اجلرار املتدفق على حدائق األزهار 
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 :مستند اإلمجاع 

 
َوَاللَّاِتي َيْأِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْم } : َتَعاَلى  ال اهللَِق 

 [.16:النساء].{ 
 

َداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َوَالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَه} : َوَقاَل َتَعاَلى 
 [.4:النور].{ َجْلَدًة 

 
َلْوَلا َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفِإْذ َلْم َيْأُتوا ِبالشَُّهَداِء َفُأوَلِئَك ِعْنَد اللَِّه } : َوَقاَل َتَعاَلى 

 [ .13:النور].{ ُهْم اْلَكاِذُبوَن 
 
َيا َرُسوَل اللَِّه َلْو َوَجْدُت َمَع َأْهِلي َرُجًلا  :ْبُن ُعَباَدَة 1اَل َسْعُدَق: ََقال 1َعْن َأِبي ُهَرْيَرَةو

 َكلَّا :َقاَل .َلْم َأَمسَُّه َحتَّى آِتَي ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َنَعْم
                                 

وسلم عبد الرمحن بن صخر على أبو هريرة الدوسي اليماين احلافظ الفقيه صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه  1
كناىن أيب بأيب هريرة ألىن كنت أرعى غنما فوجدت أوالد هرة : كان امسه يف اجلاهلية عبد مشس, وقال: األشهر

 .أنت أبو هر وكان امسى عبد مشس: وحشية فلما أبصرهن ومسع أصواهتن أخربته فقال
   عليه وآله وسلم الكثري قدم أبو هريرة مهاجرا ليايل فتح خيرب حفظ عن النيب صلى اهلل

فقلت أسألك أن " أال تسألين من هذه الغنائم؟: "عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال
تعلمين مما علمك اهلل, فنزع صرة على ظهري فبسطها بيين وبينه حىت كأين أنظر اىل القمل تدب عليها فحدثين 

: قال أبو هريرة , ا فصرها إليك, قال فأصبحت ال أسقط حرفا مما حدثينامجعه: حىت إذا استوعبت حديثه قال
جئت يوم : عن أيب هريرة قالو, إين ألستغفر اهلل وأتوب إليه كل يوم اثىن عشر ألف مرة, وذلك على قدر ذنىب

ن اجلوع حىت لقد رأيتين أصرع بني القرب واملنرب م: قال أبو هريرة: خيرب بعد ما فرغوا من القتال قال بن سريين
: قال الشافعي,  ليس الذي ترى؛ إمنا هو اجلوع: يقولوا جمنون, فيجلس الرجل على صدري فأرفع رأسي فأقول

تويف أبو هريرة سنة مثان ومخسني قاله مجاعة وقال آخرون سنة ,  أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره
 .تسع وقيل سنة سبع ومخسني رضي اهلل عنه

 . (31-28ص /  1ج ) -ذيوله تذكرة احلفاظ و
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َلُأَعاِجُلُه ِبالسَّْيِف َقْبَل َذِلَك َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ ِإْن ُكْنُت 

 .2يَعَلْيِه َوَسلََّم اْسَمُعوا ِإَلى َما َيُقوُل َسيُِّدُكْم ِإنَُّه َلَغُيوٌر َوَأَنا َأْغَيُر ِمْنُه َواللَُّه َأْغَيُر ِمنِّ
  
ْن َيُطوَل ِبالنَّاِس َزَماٌن َحتَّى َيُقوَل َقاِئٌل َلا َلَقْد َخِشيُت َأ - رضي اهلل عنُه -  َقاَل ُعَمر 

ْن َنِجُد الرَّْجَم ِفي ِكَتاِب اللَِّه َفَيِضلُّوا ِبَتْرِك َفِريَضٍة َأْنَزَلَها اللَُّه َأَلا َوِإنَّ الرَّْجَم َحقٌّ َعَلى َم
 3.َأْو اِلاْعِتَراُف َزَنى َوَقْد َأْحَصَن ِإَذا َقاَمْت اْلَبيَِّنُة َأْو َكاَن اْلَحَبُل

 
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم :اخلالصة 
 
 

                                                                                             
 
سعد بن عبادة ابن دليم بن حارثة بن أيب حزمية  بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن  1

 .اخلزرج
 .السيد الكبري الشريف, أبو قيس االنصاري اخلزرجي الساعدي املدين, النقيب سيد اخلزرج

بن املسيب, واحلسن البصري, الرواية, روى عنه سعيد مات قبل أوان .أحاديث يسرية وهي عشرون باملكررله 
. ما شهدها: عن عروة إنه شهد بدرا, وقال مجاعة: قال أبو األسود, له عند أيب داود, والنسائي حديثان .مرسل

  . إنه أحد النقباء ليلة العقبة: قال موسى بن عقبة واجلماعة,  إنه شهد بدرا": تارخيه " اري يف وقال البخ
: قيل. إين أجد دبيبا: عن ابن سريين أن سعد بن عبادة بال قائما, فمات, وقال: روى ابن أيب عروبة, وفاته  

مات يف خالفة أيب : وقيل.مات حبوران سنة ست عشرة: وقيل بصرى,وقيل ب,  مات سنة أربع عشرة حبوران 
 . (218-212ص /  1ج ) -سري أعالم النبالء  , بكر

 . -كتاب اللعان  - (411ص /  1ج ) -صحيح مسلم  2
 ( 51ص /  1ج ) -صحيح مسلم  وانظر,  َباب اِلاْعِتَراِف ِبالزَِّنا  (124ص /  21ج ) -صحيح البخاري  3
 .  - َباب َرْجِم الثَّيِِّب ِفي الزَِّنى -
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                        .الصالة على املرجوم: املبحث اخلامس 

 
 .1"واتفقوا أن املسلمني يصلون على املرجوم:"قال ابن حزم 

 
 :من وافقه 

 .مل أجد من نقل اإلمجاع على هذا
 
 :ولكن لنذكر الدليل على ماذكره, وليست حمل إمجاع احلقيقة أن املسألة حمل خالف و

            
َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن ُجَهْيَنَة َأَتْت َنِبيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : "  2َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن

ا َفَأِقْمُه َعَليَّ َفَدَعا َنِبيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوِهَي ُحْبَلى ِمْن الزَِّنى َفَقاَلْت َيا َنِبيَّ اللَِّه َأَصْبُت َحدًّ
ِه َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم َوِليََّها َفَقاَل َأْحِسْن ِإَلْيَها َفِإَذا َوَضَعْت َفْأِتِني ِبَها َفَفَعَل َفَأَمَر ِبَها َنِبيُّ اللَّ

 مَّ َأَمَر ِبَها َفُرِجَمْت ُثمَّ َصلَّى َعَلْيَها َفَقاَل َلُه ُعَمُر اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفُشكَّْت َعَلْيَها ِثَياُبَها ُث
 

                                 
 . (132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إسالمه  صاحب رسول: عمران بن حصني بن عبيد بن خلف أبو جنيد اخلزاعي 2

وقال . وقت إسالم أيب هريرة له أحاديث عدة, وكان ممن بعثهم عمر بن اخلطاب إىل أهل البصرة ليفقههم
زرارة بن أوىف رأيت عمران بن حصني يلبس اخلز, وقد ويل عمران قضاء البصرة وكان احلسن حيلف باهلل ما 

بن حصني, حدث عنه زرارة واحلسن وحممد بن سريين وزهدم اجلرمي  قدم البصرة أحد خري هلم من عمران
. وعامر الشعيب وابن بريدة ومطرف بن عبد اهلل بن الشخري وأبو رجاء العطاردي وآخرون رمحة اهلل عليهم

اكتوينا فما : مات سنة اثنتني ومخسني وكان به داء الناصور فاكتوى ألجله فقال. وكان ممن يسلم عليه املالئكة
أفلحن وال أجنحن, وروينا أنه ملا اكتوى انقطع عنه التسليم مدة مث عاد اليه, له أحاديث عدة يف الكتب وكان 

من ألباء الصحابة وفضالئهم, مات يف عام هو وأبو أيوب األنصاري وأبو بكرة الثقفي وكعب بن عجرة 
. اهلل عنهم على خالف يف أيب أيوبومعاوية بن حديج األمري ومخستهم من الصحابة الذين اعتزلوا صفني رضي 

 (21-25ص /  1ج ) -تذكرة احلفاظ وذيوله 
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ِل ُتَصلِّي َعَلْيَها َيا َنِبيَّ اللَِّه َوَقْد َزَنْت َفَقاَل َلَقْد َتاَبْت َتْوَبًة َلْو ُقِسَمْت َبْيَن َسْبِعنَي ِمْن َأْه

 1"َأْفَضَل ِمْن َأْن َجاَدْت ِبَنْفِسَها ِللَِّه َتَعاَلىاْلَمِديَنِة َلَوِسَعْتُهْم َوَهْل َوَجْدَت َتْوَبًة 
 

 ؟ من خالف يف الصالة على املرجوم
 

ية الصالة على عوغريه يف مشرو 2م بعض أهل العلم كالشافعيكال  ذكر ابن املنذر
يصلى على الذي يقاد منه يف : يقول  كان الزهري): وفيه قول ثان : مث قال , املرجوم 

من قتله اإلمام على حد من احلدود  ):   , وقال مالك (أقيد منه يف رجمحد , إال من 
 . 3(فال يصلي اإلمام عليه وليصل عليه أهله

 
 

                                 
 . (12ص /  1ج ) -صحيح مسلم  1
اإلمام العلم حرب األمة أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن  2

نسيب : القرشى املطليب الشافعي املكي عبد يزيد بن هاشم بن عبد املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وناصر سنته ولد سنة مخسني ومائة بغزة فحمل إىل مكة ملا فطم فنشأ هبا 

حدث عن عمه حممد بن علي وعبد العزيز بن املاجشون ومالك . وأقبل على العلوم فتفقه مبسلم الزجني وغريه
وعنه أمحد واحلميدي وأبو عبيد والبويطي وأبو ثور . وإبراهيم بن أيب حيىي وخلقاإلمام وإمساعيل بن جعفر 

والربيع املرادي والزعفراين وأمم سواهم وكان من أحذق قريش بالرمي كان يصيب من العشرة عشرة وكان 
إمساعيل بن أوال قد برع يف ذلك ويف الشعر واللغة وأيام العرب مث أقبل على الفقه واحلديث وجود القرآن على 

قسطنطني مقرئ مكة, وكان خيتم يف رمضان ستني مرة, مث حفظ املوطأ وعرضه على مالك وأذن له مسلم بن 
  خالد بالفتوى وهو ابن عشرين سنة أو دوهنا وكتب عن حممد بن احلسن الفقيه 

 ,   عنقه منةما أحد مس حمربة وال قلما إال وللشافعي يف: مسعت أمحد بن حنبل يقول: قال الفضل بن زياد
وكان قد انتقل إليها سنة تسع وتسعني ومائة رضي اهلل عنه فهو وأمحد , تويف أول شعبان سنة أربع ومائتني مبصر

تذكرة احلفاظ وذيوله  , وابن املديين وابن معني من رجال الطبقة الرابعة من أربعي الطبقات للحافظ ابن املفضل
 .رمحه اهلل رمحًة واسعة , لف الرسالة يف األصول وأ, الفقه  ألف كتابه األم يف (255-256ص /  1ج ) -
 . (264ص /  1ج ) -املدونة  3
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وقال الزهري ال : ) -رمحه اهلل  –حيث قال , وذكر هذا القول عن الزهري النووي 

 .1(يصلى أحد على املرجوم وقاتل نفسه
 

 :دليل من قال اليصلى على املرجوم 
 

صلى اهلل عليه -َجاِبرَأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْسَلَم َجاَء ِإَلى النَِّبىِّ  من حديث 2ء يف مسند أمحدجا
 َفاْعَتَرَف ِبالزَِّنا َفَأْعَرَض َعْنُه ُثمَّ اْعَتَرَف َفَأْعَرَض َعْنُه َحتَّى َشِهَد َعَلى َنْفِسِه َأْرَبَع  -وسلم

                                 
 . (224ص /  11ج ) -شرح النووي على مسلم  1
  
حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن بن هو االمام حقا, وشيخ االسالم صدقا, أبو عبد اهلل, أمحد  2

 ابن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن عبد اهلل بن حيان بن عبد اهلل
وكان حممد والد أيب .صعب بن علي بن بكر بن وائل الذهلي الشيباين املروزي مث البغدادي, أحد االئمة االعالم

رو, وهي ولت من مإن أمه حت: وريب أمحد يتيما, وقيل.عبد اهلل من أجناد مرو, مات شابا له حنو من ثالثني سنة
جئ بأيب محل من : قال صاحل,ربيع االول سنة أربع وستني ومئة ولدت يف: قال صاحل, قال يل أيب,  حامل به

 .ولد يف ربيع اآلخر: وقال عبد اهلل بن أمحد, وأمحد بن أيب خيثمة,مرو, فمات أبوه شابا, فوليته أمه
 .ت فيه مالك, ومحاد بن زيدطلب العلم وهو ابن مخس عشرة سنة, يف العامل الذي ما 

فسمع من إبراهيم بن سعد قليال, ومن هشيم بن بشري فأكثر, وجود, ومن عباد بن عباد املهليب, ومعتمر بن 
فعدة شيوخه , وغريهم كثري سليمان التيمي, وسفيان بن عيينة اهلاليل, وأيوب بن النجار, وحيىي بن أيب زائدة,

حدث عنه البخاري حديثا, وعن أمحد بن احلسن عنه   .ن ومثانون ونيفمئتا" املسند " الذين روى عنهم يف 
وحدث عنه مسلم, وأبو داود جبملة وافرة, وروى أبو داود, والنسائي, والترمذي, .حديثا آخر يف املغازي

وشيوخه عبد  وابن ماجة عن رجل عنه, وحدث عنه أيضا ولداه صاحل وعبد اهلل, وابن عمه حنبل بن إسحاق,
 .حدثين الثقة: واحلسن بن موسى االشيب, وأبو عبد اهلل الشافعي, لكن الشافعي مليسمه, بل قالالرزاق,

صنف كتابه املسند, ومجع فيه من احلديث ما مل يتفق , وغريهم وحدث عنه علي بن املديين, وحيىي بن معني,
 -عنهما  ي اهلل تعاىلرض -إنه كان حيفظ ألف ألف حديث, وكان من أصحاب اإلمام الشافعي : لغريه, وقيل

خرجت من بغداد وما خلفت هبا : إىل أن ارحتل الشافعي إىل مصر, وقال يف حقه وخواصه, ومل يزل مصاحبه
بل : أتقى وال أفقه من ابن حنبل,تويف ضحوة هنار اجلمعة, الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول, وقيل

سري  من ربيع اآلخر, سنة إحدى وأربعني ومائتني ببغداد, :لثالث عشرة ليلة بقني من الشهر املذكور, وقيل
 . (54ص /  1ج ) -وفيات األعيان (182-111ص /  11ج ) -أعالم النبالء 
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ُأْحِصْنَت » َقاَل . الَقاَلَ  .«َأِبَك ُجُنوٌن »  - عليه وسلمصلى اهلل-مرَّاٍت َفَقاَل َلُه النَِّبىُّ 

َفُرِجَم ِباْلُمَصلَّى َفَلمَّا َأْذَلَقْتُه  -صلى اهلل عليه وسلم-َفَأَمَر ِبِه النَِّبىُّ . َقاَل َنَعْم. «
َخْيرًا  -ى اهلل عليه وسلمصل-اْلِحَجاَرُة َفرَّ َفُأْدِرَك َفُرِجَم َحتَّى َماَت َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه 

 .1َوَلْم ُيَصلِّ َعَلْيِه
 
 :الترجيح  
 

جاء قي ف, والرواياتيرجع سبب اخلالف يف املسألة إىل اإل ختالف يف األحاديث 
َخْيرًا َوَلْم  -صلى اهلل عليه وسلم-َفُأْدِرَك َفُرِجَم َحتَّى َماَت َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه ) بعضها

  .(2ِهُيَصلِّ َعَلْي
 -صلى اهلل عليه وسلم  -َفُأْدِرَك َفُرِجَم َحتَّى َماَت , َفَقاَل النَِّبىُّ )وجاء يف بعضها   

 . 1(َخْيًرا َوَصلَّى َعَلْيِه 

                                 
باب  (263ص /  4ج ) -  سنن أىب داود , مسند جابر بن عبداهلل  (312ص /  32ج ) -  مسند أمحد  1

 , ,اب ما جاء يف درء احلد عن املعترف إذا رجعب (35ص /  4ج ) -  سنن الترمذي,  .َرْجِم َماِعِز ْبِن َماِلٍك
ص /  8ج ) -  سنن الدارقطىن  , -باب ترك الصالة على املرجوم  -( 52ص /  4ج )   -سنن النسائي 

ذكر خرب قد  : -رمحه اهلل  –قال  (352ص /  1ج ) -صحيح ابن حبان  , احلدود والديات وغريها  (63
كلهم رووه من , مث ذكر احلديث ,  اعة العلم أن املرجوم لزناه ال جيب أن يصلى عليهيوهم غري املتبحر يف صن

سنن أىب ,  وراوه عن معمر عن الزهري َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس إال أبو داودرواهَمْعَمٌر َعِن الزُّْهِرىِّ طريق 
 .( 263ص /  4ج ) -م  -داود 

اب ما جاء يف درء احلد عن ب (35ص /  4ج ) -  سنن الترمذي , قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
 , (421ص /  1ج ) -صحيح وضعيف سنن أيب داود , صحيح اإلسناد: قال األلباينو, املعترف إذا رجع

ص /  6ج ) -صحيح وضعيف سنن النسائي ,  (421ص /  3ج ) -صحيح وضعيف سنن الترمذي 
122) . 

 .وقد سبق خترجيه ,  مسند جابر بن عبداهلل  (312ص /  32ج ) -  مسند أمحد  2
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ُثمَّ َأَمَر ِبَها َفُرِجَمْت ُثمَّ َصلَّى َعَلْيَها َفَقاَل َلُه ُعَمُر ُتَصلِّي َعَلْيَها َيا َنِبيَّ )وجاء يف بعضها

 2...(ِه َوَقْد َزَنْتاللَّ
ُثمَّ َأَمَر ِبَها َفُرِجَمْت ُثمَّ َأَمَرُهْم َفَصلَّْوا َعَلْيَها َفَقاَل ُعَمُر َيا َرُسوَل اللَِّه ) ويف بعضها 

 (.3... ُتَصلِّى َعَلْيَها َوَقْد َزَنْت
  :يف شرحه –رمحه اهلل  –قال النووي 

ة الثانية أمر هبا النيب صلى اهلل عليه و ويف الرواي( مث أمر هبا فصلى عليها مث دفنت ) 
سلم فرمجت مث صلى عليها فقال له عمر تصلى عليها يا نيب اهلل وقد زنت أما الرواية 

سلم صلى عليها وأما الرواية األوىل فقال حية يف أن النيب صلى اهلل عليه والثانية فصر
رواة صحيح مسلم القاضي عياض رضي اهلل عنه هي بفتح الصاد والالم عند مجاهري 

قال وعند الطربي بضم الصاد قال وكذا هو يف رواية بن أيب شيبة وأيب داود قال ويف 
رواية أليب داود مث أمرهم أن يصلوا عليها قال القاضي ومل يذكر مسلم صالته صلى 
اهلل عليه و سلم على ماعز وقد ذكرها البخاري وقد اختلف العلماء يف الصالة على 

مالك وأمحد لإلمام وألهل الفضل دون باقي الناس ويصلي عليه غري  املرجوم فكرهها
اإلمام وأهل الفضل قال الشافعي وآخرون يصلي عليه اإلمام وأهل الفضل وغريهم 

واخلالف بني الشافعي ومالك إمنا هو يف اإلمام وأهل الفضل وأما غريهم فاتفقا على أنه 
ى الفساق واملقتولني يف احلدود واحملاربة يصلي وبه قال مجاهري العلماء قالوا فيصلى عل

 وغريهم وقال الزهري ال يصلى أحد على املرجوم وقاتل نفسه وقال قتادة ال يصلي 

                                                                                             
َلْم َيُقْل ُيوُنُس َواْبُن ُجَرْيٍج َعِن الزُّْهِرىِّ : قال البخاري  (368ص /  22ج ) -مكنز  -صحيح البخاري  1

ود وهي رواية شاذة تفرد هبا حمم( . وصلى عليه : ) وقال البخاري :  -رمحه اهلل  –قال األلباين , َفَصلَّى َعَلْيِه 
 . (363ص /  1ج ) -بن غيالن عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه إرواء الغليل 

 . (12ص /  1ج ) -صحيح مسلم  2
/  1ج ) -صحيح وضعيف سنن أيب داود ,  صحيح:األلباين  قال,  (261ص /  4ج ) -سنن أىب داود   3

 (442ص 
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على ولد الزىن واحتج اجلمهور هبذا احلديث وفيه داللة للشافعي أن اإلمام وأهل 
الفضل يصلون على املرجوم كما يصلي عليه غريهم وأجاب أصحاب مالك عنه 

وابني أحدمها أهنم ضعفوا رواية الصالة لكون أكثر الرواة مل يذكروها والثاين تأولوها جب
على أنه صلى اهلل عليه و سلم أمر بالصالة أو دعا فسمى صالة على مقتضاها يف اللغة 

وهذان اجلوابان فاسدان أما األول فإن هذه الزيادة ثابتة يف الصحيح وزيادة الثقة 
هذا التأويل مردود ألن التأويل إمنا يصار إليه إذا اضطربت األدلة مقبولة وأما الثاين ف

 . 1(أعلم  الشرعية إىل ارتكابه وليس هنا شيء من ذلك فوجب محله على ظاهره واهلل
 

 .اإلمجاع الذي نقله ابن حزم غيــــر صحيح : اخلالصة 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

                                 
 . (224ص /  11ج ) -شرح النووي على مسلم  1
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 :الرجم , و فيه مطلبان : بحث السادس امل
  
 . الصفة املتفق عليها يف الرجم :  األول املطلب-
 

صف الناس صفوفا كصفوف الصالة فرجم الشهود  إنواتفقوا أنه : "قال ابن حزم 
صدره أن  إىل حفرية   مث الناس وحفرت له أواليف املقر  اإلمامأوال مث الناس ورجم 
 .1"الرجم قد ويف حقه 

  
 :من وافقه 

 . مث الناس أواليف املقر  اإلمام مث الناس ورجم رجم الشهود أوال يف وافقه ابن قدامة
إن الزنا زناءان : يا أيها الناس : وروي عن علي رضي اهلل عنه أنه قال : 2جاء يف املغين

, فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي  ,زنا سر وزنا عالنية : 
قال ابن قدامة 3" ام أول من يرميوزنا العالنية أن يظهر احلبل أو االعتراف فيكون االم

 . ( وهذا قول سادة الصحابة ومل يظهر هلم يف عصرهم خمالف فيكون إمجاعا  :)
 
 
 
 
 

                                 
 
 ( .132ص /  1ج ) -مجاع مراتب اإل 1
 . (185ص /  12ج ) -ث  -املغين  2
 .ِفي َمْن َيْبَدُأ ِبالرَّْجِم(  81ص /  12ج ) -مصنف ابن أيب شيبة  3
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 :الدليل 

رضى اهلل عنه بشراحة اهلمدانية قد فجرت  يأتى عل:" عن أىب حصني عن الشعىب قال 
 فلما ولدت, فردها حىت ولدت , 

 مث قال, مث جلدها و رمجها , عطاها ولدها فأ, ائتوىن بأقرب النساء منها : قال 
 أميا امرأة نعى عليها ولدها: مث قال , و رمجتها بالسنة , جلدهتا بكتاب اهلل : 

 ,فإن نعاها الشهود , مث الناس , فاإلمام أول من يرجم , أو كان اعتراف 
 1" فالشهود أول من يرجم مث اإلمام مث الناس 

  
فهل ذكر لكم مالك أن اإلمام يبدأ فريجم مث الناس إذا : قلت:)ولكن جاء يف املدونة 

مل يكن مالك : كان إقرار أو حبل, وإذا كانت البينة فالشهود مث اإلمام مث الناس؟ قال
وإمنا الرجم حد مثل القطع والقتل يأمر . يأمر اإلمام برمجه: وقال مالك. يعرف هذا

 (.2.اإلمام بذلك
 

ْم َيْعِرْف َماِلٌك َحِديًثا َصِحيًحا , َوَلا ُسنًَّة َمْعُموًلا ِبَها َوَل:   شرح خليل للخرشيوجاء يف 
َحِنيَفَة ,  َأنَّ اْلَبيَِّنَة الشَّاِهَدَة ِبالزَِّنا َتْبَدُأ ِبالرَّْجِم ِللزَّاِني , ُثمَّ اْلِإَماُم ُثمَّ النَّاُس ِخَلاًفا ِلَأِبي

 .ِبي َداُود إلَّا َأنَُّه َما َصحَّ ِعْنَد َماِلٍك َواْلَحِديُث َوِإْن ُوِجَد ِفي النََّساِئّي َوَأ
 
 

                                 
باب من اعترب حضور اإلمام والشهود وبداية اإلمام بالرجم ()222ص /  8ج ) -سنن البيهقي الكربى    1

 (شهود به إذا ثبت بشهادهتم إذا ثبت الزنا باعتراف املرجوم وبداية ال
و إسناده صحيح على : قلت :قال األلباين , ود والديلت وغريهداحل( 124ص /  3ج ) -سنن الدارقطين 

( .5ص /  8ج ) -إرواء الغليل , شرط مسلم 
 . (621ص /  4ج ) -املدونة  2
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 , صدره إىلوحفرت له حفرية  :أما قوله 

وإذا كان الزاين رجال أقيم قائما ومل يوثق بشيء ومل حيفر له : فصل  ,جاء يف املغين 
فر سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار ال نعلم فيه خالفا ألن النيب صلى اهلل عليه و سلم مل حي

ملا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم برجم ماعز خرجنا به : ] ملاعز قال أبو سعيد 
رواه أبو داود وألن احلفر له  1 [البقيع فواهلل ما حفرنا له وال أوثقناه ولكنه قام لنا  إىل

...  ودفن بعضه عقوبة مل يرد هبا الشرع يف حقه فوجب أن ال تثبت وإن كان امرأة
 . 2فذكر اخلالف

  
  : اخلالصة 

 .غيــــر صحيح اإلمجاع الذي نقله ابن حزم 
   
  

                                 
 .اباب َمِن اْعَتَرَف َعَلى َنْفِسِه ِبالزَِّن (115ص /  6ج ) -صحيح مسلم  1
يف بعض  (122ص /  6ج ) -م  -صحيح مسلم  ولكن  جاء يف,  (111ص /  12ج ) -ث  -املغين  2

 -سنن أىب داود  وجاء يف, " َحَفَر َلُه ُحْفَرًة ُثمَّ َأَمَر ِبِه َفُرِجَم َفَلمَّا َكاَن الرَّاِبَعَة" روايات قصة ماعز بن مالك  
َقاَل َفَخَرْجَنا ِبِه َفَحَفْرَنا َلُه . َفَأَمَر ِبِه َفُرِجَم) عترف  بالزنا قالاحملصن الذي ا الفىتقصة  يف  (268ص /  4ج )

/  1ج ) -صحيح وضعيف سنن أيب داود  , حسن اإلسناد:األلباين  قال...( َحتَّى َأْمَكنَّا ُثمَّ َرَمْيَناُه ِباْلِحَجاَرِة
السنن  والبيهقي يف, الغفاري حديث أيب ذر  (83ص /  34ج ) -همسند وأخرجه أمحد يف  . (436ص 

-َفَأَمَر ِبِه النَِّبىُّ )وجا ء يف بعض روايات  حديث ماعز بن مالك , باب الزنا (224ص /  1ج ) -الصغرى 
ج ) -سنن الدارمي . (َفُحِفَر َلُه ُحْفَرٌة َفُجِعَل ِفيَها ِإَلى َصْدِرِه , َوَأَمَر النَّاَس َأْن َيْرُجُموُه -صلى اهلل عليه وسلم

 . باب اْلَحْفِر ِلَمْن ُيَراُد َرْجُمُه (184ص /  1
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 .القتل بغري احلجارة :  املطلب الثاين -
  

 .1"واتفقوا أنه ال جيوز قتله بغري احلجارة: " قال ابن حزم 
 

 :من وافقه 
بل على العكس وجدت من نقل , وذلك حبسب حبثي املتواضع , مل أجد من وافقه 

 .وسيأيت , جواز الرمي بغري احلجارة خبالف ما نقله ابن حزم  االتفاق على
 

 :مستند ما نقله ابن حزم 
 

اْلَوَلُد : )النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال : َقاَل  -رضي اهلل عنه  -ُهَرْيَرَة يَأَب عن
 2(ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر

ْن َأْسَلَم َجاَء النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْعَتَرَف ِبالزَِّنا َفَأْعَرَض َأنَّ َرُجًلا ِم َعْن َجاِبرو
ى َعْنُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َشِهَد َعَلى َنْفِسِه َأْرَبَع َمرَّاٍت َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّ

َك ُجُنوٌن َقاَل َلا َقاَل آْحَصْنَت َقاَل َنَعْم َفَأَمَر ِبِه َفُرِجَم ِباْلُمَصلَّى َفَلمَّا اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأِب
 3...َأْذَلَقْتُه اْلِحَجاَرُة َفرَّ َفُأْدِرَك َفُرِجَم َحتَّى َماَت

 
, أنه قد ٌنّص على احلجارة فاليرمى بغريها إاّل بدليل : وجه الداللة من احلديثني 

 .على جوازالرمي بغري احلجارة والدليل يدل

                                 
 .  (132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
( .81ص /  21ج ) -صحيح البخاري 2
 . (13ص /  21ج ) -صحيح البخاري 3
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 .وسيأيت , قد ثبت الدليل على جواز الر مي بغري احلجارة ولكن نقول 

 
  :من خالف يف املسألة 

 
االتفاق على جواز الرمي بغري احلجارة خبالف ما نقله ابن  -رمحه اهلل  -  نقل النووي 

فرميناه ) : عليه وسلم صلى اهلل قولهمعلقًا على  –رمحه اهلل –حيث قال النووي , حزم 
هذا دليل ملا اتفق عليه العلماء أن الرجم : -رمحه اهلل  –قال ( بالعظام واملدر واخلزف 

حيصل باحلجر أو املدر أو العظام أو اخلزف أو اخلشب وغري ذلك مما حيصل به القتل 
ليس   (رمجا باحلجارة) وال تتعني االحجار وقد قدمنا أن قوله صلى اهلل عليه و سلم مث

مث رجم ) قوله صلى اهلل عليه و سلم :  2وقال يف موضع آخر,  1 هو لالشتراط
التقيد باحلجارة لإلستحباب ولو رجم بغريها جاز وهو شبيه بالتقييد هبا يف ( باحلجارة 
 . االستنجاء

  
 :الترجيح 

 الراجح واهلل أعلم هو جواز الرمي بغري احلجارة وذلك لورود بعض الروايات صرحيًة
 : جبواز ذلك

ْبُن َماِلٍك َأَتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َأنَّ َرُجًلا ِمْن َأْسَلَم ُيَقاُل َلُه َماِعُز  َعْن َأِبي َسِعيٍدف
َم ِمَراًرا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ِإنِّي َأَصْبُت َفاِحَشًة َفَأِقْمُه َعَليَّ َفَردَُّه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ

ْنُه ِإلَّا َقاَل ُثمَّ َسَأَل َقْوَمُه َفَقاُلوا َما َنْعَلُم ِبِه َبْأًسا ِإلَّا َأنَُّه َأَصاَب َشْيًئا َيَرى َأنَُّه َلا ُيْخِرُجُه ِم
 َأْن َنْرُجَمُه َقاَل  َأْن ُيَقاَم ِفيِه اْلَحدُّ َقاَل َفَرَجَع ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَمَرَنا

 
                                 

 ( .198ص /  11ج ) -ووي على مسلم النشرح  1
 ( .191-191ص /  11ج ) -املصدر الساب   2
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 1َواْلَمَدِرَفاْنَطَلْقَنا ِبِه ِإَلى َبِقيِع اْلَغْرَقِد َقاَل َفَما َأْوَثْقَناُه َوَلا َحَفْرَنا َلُه َقاَل َفَرَمْيَناُه ِباْلَعْظِم 

َتَصَب َلَنا َفَرَمْيَناُه َفاْن 3َقاَل َفاْشَتدَّ َواْشَتَدْدَنا َخْلَفُه َحتَّى َأَتى ُعْرَض اْلَحرَِّة  2َواْلَخَزِف
  4...ِبَجَلاِميِد اْلَحرَِّة َيْعِني اْلِحَجاَرَة َحتَّى َسَكَت

  
 .فهذا دليل صريح على جواز الرمي بغري احلجارة ( بالعظم)قوله  : الشاهد

 
 .ري صحيح ــاإلمجاع الذي نقله ابن حزم غ: اخلالصة 

   
 
 
 
 
 

                                 
.  اليابس مجع مدرة الط: املَدر  1
.قطع األواىن املصنوعة من الط  : اخلزف  2
بضم العني وسكون الراء واحلرة بفتح احلاء املهملة وتشديد الراء وهو أرض ذات أحجار " يف عرض احلرة " 3

 سود وقد مسي بذلك مواضع منها موضع وقعة حنني وموضع بتبوك وبنقدة وبني املدينة والعقيق وقبلى املدينة
وببالد عبس وببالد فزارة وببالد بين القني وبالدهناء وبعالية احلجاز وقرب فيد وجببال طيئ وبأرض بارق 

وبنجد وببين مرة وقرب خيرب وهي حرة النار وبظاهر املدينة حتت واقم وهبا كانت وقعة احلرة أيام يزيد 
ل وميطان ومعشر وليلى وعبادة وبالربيك يف طريق اليمن وحرة غالس ولنب ولفلف وشوران واحلمارة وجف

 . (152ص /  1ج ) -نيل األوطار  - والرجاء وقمأة مواضع باملدينء كذا يف القاموس
 

  
/  4ج ) -م  -سنن أىب داود ,  -باب من اعترف على نفسه بالزىن  – (51ص /  1ج ) -صحيح مسلم 4

ص /  1ج ) رمي قي سننهوبنحوه أخرجه الد, ( 4433:)برقم –باب رجم ماعز بن مالك  – (265ص 
 ( .2314:)برقم –باب احلفر ملن يراد رمجه  (183

  



 

- 75 - 

 

 

 
 .شرط اإلحصان للمرأة: املبحث السابع 

          
يما ذكرنا واتفقوا أن املرأة احلرة املسلمة احملصنة العاقلة غري املكرهة ف ": زمابن حقال 

        .1" احملصن احملصنة كغري غري كالرجل احملصن وأن
              

      :من وافقه  
 

ج, أنه وأمجعوا على أن احلر إذا تزوج تزوجيًا صحيحًا, ووطئها يف الفر: قال ابن املنذر
           2 .حمصن جيب عليهما الرجم إذا زنيا

 
ذا مل حيصن حده اجللد دون الرجم وهذا ما ال إن الزاين أوفيه : قال ابن عبد الربو

الزانية ! ) قال اهلل عز وجل  , من امة حممد صلى اهلل عليه وسلم خالف بني احد
 [  2النور ( ! ] والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

 .3 بكار داخلون يف هذا اخلطابن األأمجعوا أو 
  
 
 
 
 

                                 
  
 . (132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (31ص /  1ج ) -كتاب اإلمجاع لإلمام ابن املنذر  2
 . (411ص /  1ج ) -االستذكار  3
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 :مستند اإلمجاع  

 [  2النور ( ! ] الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) : تعاىل  قال
 . هذا غري احملصن 

لَُّه َلُهنَّ ُخُذوا َعنِّى ُخُذوا َعنِّى َقْد َجَعَل ال" :صلى اهلل عليه وسلم  أما احملصن فدليله قوله
 . 1."ِب َجْلُد ِماَئٍة َوالرَّْجُم َسِبياًل اْلِبْكُر ِباْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوَنْفُى َسَنٍة َوالثَّيُِّب ِبالثَّيِّ

 
أنه جعل حكم الثيب من النساء وحكم الثيب من الرجال : وجه الداللة من احلديث

 .واحد 
إنَّ اللََّه َتَعاَلى َبَعَث } : َأنَُّه َقاَل  -اللَُّه َعْنُه َرِضَي  - ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِبوجاء عن 

َيُة ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَحقِّ , َوَأْنَزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب , َفَكاَن ِفيَما ُأْنِزَل َعَلْيِه آ
َم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرَجْمَنا الرَّْجِم , َفَقَرْأُتَها َوَعَقْلُتَها َوَوَعْيُتَها , َوَرَج

 .َبْعَدُه 
َفَأْخَشى إْن َطاَل ِبالنَّاِس َزَماٌن َأْن َيُقوَل َقاِئٌل َما َنِجُد الرَّْجَم ِفي ِكَتاِب اللَِّه َفَيِضلُّوا ِبَتْرِك 

َعَلى َمْن َزَنى إَذا ُأْحِصَن , ِمْن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء ,  َفِريَضٍة َأْنَزَلَها اللَُّه َتَعاَلى , َفالرَّْجُم َحقٌّ
الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة إَذا َزَنَيا : إَذا َقاَمْت اْلَبيَِّنُة , َأْو َكاَن اْلَحَبُل , َأْو اِلاْعِتَراُف , َوَقْد َقَرْأهَتا 

 .ُمتََّفٌق َعَلْيِه  2{ِزيٌز َحِكيٌم َفاْرُجُموُهَما َأْلَبتََّة َنَكاًلا ِمْن اللَِّه َوَاللَُّه َع
 . َفالرَّْجُم َحقٌّ َعَلى َمْن َزَنى إَذا ُأْحِصَن , ِمْن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء :الشاهد 

 .أنه جعل حكمهم واحد : وجه االستشهاد 
 

 .ة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم ــصح: اخلالصة 
 

                                 
 .باب َحدِّ الزَِّنا (116ص /  6ج ) -صحيح مسلم  1
 . 68سبق خترجيه ص  2
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 . اختالف الزانيني يف اإلحصان: املبحث الثامن 

 
 واتفقوا أنه ان كان أحد الزانيني حمصنا واالخر غري حمصن أن لكل:"قال ابن حزم 

 .1"واحد منهما حكمه
 

 :من وافقه 
 

,  ولكن وجدت من وافقه بدون ذكر إمجاع, مل أجد من نقل اإلمجاع على ذلك 
وإن كان أحدمها حمصنا واالخر غري حمصن وجب  :فقد قال ,   –رمحه اهلل  –كالنووي

ى احملصن الرجم وعلى غري احملصن اجللد والتغريب, الن أحدمها انفرد بسبب الرجم عل
 2واالخر انفرد بسبب اجللد والتغريب, 

 
البكر بالبكر ) : وأما قوله صلى اهلل عليه و سلم : يف موضع آخر  –رمحه اهلل  –ال وق

غريب سواء اإلشتراط بل حد البكر اجللد والت فليس هو على سبيل (والثيب بالثيب 
زىن ببكر أم بثيب وحد الثيب الرجم سواء زىن بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي 

 .3خيرج على الغالب
 
 
 

                                 
 
 (131-132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 .     باختصار وتصرف  ... (11ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  2
 . (112ص /  11ج ) -شرح النووي على مسلم  3
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 :مستند اإلمجاع 

 
ِإنَّ َرُجًلا ِمْن اْلَأْعَراِب َأَتى َرُسوَل : ) َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنّي َأنَُّهَما َقاَلاو

ْنُشُدَك اللََّه ِإلَّا َقَضْيَت ِلي ِبِكَتاِب اللَِّه أِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه اللَّ
َفَقاَل اْلَخْصُم اْلآَخُر َوُهَو َأْفَقُه ِمْنُه َنَعْم َفاْقِض َبْيَنَنا ِبِكَتاِب اللَِّه َوْأَذْن ِلي َفَقاَل َرُسوُل 

َعَلى َهَذا َفَزَنى ِباْمَرَأِتِه َوِإنِّي  1ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُقْل َقاَل ِإنَّ اْبِني َكاَن َعِسيًفااللَِّه َصلَّ
ُأْخِبْرُت َأنَّ َعَلى اْبِني الرَّْجَم َفاْفَتَدْيُت ِمْنُه ِبِماَئِة َشاٍة َوَوِليَدٍة َفَسَأْلُت َأْهَل اْلِعْلِم 

ى اْبِني َجْلُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب َعاٍم َوَأنَّ َعَلى اْمَرَأِة َهَذا الرَّْجَم َفَقاَل َرُسوُل َفَأْخَبُروِني َأنََّما َعَل
َواْلَغَنُم  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَأْقِضَينَّ َبْيَنُكَما ِبِكَتاِب اللَِّه اْلَوِليَدُة

ِإَلى اْمَرَأِة َهَذا َفِإْن اْعَتَرَفْت  2َك َجْلُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب َعاٍم َواْغُد َيا ُأَنْيُسَردٌّ َوَعَلى اْبِن
َفاْرُجْمَها َقاَل َفَغَدا َعَلْيَها َفاْعَتَرَفْت َفَأَمَر ِبَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 .3(َفُرِجَمْت
   
  
 
 
 

                                 
العسيف االجري واجلمع عسفاء ويطلق العسيف على السائل والعبد واخلادم والعسف يف أصل اللغة اجلور  1

 (12ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  ستأجر يعسفه على العمل أي جيوز عليهومسى االجري بذلك الن امل
 .باختصار... 

 .  61سبق ترمجته ص  2
   وأخرجه البخاري يف صحيحه    ,  -باب من اعترف على نفسه بالزىن  - (11ص /  1ج ) -صحيح مسلم 3
 . -عتراف بالزىن باب اإل –( 123ص /  21ج )
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حلديث نص يف املسألة فالرجل كان غري حمصٍن واملرأة كانت حمصنة هذا ا: وجه الداللة 
فكلٌّ منهما أخذ ,ل باجللد ألنه غري حمصن وحدت املرأة بالرجم ألهنا حمصنة الرج ّدًفٌح

 .حكمه 
 

 . -رمحه اهلل  –صحة اإلمجاع الذي ذكره ابن حزم :اخلالصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 81 - 

 

 

 .قبول الشهود : املبحث التاسع 
  

قبلوا  اليس فيهم زوجه أربعةكانوا  إذاواتفقوا أن الشهود على املرأة :"قال ابن حزم 
 .1"كما قدمنا
           

 :من وافقه   
           

 2.أربعة ال يقبل أقل منهم: وأمجعوا على أن الشهادة على الزنا: قال ابن املنذر  
 
يف الزنا بأقل من أربعة عدول اتفق املسلمون على أنه ال يثبت احلد : وقال النووي 

 .3ذكور
 

 :مستند اإلمجاع 
 
 .{َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْمَوَاللَّاِتي َيْأِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا } :َعاَلى َت ال اهللَقِ 
 [.16:النساء]
 

َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي  َوَالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ} : َوَقاَل َتَعاَلى 
 [.4:النور].{ َجْلَدًة 

 

                                 
 (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (42ص /  1ج ) -إلمام ابن املنذر كتاب اإلمجاع ل 2
 . (261ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب    3
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َلْوَلا َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفِإْذ َلْم َيْأُتوا ِبالشَُّهَداِء َفُأوَلِئَك ِعْنَد اللَِّه } : َوَقاَل َتَعاَلى 
 [ .13:النور.]{ ُهْم اْلَكاِذُبوَن 

 
َيا َرُسوَل اللَِّه َلْو َوَجْدُت َمَع َأْهِلي َرُجًلا َلْم  :ْبُن ُعَباَدَة َقاَل َسْعُد: ََعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقالو

َكلَّا :َقاَل .َأَمسَُّه َحتَّى آِتَي ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َنَعْم
َعَثَك ِباْلَحقِّ ِإْن ُكْنُت َلُأَعاِجُلُه ِبالسَّْيِف َقْبَل َذِلَك َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوالَِّذي َب

 .1يَعَلْيِه َوَسلََّم اْسَمُعوا ِإَلى َما َيُقوُل َسيُِّدُكْم ِإنَُّه َلَغُيوٌر َوَأَنا َأْغَيُر ِمْنُه َواللَُّه َأْغَيُر ِمنِّ
 
 

 .مجاع الذي نقله ابن حزم ة اإلــصح: اخلالصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . -كتاب اللعان  - (411ص /  1ج ) -صحيح مسلم  1
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 :احلامل من الزنا , و فيه مطلبان : املبحث العاشر 

  
 .متام  الفطام:  املطلب األول-
 
ومتاد  إقرارمحلت من زنا وثبت الزنا مبا قدمنا قبل من  إن أهناواتفقوا :" قال ابن حزم  

احلد عليها ما مل ميت  إلقامةوقت  تضع فطامها ملا أن متام  إقرارعليه أو بينة ليس معها 
 .1" الولد قبل ذلك

  
أم ( ِلما)غري مشّكلة فهل هي  (ملا تضع)ن قوله أل  –رمحه اهلل  -مل تتضح يل عبارته 

متام الفطام  نأ :فيكون املقصود, قيم الكالم تحّتى يس( ِلما)ولكن لعلها ,  ؟ (مّلا)
 .وقًت إلقامة احلد (للولد الذي تضع)
 

هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل ( احلد عليها إلقامةوقت : ) مث قوله
أم أنه مشروع , هل جيب تأخري الرجم حىت متام الفطام وجوبًا : أي , ؟املشروعية 

 . رمحه اهلل حيتمل هذا وهذا  –فكالمه , ؟ جيب ولكن ال
 
 
 
 
 

                                 
 

 
 (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
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 :من وافقه 

 
 : 1جاء يف املغين

 فصول أحكام االقتصاص من احلامل )
وال جيوز أن يقتص من حامل قبل وضعها سواء كانت حامال وقت اجلناية أو : فصل  

وألن ]  ...  محلت بعدها قبل االستيفاء وسواء كان القصاص يف النفس أو يف الطرف 
ارجعي حىت تضعي ما يف بطنك : النيب صلى اهلل عليه و سلم قال للغامدية املقرة بالزنا 

وألن هذا إمجاع من أهل العلم ال نعلم بينهم [ رضعيه ـ مث قال هلا ـ ارجعي حىت ت
 فيه اختالفا 

وإذا وضعت مل تقتل حىت تسقي الولد اللبأ ألن الولد ال  ... وأما القصاص يف الطرف 
 (  .يعيش إال به يف الغالب

ومل ينقل هو يف أن القصاص ال يكون إال بعد الوضع  ولكن يبدو أن اإلمجاع الذي نقله
 . أن القصاص ال يكون إال بعدالفطام اإل مجاع يف

 :ولكن على كل حال فقد وجد املخالف 
 

 2:قال ابن عبد الرب يف االستذكار
تضع ولدها  أنإىل  احلامل تقر على نفسها بالزىن املرأةواختلف الفقهاء يف انتظار 

 وتفطمه 
 ضع كانت ممن جيلد وان كان رمجا رمجت بعد الو إذافقال مالك ال حتد حىت تضع  
  

                                 
 . (462ص /  1ج ) -ث  -املغين  1
 
 . (413ص /  1ج ) -االستذكار  2
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 ال ترجم حىت جتد من يكفل ولدها بعد الرضاعة  أهناوقد روي عنه 

 
وجد للصيب من يرضعه رمجت وان مل يوجد للصيب من  إننه أواملشهور من مذهبه 

 فطم الصيب رمجت  فإذايرضعه مل ترجم حىت تفطم الصيب 
كان رمجا  كان جلدا فحىت تقال من النفاس وان فإذاحنيفة ال حتد حىت تضع  أبووقال  

 .1رمجت بعد الوضع 
الرجم فال  وأمامن نفاسها  وأفاقتولدت  إذااجللد فيقام عليها  ماأوقال الشافعي  

 . 2ا للحديث يف ذلك يقام عليها حىت تفطم ولدها ويوجد من يكفله اتباًع
 . وإسحاق 3محدأوبه قال  
 (. وضعت إذاحنيفة ترجم  وأيبل مالك وقد روي عن الشافعي مثل قو 
  

 :ذي نقله ابن حزم مستند اإلمجاع ال
  

َوِإنَُّه َردََّها َفَلمَّا . َقاَل َفَجاَءِت اْلَغاِمِديَُّة َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنِّى َقْد َزَنْيُت َفَطهِّْرِنى)...
ا َرَدْدَت َماِعًزا َفَواللَِّه ِإنِّى َكاَن اْلَغُد َقاَلْت َيا َرُسوَل اللَِّه ِلَم َتُردُِّنى َلَعلََّك َأْن َتُردَِّنى َكَم

َفَلمَّا َوَلَدْت َأَتْتُه ِبالصَِّبىِّ ِفى ِخْرَقٍة َقاَلْت . «ِإمَّا اَل َفاْذَهِبى َحتَّى َتِلِدى » َقاَل . َلُحْبَلى
َتْتُه ِبالصَِّبىِّ ِفى َيِدِه َفَلمَّا َفَطَمْتُه َأ. «اْذَهِبى َفَأْرِضِعيِه َحتَّى َتْفِطِميِه » َقاَل . َهَذا َقْد َوَلْدُتُه

َفَدَفَع الصَِّبىَّ ِإَلى َرُجٍل . ِكْسَرُة ُخْبٍز َفَقاَلْت َهَذا َيا َنِبىَّ اللَِّه َقْد َفَطْمُتُه َوَقْد َأَكَل الطََّعاَم
َها َفُيْقِبُل َخاِلُد ْبُن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ُثمَّ َأَمَر ِبَها َفُحِفَر َلَها ِإَلى َصْدِرَها َوَأَمَر النَّاَس َفَرَجُمو

صلى -اْلَوِليِد ِبَحَجٍر َفَرَمى َرْأَسَها َفَتَنضََّح الدَُّم َعَلى َوْجِه َخاِلٍد َفَسبََّها َفَسِمَع َنِبىُّ اللَِّه 
                                 

 .َوَعْن َأِبي َحِنيَفَة إَذا َوَلَدْت َلا ُتَحدُّ َحتَّى َتْفِطَم اْلَوَلَد إَذا َلْم َيُكْن َلُه َمْن ُيَربِّيِه  1
 . (433ص /  8ج ) -تبيني احلقائق  - (421ص /  11ج ) -فتح القدير لكمال بن اهلمام  
 .(214ص /  13ج ) -احلاوي يف فقه الشافعي  2
 . (462ص  / 1ج ) - املغين 3
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َتْوَبًة َلْو َمْهاًل َيا َخاِلُد َفَوالَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه َلَقْد َتاَبْت » َسبَُّه ِإيَّاَها َفَقاَل  -اهلل عليه وسلم
 .1(ُثمَّ َأَمَر ِبَها َفَصلَّى َعَلْيَها َوُدِفَنْت. «َتاَبَها َصاِحُب َمْكٍس َلُغِفَر َلُه 

 
 .عـــدم صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (122ص /  6ج ) -صحيح مسلم   1
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 . إقامة احلد على احُلبلى :  املطلب الثاين -
 

قام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي واتفقوا أن احلد ال ي:"قال ابن حزم 
 .1"اهلل عنه يف ذلك رجع عنه

 
 :من وافقه 

 
أنه ال ترجم : وأمجعوا على أن املرأة إذا اعترفت بالزنا, وهي حامل :قال ابن املنذر

 2.حىت تضع محلها
 

 3.َلا َنْعَلُم ِفي َهَذا ِخَلاًفا  -رمحه اهلل  – قدامهوقال ابن 
 

فيه أنه ال ترجم  (فقال هلا حىت تضعي مايف بطنك ) قوله  -رمحه اهلل  –وقال النووي 
احلبلى حىت تضع سواء كان محلها من زنا أو غريه وهذا جممع عليه لئال يقتل جنينها 

  4 ... حىت تضع باإلمجاعوكذا لو كان حدها اجللد وهي حامل مل جتلد 
  
 
 
 

                                 
 
 (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 (31ص /  1ج ) -كتاب اإلمجاع لإلمام ابن املنذر  2
 . (44ص /  22ج ) -املغين  3
 . (221ص /  11ج ) -شرح النووي على مسلم  4
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 :اإلمجاع  مستند

 
َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنِّي َقْد َزَنْيُت  : َفَجاَءْت اْلَغاِمِديَُّة َفَقاَلْت : َقاَل. ).. َقْد َرَوى ُبَرْيَدَة 

َلَعلََّك َأْن َتُردَِّني  ؟َيا َرُسوَل اللَِّه ِلَم َتُردُِّني : َفَطهِّْرِني َوِإنَُّه َردََّها َفَلمَّا َكاَن اْلَغُد َقاَلْت
 .نِّي َلُحْبَلىَفَواللَِّه ِإ ,َكَما َرَدْدَت َماِعًزا

  َهَذا َقْد  : َقاَلْت , َفَلمَّا َوَلَدْت َأَتْتُه ِبالصَِّبيِّ ِفي ِخْرَقٍة , ِإمَّا َلا َفاْذَهِبي َحتَّى َتِلِدي :َ َقال 
 .َوَلْدُتُه

 .اْذَهِبي َفَأْرِضِعيِه َحتَّى َتْفِطِميِه : َقاَل 
َهَذا َيا َنِبيَّ اللَِّه َقْد َفَطْمُتُه َوَقْد  : َفَقاَلْت ,ِه ِكْسَرُة ُخْبٍزَفَلمَّا َفَطَمْتُه َأَتْتُه ِبالصَِّبيِّ ِفي َيِد 

 ُثمَّ َأَمَر ِبَها َفُحِفَر َلَها ِإَلى َصْدِرَها , َفَدَفَع الصَِّبيَّ ِإَلى َرُجٍل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي , َأَكَل الطََّعاَم
َرْأَسَها َفَتَنضََّح الدَُّم َعَلى  ٍر َفَرَمىْبُن اْلَوِليِد ِبَحَج 1ِلُدَفُيْقِبُل َخا , َوَأَمَر النَّاَس َفَرَجُموَها ,

 َمْهًلا َيا َخاِلُد , َفَسِمَع َنِبيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َسبَُّه ِإيَّاَها َفَقاَل ,َوْجِه َخاِلٍد َفَسبََّها
ْوَبًة َلْو َتاَبَها َصاِحُب َمْكٍس َلُغِفَر َلُه ُثمَّ َأَمَر ِبَها َفَصلَّى َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َتاَبْت َت ,

 .2َعَلْيَها َوُدِفَنْت
 

 .ة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم ـصح: اخلالصة 
 
 
 
 
 

                                 
 
 . (51ص /  1ج ) -صحيح مسلم  2
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 .األمة احملصنة : املبحث احلادي عشر 

 
كما قدمنا يف واتفقوا أن االمة احملصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها :"قال ابن حزم  

 .1"جلدة واختلفوا يف التغريب والرجم   احلرة وانه ليس عليها اال مخسون 
 

 من وافقه
 

ن عليها نصف ما أذا تزوجت فزنت إمة ألا نأمجع العلماء على أو: قال ابن عبد الرب 
فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن ) :لقول اهلل عز وجل  2على احلرة البكر من اجللد

 . [ 26النساء ( ] على احملصنات من العذاب نصف ما 
  

أما اإلناث فإن العلماء أمجعوا على أن األمة إذا تزوجت وزنت أن : رشد وقال ابن
َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما } :لقوله تعاىل 3حدها مخسون جلدة 

   . [ 26النساء ]       { َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب
 
 
 
 

                                 
 
 (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 
 . (626ص /  1ج ) -االستذكار  2
 
 . (431ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  3
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 : اإلمجاعمستند

 
َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت } : اهلل عز وجل قال 

 . [ 26النساء ]   {ِمَن اْلَعَذاِب 
    
َمْخُزوِمىَّ َقاَل َأَمَرِنى ُعَمُرْبُن اْلَخطَّاِب ِفى ِفْتَيٍة َعْبَد اللَِّه ْبَن َعيَّاِش ْبِن َأِبى َرِبيَعَة اْلعن و

 .1ِمْن ُقَرْيٍش َفَجَلْدَنا َواَلِئَد ِمْن َواَلِئِد اإِلَماَرِة َخْمِسنَي َخْمِسنَي ِفى الزَِّنا
 
ُه َسْوَداَء َزَنْت ِإَلى َأَمٍة َل -صلى اهلل عليه وسلم-َأنَُّه َقاَل َأْرَسَلِنى َرُسوُل اللَِّه  َعْن َعِلىٍّو

 -صلى اهلل عليه وسلم-َفَوَجْدُتَها ِفى ِدَماِئَها َفَأَتْيُت النَِّبىَّ  -َقاَل  -أَلْجِلَدَها اْلَحدَّ 
 ...3«ِمْن ِنَفاِسَها َفاْجِلْدَها َخْمِسنَي 2ِإَذا َتَعاَلْت » َفَأْخَبْرُتُه ِبَذِلَك َفَقاَل ِلى 

 
 .ابن حزم  صحة اإلمجاع الذي نقله: اخلالصة 

 
 
 
 
 

                                 
 .باب َجاِمِع َما َجاَء ِفى َحدِّ الزَِّنا,  (132ص /  6ج ) -رواه مالك يف املوطأ  1

 . (14ص /  8ج ) -إرواء الغليل , حسن : قال األلباين 
فيه دليل على أنه ميهل من كان مريضا حىت يصح بالعني املهملة أي خرجت و" إذا تعالت من نفاسها : " قوله  2

  . (112ص /  1ج ) -نيل األوطار  .من مرضه
 .مسند علي بن أيب طالب ,  (152ص /  3ج ) -مسند أمحد   3
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 :الوطء احملرم غري الزنا , و فيه سبعة مطالب .  املبحث الثاين عشر 

  
 .حكم اللواط :  املطلب األول-
 

 .1"واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم:"قال ابن حزم
 

 :من وافقه 
 

 2. أمجع أهل العلم على حترمي اللواط : قال ابن قدامة 
 

 3.ى أن اللواط حرام وانه من الفواحش اتفقوا عل: قال ابن هبرية
 

وقد اختلف أهل العلم يف عقوبة الفاعل للواط واملفعول به بعد اتفاقهم : وقال النووي 
 4.على حترميه وأنه من الكبائر

 
 
 
 
 

                                 
  (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (166ص /  12ج ) -املغين  2
 . (266ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  3
 . (24ص /  22ج ) -ملهذب اجملموع شرح ا 4
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 :مستند اإلمجاع 

 
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من } : قال اهلل تعاىل 

{  إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون (82)العاملني 
 [. 81-82األعراف ]
 

 َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم. َأَتْأُتوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمنَي }:عاىلوقال ت
 [.155-156الشعراء ] { َبْل َأْنُتْم َقْوٌم َعاُدوَن

 
 . صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : صة اخلال  
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 .حكم السحاق:  املطلب الثاين -
 

 .1"واتفقوا أن سحق املرأة للمرأة حرام:"قال ابن حزم 
 

 : من وافقه 
 .2أمجع العلماء رمحهم اهلل على حترمي السحاق  
  
 

 :مستند اإلمجاع 
 

 {دوا عليهن أربعة منكم والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشه} 
هذه : بن حبر األصبهاين  قال جماهد واختاره أبو مسلم ,3جاء يف تفسريالبحر احمليط 

 .اآلية نزلت يف النساء
 ...هن احلبس إىل أن مينت أو يتزوجناملساحقة , جعل حّد: واملراد بالفاحشة هنا 

من املفسرين , إال ما الفاحشة هنا الزنا بإمجاع و: مث قال صاحب تفسري البحر احمليط
                                                                           . نقل عن جماهد وتبعه أبو مسلم يف أن املراد به املساحقة

 
 
 
 

                                 
 
  . (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
  (8ص /  316ج ) -شرح زاد املستقنع للشنقيطي ,تفسري ابن عجيبة. (211ص /  4ج ) -البحر املديد  2
 ...باختصار   (12ص /  4ج ) -البحر احمليط  3
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إذا أتى الرجل الرجل ":قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : عن أيب موسى قال 
 .1"املرأة فهما زانيتانفهما زانيان وإذا أتت املرأة 

 
 ". 2السحاق بني النساء زنا بينهن  ":َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  وقال

 
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 صحيح (ضعيف ) : األلباين الق( 233ص /  8ج ) -سنن البيهقي الكربى  1

 . (311ص /  4ج ) -وضعيف اجلامع الصغري 
 
ص /  1ج ) -ع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي مج, للطرباين  (53ص /  22ج ) -املعجم الكبري  2

اجلامع  - يف ضعيف اجلامع 3338: انظر حديث رقم ( ضعيف جدا : ) قال الشيخ األلباين  ,( 13216
 . (121ص /  1ج ) -الصغري وزيادته 
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 : حكم إتيان البهائم :  املطلب الثالث -
 

 .1"البهائم حرام إتيانواتفقوا أن :"قال ابن حزم 
 

 :من وافقه 
 

 .2أمجعت األمة على حرمة إتيان البهائم:قال الفخر الرازي 
 

 :مستند اإلمجاع 
  

ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت { } َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن } : َتَعاَلى قال اهلل 
سورة  .{َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن  َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء{ } َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِمنَي 

 . ( 5 - 6 )/املؤمنون 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 . (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
,  (216ص /  2ج ) - الروضة الندية شرح الدرر البهيةوانظر (111ص /  23ج ) -مفاتيح الغيب  2

 . (38ص /  12ج ) -اللباب يف علوم الكتاب  وانظر,  (158ص /  1ج ) -نيل األوطار  وانظر
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: َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقال  - َرِضَي اللَُّه َعْنُه -َوِلَما َرَوى َأُبو ُهَرْيَرَة 

الَِّذي َيْأِتي : َسَخِط اللَِّه, َوَعدَّ ِمْنُهُم  َأْرَبَعٌة ُيْصِبُحوَن ِفي َغَضِب اللَِّه َوُيْمُسوَن ِفي"
 .  1"اْلَبِهيَمَة 

 
َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقال  أيضًا –َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -َوِلَما َرَوى َأُبو ُهَرْيَرَة

  .  2"َمْلُعوٌن َمْن َأَتى َشْيًئا ِمَن اْلَبَهاِئِم  ":
  

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                 
ص /  4ج ) -البيهقي  -شعب اإلميان ,  (53ص /  1ج ) -املعجم األوسط يف األوسط  أخرجه الطرباين 1

 . (312ص /  11ج ) -السلسة الضعيفة  (ضعيف ) :قال األلباين ( 365

 (ضعيف جدا ) :قال األلباين  , (234ص /  8ج ) - ,طرباين يف األوسط أخرجه ال 2
 (312ص /  11ج ) -السلسة الضعيفة 
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 .الوطء احملرم للزوجة و ملك اليمني :  املطلب الرابع -
 

واتفقوا أن وطء احلائض من الزوجات وملك اليمني واحملرمة والصائم :"قال ابن حزم 
  .1"والصائمة واملعتكف واملظاهر الذي ظاهر منها حرام

 
 :من وافقه 

 
 :ض وطء احلائ

االستمتاع من احلائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص :)  2قال ابن قدامة 
 ....(والوطء يف الفرج حمرم هبما واإلمجاع

 
 :وطء احملرمة 

: ما فساد احلج باجلماع يف الفرج فليس فيه اختالف قال ابن املنذر أ: ) قدامهقال ابن 
 3...( شيء يف حال اإلحرام إال اجلماع انبإتيأمجع أهل العلم على أن احلج ال يفسد 

 . 4(الوطء إذا حرم يف العبادة أفسدها كاحلج والصوم )  : -رمحه اهلل  –وقد قال 
 

مل خيتلف العلماء يف أنه ممنوع من وطء النساء حىت :  6صحيح ابن خزمية وجاء يف
 . يطوف طواف الزيارة

                                 
 
 (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (384ص /  1 ج) -املغين  2
 .  (322ص /  3ج ) - املصدر السابق  3
 . (131ص /  3ج ) - املصدر السابق  4
 . (323ص /  4ج ) -صحيح ابن خزمية  6
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  :وطء الصائم 

يف الفرج فأنزل أو مل ل العلم خالفا يف أن من جامع ال نعلم بني أه: ) قدامهقال ابن 
الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا وقد دلت األخبار  نوينزل أو د

 .1(الصحيحة على ذلك
 

  . 2(الوطء إذا حرم يف العبادة أفسدها كاحلج والصوم ) : -رمحه اهلل  –وقد قال 
 

 :وطء  املعتكف 
  .(عتكاف حمرم باإلمجاعالوطء يف اال :)قدامهقال ابن 

 
 :وطء املظاهر 

املظاهر حيرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر وليس يف ذلك اختالف  :) 3قدامهقال ابن 
{ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } : إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما لقول اهلل تعاىل 

وأكثر أهل { يتماسا  فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن} : وقوله سبحانه 
 – رمحه اهلل –وذكر ...  العلم على أن التكفري باالطعام مثل ذلك وأنه حيرم وطؤها

 .(اخلالف يف ذلك 
 
 
 
 

                                 
 . (68ص /  3ج )  -املغين  1
 . (131ص /  3ج ) -صدر السابقامل 2
 .(651ص /  8ج ) -صدر السابقامل 3
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ليس يف ذلك أنه املظاهر حيرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر وذكر أن فابن قدامه 
جواز  يف اخلالف – رمحه اهلل –وذكر , اختالف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما

 . التكفري باالطعام قبل أن يكفر إذا كان الوطء
 

 :وطء احلائض 
ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال } : ل اهلل تعاىل اق

 [.222: البقرة ].{تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم اهلل 
 
 

 :وطء احملرمة 
َلا َيْنِكُح اْلُمْحِرُم َوَلا  :"َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اَنْبِن َعفَّ َعْن ُعْثَمان

 .1"ُيْنَكُح َوَلا َيْخُطُب
 

ِإَذا َرَمى َأَحُدُكْم َجْمَرَة  :"َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت
فدل ذلك على أن النساء حراٌم على احملرم , 2"َقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ َشْيٍء ِإلَّا النَِّساَءاْلَعَقَبِة َف

 .قبل ذلك 

                                 
 .ِنَكاِح اْلُمْحِرِم َوَكَراَهِة ِخْطَبِتِه َباب َتْحِرمِي ( 215ص /  1ج ) -صحيح مسلم  1
 
َقاَل َأُبو َداُود َهَذا َحِديٌث َضِعيٌف اْلَحجَّاُج َلْم َيَر الزُّْهِريَّ َوَلْم َيْسَمْع  (331ص /  6ج ) -سنن أىب داود  2

 -لغليل إرواء ا ,(218ص /  5ج ) -صحيح أيب داود  (حديث صحيح) –رمحه اهلل  –وقال األلباين ,  ِمْنُه
أن  -إذا أنتم رميتم اجلمرة -إن هذا يوم ُرخَص لكم" وقال يف حديث أم سلمة وهوبلفظ,  (236ص /  4ج )

من كل ما ُحِرْمُتم منه إال النساء, فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت؛ِصْرُتْم ُحُرمًا, كهيئتكم -يعين -َتِحلوا
صحيح أيب انظر,  إسناده حسن صحيح:-رمحه اهلل  –ل األلباين اق ".قبل أن ترموا اجلمرة, قبل أن تطوفوا به 

  (242-231ص /  5ج ) -داود 
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 :وطء الصائم 

َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم :" َقاَل - َرِضَي اللَُّه َعْنُه -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
 َقاَل َوَقْعُت َعَلى اْمَرَأِتي ِفي َرَمَضاَن؟َوَما َأْهَلَكَك  : َقاَل, َرُسوَل اللَِّه  َهَلْكُت َيا : َفَقاَل

َفَهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن  : َقاَل ,َلا ,َقاَل ؟ َهْل َتِجُد َما ُتْعِتُق َرَقَبًة: َقاَل  ,
 ُثمَّ َجَلَس : َقاَل , َلا: َقاَل ؟ُتْطِعُم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا َفَهْل َتِجُد َما : َقاَل  ,َلا : َقاَل؟ ُمَتَتاِبَعْيِن

 َأْفَقَر ِمنَّا:َقاَل  , َتَصدَّْق ِبَهَذا : َفَقاَل ,َفُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرٍق ِفيِه َتْمٌر ,
َفَضِحَك النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى , ِمنَّا  َفَما َبْيَن َلاَبَتْيَها َأْهُل َبْيٍت َأْحَوُج ِإَلْيِه ,

 .1"اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك : ُثمَّ َقاَل , َبَدْت َأْنَياُبُه
 

 :وطء املعتكف 
ْقَرُبوَها َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل َت}:قال تعاىل 

 (181) {َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
َتْغِليِظ َتْحِرمِي اْلِجَماِع ِفي َنَهاِر َرَمَضاَن َعَلى الصَّاِئِم َوُوُجوِب  باب - (421ص /  6ج ) -صحيح مسلم  1

,  - ُب َعَلى اْلُموِسِر َواْلُمْعِسِر َوَتْثُبُت ِفي ِذمَِّة اْلُمْعِسِر َحتَّى َيْسَتِطيَعاْلَكفَّاَرِة اْلُكْبَرى ِفيِه َوَبَياِنَها َوَأنََّها َتِج
َقْد َفَرَض اللَُّه َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم َواللَُّه َمْوَلاُكْم } َباب َقْوِلِه َتَعاَلى - (422ص /  22ج ) -صحيح البخاري 

 . -ى َتِجُب اْلَكفَّاَرُة َعَلى اْلَغِنيِّ َواْلَفِقرِيَمَت{َوُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 
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 : إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما وطء املظاهر

: سبحانه  ال وق ,[ 3: اجملادلة ] {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } : ل اهلل تعاىل اق
 [ .4:اجملادلة ] {من قبل أن يتماسا  فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني} 
 

 باإلطعامالتكفري  إذا كانإال يف الظهار , صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
 .قبل أن يكفر جواز الوطء اخلالف يف – رمحه اهلل –فقد ذكر ابن قدامة  , 
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 .سابقةإقامة احلد يف املطالب األربعة ال:  املطلب اخلامس -
 

 وإتيانواتفقوا أنه ال حد يف شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط :"قال ابن حزم 
  .1"اختلفوا أيف ذلك حد أم ال فإهنمالبهائم 

 
 :من وافقه 

 
ان ال  إلمجاعهمفرجا حمرما عليه وطؤه يلزمه احلد  وطءليس كل من  : 2عمر أبوقال 

 .3 مةأ أوحائضا وهي له زوجة  أوحمرمة  أومعتكفة  أوصائمة  وطءحد على من 
 

َوِإنََّما َيِجُب ِفيِه . ؛ ألَِنَُّه َلْيَس ِزًنى  4اتََّفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َأنَُّه اَل َحدَّ ِفي السَِّحاِق وقد
 . التَّْعِزيُر ؛ ألَِنَُّه َمْعِصَيٌة 

 
 
 
 
 

                                 
 
 . (131ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 .هو ابن عبدالرب  
 . (623ص /  1ج ) -االستذكار  3
 (56ص /  6ج ) -الفقه على املذاهب األربعة وانظر ,  (262ص /  24ج ) -املوسوعة الفقهية الكويتية  4

 .ي لعبد الرمحن اجلزير
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 :مستند اإلمجاع 

 
, يرتِّب الشرع عليها احلد ألن احلدود تستفاد من جهة الشرع وهذه احملرمات مل 

 :وإما التوبة وإليك األدلة , وإما التعزير , فعفوبتها إما الكفارة 
 

َجاَء َرُجٌل ِإَلى ": َقاَل - َرِضَي اللَُّه َعْنُه -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ,حال الصيام  الوطء:أواًل
َقاَل ؟َوَما َأْهَلَكَك  : َقاَل, ا َرُسوَل اللَِّه َهَلْكُت َي : النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

َفَهْل  : َقاَل ,َلا ,َقاَل ؟ َهْل َتِجُد َما ُتْعِتُق َرَقَبًة: َقاَل  , َوَقْعُت َعَلى اْمَرَأِتي ِفي َرَمَضاَن
ا ُتْطِعُم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا َفَهْل َتِجُد َم: َقاَل  ,َلا : َقاَل؟ َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن

 : َفَقاَل ,َفُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرٍق ِفيِه َتْمٌر , ُثمَّ َجَلَس : َقاَل , َلا: َقاَل ؟
َفَضِحَك النَِّبيُّ , ِه ِمنَّا َفَما َبْيَن َلاَبَتْيَها َأْهُل َبْيٍت َأْحَوُج ِإَلْي , َأْفَقَر ِمنَّا:َقاَل  , َتَصدَّْق ِبَهَذا

 .1"اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك : ُثمَّ َقاَل , َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُه
 

من وطئ يف هنار رمضان  صلى اهلل عليه وسلم أن عقوبةبيِّن النيب : وجه االستشهاد 
 .ومل ُيِقم عليه احلد , هي الكفارة 

 
 
 
 

 :حال الظهار الوطء
                                 

َتْغِليِظ َتْحِرمِي اْلِجَماِع ِفي َنَهاِر َرَمَضاَن َعَلى الصَّاِئِم َوُوُجوِب  باب - (421ص /  6ج ) -صحيح مسلم  1
,  - ِطيَعِر َحتَّى َيْسَتاْلَكفَّاَرِة اْلُكْبَرى ِفيِه َوَبَياِنَها َوَأنََّها َتِجُب َعَلى اْلُموِسِر َواْلُمْعِسِر َوَتْثُبُت ِفي ِذمَِّة اْلُمْعِس

َقْد َفَرَض اللَُّه َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم َواللَُّه َمْوَلاُكْم } َباب َقْوِلِه َتَعاَلى - (422ص /  22ج ) -صحيح البخاري 
 . -َمَتى َتِجُب اْلَكفَّاَرُة َعَلى اْلَغِنيِّ َواْلَفِقرِي{َوُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 
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الَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم مَّا ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم ِإْن ُأمََّهاُتُهْم ِإالَّ الالَِّئي }:قال تعاىل

لَِّذيَن َوا( 2)َوَلْدَنُهْم َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر 
ُيَظاِهُروَن ِمن نَِّساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مِّن َقْبِل َأن َيَتَماسَّا َذِلُكْم 

َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمن َقْبِل ( 3)ُتوَعُظوَن ِبِه َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرٌي 
َتَماسَّا َفَمن لَّْم َيْسَتِطْع َفِإْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا َذِلَك ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوِتْلَك َأن َي

 [.4-2:اجملادلة ]{(4)ُحُدوُد اللَِّه َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم 
 

 .أن العقوبة هي الكفارة وليس احلد  بّين سبحانه: وجه االستشهاد 
 

  :حال اإلحرام  الوطء:ثانيًا
 

وعلي بن  عمر بن اخلطابف , فيه الكفارة كما أفىت بذلك بعض الصحابة وليس يف احلد
سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو  -عنهم  رضي اهلل تعاىل - ةهرير ووأب أيب طالب

مث عليهما احلج من قابل , ينفذان لوجههما حىت يقضيا حجهما  :فقالوا؟ حمرم باحلج 
فإذا أهال باحلج عام قابل تفرقا :  - رضي اهلل عنه -وقال علي بن أيب طالب ,واهلدي ,

 .1 حىت يقضيا حجهما
 
 
 
 
 : حال احليض  الوطء 

                                 
 . (151ص /  6ج ) -سنن البيهقي الكربى  1
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ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال } : ل اهلل تعاىل اق
: ة البقر].,{من حيث أمركم اهلل  فأتوهنتقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن 

 .ومل يذكر اهلل حدًا على من يرتكب ذلك [.222
 

اْمَرَأَتُه َوِهَى  يأيت الذي يف -صلى اهلل عليه وسلم- النيبَعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن وقد روي 
 . 1«َيَتَصدَُّق ِبِديَناٍر َأْو ِنْصِف ِديَناٍر » َحاِئٌض َقاَل 

 
 . ذكر الكفارة حدًّا وإمنا  –صلى اهلل عليه وسلم  –ومل يذكر النيب 

 
 
 

 : عتكاف حال اال الوطء

                                 
ِديَناٌر َأْو ِنْصُف » َقاَل َأُبو َداُوَد َهَكَذا الرَِّواَيُة الصَِّحيَحُة َقاَل , (128ص /  1ج ) -م  -سنن أىب داود  1

 -آداب الزفاف  , (218ص /  1ج ) -إرواء الغليل كما يف  وصححه األلباين.َوُربََّما َلْم َيْرَفْعُه ُشْعَبُة. «ِديَناٍر 
 .وذكر بعض كالم أهل العلم فيه , (62ص /  1ج )
: َقاَل ُشْعَبُة (324ص /  3ج )   - الدراميسنن وجاء يف  .(181ص /  6ج ) -يف مسنده أمحدوأخرجه   

ْفِظَك َوَدْع َما َقاَل َحدِّْثَنا ِبِح: َفَقاَل َبْعُض اْلَقْوِم . َفُهَو َمْرُفوٌع , َوَأمَّا ُفاَلٌن َوُفاَلٌن َفَقاُلوا َغْيُر َمْرُفوٍع حفظيَأمَّا 
َقاَل . الدُّْنَيا ُعُمَر ُنوٍح َوَأنِّى َحدَّْثُت ِبَهَذا َأْو َسَكتُّ َعْن َهَذا يفَواللَِّه َما ُأِحبُّ َأنِّى ُعمِّْرُت : َفَقاَل . ُفاَلٌن َوُفاَلٌن
ْيِد ْبِن اْلَخطَّاِب َوَكاَن َواِلَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َعَلى َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َزْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َز: َأُبو ُمَحمٍَّد 

الدَِّم َفَعَلْيِه ِديَناٌر َوِفى الصُّْفَرِة ِنْصُف  يفَمْن َأَتى اْمَرَأَتُه »  : بلفظ , وعند الدارقطين أتى بألفاظ خمتلفة,  اْلُكوَفِة
   «ِديَناٍر 

اْلِعَراِك ِبَصَدَقٍة ِديَناٍر َوِإْن َوِطَئَها َبْعَد َأْن َتْطُهَر  يفَأَمَر اْلَواِطَئ  -لى اهلل عليه وسلمص-ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه  :وبلفظ  
 .َوَلْم َتْغَتِسْل َفَصَدَقُتُه ِنْصُف ِديَناٍر

ص /  1ج )  - سنن الدارقطين. «ٍر َمْن َوَقَع َعَلى اْمَرَأِتِه َوِهَى َحاِئٌض َفْلَيَتَصدَّْق ِبِديَناٍر َأْو ِنْصِف ِديَنا» :وبلفظ 
52) . 
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َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل َتْقَرُبوَها }:قال تعاىل
 ,فنهى سبحانه عن ذلك  (181:البقرة){َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن 

 .فالواجب عليه التوبة , ومل يذكر عليه احلد وال الكفارة 
 

 : السحاق 
فوجب هبا التعزير دون احلد  إيالجمباشرة من غري  ألهناجيب فيه التعزير دون احلد 

 1.كمباشرة الرجل املرأة فيما دون الفرج
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نسبة الولد يف الوطء الذي ليس فيه حد :  املطلب السادس -

                                 
 . (28ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  1
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 .1"واتفقوا أن الولد يف الوجوه اليت ذكرنا أنه ال حد فيها الحق بأبيه:"قال ابن حزم 
 

  :من وافقه 
ولد  بأحدانه ال يلحق  -ال خالف بينهم فيما علمته  -مجع العلماء أ :عمر أبوقال 

ملك فالولد الحق بصاحب  كان نكاح او فإذاملك ميني  أومن نكاح  إاليستلحقه 
 .2الفراش على كل حال

 
 :مستند اإلمجاع 

 
اْلَوَلُد : )النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال : َقاَل  -رضي اهلل عنه  -ُهَرْيَرَة يَأَب عن

 .3(ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر
 

 .ة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم ــــــــصح: اخلالصة 
 
 
 
 
 
 

 .إحلاق  الولد  بأبيه يف وطء املطلق طالقًا رجعيًا:  املطلب السابع -

                                 
 
  (132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
  . (154ص /  1ج ) -االستذكار 2
 . (81ص /  21ج ) -صحيح البخاري  3
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واختلفوا أن وطء املطلق الذي طلق طالقا رجعيا مكروه واتفقوا أن :"قال ابن حزم  

 .1"الولد به الحق
 

  :من وافقه 
 

د ول بأحدانه ال يلحق  -ال خالف بينهم فيما علمته  -مجع العلماء أ :عمر أبوقال 
كان نكاح او ملك فالولد الحق بصاحب  فإذاملك ميني  أومن نكاح  إاليستلحقه 

 .2الفراش على كل حال
 

 :مستند اإلمجاع 
 

تعتد للوفاة وترثه ويرثها ويباح له  فهي زوجة"املطلقة طالقًا رجعيًا مادامت يف العدة 
قال : اَلَق أنه - رضي اهلل عنه -ُهَرْيَرَة يَأَب وقد جاء عن,  فهي فراش له 3"وطؤها

 .4(اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر: )النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
 

 .حة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم ص: اخلالصة 
 
 

       .أثر اإلسالم أو الذمة على احلريب الزاين: املبحث الثالث عشر 
                                 

 
 (132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
  . (154ص /  1ج ) -االستذكار 2
 .بتصرف ... (314ص /  2ج ) -املغين  3
 . (81ص /  21ج ) -صحيح البخاري  4
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حد زنا كان منه قبل  إسالمه ال يقام عليه بعد ذمته أو واتفقوا أن احلريب:"قال ابن حزم

ذلك وال قتل مسلم أو غريه وال قذف وال مخر وال سرقة وال يغرم ما أتلف من مال 
 .1"املسلم أو غريه

 
 :من وافقه 

 
, َأْو َدَخَل  َوَلا َأْعَلَم ِخَلاًفا ِفي َأنَّ اْلَكاِفَر اْلَحْرِبيَّ , إَذا َأْسَلَم: َفْصٌل :) 2املغينجاء يف 

 . (إَلْيَنا ِبَأَماٍن , َبْعَد َأْن اْسَتْوَلى َعَلى َماِل ُمْسِلٍم َفَأْتَلَفُه , َأنَُّه َلا َيْلَزُمُه َضَماُنُه
 .(اوأما احلريب الكافر فال يؤخذ بشيء يف كفره إمجاًع: )  3اإلنصافويف 

 
كتاب اهلل  ها مستندإمجاًع و هلذا أمجع املسلمون: ) - 4ابن تيمية –قال شيخ اإلسالم  

و سنة نبيه الظاهرة أن الكافر احلريب إذا أسلم مل يؤخذ مبا كان أصابه من املسلمني من 
 ( . دم أو مال أو عرض

 
فقد ثبت بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )  6منهاج السنة النبويةوقال يف 

 مسلما أو أتلف ما له مث أسلم مل  املتواترة واتفاق املسلمني أن الكافر احلريب إذا قتل
 

                                 
 
 (132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (11ص /  21ج ) -املغين  2
 . (225ص /  12ج ) - للماوردي اإلنصاف 3
 . (338ص /  1ج ) -الصارم املسلول  4
 . (253-252ص /  4ج ) -البن تيمية منهاج السنة النبوية  6
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يضمنه بقود وال دية وال كفارة مع أن قتله له كان من أعظم الكبائر ألنه كان متأوال 
 ( .وإن كان تأويله فاسدا

 
 :مستند اإلمجاع 

 
مث أسلم مل يكن عليه  وأما احلريب إذا قتل مسلمًا ,:  1قال البيهقي يف السنن الصغرى

لى اهلل عليه وسلم مث أسلم , فلم يقد منه , وقال النيب محزة ص2وحشي  قود , قتل
أما علمت يا عمرو أن اإلسالم يهدم ما : ) ) صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن  العاص 

 . 3( (كان قبله 
 
َرُجاًل ِمَن  ِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأَلْسَوِد َأنَُّه َأْخَبَرُه َأنَُّه َقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه َأَرَأْيَت ِإْن َلِقيُتع

ُثمَّ اَلَذ ِمنِّى ِبَشَجَرٍة َفَقاَل َأْسَلْمُت . اْلُكفَّاِر َفَقاَتَلِنى َفَضَرَب ِإْحَدى َيَدىَّ ِبالسَّْيِف َفَقَطَعَها
اَل »  -صلى اهلل عليه وسلم-َأَفَأْقُتُلُه َيا َرُسوَل اللَِّه َبْعَد َأْن َقاَلَها َقاَل َرُسوُل اللَِّه . ِللَِّه
َقاَل َفُقْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَُّه َقْد َقَطَع َيِدى ُثمَّ َقاَل َذِلَك َبْعَد َأْن َقَطَعَها َأَفَأْقُتُلُه . «ُتْلُه َتْق

اَل َتْقُتْلُه َفِإْن َقَتْلَتُه َفِإنَُّه ِبَمْنِزَلِتَك َقْبَل َأْن »  -صلى اهلل عليه وسلم-َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
 .4«نََّك ِبَمْنِزَلِتِه َقْبَل َأْن َيُقوَل َكِلَمَتُه الَِّتى َقاَل َتْقُتَلُه َوِإ

 
 

                                 
  . (185ص /  1ج ) -للبيهقي  السنن الصغرى 1
حىت قدمت على رسول اهلل صلى اهلل : )...قال وحشي , قصة قتل وحشي حلمزة ثبتت يف صحيح البخاري 2

قلت قد كان من األمر ما ( . أنت قتلت محزة ) قلت نعم قال ( . آنت وحشي ) عليه و سلم فلما رآين قال 
 .(1414ص /  4ج )  -صحيح البخاري ( . تستطيع أن تغيب وجهك عين  فهل) بلغك قال 

 .باب َكْوِن اإِلْساَلِم َيْهِدُم َما َقْبَلُه َوَكَذا اْلِهْجَرُة َواْلَحجُّ (18ص /  1ج ) -م  -صحيح مسلم  3
بخاري صحيح ال ,باب َتْحِرمِي َقْتِل اْلَكاِفِر َبْعَد َأْن َقاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه  (55ص /  1ج ) -م  -صحيح مسلم  4
 . كتاب الديات (2616ص /  5ج )  -



 

- 111 - 

 

 

 .1وإن كان تأويله فاسدا ألنه كان متأواًلو
  

 .صـــحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (253-252ص /  4ج ) -البن تيمية منهاج السنة النبوية  1
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 .حد املتحرك يف الزنا يف الوطء الواحد حركات كثرية: املبحث الرابع عشر 
 

 واتفقوا أن من حترك يف الزنا يف وطء واحد حركات كثرية أن حداًّ:"بن حزم قال ا
 .1"ا يلزمهواحًد

 
  :من وافقه 

 واحد  ومل حيد فحدٌّ ومن زىن مرارًا: قال : مسألة : "جاء يف املغين 
ومجلته أن ما يوجب احلد من الزنا والسرقة والقذف وشرب اخلمر إذا تكرر قبل  

كل من  هذا أمجع على: قال ابن املنذر , واحد بغري خالف علمناه إقامة احلد أجزأ حد 
 .2"  حنفظ عنه من أهل العلم

  
 : مستند اإلمجاع 

 
 .واجلنس واحد فيكفي حد واحد ,  3ألنه خالص حق اهلل تعاىل

فإذا كان من زىن مرارًا يقام عليه حٌد واحد؛ فمن باب أوىل أال يقام إال حٌد واحد يف  
 .  واحدة من زىن مرًة

 
 .صـــحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 
 

                                 
 
  . (133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (112ص /  12ج ) -املغين  2
 . (144ص /  5ج ) -كشاف القناع 3
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 .أثر إيالج احلشفة يف إقامة احلد: املبحث اخلامس عشر 
 
 .1"مرة للحشفة وحده جيب احلد بإيالج أنواتفقوا :"قال ابن حزم  
 

                                            :                                                                          من وافقه 
 
 :  2اجملموع شرح املهذبجاء يف  

غياب احلشفة يف : األوىل: قلت فيه مسألتان..( جيب به احلد الذي والوطء)قوله 
 . تتعلق بذلك ال مبا دونه وهذا ما ال خالف فيه الوطءالفرج فإن أحكام 

  
 :مستند اإلمجاع 

 
ِد اللَِّه َقاَل َجاَءِت اْلَيُهوُد ِبَرُجٍل َواْمَرَأٍة ِمْنُهْم َزَنَيا َفَقاَل اْئُتوِنى ِبَأْعَلِم َعْن َجاِبِرْبِن َعْب 

َقااَل . «َكْيَف َتِجَداِن َأْمَر َهَذْيِن ِفى التَّْوَراِة » َرُجَلْيِن ِمْنُكْم َفَأَتْوُه ِباْبَنْى ُصوِرَيا َفَنَشَدُهَما 
َذا َشِهَد َأْرَبَعٌة َأنَُّهْم َرَأْوا َذَكَرُه ِفى َفْرِجَها ِمْثَل اْلِميِل ِفى اْلُمْكُحَلِة َنِجُد ِفى التَّْوَراِة ِإ

 َقااَل َذَهَب ُسْلَطاُنَنا َفَكِرْهَنا اْلَقْتَل َفَدَعا . «َفَما َيْمَنُعُكَما َأْن َتْرُجُموُهَما » َقاَل . ُرِجَما
 
 
 
 
 

                                 
 

 . (133ص /  1ج ) -ع مراتب اإلمجا 1
 . (22 ص/  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  2
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ِبالشُُّهوِد َفَجاُءوا ِبَأْرَبَعٍة َفَشِهُدوا َأنَُّهْم َرَأْوا َذَكَرُه  -صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه 
 1.ِبَرْجِمِهَما -صلى اهلل عليه وسلم-اْلُمْكُحَلِة َفَأَمَر َرُسوُل اللَِّه  يفَفْرِجَها ِمْثَل اْلِميِل  يف
 

 ي َفْرِجَها ِمْثَل اْلِميِل ِفي اْلُمْكُحَلِةَذَكَرُه ِفَفَجاُءوا ِبَأْرَبَعٍة َفَشِهُدوا َأنَُّهْم َرَأْوا :"الشاهد 
 ". َفَأَمَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرْجِمِهَما

  
 .صحة اإلمجاع الذي نفله ابن حزم : اخلالصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  وراو الدارقطين يف  .باب ِفى َرْجِم اْلَيُهوِديَّْيِن ( 255ص /  4ج ) -م  -سنن أىب داود  1

 (186ص /  12ج ) -مكنز  -سنن الدارقطىن مع اختالف  النذور
 . َتَفرََّد ِبِه ُمَجاِلٌد َوَلْيَس ِباْلَقِوىِّ
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 حد شرب اخلمر: الفصل الثاين  
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 :وفيه سبعة مباحث , مر حد شرب اخل: الفصل الثاين  
 

 .فيه الشروط و انتفت عنه املوانع شارب اخلمر الذي توفرت: املبحث األول 
 

من عصري العنب وقد  من شرب نقطة مخر وهو يعلمها مخرا أنواتفقوا :"قال ابن حزم 
سكار ومل يتب وال طال األمر وظفر ساعة شرهبا ومل يكن يف دار إلابلغ ذلك حد 

كان حني شربه لذلك عاقال مسلما بالغا غري مكره  إذاجيب عليه  الضرب أناحلرب 
 .1"وال سكران سكر أو مل يسكر

 
 :من وافقه 

 
وقد أمجعوا على أن قليل اخلمر من العنب فيه من احلد مثل ما يف :"قال ابن عبد الرب 

 .2"كثريها وال يراعى السكر فيها
 
فإنه ثابت بسنة رسول اهلل صلى اهلل : وأما حد الشرب :" قال شيخ االسالم ابن تيمية 

 3".عليه و سلم وإمجاع املسلمني
 
 
 
 
 

                                 
 (133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (3ص /  8ج ) -االستذكار  2
 . (131ص /  1ج ) -السياسة الشرعية  3
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وأما اخلمر فقد أمجع املسلمون على حترمي شرب اخلمر وأمجعوا على :"  قال النووي
وأمجعت األمة على أن الشارب ...وجوب احلد على شارهبا سواء شرب قليال أو كثريا

 1..." حيد سواء سكر أم ال 
 

هذا احلد قد ثبت عن النيب صلى  :"رار املتدفق على حدائق األزهار يل اجلالسوجاء يف 
اهلل عليه وسلم ثبوتا متواترا ال شك فيه وال شبهة لكن مل يقع االتفاق على مقدار 

 .2"معني
  

 :مستند اإلمجاع 
 

ْمِر ِباْلَجِريِد َجَلَد ِفى اْلَخ -صلى اهلل عليه وسلم -َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َنِبىَّ اللَِّه 
َفَلمَّا َكاَن ُعَمُر َوَدَنا النَّاُس ِمَن الرِّيِف َواْلُقَرى َقاَل َما . َوالنَِّعاِل ُثمَّ َجَلَد َأُبو َبْكٍر َأْرَبِعنَي

. َتَرْوَن ِفى َجْلِد اْلَخْمِر َفَقاَل َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف َأَرى َأْن َتْجَعَلَها َكَأَخفِّ اْلُحُدوِد
 .3َقاَل َفَجَلَد ُعَمُر َثَماِننَي

 
َكاَن اْسُمُه  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َأنَّ َرُجاًل َعَلى َعْهِد النَِّبىِّ 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -َعْبَد اللَِّه , َوَكاَن ُيَلقَُّب ِحَماًرا , َوَكاَن ُيْضِحُك َرُسوَل اللَِّه 
 َقْد َجَلَدُه ِفى الشََّراِب , َفُأِتَى ِبِه َيْوًما َفَأَمَر ِبِه  -صلى اهلل عليه وسلم  -لنَِّبىُّ , َوَكاَن ا

 
 
 
 

                                 
 . (318-211ص /  11ج ) -شرح النووي على مسلم  1
 . (865ص /  1ج ) - للشوكاينالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  2
 .باب َحدِّ اْلَخْمِر (126ص /  6ج )صحيح مسلم  3
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صلى اهلل  -َفَقاَل النَِّبىُّ . َفُجِلَد , َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم اللَُّهمَّ اْلَعْنُه َما َأْكَثَر َما ُيْؤَتى ِبِه 
 . 1«ُه , َفَواللَِّه َما َعِلْمُت َأنَُّه ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه اَل َتْلَعُنو»  -عليه وسلم 

 
َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َجْعَفٍر ُقْم  حينما أيت بشارب مخر قال  -رضي اهلل عنه  –  وعلي 

َجَلَد النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه : َقاَل ُثمَّ, َفاْجِلْدُه َفَجَلَدُه َوَعِليٌّ َيُعدُّ َحتَّى َبَلَغ َأْرَبِعنَي َفَقاَل َأْمِسْك 
 .2َثَماِننَي َوُكلٌّ ُسنٌَّة َوَهَذا َأَحبُّ ِإَليَّ  َأْرَبِعنَي َوُعَمُر  َوَجَلَد َأُبو َبْكر َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبِعنَي

 
 .صـــحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ِمْن َلْعِن َشاِرِب اْلَخْمِر َوِإنَُّه َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمَن باب َما ُيْكَرُه  - ( 216ص /  22ج ) - صحيح البخاري  1

 . - اْلِملَِّة
 .باب َحدِّ اْلَخْمِر  (84ص /  1ج ) -صحيح مسلم  2
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 :ر على األحرار  , و فيه ثالثة مطالب إقامة حد شرب اخلم: املبحث الثاين 
 

 .احلد األدىن املتفق عليه يف ضرب احلر: املطلب األول 
 

 .1"احلد أن يكون مقدار ضربه يف ذلك أربعني أنواتفقوا :"قال ابن حزم 
 

 :من وافقه 
ِباتَِّفاِق  َفَيِجُبَأمَّا  َشاِرُب اْلَخْمِر . اْلَحْمُد ِللَِّه ":  -ابن تيمية  – قال شيخ االسالم

َفِإنَّ . اْلَأِئمَِّة َأْن ُيْجَلَد اْلَحدَّ إَذا َثَبَت َذِلَك َعَلْيِه, َوَحدُُّه َأْرَبُعوَن َجْلَدًة, َأْو َثَماُنوَن َجْلَدًة
 .2"اٌع َمْشُهوٌرَجْلَدُه َثَماِننَي َجاَز ِباتَِّفاِق اْلَأِئمَِّة, َوِإْن اْقَتَصَر َعَلى اْلَأْرَبِعنَي َفِفي اْلِإْجَزاِء ِنَز

 
 .واختلفوا يف حد الشارب : "وقال ابن هبرية 

 :مث قال ...فذكر أن بعض األئمة األربعة يقول بالثمانني وبعضهم يقول باألربعني ...  
ذلك على  مجعوا على أن ذلك يف حق األحرار , فأما العبيد فإهنم على النصف منأو
 .3"صل كل واحد منهم أ
 
 
 
 
 
 

                                 
  
 (133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (421ص /  3ج ) -الفتاوى الكربى   2
 . (214ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  3
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 :أدلتهم 
 

اْلَخْمِر ِبالنَِّعاِل َواْلَجِريِد  يفَكاَن َيْضِرُب  -صلى اهلل عليه وسلم-النيبَأَنٍس َأنَّ  َعْن
  .1ََأْرَبِعني

  
َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َجْعَفٍر ُقْم َفاْجِلْدُه  نما أيت بشارب مخر قال حي -رضي اهلل عنه  –  وعلي

َجَلَد النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه :  َقاَل,  َبِعنَي َفَقاَل َأْمِسْك ُثمََّفَجَلَدُه َوَعِليٌّ َيُعدُّ َحتَّى َبَلَغ َأْر
 .2َثَماِننَي َوُكلٌّ ُسنٌَّة َوَهَذا َأَحبُّ ِإَليَّ  َأْرَبِعنَي َوُعَمُر  َوَجَلَد َأُبو َبْكر َوَسلََّم َأْرَبِعنَي

 
ضرب أربعني ولكن هذا عند لكن مل أجد عند البخاري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  

 .مسلم 
 

أنه : وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليه و سلم : " -ابن تيمية  –قال شيخ اإلسالم 
ضرب يف اخلمر باجلريد والنعال أربعني وضرب أبو بكر رضي اهلل عنه أربعني وضرب 

 3..."عمر يف خالفته مثانني وكان علي رضي اهلل عنه يضرب مرة أربعني ومرة مثانني
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .باب َحدِّ اْلَخْمِر ( 126ص /  6ج ) -م  -صحيح مسلم  1
 .باب َحدِّ اْلَخْمِر  (84ص /  1ج ) -صحيح مسلم  2
 . (131ص /  1ج ) -السياسة الشرعية  3
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 هل يوجد خمالف ؟
 

هذا احلد قد ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ثبوتا : "  -رمحه اهلل - قال الشوكاين
متواترا ال شك فيه وال شبهة لكن مل يقع االتفاق على مقدار معني بل حاصل ما روى 

ا , وغريمه1باجلريد والنعال كما يف الصحيحنيأنه صلى اهلل عليه وسلم جلد يف اخلمر 
 . من حديث أنس

 
  ويف البخاري2" أنه جلد جبريدتني حنو أربعني  ", وغريه من حديثه ملويف رواية ملس

أنه صلى اهلل عليه وسلم أمر من كان يف البيت أن  " وغريه من حديث عقبة بن احلارث
 . 3"يضربوه فضربوه باجلريد والنعال

 
 

                                 
 (286ص /  22ج ) -صحيح البخاري  1

ِباْلَجِريِد َوالنَِّعاِل , َضَرَب ِفى اْلَخْمِر  -صلى اهلل عليه وسلم  -َأنَّ النَِّبىَّ  -رضى اهلل عنه  -َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
 .َوَجَلَد َأُبو َبْكٍر َأْرَبِعنَي 

 (126ص /  6ج ) -صحيح مسلم 
َجَلَد ِفى اْلَخْمِر ِباْلَجِريِد َوالنَِّعاِل ُثمَّ َجَلَد َأُبو َبْكٍر  -صلى اهلل عليه وسلم-َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َنِبىَّ اللَِّه 

ْوٍف َن ُعَمُر َوَدَنا النَّاُس ِمَن الرِّيِف َواْلُقَرى َقاَل َما َتَرْوَن ِفى َجْلِد اْلَخْمِر َفَقاَل َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعَفَلمَّا َكا. َأْرَبِعنَي
 .َقاَل َفَجَلَد ُعَمُر َثَماِننَي. َأَرى َأْن َتْجَعَلَها َكَأَخفِّ اْلُحُدوِد

 
ُأِتَى ِبَرُجٍل َقْد  -صلى اهلل عليه وسلم-َماِلٍك َأنَّ النَِّبىَّ َعْن َأَنِس ْبِن  (126ص /  6ج ) -صحيح مسلم  2

َقاَل َوَفَعَلُه َأُبو َبْكٍر َفَلمَّا َكاَن ُعَمُر اْسَتَشاَر النَّاَس َفَقاَل َعْبُد الرَّْحَمِن . َشِرَب اْلَخْمَر َفَجَلَدُه ِبَجِريَدَتْيِن َنْحَو َأْرَبِعنَي
 .نَيَأَخفَّ اْلُحُدوِد َثَماِن

 .َفَأَمَر ِبِه ُعَمُر
ُأِتَى  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعْن ُعْقَبَة ْبِن اْلَحاِرِث َأنَّ النَِّبىَّ  (281ص /  22ج )صحيح البخاري   3

َفَضَرُبوُه ِباْلَجِريِد َوالنَِّعاِل ,  ِبُنَعْيَماَن َأْو ِباْبِن ُنَعْيَماَن َوْهَو َسْكَراُن َفَشقَّ َعَلْيِه , َوَأَمَر َمْن ِفى اْلَبْيِت َأْن َيْضِرُبوُه ,
 .َوُكْنُت ِفيَمْن َضَرَبُه 
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نا نؤتى بالشارب يف عهد بن يزيد قال ك أيضا من حديث السائب 1ويف البخاري
إمرة أيب بكر وصدرا من إمرأة عمر فنقوم إليه  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف

فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حىت كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعني حىت 
 أن"   ويف البخاري أيضا وغريه من حديث أيب هريرة ,إذا عتوا فيها وفسقوا جلد مثانني

النيب صلى اهلل عليه وسلم قال فيمن أيت به وقد شرب اخلمر اضربوه قال أبو هريرة 
ويف الباب أحاديث وليس فيها  2"فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه

أنه ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حد الشرب مقدار معني واختلف اجتهاد 
و جمرد الضرب باجلريد والنعال والثياب واأليدي الصحابة يف التقدير فكان الواجب ه

واملرجع يف ذلك إىل نظر اإلمام فإذا رأى أن جيلده عددا معينا إىل حد الثمانني اجللدة 
فله مبا وقع من الصحابة أسوة وإن رأى أن يأمر مبطلق الضرب له من غري تعيني فله 

ب إىل حد الثمانني على برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة وإن رأى زيادة الضر
من استرسل يف شرهبا وختفيف الضرب إىل أربعني أو دوهنا على من مل يسترسل يف 

 .شرهبا كان له ذلك اقتداء مبا وقع من عمر يف حمضر الصحابة
 .3" فعرف مبجموع هذا أن حد الشرب ثابت مع تفويض مقداره إىل اإلمام واحلاكم

  
 
 
 
 
 

                                 
 . (32ص /  21ج ) -صحيح البخاري  1
صلى اهلل عليه  -ُأِتَى النَِّبىُّ  -رضى اهلل عنه  -َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة ( 211ص /  22ج ) -صحيح البخاري  2

َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َفِمنَّا الضَّاِرُب ِبَيِدِه , َوالضَّاِرُب ِبَنْعِلِه , َوالضَّاِرُب . « اْضِرُبوُه » ِبَرُجٍل َقْد َشِرَب َقاَل  -وسلم 
 .« اَل َتُقوُلوا َهَكَذا اَل ُتِعيُنوا َعَلْيِه الشَّْيَطاَن » َقاَل . ِبَثْوِبِه , َفَلمَّا اْنَصَرَف َقاَل َبْعُض اْلَقْوِم َأْخَزاَك اللَُّه 

 . (865ص /  1ج ) -ملتدفق على حدائق األزهار السيل اجلرار ا 3
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على مشروعية حد الشرب, وقال يف  اإلمجاععياض  القاضيوادعى :" قال النووي 
هو يف  إمنا, وذكر أن اخلالف إمجاعا األربعنيوال ينقص حد الشرب عن ( مسألة)البحر 

, وحكى ابن املنذر والطربي وغريمها عن طائفة من أهل العلم أن األربعنيالزيادة على 
 .1"اخلمر ال حد فيها وإمنا فيها التعزير

 
 .حة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم ـدم صع:اخلالصة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  

                                 
 . (111ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  1
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   .الزيادة على مثانني جلدة :املطلب الثاين 

 
 .1"واتفقوا على أنه ال يلزمه أكثر من مثانني:"قال ابن حزم 

 
 :من وافقه 

  
 .واختلفوا يف حد الشارب : "قال ابن هبرية 

 :مث قال ...ضهم يقول باألربعني فذكر أن بعض األئمة األربعة يقول بالثمانني وبع...  
ذلك على  مجعوا على أن ذلك يف حق األحرار , فأما العبيد فإهنم على النصف منأو

 .2"كل واحد منهم  أصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 (133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (214ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  2
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 :أدلتهم 
  

َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َجْعَفٍر ُقْم َفاْجِلْدُه حينما أيت بشارب مخر قال  -رضي اهلل عنه  –علي
َجَلَد النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه :  اَلَق,  َعِليٌّ َيُعدُّ َحتَّى َبَلَغ َأْرَبِعنَي َفَقاَل َأْمِسْك ُثمََّفَجَلَدُه َو

 .1َثَماِننَي َوُكلٌّ ُسنٌَّة َوَهَذا َأَحبُّ ِإَليَّ  َأْرَبِعنَي َوُعَمُر   َوَجَلَد َأُبو َبْكر َوَسلََّم َأْرَبِعنَي
 
ُكنَّا ُنْؤَتى ِبالشَّاِرِب َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه :  ِن َيِزيَد َقاَلالسَّاِئِب ْب َعْنو

ا َحتَّى َوَسلََّم َوِإْمَرِة َأِبي َبْكٍر َوَصْدًرا ِمْن ِخَلاَفِة ُعَمَر َفَنُقوُم ِإَلْيِه ِبَأْيِديَنا َوِنَعاِلَنا َوَأْرِدَيِتَن
 .2"ُعَمَر َفَجَلَد َأْرَبِعنَي َحتَّى ِإَذا َعَتْوا َوَفَسُقوا َجَلَد َثَماِننَيَكاَن آِخُر ِإْمَرِة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .باب َحدِّ اْلَخْمِر  (84ص /  1ج ) -صحيح مسلم  1
 . - ِباْلَجِريِد َوالنَِّعاِلباب الضَّْرِب  - ( 32ص /  21ج ) -صحيح البخاري  2
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َجَلَد ِفى اْلَخْمِر ِباْلَجِريِد  -صلى اهلل عليه وسلم -َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َنِبىَّ اللَِّه و
ا َكاَن ُعَمُر َوَدَنا النَّاُس ِمَن الرِّيِف َواْلُقَرى َقاَل َما َفَلمَّ. َوالنَِّعاِل ُثمَّ َجَلَد َأُبو َبْكٍر َأْرَبِعنَي

. َتَرْوَن ِفى َجْلِد اْلَخْمِر َفَقاَل َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف َأَرى َأْن َتْجَعَلَها َكَأَخفِّ اْلُحُدوِد
 .1َقاَل َفَجَلَد ُعَمُر َثَماِننَي

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .باب َحدِّ اْلَخْمِر (126ص /  6ج )صحيح مسلم  1
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 هل يوجد خمالف ؟
 

 . 1سبق الكالم للشوكاين والنووي فلريجع إليه  قد
 

 .عـــدم صـــحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .   -1  ص)انظر   
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 . ضرب احلرة البالغة العاقلة: املطلب الثالث 

 
 .1"واتفقوا أن احلرة البالغة العاقلة كذلك:"قال ابن حزم 

 
 : من وافقه 

 
 .ى هذا مل أجد من نقل اإلمجاع عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
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 :مستند اإلمجاع 
 

وجد النص بالتفريق   إذا األصل أن الرجل واملرأة يف األحكام الشرعية سواء إال
 .فريق بينهماتص على الهنا ن وجدمل يو, بينهما

 
 .صـــحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
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 .ر على العبيد و اإلماءإقامة حد شرب اخلم:  املبحث الثالث 
 

يلزمهما من ذلك عشرون واختلفوا يف متام  واألمةواتفقوا أن العبد :"قال ابن حزم 
 .1"الثمانني

 
  :من وافقه 

 
 .واختلفوا يف حد الشارب : "قال ابن هبرية 

 :مث قال ...فذكر أن بعض األئمة األربعة يقول بالثمانني وبعضهم يقول باألربعني ...  
ذلك على  على أن ذلك يف حق األحرار , فأما العبيد فإهنم على النصف منمجعوا أو

 .2"كل واحد منهم  أصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (214ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  2
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 .احلدود عند أيب حنيفة أربعون يف شرب اخلمر يف حق العبد  وأدىن:" قال ابن هبرية  
   .1"أدىن احلد عشرون: لشافعي وأمحد وقال ا

 
قال تعاىل , م قياس حد اخلمر على حد الزنالعل عمدهتم يف ذلك واهلل أعل: دليلهم 

{ َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب}:
 [(26):النساء ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (255ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  1
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 هل يوجد خمالف ؟ 
 

 . 1قد سبق الكالم للشوكاين والنووي فلريجع إليه 
 
 .عـــدم صـــحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : خلالصة ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .   -1  ص)انظر   
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 .شرب أكثر من كأس قبل إقامة احلد: املبحث الرابع 
واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من اخلمر حىت سكر أن حدا :"قال ابن حزم 
 ". 1واحدا يلزمه

  ومن زىن مرارا ومل حيد فحد واحد: قال : مسألة : "جاء يف املغين 
ومجلته أن ما يوجب احلد من الزنا والسرقة والقذف وشرب اخلمر إذا تكرر قبل  

كل من هذاأمجع على : قال ابن املنذر ,  إقامة احلد أجزأ حد واحد بغري خالف علمناه
 .2"  حنفظ عنه من أهل العلم

  
 : مستند اإلمجاع 

 
 .واحد  فيكفي حدٌّ واجلنس واحٌد,  3ألنه خالص حق اهلل تعاىل

 
 .صـــحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 .(133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (112ص /  12ج ) -ث  -املغين  2
 . (144ص /  5ج ) -كشاف القناع 3
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 :ثبوت شرب اخلمر , و فيه مطلبان :  املبحث اخلامس 
 

 .ثبوته بالشهادة:املطلب األول 
 

 إذايشرب مخرا  رأياهذكرا أهنما  إذاواتفقوا أن عدلني يقبالن يف اخلمر :"قال ابن حزم 
 .1"ر وكذلك يف شهادة السرقةأقل من شه إالمل يكن بني شهادهتما وشربه 

 
 :من وافقه 

 
وأما مباذا يثبت هذا احلد فاتفق العلماء على أنه يثبت باإلقرار " :قال ابن رشد 

 .2"وبشهادة عدلني
 

 :مستند اإلمجاع 
  

َقْد َصلَّى  َوُأِتَى ِباْلَوِليِد َقاَل َشِهْدُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن  ُحَضْيُن ْبُن اْلُمْنِذِر َأُبو َساَسانعن 
الصُّْبَح َرْكَعَتْيِن ُثمَّ َقاَل َأِزيُدُكْم َفَشِهَد َعَلْيِه َرُجاَلِن َأَحُدُهَما ُحْمَراُن َأنَُّه َشِرَب اْلَخْمَر 

. ْم َفاْجِلْدُهُق يَوَشِهَد آَخُر َأنَُّه َرآُه َيَتَقيَُّأ َفَقاَل ُعْثَماُن ِإنَُّه َلْم َيَتَقيَّْأ َحتَّى َشِرَبَها َفَقاَل َيا َعِل
َفَكَأنَُّه َوَجَد  -َفَقاَل اْلَحَسُن َولِّ َحارََّها َمْن َتَولَّى َقارََّها . ُقْم َيا َحَسُن َفاْجِلْدُه يَفَقاَل َعِل

 نَي َفَقاَل َيُعدُّ َحتَّى َبَلَغ َأْرَبِع يَفَجَلَدُه َوَعِل. َفَقاَل َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َجْعَفٍر ُقْم َفاْجِلْدُه -َعَلْيِه 
 
 
 

                                 
 (133ص /  1ج ) -إلمجاع مراتب ا 1
 . (446ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
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َأْرَبِعنَي َوَجَلَد َأُبو َبْكٍر َأْرَبِعنَي  -صلى اهلل عليه وسلم-َجَلَد النَِّبىُّ  :"ُثمَّ َقاَل. َأْمِسْك
 . "1ي َوُعَمُر َثَماِننَي َوُكلٌّ ُسنٌَّة َوَهَذا َأَحبُّ ِإَل

 
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم   : اخلالصة  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                 
 . -خمر باب َحدِّ اْل - (125ص /  6ج ) -صحيح مسلم  1
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 .ثبوته باإلقرار:املطلب الثاين 

 
 .1"واتفقوا انه أقر مرتني كما قلنا يف اقراره بالزنا وثبت انه حيد:"قال ابن حزم 

 
 :من وافقه 

 
وأما مباذا يثبت هذا احلد فاتفق العلماء على أنه يثبت باإلقرار " :قال ابن رشد 

 .2"وبشهادة عدلني
 

 :مستند اإلمجاع 
  

َكَحدِّ الزَِّنا , َفَتْلَزُم  -َتَعاَلى  -ِرَقِة َوالشُّْرِب َوالسُّْكِر َخاِلُص َحقِّ اللَِّه نَّ َحدَّ السَّقالوا َإ
َراَعاُة اِلاْحِتَياِط ِفيِه ِباْشِتَراِط اْلَعَدِد َكَما ِفي الزَِّنا , إلَّا َأنَُّه ُيْكَتَفى َهُهَنا ِباْلَمرََّتْيِن , م

اْسِتْدَلاًلا ِباْلَبيَِّنِة ؛ ِلَأنَّ السَِّرَقَة َوالشُّْرَب ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما َيْثُبُت َوُيْشَتَرُط اْلَأْرَبُع ُهَناَك 
   . 3ِبِنْصِف َما َيْثُبُت ِبِه الزَِّنا ؛ َوُهَو َشَهاَدُة َشاِهَدْيِن , َفَكَذِلَك اْلِإْقَراُر

  
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم   : اخلالصة  
 
 
 

                                 
 
 (133ص /  1ج ) -إلمجاع مراتب ا 1
 . (446ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
 .بتصرف ...  (18ص /  16ج ) - للكاساين بدائع الصنائع 3
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 .إقامة احلد ثالث مرات: س املبحث الساد
 

 .1" واتفقوا انه حيد ثالث مرات:"قال ابن حزم 
 

 :من وافقه 
  

 .أجد من نقل اإلمجاع على هذا مل 
 

 :مستند اإلمجاع 
 

إذا سكر فاجلدوه مث إن  ":عن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال 
 .2"ة فاضربوا عنقه سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه مث قال يف الرابع

 
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم   : اخلالصة 

 
 

 .أكل حلم اخلنزير أو الدم أو امليتة: املبحث السابع 

                                 
                       (133ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
ص /  23ج ) -مسند أمحد  ,ذكر الروايات املغلظات يف شرب اخلمر  (313ص /  8ج )  -سنن النسائي  2

 -سنن الترمذي ,  باب اْلُعُقوَبِة ِفى ُشْرِب اْلَخْمِر(343ص /  5ج )  -سنن الدارمي  ,مسند أيب هريرة (46
 .(48ص /  4ج )
 ما جاء من شرب اخلمر فاجلدوه ومن عاد يف الرابعة فاقتلوه 16باب  
 .باب َمْن َشِرَب اْلَخْمَر ِمَراًرا(88ص /  8ج )سنن ابن ماجه  ,  

 (152ص /  12ج ) -وضعيف سنن النسائي  صحيح , صحيح: قال الشيخ األلباين 
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واتفقوا أن أكل حلم اخلنزير أو الدم أو امليتة أعليه حد كحد اخلمر أم :" قال ابن حزم 
 .1"ال حد عليه معينا

 : من وافقه 
 . مل أجد من وافقه 

 عن سفيان الثوري أنه ال شئ يف أكل حلم اخلنزير 2يف احمللى –ل رمحه اهلل وقد نق
 . 3وقد أخرج هذا القول عنهما عبد الرزاق يف مصنفه  –وهو أول قويل عطاء  – 

 . فعن عبد الرزاق الثوري يف أكل حلم اخلنزير قال ليس فيه حد وال يعزر 
 : مستند ما نقله ابن حزم 

وكل معصية [ 3: املائدة ]{ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر ُحرَِّمْت}:قوله تعاىل 
 .جيب أن يعاقب عليها األمام حىت يردع الناس عنها 

 .لعل مستنده أنه إمنا ورد الدليل على التحرمي ومل يرد دليل على العقوبة:مستند الثوري
 .فلإلمام أن يعاقب على كل فعٍل حمرم  مبا أنه ثبت التحرمي: ولكن ميكن أن جياب عنه 

ولعل الراجح واهلل أعلم أن من فعل ذلك يعزر مبا يراه اإلمام رادعًا ألن هذه معصية 
من أكل حلم اخلنزير :  4واملعاصي جيب على اإلمام أن يردع الناس عنها , قال مالك

 .  من املسلمني يعاقبه اإلمام ملا اجترأ يف أكله
ن ابن حزم يقصد أن أهل العلم أتفقوا على عقوبة من أكل حلم إذا كا: اخلالصـة 

اخلنزير أو الدم أو امليتة واختلفوا يف نوعها , فال يصح هذا اإلتفاق يف من أكل حلم 
اخلنزير ملخالفة سفيان الثوري يف ذلك , وأما أكل امليتة أو الدم فلم أجد من أهل العلم 

 . من تكلم عن ذلك 
 
  

                                 
  (135ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
  . , وقد ذكر ابن حزم مخسة أقوال يف أكل حلم اخلنزير( 316ص/ 11ج )  –احمللى 2

 ( .  446 -444ص /  1ج ) –مصنف عبد الرزاق  3
 ( 641- 645ص /  4ج )  –املدونة  4
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 حد القذف: ث الفصل الثال
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 :وفيه تسعة مباحث ,  حد القذف: الفصل الثالث 
 

 .كثرة القاذفني: املبحث األول 
واتفقوا أن القاذف جيلد ولو أهنم عدد الرمل ولو أهنم يف غاية العدالة :"قال ابن حزم 

والوالد يف ولده ففيه  ا جميء القذف جمتمعني أو متفرقني ما عدا الزوج لزوجتهؤوجا إذا
 .1"خالف أحيد أم ال

 :من وافقه  
 

ومن احلدود اليت جاء هبا الكتاب والسنة , وأمجع :   (ابن تيمية )قال شيخ اإلسالم 
 .2عليها املسلمون حد القذف

 
حد القذف ثابت بكتاب اهلل :  السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهاروجاء يف 

 . 3لى اهلل عليه وسلم وبإمجاع املسلمنيسبحانه وسنة رسول اهلل ص
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (134ص /  1ج ) -إلمجاع مراتب ا 1
 . (121ص /  1ج ) -السياسة الشرعية  2
 (863ص /  1ج ) -السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  3
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 : مستند اإلمجاع 
  

َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء } :واألصل يف هذا قوله تعاىل 
ِإالَّ ( 4)ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَل

 [ .6-4: لنور ا]{ ( 6)الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 
 
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
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 .اكتمال الشروط يف الشهود: املبحث الثاين 
 

عني أهنم ال ـا جميء الشهادة جمتموؤاوأمجعوا يف أربعة عدول ج " :قال ابن حزم 
 . 1"جيلدون 

 
  :                                      من وافقه 

 
والذي يندرئ به احلد عن القاذف أن يثبت زنا املقذوف بأربعة شهود :قال ابن رشد 

 .2 بإمجاع
 . فمعناه أن الشهود ال جيلدونفإذا اندرأ حد القذف 

 
 :مستند اإلمجاع 

 
{ َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء}:قوله تعاىل ا واألصل يف هذ

 .[4:النور] اآلية
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
 
 
 
 
 

                                 
 . (134ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 . (441ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
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 .اكتمال الشروط يف القاذف و املقذوف : املبحث الثالث 
 

واتفقوا أن احلر العاقل البالغ املسلم غري املكره اذا قذف حرا عاقال : " زم قال ابن ح
بالغا مسلما عفيفا مل حيد قط يف زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غري مالعنة مل حتد 
يف زنا قط بصريح الزنا وكانا يف غري دار احلرب املقذوف أو املقذوفة فطلب الطالب 

ال غري وشهد بالقذف اآلن أو احلر القاذف كما قدمنا أنه منهما القاذف هو بنفسه 
 .1" يلزمه مثانون جلدة

 
 :من وافقه 

 
فأما القاذف فإهنم اتفقوا على أن من شرطه وصفني ومها البلوغ : "قال ابن رشد 
 . ى حرا أو عبدا مسلما أو غري مسلمكان ذكرا أو أنث ًاوالعقل وسواء

 
شرطه أن جيتمع فيه مخسة أوصاف وهي البلوغ على أن من وأما املقذوف فاتفقوا

فإن اخنرم من هذه األوصاف وأن يكون معه آلة الزنا واحلرية والعفاف واإلسالم 
 وصف مل جيب احلد واجلمهور باجلملة على اشتراط احلرية يف املقذوف 

 .2وحيتمل أن يدخل يف ذلك خالف ومالك يعترب يف سن املرأة أن تطيق الوطء
لذي جيب به احلد فاتفقوا على وجهني أحدمها أن يرمي القاذف املقذوف وأما القذف ا

 حرة مسلمة بالزنا والثاين أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه 
 .3"واتفقوا أن القذف إذا كان هبذين املعنيني أنه إذا كان بلفظ صريح وجب احلد

                                 
 .(134ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
. 
امع وإن مل تبلغ احمليض, فإن قاذفها من قذف صبية مثلها جي: قال مالك: قال(365ص /  2ج ) -املدونة  2

 .حيد
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  :البن حزم –رمحه اهلل  –توضيح موافقة ابن رشد 

 
وابن , وافق ابن حزم يف اشتراط البلوغ والعقل  –رمحه اهلل  –رشد  ابن:يف القاذف 
واختار ابن حزم أعلى األوصاف يف كون  مسلم ا أوغريحرا أو عبدا مسلًم: رشد قال 

  . القاذف حرًا مسلما
 

البلوغ ) وافق ابن حزم يف أربعة شروط وهي  –رمحه اهلل  –ابن رشد : يف املقذوف 
  ( . المـساف واإلــواحلرية والعف

  
أوصافًا مل  -رمحه اهلل  –وزاد ابن حزم , وزاد ابن رشد أوصافًا مل يذكرها ابن حزم 

 .يذكرها ابن رشد 
 

واتفقوا على أن من قذف عبدا فإنه ال حد عليه سواء كان املقذوف :"   قال ابن هبرية
 .1"للقاذف أولغريه 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 .باختصار...  (441-442ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  3
 
 . (111ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  1
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 : مستند اإلمجاع 
 

َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء } : األصل يف هذا قوله تعاىل 
{ (4)َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

 .[4:النور]
 
  

حرًا بالغًا عاقاًل )مه اجللد اذف الذي يلزـصحة اإلمجاع يف كون الق: ة ـاخلالص
 .    ( مسلما

 (.   حرًا بالغًا مسلما عفيفًا )قذوف صحة اإلمجاع يف كون املو
 

- رمحه اهلل  -وأّما غريها من األوصاف فلم أجد من وافقه وال من خالفه 
 .فال بد من التحقق من صحة اإلمجاع فيها 
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    .حد القاذف غري احلر: املبحث الرابع 
 

واتفقوا أن القاذف غري احلر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة واختلفوا :"قال ابن حزم 
  1".أكثريف 

 
 :من وافقه 

أمجع أهل العلم على وجوب احلد على العبد إذا قذف  : -رمحه اهلل  –قال ابن قدامة 
 . احلر احملصن

 
 جلمهور من فقهاءواختلفوا يف العبد يقذف احلر كم حده فقال ا: "  فال ابن رشد

األمصار حده نصف حد احلر وذلك أربعون جلدة وروي ذلك عن اخللفاء األربعة 
من الصحابة وعمر  به قال ابن مسعود و, وقالت طائفة حده حد احلر  وعن ابن عباس
  2...ومجاعة من فقهاء األمصار بن عبد العزيز

 
 . 5والنووي,  4وابن  عبد الرب,  3هونقل اخلالف ابن قدام

 
 
 
 

                                 
 . (134ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 .باختصار ...  (442-441ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
 . (118ص /  12ج ) -ث  -املغين  3
 . (613ص /  1ج ) -تذكار االس 4
 . (61ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  6
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 :ستند امل
َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت } : قوله تعاىل  1ألنه داخل يف عمومأما وجوب احلد عليه 

ِئَك ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَل
 .[4:النور]{ (4)ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

 
 :دليله فلكلِّ من الفريقني , أربعني وأما اخلالف بني جلده مثانني أو 

  
 .2فعمدة اجلمهور قياس حده يف القذف على حده يف الزنا

  
يراعى فيه القاذف فان كان عبدا حد حد العبيد كما يضرب يف الزىن  قالوا احلدو

 .3نصف حد احلر
 

عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة أدركت أبا بكر وعمر وأخرج مالك يف املوطأ والبيهقي 
وعثمان ومن بعدهم من اخللفاء فلم أرهم يضربون اململوك إذا قذف إال أربعني 

 .4سوطا
 

َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت } : يف قوله تعاىل  أما أهل الظاهر فتمسكوا يف ذلك بالعموم
َداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَه

 .[4:النور]{ (4)ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
 
 

                                 
  

 . (614ص /  1ج ) -االستذكار ,  (442-441ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
 . (613ص /  1ج ) -االستذكار  3
 . (62ص /  22ج ) -اجملموع شرح املهذب  4
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عبدا قال حد القاذف للحر  أوجيب للمقذوف سواء كان قاذفه حرا  احلد حقُّ وقالوا 
 تعاىل مل خيص قاذفا حرا من قاذف عبدا الن اهلل أواملسلم البالغ مثانون جلدة حرا كان 

 .1عبد
 .2وملا أمجعوا أيضا أن حد الكتايب مثانون فكان العبد أحرى بذلك

 
 : الترجيح 

 
وقد , اجح واهلل أعلم هو قول اجلمهور وهو أن حد العبد يف القذف أربعني ل الرلع 

املنقول  اعلإلمج -أي أن احلد أربعني  –والصحيح األول  :3قال ابن قدامه يف املغين
عبد اهلل بن مسعود قال يف عبد عبد عن  يرولكن قد و )عن الصحابة رضي اهلل عنهم

وألنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من احلر , 4(قذف حرا إنه جيلد مثانني
وقد عيب على أيب بكر بن عمرو بن حزم جلده  , كحد الزنا وهو خيص عموم اآلية

 ما رأينا أحدا قبله جلد العبد : اهلل بن عامر بن ربيعة وقال عبد , العبد مثانني 
 حضرت عمر : حدثنا ابن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال : وقال سعيد , مثانني 

 
 
 
 
 
 

                                 
  . (614ص /  1ج ) -االستذكار  1
 . (442-441ص  / 2ج ) -بداية اجملتهد  2
 . (118ص /  12ج ) -ث  -املغين  3

 
وروى ليث بن : قال (385ص /  2ج ) -خمتصر اختالف العلماء للطحاوي  ,( 1/614ج)االستذكار 4

 .أيب سليم عن القاسم بن عبد الرمحن أن عبد اهلل بن مسعود قال يف عبد عبد قذف حرا إنه جيلد مثانني
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جلد عبدا يف فرية مثانني فأنكر ذلك من حضره من الناس وغريهم من  بن عبد العزيز

بن اخلطاب ما رأيت  إين رأيت واهلل عمر: ة الفقهاء فقال يل عبد اهلل بن عامر بن ربيع
 . أحدا جلد عبدا يف فرية فوق أربعني

 
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
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 .الزيادة على مثانني يف اجللد: املبحث اخلامس 
 

  .1"واتفقوا أن ال مزيد يف ذلك على مثانني:"قال ابن حزم 
 

 :من وافقه 
 
وأما احلد فالنظر فيه يف جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه فإهنم اتفقوا :  ل ابن رشد قا

 . 2على أنه مثانون جلدة للقاذف احلر
 

 :مستند اإلمجاع
َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء } : األصل يف هذا قوله تعاىل 

{ (4)اِننَي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َفاْجِلُدوُهْم َثَم
 .[4:النور]
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

 (134ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع 1
 (441ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
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 :حاالت سقوط حد القذف , و فيه مطلبان : املبحث السادس 
 

 .قذف من ثبت زناه : املطلب األول 
 

واتفقوا ان من قذف من قد يبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي :"قال ابن حزم 
 .1"قد يبت على املقذوف ال بغريه أنه ال حد عليه

 
 :من وافقه 

 
وإن قذف زانيا مل جيب عليه احلد لقوله عز وجل :  2جاء يف اجملموع شرح املهذب

 [4: النور ](م مثانني جلدةوالذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه)
 .فأسقط احلد عنه, إذا ثبت أنه زىن فدل أنه إذا قذفه وهو زان مل جيب عليه احلد

 
هذا ما ال خالف فيه يف حالة : قلت( وان قذف زانيا)قوله :  -رمحه اهلل  – قال النووي
 .3ثبوت الزنا

 
 
 
 
 
 

                                 
 (134ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 ( .52ص /  21ج ) -وع شرح املهذب اجملم 2
 ( .55ص /  21ج ) -اجملموع شرح املهذب  3
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 :إلمجاع مستند ا
 
َن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َوالَِّذي} : األصل يف هذا قوله تعاىل  

{ (4)َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
 .[4:النور]
 
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة  
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 .إتيان القاذف ببينة: املطلب الثاين

 

واتفقوا أن القاذف اذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن احلد سقط :"قال ابن حزم 
 عنه

  ." 

 

 :من وافقه 
 

 شهود والذي يندرئ به احلد عن القاذف أن يثبت زنا املقذوف بأربعة : قال ابن رشد 
 .2بإمجاع 

 
 :مستند اإلمجاع

 
َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء } : له تعاىل األصل يف هذا قو

{ (4)َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
 .[4:النور]
 

 . صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم: اخلالصة 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (134ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 ( . 441ص /  2ج ) -داية اجملتهد ب 2
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 .قذف اجلماعة: املبحث السابع 
 

واتفقوا أن من قذف مجاعة بكالم متفرق أو بكالم واحد أن حدا :"قال ابن حزم 
 .1"واحدا قد لزمه واختلفوا يف أكثر

 
 : من وافقه 

 
واختلفوا فيما إذا قذف مجاعة بكلمة واحدة أو : " -رمحه اهلل  –قال ابن هبرية

 .بكلمات 
أقذفهم جيب جلماعتهم حد واحد سواء: يف املشهور عنه  مالكو فقال أبو حنيفة

 .2بكلمات أو بكلمة
  

إن قذف مجاعة بكلمة واحدة أقيم عليه احلد , وقال يف : يف القدمي   وقال الشافعي
فلكل واحد  جيب بكل واحد حد وهو األظهر , وإن قذف مجاعة بكلمات: اجلديد 

 . 3حد قوال واحدا

                                 
 . (134ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
  ".ومن قذف مجاعة ال يقام عليه إال حد واحد ( " 51ص /  4ج ) -ة ابن عابدين حاشي  2
أرأيت القاذف إذا قذف ناسا شىت يف جمالس شىت فضربته ألحدهم مث رفعه أحدهم ("487ص /  4ج ) -املدونة    

مجيعا كان  ذلك الضرب لكل قذف كان قبله, وال يضرب ألحد منهم إن قام بعد ذلك: قال مالك: بعد ذلك؟ قال
 ".قذفهم أو مفترق  يف جمالس شىت

 

 ".أو َقَذَف َجَماَعًة ِبَكِلَمٍة َواِحَدٍة أو ِبَكَلاٍم ُمَتَفرٍِّق َفِلُكلِّ َواِحٍد منهم َحدُُّه ( "153ص /  7ج ) -األم  3 
كأهل  وإن قذف مجاعة  نظرت فإن كانوا مجاعة ال جيوز أن يكونوا كلهم زناة( "275ص /  2ج ) -املهذب 

بغداد مل جيب احلد الن احلد جيب لنفى العار وال عار على املقذوف النا نقطع بكذبه ويعزر للكذب وإن كانت 
مجاعة جيوز أن يكونوا كلهم زناة نظرت فإن كان قد قذف كل واحد منهم على االنفراد وجب لكل واحد منهم 

واحد الن كلمة القذف واحدة فوجب حد واحد  حد وإن قذفهم بكلمة واحدة ففيه قوالن قال ىف القدمي جيب حد
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 .وهي املنصورة عندأصحابه  كالقدمي من قويل الشافعي  ىلوروايات األوعن أمحد 

 لكل واحد حد كاجلديد من قويل الشافعي , : والثانية 
واحدة , فحد واحد , وإن طالبوه  ةالقذف عند احلاكم مطالب إن طالبه حبد: والثالثة 

 متفرقني حد لكل واحد
  2" 1منهم حد 

 
 :األدلــــــــــة

 
 : ماعتهم حد واحدجيب جلأدلة من قال  -
 
  فعمدة من مل يوجب على قاذف اجلماعة إال حدا واحدا حديث أنس" :  قال ابن رشد 

فرفع ذلك إىل النيب عليه   قذف امرأته بشريك ابن سحماء أن هالل بن أمية"وغريه 
وذلك إمجاع من أهل العلم فيمن   "الصالة والسالم فالعن بينهما ومل حيده لشريك

 .3"قذف زوجته برجل
 
 . 4ن كلمة القذف واحدة فوجب حد واحد كما لو قذف امرأة واحدةألو
 

                                                                                             
كما لو قذف امرأة واحدة وقال ىف اجلديد جيب لكل واحد منهم حد وهو الصحيح النه أحل  العار بقذف كل 

 ".واحد منهم فلزمه لكل واحد منهم حد كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف
 
ِلَمٍة , َفَحدٌّ َطاَلُبوا َأْو َبْعُضُهْم , َفُيَحدُّ ِلَمْن َطَلَب , ُيمَّ َلا َوَمْن َقَذَف َجَماَعًة ِبَك( "183ص /  11ج ) -الفروع  1

 ..."َطاَلُبوا ُمَتَفرِِّقَ   إْن: ِلُكلِّ َواِحٍد َحدٌّ , َوَعْنُه : َحدَّ َنَقَلُه اْلَجَماَعُة , َوَعْنُه 
 ( .195-194ص/  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  2
 ( .  442ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  3
 ( .275ص /  2ج ) -املهذب  4
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 :أدلة من قال جيب لكل واحد حد  -
 

َأَلا َتَرى َأنَُّه لو َقَذَف َثَلاَثًة بالزىن فلم َيْطُلْب َواِحٌد اْلَحدَّ " –رمحه اهلل  –قال الشافعي
دًّا َتامًّا َوَلْو َكاُنوا ُشَرَكاَء يف اْلَحدِّ ما كان َيْنَبِغي َوَأَقرَّ آَخُر بالزىن ُحدَّ ِللطَّاِلِب الثَّاِلِث َح

َأْن ُيْضَرَب إلَّا ُثُلَث َحدٍّ ِلَأنَّ َحدَّْيِن قد َسَقَطا عنه َأَحُدُهَما ِباْعِتَراِف َصاِحِبِه َواْلآَخُر ِبَتْرِك 
 وإذا كان اْلَحدُّ َحقًّا ِلُمْسِلٍم , َصاِحِبِه الطََّلَب َوَعْفِوِه

َفَكْيَف َيْبُطُل ِبَحاٍل َأَرَأْيت لو َقَتَل َرُجٌل َثَلاَثًة أو َعَشَرًة َمًعا َأَما كان عليه ِلُكلِّ َواِحٍد 
ا منهم ِدَيٌة إْن َقَتَلُهْم َخَطًأ َوَعَلْيِه اْلَقَوُد إْن َقَتَلُهْم َعْمًدا َوِدَيٌة ِلُكلِّ من مل َيُقْد منه ِلَأنَُّهْم َل

 1"اْلَقَوِد َسِبيًلا َيِجُدوَن إَلى
 

وعمدة من رأى أن احلد لكل واحد منهم أنه حق لآلدميني وأنه لو : "قال ابن رشد 
 .2"عفا بعضهم ومل يعف الكل مل يسقط احلد

  
نه أحلق العار بقذف كل واحد منهم فلزمه لكل واحد منهم حد كما لو أفرد كل ألو

 .3واحد منهم بالقذف
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .154ص /  7ج ) -األم  1
 ( .442ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
 ( .275ص /  2ج ) -املهذب  3
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 1: قذفهم يف كلمة واحدة أو كلماتمن فرق بني أدلة  -
 

وأما من فرق بني قذفهم يف كلمة واحدة أو كلمات أو يف جملس : "قال ابن رشد 
واحد أو يف جمالس فألنه رأى أنه واجب أن يتعدد احلد بتعدد القذف ألنه إذا اجتمع 

 ."تعدد املقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد احلد
 

واحدة , فحد واحد , وإن  ةالقذف عند احلاكم مطالب إن طالبه حبدأدلة من قال 
 : منهم حد طالبوه متفرقني حد لكل واحد

أهنم إن طالبوا باحلد جمتمعني فال يلحق العار بأحٍد منهم فيكفي حد : لعل من أدلتهم 
فال بد أن حيد  عن املطالب دون غريهفيزول العاروأما إذا طالبوا باحلد متفرقني , واحد

 .د حىت ال يلحق العار بأحد منهم لكل واحد ح
 

كأن يقول  نه إن كان القذف بكلمٍة واحدٍةإ: فقد يقال, ربة األدلة متقا: الترجيح 
ان القذف بكلمات كأن يقول كإن و,يكفي ألن العار يزول بذلك  واحٌد فحدٌّ( يازناة)

 أنت يازيٌد زاٍن
ألن العار ال يزول إال  ,حد  مفلكلَّ واحٍد منه, زاٍن ياعمرو زاٍن وأنت ياخالٌد وأنت 
  .بذلك 

 
أي أنه إما أن , إن حد القذف يقام من أجل درأ حد الزنا عن املقذوف : وقد يقال 

ومن َثمَّ فإنه لو كان , يقام حد الزنا على املقذوف أو يقام حد القذف على القاذف 
  كلِّ واحٍد منهم والزنا على يقام حد ال نهزنوا بامرأٍة الزنا املوجب للحد فإ هنك مجاعًة

 

                                 
 . (442ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  1
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وال يكفي عنهم حدٌّ  يكفي حدٌّ واحد فكذلك لوقذفهم أحد فلكلِّ واحٍد منهم حد
 .واحد 

 
( يا زناة)إنه إن كان القذف بكلمٍة واحدٍة كأن يقول :ولكن لعلَّ الراجح واهلل أعلم 

 . العار يزول بذلكفحدٌّ واحٌد يكفي ألن حد الزنا يسقط بذلك عن املقذوفني وألن 
 وأنت ياعمرو زاٍن وأنت ياخالٌد وإن كان القذف بكلمات كأن يقول أنت يازيٌد زاٍن

العار ال يزول وألن  حد الزنا ال يسقط إال بذلك ألن, فلكلَّ واحٍد منهم حد , زاٍن 
  .إال بذلك 

 
وهو أال يقذف : ولكن بقيد مهم , صحة االنفاق الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 .ألن من أهل العلم من رأى أنه ال حدَّ عليه , هم ُيَتَصوَُّر ِصْدُقُه ِفي َقْذفَجَماَعًة َلا 
 

َوَلْو َقَذَف َجَماَعًة َلا ُيَتَصوَُّر ِصْدُقُه ِفي َقْذِفِهْم , ِمْثُل َأْن  :" -رمحه اهلل  –قال ابن قدامة 
َعَلْيِه َحدٌّ ؛ ِلَأنَُّه َلْم ُيْلِحْق اْلَعاَر ِبَأَحٍد َغْيِر  َيْقِذَف َأْهَل َبْلَدٍة َكِثرَيٍة ِبالزَِّنا ُكلَُّهْم , َلْم َيُكْن

 . 1"َنْفِسِه , ِلْلِعْلِم ِبَكِذِبِه
 

وإن قذف مجاعة  نظرت فإن كانوا مجاعة ال جيوز أن يكونوا كلهم :"2وجاء يف املهذب 
نا زناة كأهل بغداد مل جيب احلد الن احلد جيب لنفى العار وال عار على املقذوف ال

 ".نقطع بكذبه ويعزر للكذب
 .تفاق الذي نقل ابن حزم صحيح بالقيد الذي ذكرته آنفًا فاال

 
 

                                 
 ( .177ص /  21ج ) -املغين  1
 
 ( .275ص /  2ج ) -املهذب للشريازي 2
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 . 1شهادة القاذف قبل التوبة: املبحث الثامن 

 
 ". واتفقوا أن القاذف ما مل يتب ال تقبل له شهادة:"قال ابن حزم 

 
 :من وافقه 

 
 .2حلد سقوط شهادته ما مل يتبواتفقوا على أنه جيب على القاذف مع ا: قال ابن رشد

 
القاذف إذا حد للقذف مل تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متفق عليه  : "قال ابن القيم 

 .3"بني األمة قبل التوبة والقرآن نص فيه 
 

 :مستند اإلمجاع
 

ِة ُشَهَداء َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَع} : األصل يف هذا قوله تعاىل 
{ (4)َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

 .[4:النور]
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
 
 

                                 
 (134ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 ( .443ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
 ( .122ص /  1ج ) -إعالم املوقع   3
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 . 1توبة القاذف : املبحث التاسع 

 
ه بالكذب فيما قدمنا وتاب من ذلك أنه أقر على نفس إنواتفقوا أنه :" ابن حزم قال

 . "قد تاب
  

 :من وافقه 
 

 .مل أجد من وافقه 
  
 هو أن : فقال الشافعي .واختلفوا يف صفة توبته :"قال ابن هبرية و

 .القذف باطل حرام وال أعود إىل ما قلت : يقول 
 . 2"هي أن يكذب نفسه: وقال مالك وأمحد 

 
وقد يكون كالم , خالفة الشافعي يف صفة التوبة غري صحيح؛ ملاإلمجاع :   اخلالصة

 .الشافعي غري قادحًا ملا نقل ابن حزم , واهلل أعلم 
 
 
 
 
 

                                 
 .(135ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 
 
 ( . 414 -415ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  2
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 حد السرقة:  الفصل الرابع 
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 :وفيه سبعة مباحث ,  حد السرقة:  الفصل الرابع 

 
 .شروط وجوب حد السرقة : املبحث األول 

 
وا أنه من سرق من حرز من غري مغنم وال من بيت املال بيده ال واتفق: "قال ابن حزم 

 بآلة وحده منفردا وهو بالغ عاقل مسلم حر يف غري 
احلرم مبكة ويف غري دار احلرب وهو ممن حيرب يف وقت من األوقات فسرق من غري 
زوجته ومن غري ذي رمحه ومن غري زوجها ان كانت امرأة وهو غري سكران وال 

ال مكره فسرق ماال متملكا حيل للمسلمني بيعه وسرقه من غري غاصب مضطر جبوع و
له وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم من الورق احملض بوزن مكة ومل يكن حلما وال 
حيوانا مذبوحا وال شيئا يؤكل أو يشرب وال طريا وال صيدا وال كلبا وال سنورا وال 

 خجارة وال فخارا وال زجاجا زبال وال عذرة وال ترابا وال زرنيخا وال خصى وال
والذهبا وال قصبا وال خشبا وال فاكهة وال محارا وال حيوانا سارحا وال مصحفا وال 

زرعا من فدانه وال مترا من حائطه وال شجرا وال حرا وال عبدا يتكلم ويعقل وال 
أحدث فيه جناية قبل اخراجه له من مكان مل يؤذن له يف دخوله من حرزه وتوىل 

من حرزه بيده فشهد عليه بكل ذلك شاهدان رجالن كما قدمنا يف كتاب  اخراجه
الشهادات ومل خيتلفا وال رجعا عن شهادهتما وال ادعى هو ملك ما سرق وكان سامل 
اليد اليسرى وسامل الرجل اليمىن ال ينقص منها شيء ومل يهبه املسروق منه ما سرق 

وق منه وال أعاده السارق وحضر وال ملكه بعد ما سرق وال رد السارق على املسر
 1".الشهود على السرقة ومل ميض للسرقة شهر فقد وجب عليه حد السرقة

 

                                 
 (136ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
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 : من وافقه 

 
اتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة يف اجلملة إذا مجعا أوصافا : "قال ابن هبرية 

 لىمنهاالشيء املسروق اليت يقطع يف جنسه , ونصاب السوقة , وأن يكون السارق ع
 السرقة على أوصاف خمصوصة , وأن يكون املوضع أوصاف خمصوصة , وأن تكون

 .1 "املسروق منه خمصوصا
 

 2"وإلمجاعهم على أنه ال يقطع فيما سرق من مال ولده:"قال ابن رشد 
وأما السارق الذي جيب عليه حد السرقة فإهنم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون 

 3... مكلفا
وأما جنس املسروق فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غري " - رمحه اهلل –وقال  

ناطق جيوز بيعه وأخذ العوض منه فإنه جيب يف سرقته القطع ما عدا األشياء الرطبة 
 ... املأكولة واألشياء اليت أصلها مباحة فإهنم اختلفوا يف ذلك

للسارق فيه القطع أن ال يكون  اتفقوا على أن من شرط املسروق الذي جيب فيهو
 ... .شبهة ملك

 4" .واتفقوا كما قلنا أن شبهة امللك القوية تدرأ هذا احلد 
 

                                 
 (212-211ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  1
 
 ( .433ص /  2 ج) -بداية اجملتهد  2
 
 ( .445ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  3
 
 (  .461-462ص /  2ج ) -بداية اجملتهد 4
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وأما الواجب يف هذه اجلناية إذا وجدت بالصفات اليت ذكرنا :" -رمحه اهلل  -مث قال 

أعين املوجودة يف السارق ويف الشيء املسروق ويف صفة السرقة فإهنم اتفقوا على أن 
 1".من حيث هي جناية والغرم إذا مل جيب القطعالواجب فيه القطع 

 
 

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلني وعلى أهنا تثبت : "   قال ابن رشد
 . 2"بإقرار احلر

 
واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلني أو بإقرار السارق : "قال النووي 

 .3"احلر
 

مون على قطع السارق يف اجلملة وإن وقد أمجع املسل:"-رمحه اهلل  -قال النووي 
 .4"اختلفوا يف فروع منه

 
 
 
 

                                 
 (452ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  1
 
 ( .454ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
 
 ( .113ص /  21ج ) -اجملموع شرح املهذب  3
 
 ( .181ص /  11ج ) -شرح النووي على مسلم  4
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  :مستند اإلمجاع 

  
مَِّن اللَِّه َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل }:قال اهلل تعاىل  

 [.(38) سورة النساء]{َحِكيٌمَواللَُّه َعِزيٌز
 
اٍر ـُرُبِع ِديَن يفُد ـُع اْلَيـُتْقَط»  -صلى اهلل عليه وسلم  - النيبَقاَل   َةَعْن َعاِئَشو

 .1 «َفَصاِعًدا 
 
َلَعَن اللَُّه السَّاِرَق , َيْسِرُق » َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  - النيبَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َعِن و

 . 2«ْقَطُع َيُدُه اْلَبْيَضَة َفُتْقَطُع َيُدُه , َوَيْسِرُق اْلَحْبَل َفُت
 
َسَرَقْت َفَقاُلوا  اليتَأنَّ ُقَرْيًشا َأَهمَّْتُهُم اْلَمْرَأُة اْلَمْخُزوِميَُّة  -اهلل عنها رضي -َعْن َعاِئَشَة و

َوَمْن َيْجَتِرُئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ِحبُّ  -صلى اهلل عليه وسلم  -َمْن ُيَكلُِّم َرُسوَل اللَِّه 
  –صلى اهلل عليه وسلم  -َفَكلََّم َرُسوَل اللَِّه .  -صلى اهلل عليه وسلم  - َرُسوِل اللَِّه

 
 
 
 

                                 
, (  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما ) باب َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى  -( 312ص /  22ج )  -صحيح البخاري  1

 . -باب َحدِّ السَِّرَقِة َوِنَصاِبَها -( 112ص /  5ج )صحيح مسلم  
 
( 112ص /  5ج ) مسلم صحيح,  - باب َلْعِن السَّاِرِق ِإَذا َلْم ُيَسمَّ -(311ص /  22ج ) -صحيح البخاري  2
 .-باب َحدِّ السَِّرَقِة َوِنَصاِبَها  -
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َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنََّما َضلَّ » ُثمَّ َقاَم َفَخَطَب َقاَل . « َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه  يفَأَتْشَفُع » َفَقاَل 
ُف َتَرُكوُه , َوِإَذا َسَرَق الضَِّعيُف ِفيِهْم َأَقاُموا َعَلْيِه َمْن َقْبَلُكْم َأنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق الشَِّري

 . 1«اللَِّه َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطَع ُمَحمٌَّد َيَدَها  وأمياْلَحدَّ , 
 

 . صحة اإلمجـاع يف قطع يد السارق: اخلالصة 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
صحيح , -باب َكَراِهَيِة الشََّفاَعِة ِفى اْلَحدِّ , ِإَذا ُرِفَع ِإَلى السُّْلَطاِن  -( 311ص /  22ج ) -صحيح البخاري 1

  .-َعِن الشََّفاَعِة ِفى اْلُحُدود  باب َقْطِع السَّاِرِق الشَِّريِف َوَغْيِرِه َوالنَّْهِى -( 114ص /  5ج ) - مسلم 
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 . املتفق على أن قطعها جمزئ يف إقامة احلداليد : املبحث الثاين 

 
واتفقوا أن من سرق كما ذكرنا فقطعت يده اليمىن أنه قد أقيم عليه :"قال ابن حزم 

 . 1"دعاحل
 

 : من وافقه 
 

ال خالف بني أهل العلم يف أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمىن : قال ابن قدامة 
 . 2من مفصل الكف وهو الكوع

 
يه أما حمل القطع فهو اليد اليمني باتفاق من الكوع وهو الذي عل: شدقال ابن ر

 .3اجلمهور وقال قوم األصابع فقط
 

 . 4وأمجعوا على أنه إذا سرق أوال قطعت يده اليمىن:   قال النووي
 
 
 
 

                                 
 . (135ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 
 (261ص /  11ج ) -ث  -املغين  2
 
 ( .452ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  3
 
 ( .185ص /  11ج ) -ووي على مسلم شرح الن 4
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وأمجعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع كان ذلك أول سرقته :   قال ابن هبرية

 . 1أنه يبدأ بقطع يده اليمىن من مفصل الكف , مث حتسمصحيح األطراف  وهو
 
 :مستند اإلمجاع  
 

وهذا إن كان قراءة وإال  :  2هقال ابن قدام, ( فاقطعوا أمياهنما : )  بن مسعود اقراءة 
 . 3فهو تفسري

 
: رضي اهلل عنهما أهنما قاال   وقد روي عن أيب بكر الصديق وعمر:  4هقال ابن قدام

وألن البطش , رق فاقطعوا ميينه من الكوع وال خمالف هلما يف الصحابة إذا سرق السا
 . وألهنا آلة السرقة فناسب عقوبته باعدام آلتها, هبا أقوى فكانت البداية هبا أردع 

 
ولكن يبقى مسائل قدتدخل يف متام , صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 

 5ردها وهل يغرم السارق مع القطع أم ال ؟ إقامة احلد كحكم العني املسروقة هل جيب
 

                                 
 
 ( .283ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  1
 
 ( .261ص /  11ج ) -املغين  2
 
وهذه قراءة شاذة, وإن كان ". والسارق والسارقة فاقطعوا أمياهنما: "ابن مسعود كان يقرؤها: ال ابن كثري ق 3

 ( .117ص /  3ج ) -تفسري ابن كثري  -احلكم عند مجيع العلماء موافًقا هلا, ال هبا, بل هو مستفاد من دليل آخر
 .الوة ال حكمًا أهنا نسخت ت( 859ص /  1ج ) -وجاء يف تفسري السراج املنري 

 ( .261ص /  11ج ) -املغين  4
 ( .452ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  5
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 .حكم املرأة يف حد السرقة: املبحث الثالث 

 
  ". 1واتفقوا ان املرأة تقطع كما يقطع الرجل:"قال ابن حزم 

 
 :من وافقه 

 
 واحلر واحلرة والعبد واألمة يف ذلك سواء : قال : مسألة : 2املغين جاء يف 

  .مث ذكر اخلالف يف العبد واألمة...  فال خالف فيهما أما احلر واحلرة:  قال ابن قدامه
 

 :مستند اإلمجاع 
  

َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا  }: قد نص اهلل تعاىل على الذكر واألنثى بقوله تعاىل 
وألهنما  ,[  38: ة املائد] {َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم  َأْيِدَيُهَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل مَِّن اللَِّه

 .3استويا يف سائر احلدود فكذلك يف هذا
  

 . وقد قطع النيب صلى اهلل عليه و سلم املخزومية اليت سرقت القطيفة
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم : اخلالصة 
 

                                 
 (136ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
  
 (446ص /  2ج ) -بداية اجملتهد . باختصار ( ... 271ص /  11ج ) -ث  -املغين  2
  
 ( .271ص /  11ج ) -ث  -املغين  3
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 :اإلقرار يف السرقة , و فيه مطلبان : املبحث الرابع 

 
    .يف جملسني خمتلفنيإقرار السارق على نفسه : املطلب األول 

 
واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا يف جملسني خمتلفني : "قال ابن حزم 

القطع جيب  أنأو أحضر ما سرق  إقرارهبالزنا وثبت على  اإلقرارعلى ما قدمنا يف 
 ".1عليه كما قدمنا ما مل يرجع

 
 :من  وافقه 

 
ثبت بشاهدين عدلني وعلى أهنا تثبت بإقرار واتفقوا على أن السرقة ت" :  قال ابن رشد

 . 2"احلر
 

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلني أو بإقرار السارق : "  قال النووي
 .3"احلر

 
 .ابن حزم ألن ابن حزم قد ذكر أعلى األوصاف  اقد وافق والنووي فابن رشد

 
                                 

 

 
 (136ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 
 ( .454ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  2
 
 ( .113ص /  21ج ) -اجملموع شرح املهذب  3
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ع مرات انه سرق قطع إذا أقر العبد أرب: عن أمحد  وروى مهنا:  1قال ابن قدامة

وظاهر هذا أنه اعترب إقراره أربع مرات ليكون على النصف من احلر واألول أصح 
 . خلرب علي وألنه إقرار حبد فاستوى يف عدده واحلر والعبد كسائر احلدود

 
وعنه يف إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا ال يكون املتاع عنده نص :  2ويف اإلنصاف

 .عليه
 

 : مستند اإلمجاع
 

ُأِتَى ِبِلصٍّ َفاْعَتَرَف اْعِتَراًفا َوَلْم ُيوَجْد  -صلى اهلل عليه وسلم-َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ملا روي 
. َقاَل َبَلى. «َما ِإَخاُلَك َسَرْقَت »  -صلى اهلل عليه وسلم-َمَعُه اْلَمَتاُع َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

صلى اهلل عليه -َفَقاَل النَِّبىُّ . َفَأَمَر ِبِه َفُقِطَع. َل َبَلىَقا. «َما ِإَخاُلَك َسَرْقَت » ُثمَّ َقاَل 
اللَُّهمَّ » َقاَل . َقاَل َأْسَتْغِفُر اللََّه َوَأُتوُب ِإَلْيِه. «ُقْل َأْسَتْغِفُر اللََّه َوَأُتوُب ِإَلْيِه »  -وسلم

 .3َمرََّتْيِن. «ُتْب َعَلْيِه 

                                 
 ( .281ص /  12ج ) -ث  -املغين  1
 
 ( .231ص /  11ج ) -الفروع , (  216ص /  12ج ) -اإلنصاف  2
 
سنن أىب ( 161ص /  41ج ) -مسند أمحد  , باب تلقني السارق ( 121ص /  8ج ) --سنن ابن ماجه  3
باب ( 51ص /  8ج ) -   -سنن النسائي , باب ِفى التَّْلِقنِي ِفى اْلَحدِّ (  234ص /  4ج ) -م  -ود دا

نسخة )السنن الصغرى للبيهقي ,باب اْلُمْعَتِرِف ِبالسَِّرَقِة ( 161ص /  1ج ) -سنن الدارمي , تلقني السارق 
باب ( 311ص /  1ج ) -( ينسخة األعظم)السنن الصغرى للبيهقي ( 311ص /  1ج ) -( األعظمي

َما »  -صلى اهلل عليه وسلم-وعند أمحد َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه ,كلهم عن أيب أمية املخزومي , االعتراف بالسرقة 
ثالثًا فأعاد عليه مرتني ,  أو بلى , : وعن أيب داوود والبيهقي قال , َمرََّتْيِن َأْو َثاَلثًا . َقاَل َبَلى. «ِإَخاُلَك َسَرْقَت 

 ( . 11ص /  5ج ) -ضعيف , صحيح وضعيف سنن ابن ماجة : قال األلباين  ,
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إىن سرقت فطرده مث عاد مرة أخرى :" ال أتاه رجل فق -رضى اهلل عنه  - عليو 

 .1"إىن سرقت فأمر به أن يقطع : فقال 
  
 . 2وألنه يتضمن إتالفا فكان من شرطه التكرار كحد الزنا 
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم يف احلر دون العبد : اخلالصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم :  وراه البيهقي يف السنن الصغرى عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان قال  

سنن ال -احلديث ... بلى قد فعلت : فقال ( (  سرقت ما أخالك فعلت : ) ) بسارق سرق مشلة , فقال 
والسارق : ! ) باب كيف القطع قال اهلل عز وجل ( 324ص /  1ج ) -( نسخة األعظمي)الصغرى للبيهقي 

 [ . 38: سورة املائدة ( !  ] والسارقة فاقطعوا أيديهما 
 
 "ال يقطع السارق حىت يشهد على نفسه مرتني : " رواه اجلوزجاىن و ىف لفظ : قال األلباين  1

 ( .113ص /  8ج ) -إرواء الغليل  -صحيح : قال األلباين , نا حكاه أمحد ىف رواية مه
 ( .146-144ص /  5ج ) -ث  -كشاف القناع  2
 



 

- 172 - 

 

 

 
 .إقرار السارق على نفسه مرة: املطلب الثاين 

 

واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم ال وهل ينتفع : " قال ابن حزم
  "برجوعه

 
 :من وافقه 

 
 واختلفوا هل يثبت حد السرقة باإلقرار مرة ؟:  2قال ابن هبرية

 
 .يثبت بإقراره مرة وال يفتقر إىل مرتني :  5والشافعي4ومالك  3فقال أبو حنيفة

 
 . 7مرتني , وهو مذهب أيب يوسف ال يثبت إال باإلقرار:  6وقال أمحد

 
 
 
 
 

                                 
 

 . (136ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع 1
 ( .277ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  2
 ( . 97ص /  15ج ) -بدائع الصنائع  3
 (236ص /  1ج ) -لقوان  الفقهية ا 4
 ( .151ص /  7 ج) -األم  5
 ( .285ص /  11ج ) -ث  -املغين  6
 ( .97ص /  15ج ) -بدائع الصنائع  7
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 :األدلــــــة 

 
نَّ َحدَّ السَِّرَقِة َوالشُّْرِب َوالسُّْكِر َخاِلُص من قال يلزم إلقامة احلد اإلقرار مرتني قال َإ

ِد َكَما ِفي َراَعاُة اِلاْحِتَياِط ِفيِه ِباْشِتَراِط اْلَعَدمَكَحدِّ الزَِّنا , َفَتْلَزُم  -َتَعاَلى  -َحقِّ اللَِّه 
ِلَأنَّ السَِّرَقَة  الزَِّنا , إلَّا َأنَُّه ُيْكَتَفى َهُهَنا ِباْلَمرََّتْيِن , َوُيْشَتَرُط اْلَأْرَبُع ُهَناَك اْسِتْدَلاًلا ِباْلَبيَِّنِة ؛

ْيِن , ُة َشاِهَدَوالشُّْرَب ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما َيْثُبُت ِبِنْصِف َما َيْثُبُت ِبِه الزَِّنا ؛ َوُهَو َشَهاَد
   . 1َفَكَذِلَك اْلِإْقَراُر

  
إْخَباٌر َواْلُمْخَبُر َلا َيْزَداُد  من قال يكفي إلقامة احلد اإلقرارمرة واحدة قال إن إقرارهو

َنى ؛ , َوِإنََّما َعَرْفَنا َعَدَد اْلَأْرَبِع ِفي َباِب الزَِّنا ِبَنصٍّ َغْيِر َمْعُقوِل اْلَمْع ِبَتْكَراِر اْلَخَبِر
 . 2َفَيْقَتِصُر َعَلى َمْوِرِد النَّصِّ

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .بتصرف ( ... 98ص /  15ج ) -بدائع الصنائع  1
 
 ...املصدر الساب  بتصرف  2
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وإذا َأَقرَّ الرَُّجُل ِبالسَِّرَقِة َمرًَّة َواِحَدًة َوَثَبَت "  -َرِحَمُه اللَُّه َتَعاَلى -( قال الشَّاِفِعيُّ ) 

َمرًَّة أو َأْكَثَر َفِإْن قال َقاِئٌل  على اْلِإْقَراِر َوَكاَنْت ِممَّا َتْقَطُع فيه اْلَيُد َقَطَع َوَسَواٌء إْقَراُرُه
كما َلا َأْقَطُعُه إلَّا ِبَشاِهَدْيِن َفُهَو إَذا َشِهَد عليه َشاِهَداِن َقَطَعُه ومل َيْلَتِفْت إَلى ُرُجوِعِه لو 

َهَكَذا لو َرَجَعْت كان َأَقرَّ وهو لو َأَقرَّ ِعْنَدُه ِماَئَة َمرٍَّة ُثمَّ َرَجَع مل َيْقَطْعُه َفِإْن قال َقاِئٌل َف
الشُُّهوُد مل َنْقَطْعُه ِقيَل لو َرَجَع الشُُّهوُد عن الشََّهاَدِة عليه ُثمَّ َعاُدوا َفَشِهُدوا عليه ِبَما 

َرَجُعوا عنه مل ُتْقَبْل َشَهاَدُتُهْم َوَلْو َأَقرَّ ُثمَّ َرَجَع ُثمَّ َأَقرَّ ُقِبَل منه َفاْلِإْقَراُر ُمَخاِلٌف 
 .1" َداِت يف اْلَبْدِء َواْلُمَتَعقِِّبِللشََّها

 
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم   : اخلالصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . (151ص /  7ج ) -األم  1
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 .رد السرقة إىل املسروق منه: املبحث اخلامس 

 
وجدت السرقة بعينها مل تتغري وال غريها السارق وال  إنواتفقوا أنه :" قال ابن حزم 

 . 1" املسروق منه ىلإأحدث فيها عمال وال باعها أهنا ترد 
 

 :من وافقه 
  

             . 2واتفقوا على أنه إذا كانت العني املسروقة قائمة فإنه جيب ردها:  قال ابن هبرية
 

وأيضا فإهنم ملا أمجعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا مل يوجد :   وقال ابن رشد
 .3ال الواجبةبعينه عنده أن يكون يف ضمانه قياسا على سائر األمو

 
أداؤها إليه إذا (السارق : أي )وأمجعوا على أن من شرط صحة توبته :  وقال ابن القيم

  4...  كانت موجودة بعينها وإمنا اختلفوا إذا كانت تالفة 
 
 
 
 
 

                                 
 . (136ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
 .( 277ص /  2ج ) -ألئمة العلماء اختالف ا 2
 ( .452ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  3
 ( .365ص /  1ج ) -مدارج السالك   4
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 :مستند اإلمجاع 

  
َوَجَد َعْيَن  َمْن»  -صلى اهلل عليه وسلم-َقاَل َرُسوُل اللَِّه :َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب َقاَل

 .1«َماِلِه ِعْنَد َرُجٍل َفُهَو َأَحقُّ ِبِه َوَيتَِّبُع اْلَبيُِّع َمْن َباَعُه 
   
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أو قال  قال:  قال –رضي اهلل عنه  – عن أيب هريرةو
من أدرك ماله بعينه عند رجل أو )  : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول: 
 .2(سان قد أفلس فهو أحق به من غريه إن
 
فهذا يف من أخذ املال من صاحبه بوجه مشروع فكيف مبن أخذ : وجه االستدالل  

 . مشروع   املال من صاحبه بوجه غري
 
ا , اَل َيْغَرُم السَّاِرُق َبْعَد َقْطِع َيِميِنِه , ِإالَّ َأْن ُتوَجَد السَِّرَقُة ِبَعْيِنَه: , َقاَل  َعْن َعَطاءو

 .3َُفُتْؤَخَذ ِمْنه
 

                                 
, باب ِفى الرَُّجِل َيِجُد َعْيَن َماِلِه ِعْنَد َرُجٍل ( 312ص /  3ج ) -سنن أىب داود ,رواه أبو داود والداقطين  1

 (.348ص /  1ج ) -ضعيف أيب داود ,  ضعيف : قال األلباين , ( 111ص /  1ج ) -سنن الدارقطين 


باب إذا وجد ماله عند مفلس يف البيع والقرض والوديعة فهو  -(  845ص /  2ج ) -صحيح البخاري 2
باب َمْن َأْدَرَك َما َباَعُه ِعْنَد اْلُمْشَتِرى َوَقْد َأْفَلَس َفَلُه  -( 31ص /  6ج ) -صحيح مسلم ,  -أحق به 

 .-الرُُّجوُع ِفيِه 
  
 ( .482ص /  1ج ) -مصنف ابن أيب شيبة  3
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وهلذا أوجبنا رد العني إذا كانت قائمة ومل يذكر يف القرآن وليس هذا : قال ابن القيم 

من باب الزيادة على النص بل من باب إعمال النصوص كلها ال يعطل بعضها ويعمل 
 . ببعضها

 
ملظامل إىل وهذا من رد ا, وهذا املال حق للمسروق منه وقد وجد بعينه فيجب رده له 

  .أهلها 
 

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم   : اخلالصة 
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 .البغاة املتأولني وجد بيد احملاربني و ما: املبحث السادس 

 
 . 1"واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغني املتأولني مردود اىل أربابه:"قال ابن حزم  
 

 :من وافقه 
 

وإن كان هناك ,شبيه باملبحث الذي قبله يف هذا ولكن هو اإلمجاعمل أجد من نقل 
 .اختالف بني أحكام السرقة وبني أحكام احلرابة والبغاة املتأولني 

 
  .2فمن غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغري خالف نعلمه :  ل ابن قدامةاقو
 

 :مستند اإلمجاع 
 

َمْن َوَجَد َعْيَن »  -صلى اهلل عليه وسلم-لَِّه َقاَل َرُسوُل ال:َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب َقاَل
 .3«َماِلِه ِعْنَد َرُجٍل َفُهَو َأَحقُّ ِبِه َوَيتَِّبُع اْلَبيُِّع َمْن َباَعُه 

 
 
 
 

                                 
 . (132ص /  1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
( .314ص /  6ج ) -ث  -املغين  2
, باب ِفى الرَُّجِل َيِجُد َعْيَن َماِلِه ِعْنَد َرُجٍل ( 312ص /  3ج ) -سنن أىب داود ,رواه أبو داود والداقطين  3

 (.348ص /  1ج ) -أيب داود  ضعيف,  ضعيف : قال األلباين , ( 111ص /  1ج ) -سنن الدارقطين 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أو قال  قال:  قال –رضي اهلل عنه  –وعن أيب هريرة 

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو )  : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول: 
 .1(إنسان قد أفلس فهو أحق به من غريه 

  
ن أخذ مب املال من صاحبه بوجه مشروع فكيف فهذا يف من أخذ : وجه االستدالل 

 .  املال من صاحبه بوجه غريمشروع 
  

 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم   : اخلالصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
باب إذا وجد ماله عند مفلس يف البيع والقرض والوديعة فهو  -(  845ص /  2ج ) -صحيح البخاري 1

باب َمْن َأْدَرَك َما َباَعُه ِعْنَد اْلُمْشَتِرى َوَقْد َأْفَلَس َفَلُه  -( 31ص /  6ج ) -صحيح مسلم ,  -أحق به 
 .-الرُُّجوُع ِفيِه 
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 :غصب , و فيه مطلبان يف ال: املبحث السابع 

 
 .الغاصب اجملاهر الذي ليس حماربًا : املطلب األول 

 
 .1"واتفقوا أن الغاصب اجملاهر الذي ليس حماربا ال قطع عليه: "قال ابن حزم 

 
 : من وافقه 

 
 . قول أحد من أهل العلم يف وال قطع عىل غاصب: للطربي2رهتذيب اآلثاجاء يف 

 

أنه ليس على الغاصب وال على املكابر املغالب قطع إال أن أمجعوا على  : قال ابن رشد 
 .3يكون قاطع طريق شاهرا للسالح على املسلمني خميفا للسبيل فحكمه حكم احملارب

 
واتفقوا على أن املختلس واملنتهب والغاصب واخلائن على عظم :   قال ابن هبرية

 . 4وآثامهم فإنه ال قطع على واحد منهم جنايتهم

  

 

                                 
 (135ص /  1ج ) -اإلمجاع  مراتب 1
 .(223ص /  1ج ) -هتذيب اآلثار للطربي   2
 ( .445ص /  2ج ) -بداية اجملتهد  3
وقد نقل النووي يف اجملموع عن الشوكاين اخلالف يف اخلائن , ( 286ص /  2ج ) -اختالف األئمة العلماء  4

أمجعوا أنه ليس يف : ال ابن رشد وق, ( 18ص /  22ج ) -( اجملموع شرح املهذب )واملختلس واملنتهب 
اخليانة وال يف االختالس قطع إال إياس بن معاوية فإنه أوجب يف اخللسة القطع وذلك مروي عن النيب عليه 

 .ولكن حبثنا يف الغاصب , ( 446ص /  2ج ) -( بداية اجملتهد ) الصالة والسالم 
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 :اإلمجاع  مستند

 
وإمنا ورد , على الغاصب  اليوجد دليل على إجياب القطعألن القطع حكم شرعي و

هو »:فالغصب , الدليل بإجياب القطع على السارق وفرق بني الغصب والسرقة 
أخذ املال على وجه االختفاء ": والسرقة, « 1ء على حق غريه قهرًا بغري حقتيالاالس

    .2"من مالكه, أو نائبه
 
 .صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم   : خلالصة ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .142ص /  12ج ) -الشرح املمتع على زاد املستقنع  1


 ( .324ص /  14ج ) -الشرح املمتع على زاد املستقنع  2
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 .قدر التعزير يف ذلك : املطلب الثاين 

 
 . 1"واتفقوا أن التعزير جيب فيه من جلدة اىل عشرة واختلفوا يف أكثر: "قال ابن حزم 

 
 :من وافقه  

 
 .مل أجد من وافقه  

 
 هل يوجد خمالف؟

 
تأديب دون )  : الدر املختار جاء يف  ,رب ثالث عض علماء احلنفية أن أقل الضذكر ب
 .2(أكثره تسعة وثالثون سوطا وأقله ثالثة  -التعزير: أي  – احلد

  
 . 3كأنه يرى أن ما دوهنا ال يقع به الزجر: دليل من قال أقله ثالث 

 
يدل على التحديد بالثالث بل مىت ما ليس هناك دليل : ل أقله واحدة دليل من قا

 .د ولو بواحدة جاز حصل املقصو
 
 

                                 
 (136ص  / 1ج ) -مراتب اإلمجاع  1
حاشية , وضعف بن عابدين هذا القول , ( 495ص /  14ج ) -رد احملتار , ( 61ص /  4ج ) -الدر املختار  2

 ( .61ص /  4ج ) -ابن عابدين 
 ( .61ص /  4ج ) -حاشية ابن عابدين  3
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 :الترجيح 

 
, عدم التحديد بثالث لعدم ورود دليل على التحديد  -واهلل أعلم  -لعل الراجح 

 أن ما دون" :وأما قوهلم , فمىت ما حصل املقصود من التعزير ولو بواحدة جاز ذلك 
ليس كذلك بل خيتلف ذلك باختالف أنه : 1فاجلواب عنه " ال يقع به الزجر  الثالث

األشخاص فال معىن لتقديره مع حصول املقصود بدونه فيكون مفوضا إىل رأي القاضي 
 .يقيمه بقدر ما يرى املصلحة فيه

التعزير حد ؛ بل هو بكل ما  وليس ألقل : -رمحه اهلل  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عظه فيه إيالم اإلنسان , من قول وفعل , وترك قول , وترك فعل , فقد يعزر الرجل بو

وتوبيخه واإلغالظ له , وقد يعزر هبجره وترك السالم عليه حىت يتوب إذا كان ذلك 
 .2 هو املصلحة

 
 

 .عــــدم صحة اإلمجاع الذي نقله ابن حزم   : اخلالصة 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .52ص /  4ج ) -عابدين حاشية ابن  1
 ( .124-123ص /  1ج ) -السياسة الشرعية  2
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 اخلامتة
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 اخلامتـــة
وعلى آله  ,وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد , احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات 
 :وصحبه والتابعني بإحسان ؛ أما بعد 

ونسأله برمحته وكرمه أن يتقبله و أن يبارك , فنحمده سبحانه على تيسري هذا البحث 
 .فيه

 :فهذه خامتة تشتمل على بعض أهم النتائج والتوصيات
 :من أهم النتائج 

   الفقه  مجاعات أهل العلم يفيف نقل إ –مراتب اإلمجاع  –ألف ابن حزم كتابه
 .وبعض مباحث العقيدة

  خبالف , مسألة  1251بلغت , واملعامالت , املسائل اليت أوردها يف العبادات
 .ما أورده يف االعتقادات 

  اإلمجاع التام " مراتب اإلمجاع"أنه إمنا يدخل يف كتابه  –رمحه اهلل  –ادعى
مجاع الذي وقد وجدنا يف بعض املسائل من خالف اإل, الذي ال خمالف فيه البتة 

 .نقله ابن حزم

  وبعضها نقله , أكثر املسائل اليت درستها نقل ابن حزم لإلمجاع فيها صحيح
 .لإلمجاع فيها غري صحيح

 :وإليك بعضًا منها
 –نقله االتفاق أن املسلمني يصلون على املرجوم غري صحيح ؛ ملخالفة الزهري 

 .وملخالفة مالك يف صالة اإلمام عليه,  -رمحه اهلل 
بل نقل , قله االتفاق على أنه ال جيوز قتل املرجوم بغري احلجارة غري صحيح ن

وهذه من أغرب , النووي االتفاق على أنه جيوز قتل املرجوم بغري احلجارة 
 .املسائل
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غري  أن يكون مقدار ضربه يف ذلك أربعني احلر يف شرب اخلمر دح أن  نقله االتفاق
 .الحد يف ذلك معينًا كما ذكر ذلك الشوكاين  ألن بعض أهل العلم يرى أنه, صحيح 

غري صحيح ,  عشرة واختلفوا يف أكثر  إىلواتفقوا أن التعزير جيب فيه من جلدة قوله 
 .ألنه عند بعض احلنفية أقل التعزير ثالث جلدات 

 
 

  :أبرز التوصيات
 

 .أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعاىل -

 .دراسته وحتقيقهتنده, واية اإلمجاع, ومعرفة مسالتثبت يف حك - 
ي ال خيلو من نقص فال يعتمد عليه يف حتقيق كالم علم من ن هذا البحث جهد فردإ -

ولكن حيتاج , -وإن كان رمحه اهلل بشر يصيب وخيطئ كغريه  –األعالم وهو ابن حزم 
 .كالمه ونقله لإلمجاع إىل دراسات وتعقيبات وحتقيقات أخرى ممن هو أهل لذلك 

 

 
 نا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر دعوا

 
 ,,,اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ىوصل 
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 الفهارس
 فهرس اآليات

 

 نص اآليـــــة  
اسم 

 السورة

رقم 
 اآلية

رقم 
 الصفحة

  

 
 َفَأْجِمُعوْا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم

  

  21 11   يونس

  
َما َتَبيََّن َلُه  َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد}  :   

 اْلُهَدى
  21 221   :النساء

   71 281  البقرة      ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل َتْقَرُبوَها  

  71 111  البقرة  ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل َتْعَتُدوَها      

          

  
 الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة 

                                                     جلدة
  17 1    النور  

  
َوَاللَّاِتي َيْأِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا 

  َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْم
  12  21 النساء 

  
َوَالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة 

  َداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًةُشَه
  12 4  النور 



 

- 188 - 

 

 

  

َلْوَلا َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفِإْذ َلْم َيْأُتوا  
   ِبالشَُّهَداِء َفُأوَلِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهْم اْلَكاِذُبوَن 

 
 

  12  27 النور 

  
 فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على

  احملصنات من العذاب
  81 11  النساء  

  
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا 

  من أحد من العاملني
  12 88 االعراف  

  

  
َوَتَذُروَن َما َخَلَق . َأَتْأُتوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمنَي 

     َعاُدوَنَلُكْم َربُُّكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبْل َأْنُتْم َقْوٌم 
  
   

  12 211  الشعراء 

  14 1  المؤمنون   َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن}   

                                           

  
ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 

   يف احمليض 
  284  111 البقرة  

  11 281  البقرة   ْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِدَواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُت  

  288 7  المجادلة   فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا  

     214          71    المائدة      والسارق والسارقة فاقطعواأيديهما 



 

- 189 - 

 

 

 فهرس األحاديث                                  
 

رقم  طرف احلديث .ت
 الصفحـة

2 
 21  ( َلْم ُيْجِمْع الصَِّياَم َقْبَل اْلَفْجِر َفَلا ِصَياَم َلُه َمْن ) 

 18  ... ِإنَّ ُأمَِّتي َلا َتْجَتِمُع َعَلى َضَلاَلٍة   1

7 
 12  البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة   

4 
 11 والذي نفسي بيده ألقض  بينكما بكتاب اهلل 

1 
 12  ُكْم ِإنَُّه َلَغُيوٌر َوَأَنا َأْغَيُر ِمْنُه َواللَُّه َأْغَيُر ِمنِّياْسَمُعوا ِإَلى َما َيُقوُل َسيُِّد 

 17 أن امرأة من جهينة أتت نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر  1
 

11 

8 
 11 ارجعي حىت تضعي ما يف بطنك 

1 
 18 َنُهنَّالسَِّحاُق ِزَنى النَِّساِء َبْي 

َأْرَبَعٌة ُيْصِبُحوَن ِفي َغَضِب اللَِّه َوُيْمُسوَن ِفي َسَخِط "    28
 الَِّذي َيْأِتي اْلَبِهيَمَة: اللَِّه, َوَعدَّ ِمْنُهُم 

  

 11 

22      
 َمْلُعوٌن َمْن َأَتى َشْيًئا ِمَن اْلَبَهاِئِم

 11 

 

 

 18   ا َيْخُطُبَلا َيْنِكُح اْلُمْحِرُم َوَلا ُيْنَكُح َوَل  
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رقم  طرف احلديث .ت
 الصفحـة

  
 18  ِإَذا َرَمى َأَحُدُكْم َجْمَرَة اْلَعَقَبِة َفَقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ َشْيٍء ِإلَّا النَِّساَء 

  
 221   اَل َتْلَعُنوُه , َفَواللَِّه َما َعِلْمُت َأنَُّه ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه 

   
  اُرُبِع ِديَناٍر َفَصاِعًد يفُتْقَطُع اْلَيُد   

 
214 

   
َلَعَن اللَُّه السَّاِرَق , َيْسِرُق اْلَبْيَضَة َفُتْقَطُع َيُدُه , َوَيْسِرُق اْلَحْبَل َفُتْقَطُع   

 َيُدُه
214 

   
 218  من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أح  به من غريه  

   
 211 َح ُّ ِبِه َوَيتَِّبُع اْلَبيُِّع َمْن َباَعُهَمْن َوَجَد َعْيَن َماِلِه ِعْنَد َرُجٍل َفُهَو َأ 
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 فهرس اآلثار
ضرب بني ضربني : ) عن علي رضي اهلل عنه قال    2

 (وسوط بني سوطني 
 

 

11 

 الر جم رمجان : عن علي رضي اهلل عنه أنه قال   1 
 

17  

يَعَة اْلَمْخُزوِمىَّ َقاَل َعْبَد اللَِّه ْبَن َعيَّاِش ْبِن َأِبى َرِبوعن    7
ْبُن اْلَخطَّاِب ِفى ِفْتَيٍة ِمْن ُقَرْيٍش َفَجَلْدَنا  1َأَمَرِنى ُعَمُر

 َواَلِئَد ِمْن َواَلِئِد اإِلَماَرِة َخْمِسنَي َخْمِسنَي ِفى الزَِّنا
 

 81 

 حينما أيت بشارب مخر قال  -رضي اهلل عنه  –علي   4
َفٍر ُقْم َفاْجِلْدُه َفَجَلَدُه َوَعِليٌّ َيُعدُّ َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َجْع

 ...َقال َحتَّى َبَلَغ َأْرَبِعنَي َفَقاَل َأْمِسْك ُثمَّ
 

 

217 

إىن :" أتاه رجل فقال  -رضى اهلل عنه  - علي   1
إىن سرقت : سرقت فطرده مث عاد مرة أخرى فقال 

 . فأمر به أن يقطع
 

218  

َذا اْجَتَمَع َحدَّاِن َأَحُدُهَما ِإ: عن عبداهلل  ابن مسعود   1
 اْلَقْتُل , َأَتى اْلَقْتُل َعَلى اآلَخر

   

48 
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اَل َيْغَرُم السَّاِرُق َبْعَد َقْطِع َيِميِنِه , : ٍ , َقاَل 1َعْن َعَطاء    1
  ِإالَّ َأْن ُتوَجَد السَِّرَقُة ِبَعْيِنَها , َفُتْؤَخَذ ِمْنه

211 
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 فهرس األعالم 
 اسم العلم                                                                     رقم الصفحة

11 
 17                                                                           بن تيمية 
                                                
 19                                                                        ابن كثري 
  

 28اب حزم                                                                         
 
 38                                                                        ابن القيم 

  
 41                                                              مسعودعبد اهلل بن  
  
 44                                                                         هبن قداما

  
 44                                                                         ابن رشد 
  
 45                                                                                              ربابن عبد ال 
 
 47                                                                  زيد بن خالد اجلهين  
 

 48                                                                                                  ابن املنذر 
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 49                                                                                                     الشوكاين

 
 51عمر بن خلطاب                                                                      

 
               52                                                                                              أيب طالب علي بن

 
 54                                                                                                            مالك

 
 57                                                                                                            النووي

 
     58                                                                                                         البخاري

 
 61                                                                                                       أبو هريرة

 
 62                                                                                                    سعد بن عبادة

 
 63                                                                                            عمران بن حصين

 
 64                                                                                                           الشافعي

 
 65    أمحد بن حنبل                                                                       
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 فهرس املصادر واملراجع
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب , : اجلامع ألحكام القران , اسم املؤلف 

 دار عامل الكتب : دار النشر 
 . حتقيق هشام مسري البخاري  -م2223 -هـ 1423 –الرياض  –

بن عادل الدمشقي أبو حفص عمر بن علي : اللباب يف علوم الكتاب , اسم املؤلف 
 -هـ 1411 –لبنان / بريوت  –دار الكتب العلمية : احلنبلي , دار النشر 

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي : األوىل , حتقيق : م , الطبعة 1118
 حممد معوض 

حممد بن جرير بن يزيد بن خالد :اسم املؤلف , تأويل آي القرآن جامع البيان عن
الطبعة , م2222-هـ 1422, مؤسسة الرسالة : دار النشر ,الطربي أبوجعفر 

 .أمحد حممد شاكر : حتقيق , األوىل 
دار , حممد يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي : اسم املؤلف , تفسري البحر احمليط 

 دار الكتب العلمية :النشر 
 الشيخ عادل أمحد: حتقيق , األوىل :الطبعة , م 2221-هـ1422بريوت /لبنان  –

زكريا عبد اجمليد .د(1شارك يف التحقيق , الشيخ علي حممد معوض -عبداملوجود
 .أمحد النجويل اجلمل .د(2النوقي 

, إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء : اسم املؤلف , آن العظيم رتفسري الق
 حتقيق, الطبعة الثانية , م1111-هـ1422, دار طيبة للنشر والتوزيع : دار النشر 

 .سامي بن حممد سالمة : 
, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي :اسم املؤلف ,اجلمع الصحيح املختصر 

الطبعة , م 1181-هـ1421 –بريوت  –اليمامة , دار ابن كثري : دار النشر 
 .مصطفى ديب البغا. د:حتقيق , الثالثة :

عيسى أبو عيسى الترمذي حممد بن :اسم املؤلف , اجلامع الصحيح سنن الترمذي 
أمحد حممد شاكر : حتقيق , -بريوت–دار إحياء التراث العريب :دار النشر, السلمي 

 .وآخرون 
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: دار النشر , أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن النسائي : اسم املؤلف , السنن الكربى 
 دار الكتب العلمية

ليمان فار سعبدالغ. د: حتقيق ,  الطبعة األوىل ,  1111هـ 1411-بريوت-
 .سيد كسروي حسن ,البنداري 

دار ,أبوجعفر حممد بن جرير الطربي : اسم املؤلف , ( اجلزء املفقود)هتذيب اآلثار 
علي :  م و حتقيق1116-هـ 1415-سوريا /دمشق2دار املأمون للتراث : النشر 

 .رضا بن عبداهلل علي رضا 
د ابن حبان بن أمحد أبوحامت حمم: اسم املؤلف , صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 

, م 1113-هـ1414 –بريوت  –مؤسسة الرسالة : دار النشر , التميمي البسيت 
 .حتقيق شعيب األرنؤوط , الثانية : الطبعة

حممد بن إسحاق ابن خزمية أبو بكر السلمي :اسم املؤلف , صحيح ابن خزمية 
حتقيق , م 1112هـ1312 –بريوت  –املكتب اإلسالمي :دار النشر, النيسابوري 

 .حممد مصطفى األعظمي . د: 
دار , النيسابوري القشرييأبو احلسني  جاجاحل بن مسلم: اسم املؤلف , مسلم صحيح
 . بريوت -دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة : النشر 

دار , األزدي  السجستاين داود األشعث أيب بن سليمان:اسم املؤلف , داود أيب سنن
 .  -بريوت –ب العريب دار الكتا: النشر 

دار : دار النشر, القزويين اهلل عبد ويزيد أب بن حممد :اسم املؤلف , ماجه ابن سنن
  . الباقي عبد فؤاد حممد/ حتقيق-بريوت  –الفكر 

أمحد ابن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر : اسم املؤلف ,سنن البيهقي الكربى
حتقيق , م 1114هـ1414-كة املكرمة م –مكتبة دار الباز :دار النشر , البيهقي 

 .حممد عبدالقادرعطا :
دار , علي بن عمر أبو احلسن الدارقطي البغدادي : اسم املؤلف , سنن الدارقطين 

السيد عبداهلل هاشم : حتقيق , م 1155-هـ1385-بريوت  –دار املعرفة : النشر 
 .مياين املدين



 

- 197 - 

 

 

دار :دار النشر,ابو حممد الدارمي عبداهلل بن عبدالرمحن:اسم املؤلف,سنن الدارمي 
خالد ,فواز امحد زمريل:حتقيق,االوىل: الطبعة,هـ1421-بريوت-الكتاب العريب
 .السبع العلمي

املكتب :دار النشر,ابو بكر عبدالرزاق ابن مهام الصنعاين:اسم املؤلف,املصنف
 .حبيب الرمحن االعظمي:حتقيق,الثانية:الطبعة,هـ1423-بريوت-االسالمي
-161بن ايب شيبه اليب بكر عبداهلل بن حممد ابن ايب شيبه العبسي الكويف مصنف ا

 .حتقيق حممد عوامه 236
دار ,امحد ابن حنبل ابو عبداهلل الشيباين:اسم املؤلف, مسند االمام امحد ابن حنبل

حممد مصطفى :حتقيق , الطبعة االوىل,م2224-هـ1422,مؤسسة الرسالة:النشر
 .االعظمي

دار النشر مؤسسة ,مالك ابن انس ابو عبداهلل االصبحي:اسم املؤلف,لكموطأ االمام ما
 زايد بن سلطان

 .حتقيق حممد مصطفى االعظمي,الطبعة االوىل,م2224-هـ1426,ال هنيان 
ابو عمر يوسف بن عبداهلل بن :اسم املؤلف,التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واالسانيد 

حممد ,مصطفى بن امحد العلوي:حتقيق ,رطبة مؤسسة الق:دار النشر,عبدالرب النمري
 .عبدالكبري البكري

,دار األلباين الدين ناصر حممد السبيل, منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء
 .الطبعة الثانية,م1186-هـ1426.بريوت-املمكتب االسالمي:النشر

-عارفمكتبة امل: دار النشر,حممد نصر الدين االلباين:اسم املؤلف,السلسلة الصحيحة
 .-الرياض

-مكتبة املعارف: دار النشر,حممد نصر الدين االلباين:اسم املؤلف,السلسلة الضعيفة
 .-الرياض
 املكتب األلباين, الدين ناصر بن حممد وزيادته, الصغري اجلامع وضعيف صحيح

 .اإلسالمي
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ابو زكريا حيىي بن شرف بن مري :اسم املؤلف,املنهاج شرح صحيح مسلم ابن احلجاج
 .الطبعة الثانية,هـ1312 -بريوت-دار إحياء التراث العريب:دار النشر,وويالن

دار احلرمني :الناشر,ابو القاسم سليمان بن امحد الطرباين:اسم املؤلف,املعجم األوسط
عبداحملسن بن ابراهيم ,طارق بن عوض اهلل بن حممد:حتقيق,هـ1416,القاهرة
 .احلسيين

حممد ضياء الرمحن :اسم املؤلف,غرىاملنة الكربى شرح وختريج السنن الص
 .م2221-هـ1422-الرياض/السعودية-مكتبة الرشد:دار النشر,االعظمي

دار :دار النشر,عالء الدين الكاساين:اسم املؤلف.بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
 .م1182-بريوت-الكتاب العريب

دار الكتب :شردار الن, الزيلعي علي بن عثمان, لالدقائق كنز شرح احلقائق تبيني
 .هـ1313,القاهره.االسالمي

اسم .حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه ابو حنيفه 
-هـ1421-بريوت-دار الفكر للطباعة والنشر:دار النشر,ابن عابدين:املؤلف

 .م2222
 .هـ1385-بريوت-دار الفكر:دار النشر,ابن عابدين:اسم املؤلف,الدر املختار

 دار, املالكي الدسوقي عرفة حممد الدين لشمس, الكبري الشرح على الدسوقي حاشية
 .حتقيق حممد عليش,بريوت الفكر

طبع بدار :دار النشر,سيدي امحد الدردير البو الربكات:اسم املؤلف,الشرح الكبري
 .حممد عليش:حتقيق ,إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاء

, املعرفة دار, النجار زهري حممد/ حتقيق, الشافعي إدريس بن حممد اهلل عبد أليب, األم
 .هـ1313,بريوت
دار ,هـ515املتوىف سنة ,النووي شرف بن الدين حمي زكريا أيب لإلمام, اجملموع
 .بريوت-دار الفكر:النشر
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إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو :اسم املؤلف,املهذب يف فقه اإلمام الشافعي
 .بريوت:ان النشرمك,إسحاق

 لعالء ,حنبل بن أمحد املبجل اإلمام مذهب على اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف
 بريوت, العريب, التراث إحياء دار املرداوي, سليمان بن علي احلسن أيب الدين

 .الطبعة االوىل,هـ1411
دار :نشردار ال ,اجلوزية قيم بن حممد الدين شمسل العاملني, رب عن املوقعني إعالم
 .طه عبدالرؤوف سعد:حتقيق,م1113-بريوت-اجليل

امحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين ابو :اسم املؤلف,الصارم املسلول على شامت الرسول
حممد عبداهلل :حتقيق,االوىل:الطبعة,هـ1411-بريوت-دار ابن حزم:دار النشر,العباس

 .حممد كبري امحد شودري,عمر احللواين
امحد بن احلليم بن تيمية :اسم املؤلف,يف اصالح الراعي والرعية السياسة الشرعية

 .دار املعرفة:دار النشر,احلراين
دار ابن :دار النشر,حممد بن صاحل العثيمني:املؤلف,الشرح املمتع على زاد املستقنع

 .الطبعة االوىل,هـ1422اجلوزي 
دار النشر ,داهللحممد بن مفلح املقدسي ابو عب:اسم املؤلف,الفروع وتصحيح الفروع

 .عبداهلل عبداحملسن التركي:حتقيق ,االوىل:الطبعة,هـ1424مؤسسة الرسالة :
دار ,احلنبلي البهويت إدريس بن يونس بن ملنصور, اإلقناع منت عن القناع كشاف
 .هالل مصطفى مصيلحي هالل/ حتقيق هـ1422دار الفكر بريوت :النشر

الرئاسة :دار النشر,احلليم بن تيمية احلراينامحد بن عبد:اسم املؤلف,العقيدة الواسطية
حممد بن :حتقيق,الثانية:الطبعة,هـ1412-الرياض-العامة الدارات البحوث واالفتاء

 .عبدالعزيز بن مانع
امحد بن عبداحلليم بن تيمية :اسم املؤلف,كتب ورسائل وفتاوى شيخ االسالم بن تيمية 

ة حتقيق عبدالرمحن بن حممد بن قاسم مكتبة ابن تيمي:دار النشر,احلراين ابو العباس
 .العاصمي النجدي
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: دار النشر  ,احلنبلي املقدسي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين ملوفق, املغين
 . األوىل : , الطبعة 1426 –بريوت  –دار الفكر 

س أبو عبد اهلل مش: مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد و إياك نستعني , اسم املؤلف 
دار الكتاب : الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي , دار النشر 

حممد حامد : م , الطبعة الثانية , حتقيق 1113 -هـ 1313بريوت ,  –العريب 
 . الفقي 

امحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس , : منهاج السنة النبوية , اسم املؤلف 
حممد رشاد . د: األوىل , حتقيق : هـ , الطبعة 1425 –سسة قرطبة مؤ: دار النشر 

 . سامل 
 الكتب دار ,الشيباين هبرية بن حممد بن حيىي املظفر أبو لوزير, لالعلماء األئمة اختالف
 يوسف السيد: حتقيق, 1, ط م 2222 - هـ 1423 - بريوت/  لبنان ,العلمية

 أمحد
, 1حتقيق فؤاد عبد املنعم أمحد, دار املسلم, طاإلمجاع, حملمد بن إبراهيم املنذر, 

 . هـ1426
دار الكتب العلمية بريوت : دار النشر   الرب, عبد بن يوسف عمر يبأل ,االستذكار

 . حممد علي معوض  –سامل حممد عطا : م , حتقيق  2222
دار   «احلفيد رشد ابن»بـ الشهري رشد بن أمحد بن مدحمل املقتصد, وهناية اجملتهد بداية

م , 1116 -هـ 1316,  –مصر  –مطبعة مصطفي البايب احلليب وأوالده : النشر 
 . الطبعة الرابعة 

هـ , 1313: عبد القادر عودة , املتوىف : التشريع اجلنائي اإلسالمي , اسم املؤلف 
 . دار الكتب العلمية : دار النشر 

مد بن علي بن حممد حم: السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار , اسم املؤلف 
 . األوىل : دار ابن حزم , الطبعة : الشوكاين , دار النشر 
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: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد , دار النشر : احمللى , اسم املؤلف 
 جلنة إحياء التراث العريب: بريوت , حتقيق  –دار اآلفاق اجلديدة 

الكوبت  –ارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكوبتية , صادر عن وز
 .هـ 1421 -1424, الطبعة من 

 أمحد بن علي حممد أيب للحافظ ,واالعتقادات واملعامالت العبادات يف اإلمجاع مراتب
 . بريوت  –دار الكتب العلمية : بن حزم الظاهري أبو حممد , دار النشر  سعيد بن

حممد بن : منتقى األخبار , اسم املؤلف  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح
إدارة الطباعة املنريية , مع تعليقات يسرية حملمد : علي بن حممد الشوكاين , دار النشر 

 . منري الدمشقي 
 القاهرة, احلديث, دار الظاهري, حزم بن علي حممد يبأل اإلحكام يف أصول األحكام,

 .هـ1424 - األوىل الطبعة
 دار اجلميلي, سيد. د: حتقيق اآلمدي, حممد بن عليل حكام,اإلحكام يف أصول األ

 .هـ1424 -األوىل  الطبعة العريب, الكتاب
حممد بن علي بن حممد : إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول , اسم املؤلف 

األوىل , : , الطبعة  1111- 1411 –دار الكتاب العريب : الشوكاين , دار النشر 
 . زو عناية , دمشق كفر بطنا الشيخ أمحد ع: حتقيق 

أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار : قواطع األدلة يف األصول , اسم املؤلف  
م , 1111 -هـ 1418 –بريوت  –دار الكتب العلمية : السمعاين , دار النشر 

 .حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي : حتقيق 
 بريوت, العلمية, الكتب دار الغزايل, دحام أيب: تأليف األصول, علم من املستصفى

 . حممد عبد السالم عبد الشايف : حتقيق .هـ141, األوىل  الطبعة
حممد بن عمر بن احلسني الرازي , دار النشر : احملصول يف علم األصول , اسم املؤلف 

األوىل , : , الطبعة  1422 -الرياض–جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : 
 . ه جابر فياض العلواين ط: حتقيق 
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  ,شاكر حممد أمحد الشيخ/ حتقيق, الشافعي إدريس بن حممد اهلل عبد أليب, الرسالة
 .بريوت, العلمية املكتبة
 بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين ملوفق, الفقه أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة
جامعة : دار النشر , ن السعيد عبد العزيز عبد الرمح.د/ حتقيق, احلنبلي املقدسي قدامة

 . الثانية : , الطبعة  1311 –الرياض  –اإلمام حممد بن سعود 
 .األوىل  طبعةال بريوت, صادر دار منظور, بن الدين مجال الفضل أليب ,العرب لسان
 1116-1416 عام لبنان, مكتبة بريوت, ,الرازي بكر أيب بن حملمد الصحاح, خمتار

 .حممود خاطر : , حتقيق  طبعة جديدة: الطبعة 
: أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا , دار النشر : معجم مقاييس اللغة , اسم املؤلف 

 . عبد السالم حممد هارون : م , حتقيق 1111-هـ 1311 –دار الفكر 
عز الدين بن األثري أيب احلسن علي بن : أسد الغابة يف معرفة الصحابة , اسم املؤلف 

هـ 1411-لبنان / بريوت  –دار إحياء التراث العريب : , دار النشر حممد اجلزري 
 .عادل أمحد الرفاعي : األوىل , حتقيق : م , الطبعة 1115 -

: أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي , دار النشر : تاريخ بغداد , اسم املؤلف 
 .-بريوت  –دار الكتب العلمية 

أيب : ية من حلها من األماثل , اسم املؤلف تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسم
 –دار الفكر : القاسم علي بن احلسن إبن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي , دار النشر 

 . علي شريي : دراسة وحتقيق  –بريوت 
حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن سليمان بن : تاريخ مولد العلماء ووفياهتم , اسم املؤلف 

عبد اهلل . د: , حتقيق  1412 –الرياض  –دار العاصمة : شر زبر الربعي , دار الن
 . أمحد سليمان احلمد 

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبد اهلل البخاري : التاريخ الكبري , اسم املؤلف 
 .السيد هاشم الندوي : دار الفكر , حتقيق : اجلعفي , دار النشر 
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سليمان : اجلامع الصحيح , اسم املؤلف  التعديل والتجريح , ملن خرج له البخاري يف
 –دار اللواء للنشر والتوزيع : بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي , دار النشر 

 .أبو لبابة حسني . د: , الطبعة األوىل , حتقيق  1185- 1425-الرياض 
احلافظ أبو الفضل جالل الدين  عبد : , اسم املؤلف ( للذهيب ) ذيل طبقات احلفاظ 

بريوت , دراسة  –دار الكتب العلمية : ن ابن أيب بكر السيوطي , دار النشر الرمح
 . وحتقيق الشيخ زكريا عمريات 

عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد أبو : الكامل يف ضعفاء الرجال , اسم املؤلف 
حتقيق  1188- 1421 –بريوت  –دار الفكر : أمحد اجلرجاين , دار النشر 

 .ىي خمتار غزاوي حي: اجلرجاين 
, الرسالة مؤسسة, أبو عبد اهلل  ,الذهيب أمحد بن حممد الدين لشمس, النبالء أعالم سري

  .هـ1413, 1ط, بريوت
دار  , احلنبلي العماد بن احلي عبد الفالح أليب, ذهب من أخبار يف الذهب شذرات
ط , حممود عبد القادر األرنؤو: هـ , حتقيق 1425 –دمشق  –دار بن كثري : النشر 

 . األرناؤوط 
 ت)  عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل : , اسم املؤلف , احلفاظ طبقات
 .األوىل : الطبعة  هـ 1423 -بريوت  – العلمية الكتب دار(  هـ 111

/ حتقيق, خلكان بن أمحد الدين مشس العباس أليب, الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات 
 .بريوت, صادر ارد, عباس إحسان. د

دراسة إمجاعات ابن حزم , لتركي حممد احلقباين , رسالة ماجستري مقدمة للمعهد العايل 
 . هـ 1431-هـ 1432للقضاء 

مكتبة املعهد العايل, رسالة  دراسة إمجاعات ابن املنذر, للحسن بن علي الغامدي ,
 .هـ1432 -هـ 1421, (ماجستري)
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 28.والتعريف بكتابه مراتب اإلمجاع, ترمجة اإلمام ابن  حزم : املبحث الثالث 
   

          28                            .التعريف باإلمام ابن حزم : املطلب األول  -   
 33                      .مراتب اإلمجاعالتعريف بكتاب : املطلب الثاين  -   
 34            .منهج اإلمام ابن حزم يف حكاية اإلمجاع : املطلب الثالث  -          
 36              .مكانة إمجاعات ابن حزم عند أهل العلم: املطلب الرابع  -  
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 31         .التعريف باحلدود وبيان مشروعيتها واحلكمة منها: املبحث الرابع 

                    
 31                       .التعريف باحلدود لغة واصطالحا: املطلب األول -   

 38                      .      مشروعية احلدود واحلكمة منها: املطلب الثاين -       
 

 42                                                             حد الزنا : الفصل األول  
              41                                       .اجتماع أكثر من حد: املبحث األول 
   43                           : اإلحصان يف الزنا و فيه مطلبان : املبحث الثاين 

 43                             . حد الزاين غرياحملصن: املطلب األول  -
 48                                .حد الزاين احملصن : املطلب الثاين   -

  62                          :صفة إقامة احلد , و فيه مطلبان : املبحث الثالث 
 62                            .صفة إقامة احلد كله  : املطلب األول  -
      63.                       جيلد به صفة السوط الذي: املطلب الثاين   -

  65                               :ثبوت الزنا , و فيه مطلبان : املبحث الرابع 
 65                           . ثبوت الزنا باإلقرار:املطلب األول -
 52                          . ثبوت الزنا بالشهادة : املطلب الثاين   -

     53                                   . الصالة على املرجوم: املبحث اخلامس          
 51                                :الرجم , و فيه مطلبان : ملبحث السادس ا         

 51                 . الصفة املتفق عليها يف الرجم : املطلب األول  -
 12                             .تل بغري احلجارة الق: املطلب الثاين   -

 16                                  .شرط اإلحصان للمرأة: املبحث السابع  
  11                           .اختالف الزانيني يف اإلحصان : ملبحث الثامن ا         
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    82                                          .قبول الشهود : املبحث التاسع  
 82                       :احلامل من الزنا , و فيه مطلبان : املبحث العاشر          

  82                                     .متام  الفطام: املطلب األول  -
 85                        . إقامة احلد على احُلبلى : املطلب الثاين   -

 88                                     .األمة احملصنة : املبحث احلادي عشر  
 12     :الوطء احملرم غري الزنا , و فيه سبعة مطالب .  املبحث الثاين عشر  

 12                                    .حكم اللواط: املطلب األول  -
 12                                  .حكم السحاق: املطلب الثاين   -
 14                            .حكم إتيان البهائم: املطلب الثالث   -
 15         .الوطء احملرم للزوجة و ملك اليمني : املطلب الرابع   -
 122            .إقامة احلد يف املطالب األربعة السابقة : املطلب اخلامس  -
  125        .الولد يف الوطء الذي ليس فيه حدنسبة : املطلب السادس  -
   121   .إحلاق  الولد  بأبيه يف وطء املطلق طالقًا رجعيًا: املطلب السابع  -
 128        .أثر اإلسالم أو الذمة على احلريب الزاين: املبحث الثالث عشر  
 111         حد املتحرك يف الزنا يف الوطء الواحد : املبحث الرابع عشر  

 .حركات كثرية
  112             .أثر إيالج احلشفة يف إقامة احلد : املبحث اخلامس عشر  
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 114                                                  حد شرب اخلمر : الفصل الثاين  
  

 116  .ه املوانع انتفت عنوشارب اخلمر الذي توفرت فيه الشروط : ملبحث األول ا
 

 118                             .إقامة حد شرب اخلمر على األحرار  : املبحث الثاين 
 

  118                            .احلد األدىن املتفق عليه يف ضرب احلر: املطلب األول 
 

 123                                          .الزيادة على مثانني جلدة:  املطلب الثاين 

 
 121                                      .ضرب احلرة البالغة العاقلة: املطلب الثالث 

 
   128                   .إقامة حد شرب اخلمر على العبيد و اإلماء:  املبحث الثالث 

 
 132                          .شرب أكثر من كأس قبل إقامة احلد: املبحث الرابع 

 
 133                                        . ثبوت شرب اخلمر :  املبحث اخلامس 

 133                                                 .ثبوته بالشهادة:املطلب األول 
 136                                                    .ثبوته باإلقرار:املطلب الثاين 

 
 135                                   .إقامة احلد ثالث مرات : بحث السادس امل
 131                            .أكل حلم اخلنزير أو الدم أو امليتة: ملبحث السابع ا
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                                                                       138                                                     حد القذف: الفصل الثالث 
  

       131                                                 .كثرة القاذفني: املبحث األول 
 

 141                                 .اكتمال الشروط يف الشهود : املبحث الثاين 
 

 142                    .القاذف و املقذوف اكتمال الشروط يف: املبحث الثالث 
 

 146                                       .حد القاذف غري احلر : املبحث الرابع 
 

 141                              . الزيادة على مثانني يف اجللد : املبحث اخلامس 
 

 162                              . حاالت سقوط حد القذف : املبحث السادس 
 

 162                                         .قذف من ثبت زناه : املطلب األول 
 

    162                                             .إتيان القاذف ببينة : املطلب الثاين

 
      163                                                 قذف اجلماعة : املبحث السابع 

 
 168                                     .شهادة القاذف قبل التوبة: املبحث الثامن 

 
    161                                                  .توبة القاذف : املبحث التاسع 
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 152                                                    حد السرقة :  الفصل الرابع 
  

 151                                    .شروط وجوب حد السرقة: املبحث األول 
 

 155                . اليد املتفق على أن قطعها جمزئ يف إقامة احلد: املبحث الثاين 
 

            158                                    .حكم املرأة يف حد السرقة : املبحث الثالث 
 

 151                                             . اإلقرار يف السرقة : املبحث الرابع 
  151                   .إقرار السارق على نفسه يف جملسني خمتلفني: املطلب األول 
 112                                    .إقرار السارق على نفسه مرة: املطلب الثاين 

 
   116                                   .رد السرقة إىل املسروق منه: املبحث اخلامس 
  118                       .ما وجد بيد احملاربني و البغاة املتأولني : املبحث السادس 

 
 182                                                    .يف الغصب : املبحث السابع 

 182                              .الغاصب اجملاهر الذي ليس حماربًا: طلب األول امل
 182                                            .قدر التعزير يف ذلك : املطلب الثاين 

 186                                                                            .اخلامتة 
 188                                                           .اآليات القرآنية فهرس 

 112                                                        .فهرس األحاديث النبوية 

  112                                                                     .فهرس اآلثار 

 114                                                                 . ألعالم فهرس ا

           115                                                                  . فهرس املصادر

 225                                                             .فهرس املوضوعات 
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