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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَهِ الرَّحِيمِ

وَيَرْزُقْهُ مِهْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَهْ يَتَىَكَّلْ عَلَى  ﴾۲﴿وَمَهْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 

 ﴾۳﴿اللَّهِ فَهُىَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً 

 صدق اهلل العظيم                                                                                                                                                                                                                                                 

 (۳ - ۲ ) سىرة الطالقمه 
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 اإلهداء

إىل طهب انعهم يف سبٍم رفعت اهدي هذا انبحث املتىاضع إىل كم مه ٌسعى 

 وطننا انعزاق

 إىل أرواح انشهداء انيت طهزث دمائهم أرضنا مه اعداء احلٍاة 

 اىل مه سأبدأ  حٍاتً معهُ   ... خطٍيب 

 إىل انيت فاض حبها وعطفها وحناهنا كم انكهماث  ... أمً 

 إىل انذي حتمم مشاق مسريتً  .... ابً

 .... اخىاوً و اخىاتً إىل مه كان وماسال  يل خري عىن 
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 ملخص البحث

إن من رحمة هللا وعدله أن جعل للمجرمٌن والمعتدٌن على حقوق اللله وحقوق الناس طرٌقا  

للرجوع عن الذنوب وتركها، وهً التوبة. فالتوبة أكبر األثر فً محو الذنوب وتركها فً الدنٌا 

واآلخرة . ففً الدنٌا لها أثر فً تغٌٌر حجم العقوبات فً الغالب ، فؤحٌانا تقلل من حجمها، 

أحٌانا أخرى تسقطها، وفً بعض األحٌان ال تإثر. ولكثرة الجرائم وارتكاب المعاصً و

وانتشارها فً المجتمعات االسالمٌة فً الوقت الحاضر بسبب االبتعاد عن دٌن هللا وشرعه ٌعتقد 

 . ا  وذنب ا  الكثٌرون أن ال توبة لهم، أو لٌس لها أثر، فٌزداد المجرمون إجراما، والعاصون عصٌان

همٌة هذا الموضوع أحببت أن أبٌن التوبة وتؤثٌرها على العقوبات التً فرضها هللا ورسوله وأل

على العاصٌن والمجرمٌن. وتؤثٌر تلك التوبة فً رفع أو إسقاط أو تخفٌف تلك العقوبات، وخاصة 

                                                      القصاص والحدود، من خالل البحث فً هذا الموضوع الذي أسمٌته :

 أثر التوبة فً القصاص والحدود(. )

وقد قسمت بحثً على : مقدمة، ومبحثٌن، وخاتمة. بٌنت فً المقدمة أهمٌة الموضوع، وسبب 

اختٌاري له، وتقسٌمً له. والمبحث األول : ماهٌة التوبة. وقد جعلته على مطلبٌن . المبحث 

لحدود. وجعلته على مطلبٌن أٌضا. أما الخاتمة، فقد بٌنت فٌها الثانً : أثر التوبة على القصاص وا

 أهم النتائج التً توصلت إلٌها خالل البحث، والتً من أهمها : 

إن التوبة الصادقة تستؤصل الجرٌمة ، ألن الغاٌة األولى من العقوبة هً صالح المجرم،  -1

اإلٌمان باهلل وواسع والتوبة أقوى فً تحقٌق هذه الغاٌة لصدورها عن باعث ذانً، وهو 

رحمته . والتوبة تفتح باب األمل أمام المجرمٌن المخطئٌن المذنبٌن، وتدفعهم إلى تصحٌح ما 

 أخطإوا فٌه، لٌكونوا بناة للحٌاة بفعالٌة وحٌوٌة جدٌدة . 

إن للتوبة األثر الكبٌر فً تغٌٌر العقوبات من قصاص وحد، من خالل رفعها أو إسقاطها  -8

 أو تخفٌفها .
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 المقدمة

،  ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد أشرف رسول وأكمل عبد الحمد هلل مستحق الحمد 

، ما نطق  وعلى آله وأصحابه ذوي العال والمجد ، صالة وسالما دائمٌن لٌس لهما حد وال عد

، وشفٌع  ، سٌد الخالئق أجمعٌن باحث ببحثه. والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمٌن

، صالة وسالما دائمٌن  ، وعلى آله وصحبه وسلم ، ومبشر التائبٌن بالمغفرة مذنبٌنال

 متالزمٌن إلى ٌوم الدٌن. أما بعد :

، بسبب  ، وال مجتمع من المجتمعات من الذنوب والخطاٌا والجرائم فإنه ال تخلو أمة من األمم

فكل ابن آدم خطاء. وهللا ، ومصدرها الشٌطان الرجٌم ،  طبٌعة الشر فً داخل النفس البشرٌة

وي، وأخروي، فالحساب الة حرم التعدي على حقوق اآلخرٌن ، ولكل تعدي وجرم حساب دنٌ

، وٌغفر لمن ٌشاء. أما الحساب  ، فٌحاسب من ٌشاء ه هللا وال إلى ٌوم القٌامةراألخروي ٌؤخ

للناس من ، لٌكون رادعا وزاجرة  ، فال بد من قانون ٌحاسب كل مجرم على جرمه الدنٌوي

 إرتكابهم الجرائم والحدود المختلفة .

ومن رحمة هللا وعدله أن جعل للمجرمٌن والمعتدٌن على حقوق هللا وحقوق الناس طرٌقا 

، وهً التوبة. فللتوبة أكبر األثر فً محو الذنوب وتركها فً  للرجوع عن الذنوب وتركها

العقوبات فً الغالب، فؤحٌانا تقلل من حجمها، الدنٌا واآلخرة. ففً الدنٌا لها أثر فً تغٌٌر حجم 

 وأحٌانا أخرى تسقطها. وفً بعض األحٌان ال تإثر.

ولكثرة الجرائم وارتكاب المعاصً وانتشارها فً المجتمعات اإلسالمٌة فً الوقت الحاضر 

بسبب االبتعاد عن دٌن هللا ال وشرعه ٌعتقد الكثٌرون أن ال توبة لهم، أو لٌس لها أثر، فٌزداد 

 وذنبا . ا  ، والعاصون عصٌان المجرمون إجراما  

ؤثٌرها على العقوبات التً فرضها هللا لك وألهمٌة هذا الموضوع أحببت أن أبٌن التوبة وت

ورسوله على العاصٌن والمجرمٌن. وتؤثٌر تلك التوبة فً رفع أو إسقاط أو تخفٌف تلك 

 ، من خالل البحث فً هذا الموضوع الذي أسمٌته : ، وخاصة القصاص والحدود العقوبات
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 أثر التوبة فً القصاص والحدود(. ) 

 ، وخاتمة .  ومبحثٌن،  بحثً على : مقدمة ٌتضمنو

 ، وسبب اختٌاري له، وتقسٌمً له.  فً المقدمة أهمٌة الموضوع نتٌب

، المطلب األول : تعرٌف التوبة  ماهٌة التوبة. وقد جعلته على مطلبٌن وٌتضمنوالمبحث األول  

 وحكمها . المطلب الثانً : شروط التوبة . 

 الحدود. الثانً : أثر التوبة على والمبحث 
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 ادلبحث األول
 ماهية التىبة

 ادلطلب األول : تعريف التىبة وحكمها 

 أوال : تعرٌف التوبة :

التوبة لغة هً : الرجوع من الذنب ، أو عن الذنب ، أو عن المعصٌة ، وإذا اسند فعلها إلى هللا ، 

علٌه غفر له ، وأنقذه فإنه ٌراد بها رجوع لطفه ونعمته على العبد والمغفرة له ، وٌقال : تاب هللا 

، أما إذا اسند { (1)أثم تاب علٌهم لٌتوبوا إن هللا هو التواب الرجٌم  } من المعاصً ، قال هللا له :

 . (2)فعلها إلى العبد ، فٌراد به رجوع العبد عن الزلة إلى الندم

 التوبة فً االصطالح : عرفها العلماء بتعرٌفات عدة أهمها : 

 م بعظم ضرر الذنوب ، والندم الذي ٌورث الحسرة فً القلب ، والعزم. التوبة : هً العل1 

 على الترك فً الحال واالستقبال ، وتالفً الماضً )بالجبر والقضاء(. وقد تطلق التوبة على

 . (3)الندم وحده ، والندم هو عبارة عن توجع القلب وتحزنه لما فعل وتمنً عدم الفعل 

 ف منه فً الماضً ، واإلقالع عنه فً الحال والعزم على أال. التوبة : هً الندم على ما سل8

 ٌعاود فً المستقبل . وأن لكل حق حقٌقة ، وأن حقٌقة التوبة تكمن فً الرجوع إلى هللا

 .  (4) بالتزام ما ٌحب وترك ما ٌكره

. التوبة : هً الندم واإلقالع عن المعصٌة من حٌث هً معصٌة ، ال ألنها فٌها ضرر لبدنه 4

 . (5) وماله ، والعزم على عدم العود إلٌها إذا قدره

 

                                                             
 .122سورة التوبة ،آٌة :((1

2
 .19\2  .1لبنان، ط, لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت . ٠ٕظش :((

 4م.  1،1121بٌروت، ط -إحٌاء علوم الدٌن، لإلمام أبً حامد الغزالً، دار الكتب العلمٌة :  ٌنظر ((4
 111  ٌنظر : مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن ، لالمام العالمة ابً عبد هللا محمد ((3

محمد اآللوسً،دار إحٌاء  الفضل والسبع المثانً ( ، ألبًتفسٌر األلوسً المسمى ) روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم  ((5

 .112/ 82:  لبنان –التراث العربً ، بٌروت 
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وبعد هذا العرض للتعرٌفات ٌتبٌن لنا : أن التعرٌفات السابقة كلها متفقة على معنى واحد ، وهو 

كٌفٌة الرجوع إلى هللا بعد وقوع الذنب ، والندم والتؤلم الحقٌقً الحاصل فً قلب العبد على ما 

عبد ما افسد بٌنه وبٌن هللا وبٌنه وبٌن الناس . فما كان بٌنه وبٌن فرط فً جنب هللا ، وإصالح ال

 الناس فٌكون باالعتذار ورد المظالم وما كان بٌنه وبٌن هللا فال بد من تعوٌض ما

طشفٗ ِٓ ػّشٖ فٟ اٌٍٙٛ ٚاٌّؼظ١خ ثبٌؼًّ اٌظبٌخ . فال رؼبسع ث١ٓ ِؼبٟٔ ٘زٖ اٌزؼش٠فبد ، 

 ٚئْ اخزٍفذ أٌفبظٙب .

 :  صب١ٔب : دىُ اٌزٛثخ 

ئْ اٌزٛثخ ٚاججخ ػٍٝ وً ِىٍف ، ٚلذ دٌذ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ ، ٚاألدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ ػٍٝ 

 اٌٛجٛة . 

   : فّٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ : فمذ ٚسدد آ٠بد وض١شح رذي ػٍٝ ٚجٛة اٌزٛثخ ِٕٙب -

 .  (6)( لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) ٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا ٚثٛا ئٌٝ هللا رٛثخ ٔظٛدخ   -9

 . (7)(ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ : ) ٚصٛثٛا ئٌٝ هللا ج١ّؼب أ٠ٙب اٌّإِْٕٛ ٌؼٍىُ رفٍذْٛ  -2

 .(8) ( ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ : ) ِٚٓ ٌُ ٠زت أ١ٌٚه ُ٘ اٌظبٌّْٛ  -3

فذٌذ ٘زٖ ا٠٢بد اٌشش٠فخ ػٍٝ ٚجٛة اٌزٛثخ ، فمذ أِش هللا ال اٌّإِْٕٛ ثبٌزٛثخ ، ٚاألِش اٌّطٍك 

 ٠ذي ػٍٝ اٌٛجٛة . 

ِٚٓ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ : فمذ ٚسدد أدبد٠ش وض١شح فٟ فؼً اٌزٛثخ ٚٚجٛثٙب ، ٚأثشص دذ٠ش  -

٠ج١ٓ ٚجٛة اٌزٛثخ ػٍٝ وً ِغٍُ ، فمذ طخ ػٓ أثٟ ثشدح ، لبي : عّؼذ األغش ، ٚوبْ ِٓ 

، ٠ذذس اثٓ ػّش ػٕٗ لبي : لبي سعٛي هللا : ) ٠ب أ٠ٙب إٌبط رٛثٛا ئٌٝ هللا ،  )ص(أطذبة إٌجٟ 

                                                             
 .2سورة التحرٌم ، اآلٌة :  ((6
 .41النور ، اآلٌة :  سورة ((7

 . 11الحجرات ، اآلٌة :  سورة ((2
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ال أِش إٌبط ثبٌزٛثخ ، ٚاألِش ٠ذي ػٍٝ )ص( . فبٌٕجٟ (9)فأٟ أرٛة فٟ ا١ٌَٛ ئ١ٌٗ ِبئخ ِشح 

 .(10)اٌٛجٛة . ٚ٘زٖ األدٌخ ٠زؼخ ٚجٛة اٌزٛثخ ، ٚ٘ٛ ِب أؼمذ ػ١ٍٗ ئجّبع األِخ

 

 ادلطلب الثاني

 شروط التىبة
ػٍٝ أسثؼخ أش١بء ٟ٘  ِٓ خالي اعزؼشاػٕب أللٛاي اٌؼٍّبء فٟ رؼش٠ف اٌزٛثخ ٠زؼخ أْ ِذاس اٌزٛثخ

  .  : )اإللالع ػٓ اٌزٔت ، ٚإٌذَ ، ٚاٌؼضَ ػٍٝ ػذَ اٌؼٛدح ، ٚثشاءح اٌزِخ ِٕذمٛق ا٢د١١ِٓ(

 (11)ٌٚىٓ ػٕذ اٌجذش ٚاٌزذل١ك ٔجذ أْ فش٠مب ِٓ اٌؼٍّبء لذ جؼٍٛا ٘زٖ األش١بء األسثؼخ أسوبٔب ٌٍزٛثخ 

اإللالع ، ٚاٌؼضَ ػٍٝ ػذَ اٌؼٛد ، ٚثشاءح اٌزِخ ٚلبي اٌجؼغ ا٢خش ئْ إٌذَ ٘ٛ سوٓ اٌزٛثخ . أِب . 

 . (12)ِٓ اٌذمٛق . فّب ٟ٘ ئال ششائؾ ٌظذخ اٌزٛثخ

ٚلذ جؼً ثؼغ اٌؼٍّبء ششؽب فٟ لجٛي اٌزٛثخ ِٓ اٌزٔت ٘ٛ : ػذَ اإلطشاس ػٍٝ ِضٍٗ. فاْ ربة 

، ٚ٘ٛ ِظش ػٓ سثب اٌفؼً ، ٌُٚ ٠زت ػٓ سثب إٌغ١ئخ فال رمجً رٛثزٗ . وّٓ ٠ٕٛة ػٓ اٌضٔب ثبِشأح 

 .  (13)ػٍٝ اٌضٔب ثغ١ش٘ب

ٚأػبف ثؼغ اٌؼٍّبء ئٌٝ ششائؾ اٌزٛثخ ٚجٛد األػّبي اٌظبٌذخ ، ِغزذال ثظب٘ش ا٠٢خ اٌىش٠ّخ 

. ِٚب طخ ػٓ ػجذ هللا ، لبي : لٍٕب : ٠ب (14)فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) ئال ِٓ ربة ٚآِٓ ٚػًّ ػّال طبٌذب 

: ) ِٓ أدغٓ فٟ اإلعالَ ، ٌُ ٠إاخز ثّب ػًّ فٟ  سعٛي هللا ، أٔإاخز ثّب ػٍّٕب فٟ اٌجب١ٍ٘خ ؟ لبي

                                                             
محمد فإاد عبد الباقً دار إحٌاء التراث |:تحقٌقصحٌح مسلم ، لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري ،  ((1

  8171 لبنان .  -العربً ، بٌروت 
 5ٌنظر : إحٌاء علوم الدٌن  ((11
محمد اآللوسً،دار  الفضل تفسٌر األلوسً المسمى ) روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً ( ، ألبً:ٌنظر  ((11

 .82/  1۵1لبنان .  -إحٌاء التراث العربً ، بٌروت 

 .82/  111ٌنظر : تفسٌر األلوسً  ((18
بن قٌم  وبٌأبً بكر بن ا بنمدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن ، لالمام العالمة ابً عبد هللا محمد ٌنظر : ((14

 1/  871 : محمد المعتصم باهلل البغدادي ، دار الكتاب قٌالجوزٌة ، تحق
 

  . 71سورة الفرقان ، اآلٌة :  ((13
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ٚثٙزا فّٓ ششائؾ اٌزٛثخ : أْ رشدفٙب . (15)اٌجب١ٍ٘خ ، ِٚٓ أعبء فٟ اإلعالَ ، أخز ثبألٚي ٚا٢خش 

 . (16)ثبألػّبي اٌظبٌذخ

 

 تعريف احلد لغة واصطالحا: ويتضمن ادلطلب االول:الثاني  ادلبحث
اٌذذ ٌغخ : اٌفظً ث١ٓ اٌش١ئ١ٓ ٌئال ٠خزٍؾ أدذّ٘ب ثب٢خش ، أٚ ٌئال ٠زؼذٜ أدذّ٘ب ػٍٝ ا٢خش . 

ٚفظً ِب ث١ٓ وً ش١ئ١ٓ دذ ث١ّٕٙب ، ِٕٚزٙٝ وً شٟء دذٖ . ٚدذ وً شٟء ِٕزٙبٖ ألٔٗ ٠شدٖ 

٠ّٕٚؼٗ ػٓ اٌزّبدٞ . ٚدذ اٌغبسق ٚغ١شٖ ِب ٠ّٕؼٗ ػٓ اٌّؼبٚدح ٠ّٕٚغ أ٠ؼب غ١شٖ ػٓ ئر١بْ 

ٕب٠بد. ٚ٘زا أِش دذد أٞ ١ِٕغ دشاَ ال ٠ذً اسرىبثٗ . ٚعّٟ اٌّؼشف ٌٍّب١٘خ دذا، ٌّٕؼٗ ِٓ اٌج

 اٌذخٛي ٚاٌخشٚط. ٚدذٚد هللا رؼبٌٝ ِذبسِٗ ، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚ ٠ه ٌذذٚد اًٌ؛ فال رمشثٛ٘ب { 

(17()18)   . 

 . (19)الحد في االصطالح : هو عبارة عن عقوبت مقدرة واجبت حقا هللا تعالى لك 

ألصش اٌزٛثخ ػٍٝ اٌذذٚد دبالد ، فىً دبٌخ ِزٛلفخ ػٍٝ ِؼشفخ ٚلذ اٌزٛثخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛثخ اٌّمذسح ٚ

 ٌىً دذ ٚرٕف١ز٘ب ، ٚ٘زٖ اٌذبالد ٟ٘ : 

                                                             

95
 -ابن كثٌر ، بٌروت  مصطفى دٌب البغا ، دار.صحٌح البخاري ، محمد بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري الجعفً ، تحقٌق: د((

 111صحٌح مسلم  ،  814۲/ 6 .4لبنان ، ط

لإلمام الفقٌه المحدث أبً عبد هللا محمد بن مفلح المقدسً ، تحقٌق:شعٌب األرنإوط ، وعمر القٌام ،  الشرعٌةٌنظر : اآلداب  ((16

 144 . ، مإسسة الرسالة 4ط 

97
من  تاج العروس ،  7/  7 .1لبنان، ط- ، لإلمام العالمة ابن منظور، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروتٌنظر : لسان العرب  ((

 12 (، دار الهداٌة.ـه181۵، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسٌنً الزبٌدي )تجواهر القاموس

 811بٌروت .  -الفكر  دار: محمد علٌش ، قٌحاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ، محمد عرفه الدسوقً ، تحق ٌنظر :  ((12

: الدكتور حسام الدٌن بن  علٌه ، حقق نصوصه وعلق نٌمحمد أمٌن بن عمر الشهٌر بابن عابد،  نٌٌنظر : حاشٌة ابن عابد ((11

 .  8، ط  سورٌة -محمد صالح فرفور ، دار الثقافة والتراث ، دمشق 

 بعدها وما 5/  448، تفسٌر القرطبً 
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 بالجزيمت:مطلب الثاني :حاالث التوبت قبل الشزوع ال

أوبْ ػذٌٚٗ فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ ٌُ رظٙش ١ٔخ اٌجبٞ ٚاػذخ ، ٚال ٠ؼذ فؼٍٗ ششٚػخ ِؼبلت ػ١ٍٗ عٛاء 

 . خٛفب ِٓ هللا ٚالح ، أَ ١ٌمظخ ػ١ّشٖ . فزٛثزٗ ث١ٕٗ ٚث١ٓ سثٗ ، ٚال ػمٛثخ د٠ٛ١ٔخ ػ١ٍٗ

ٚلذ دي ػٍٝ رٌه ِب طخ ػٓ اثٓ ػجبط )سػٟ هللا ػّٕٙب لبي : لبي سعٛي هللا ٌٗ ف١ّب ٠ش٠ٚٗ ػٓ 

ٌُٚ ٠ؼٍّٙب وزجٙب سثٗ رجبسن ٚرؼبٌٝ : ئْ هللا وزت اٌذغٕبد ٚاٌغ١ئبد ، صُ ث١ٓ رٌه ، فّٓ ُ٘ دغٕخ 

هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ػٕذٖ دغٕخ وبٍِخ ، ٚئْ ُ٘ ثٙب فؼٍّٙب وزجٙب هللا ػشش دغٕبد ئٌٝ عجؼّبئخ 

ػٕذٖ دغٕخ وبٍِخ، ٚئْ ٘ٛ ُ٘ ثٙب  ػؼف ئٌٝ أػؼبف وض١شح ، فاْ ُ٘ ثغ١ئخ فٍُ ٠ؼٍّٙب وزجٙب هللا ٌٗ

 ػٌٍٝزشن أْ ٠ىْٛ اٌزبسن لذ لذس فّذً وزبثخ اٌذغٕخ ػٍٝ ا. (20) ؼٍّٙب وزجٙب هللا ٌٗ ع١ئخ ٚادذح ف

فؼً  ، فّٓ دبي ث١ٕٗ ٚث١ٓ دشطٗ ػٍٝ اٌفؼً صُ رشوٗ ، ألْ اإلٔغبْ ال ٠غّٝ ربسوب ئال ِغ اٌمذسح

 . (21)ِبئغ، فأٔٗ ال ٠ضبة ػٕذ ران

 :  اٌذبٌخ اٌضب١ٔخ : اٌزٛثخ ثؼذ اسرىبة اٌجش٠ّخ ، ٚلجً ئثالغٙب ئٌٝ اٌغٍطبد

، فمذ أخزٍف اٌفمٙبء فٟ عمٛؽ اٌؼمٛثخ ػٕٗ لجً أْ رشفغ ئٌٝ   ئرا رؼٍمذ جش٠ّخ اٌزبئت ثذك هللا

 اإلِبَ ، وّب ٠أرٟ : 

فٟ اٌذشاثخ : ال خالف ث١ٓ اٌفمٙبء فٟ أْ لبؽغ اٌطش٠ك رمجً رٛثزٗ ، ٠ٚغمؾ ػٕٗ اٌؼمبة ئرا ربة  -

 غفٛس ١ُٙ فبػٍّٛا أْ هللالجً اٌمذسح ػ١ٍٗ ؛ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚئال اٌز٠ٓ رأصشٚا ِٓ لجً أْ رمذسٚا ػٍ

  . ، ٚ٘زا فٟ اٌّذبسثخ فمؾ(22)« سد١ُ

أِب ئْ فؼً اٌّذبسة ِب ٠ٛجت دذا ال ٠خزض ثبٌّذبسثخ ، وبٌض٠ٓ ، ٚاٌمزف ، ٚششة اٌخّش ، 

 . ٚاٌغشلخ

 فمذ لبي فمٙبء اٌذٕف١خ ، ٚاٌّبٌى١خ ، ٚاٌشبفؼ١خ فٟ لٛي ، ٚاٌذٕبثٍخ ، ٚاٌض٠ذ٠خ ، ٚاإلِب١ِخ :

                                                             
، کشاف القناع  71 الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ألحمد بن محمد بن علً بن حجر الهٌتمً السعدي، ، 8أسنى المطالب  ((81

3. 

 .71-۲2الفرقان ، اآلٌات :  ((81
 .14النساء ، اآلٌة :  ((88
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هللا فزغمؾ ثبٌزٛثخ ، وذذ اٌّذبسثخ ؛ ٚألْ فٟ ئعمبؽٙب رشغ١جب فٟ  ئٔٙب رغمؾ ثبٌزٛثخ ، ألٔٙب دذٚد 

اٌزٛثخ ، ٚال رغمؾ ػٕٗ دمٛق إٌبط ، وذذ اٌمزف ، ٚاٌمظبص ، ٚػّبْ األِٛاي ، ئر ال د١ًٌ ػٍٝ 

 .  (23)ئعمبؽٙب 

ٚلبي فمٙبء اإلثبػ١خ : ٠غمؾ ػٕٗ ِب لذ ارٍف، ٌٚٛ دمب ٢دِٟ فٟ ٔفظ أٚ ِبي أٚ لزً، ٚاعزذٌٛا 
. (25()24)« َّٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚ ئال اٌز٠ٓ ربثٛا ِٓ لجً أْ رمذسٚا ػ١ٍُٙ فبػٍّٛا أْ هللا غفٛس سد١ُ ثؼ

 : أِب فٟ اٌجشائُ األخشٜ عٜٛ اٌذشاثخ -

٠غمؾ ػٕٗ اٌذذ ؛ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : ( ٚاٌٍزاْ ٠أر١بٔٙبٚٔىُ فذّٚ٘ب فاْ ربثب : (26)لبي ثؼغ اٌّبٌى١خ 

، ٚروش ال دذ اٌغبسق ، صُ لبي : فّٓ ربة ِٓ (27) رٛاثب سد١ّبا ػّٕٙب ئْ هللا وبْ ٚأطٍذب فأػشػٛ
، ٚلبي سعٛي هللا : ) اٌزبئت ِٓ اٌزٔت وّٓ ال رٔت ٌٗ  (28)ثغ١ش ٌجٟ؛ ٚأطٍخ ئْ هللا ٠زٛة ػ١ٍٗ 

 ، ِٚٓ ال رٔت ٌٗ ال دذ ػ١ٍٗ . (29)

                  ثمٌٛٗ :  ذ٠ش٠ٚ. ٘ضاي ٌٛ عزشرٗ ثشدائه ٌىبْ خ١شا ٌه ٚ ب٠٘ضاي ثٓ رثبة األعٍّٟ : ٚ  ٚلبي

، ٚئخجبس إٌجٟ ، ٚأثٟ ثىش، ٚػّش ٔش ثٗ. فارا  )ٌٛ عزشرٗ ثشدائه ٌىبْ خ١شا ٌه( ِٓ اٌزج١ٍغ ػٕٗ

 وبْ عزشٖ ثأْ ٠أِشٖ ثبٌزٛثخ ٚوزّبْ خط١ئزٗ ، ٚئّٔب روش اٌشداء ػٍٝ ٚجٗ اٌّجبٌغخ ثّؼٕٝ : أٔٗ ٌٛ

ٌُ رجذ اٌغج١ً ئٌٝ عزشٖ ئال ثأْ رغزشٖ ثشدائه ِّٓ ٠شٙذ ػ١ٍٗ ، ٌىبْ أفؼً ِّب أر١زٗ ، ٚرغجت  

 ( . فٟ ئلبِخ اٌذذ ػ١ٍٗ 

: ال ٠غمؾ ػٕٗ اٌذذ ، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚاٌضا١ٔخ (30)أثٛ د١ٕفخ ، ِٚبٌه ، ٚأدذ لٌٟٛ اٌشبفؼٟ  ٚلبي

              بَ فٟ اٌزبئج١ٓ ٚغ١شُ٘ . ٚلبي رؼبٌٝ : ، ٚ٘زا ػ(31)« ٚاٌضأٟ فبجٍذٚا وً ٚادذ ِّٕٙب ِبئخ جٍذح 

 . (32)) ٚاٌغبسق ٚاٌغبسلخ فبلطؼٛا أ٠ّٙب .. ( 

                                                             
 418 - ۵/  1411 نٌٌنظر : حاشٌة ابن عابد  ((84
 .141، المغنً ((83
 .811صحٌح البخاري  ((85

 64۲، المغنً  41۲، 3/ 8، أسنى المطالب  418 - ۵/  1411 نٌٌنظر : حاشٌة ابن عابد ((86

 12/  4۲1ٌنظر : المجموع  ((87
 .14سورة النساء ، اآلٌة :  ((82
 .531 نٌٌنظر : حاشٌة ابن عابد ((81

 . 11) مادة حدد ( ، المصباح المنٌر  1ٌنظر : لسان العرب . 127سورة البقرة ، من اآلٌة/ ((41
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اٌذٕف١خ : ئرا ربة اٌغبسق لجً أْ ٠ظفش ثٗ ، ٚسد اٌّبي ئٌٝ طبدجٗ ٠غمؾ ػٕٗ اٌمطغ ، ثخالف  فؼٕذ

ألْ ِذً اٌجٕب٠خ عبئش اٌذذٚد ، فأٙب ال رغمؾ ثبٌزٛثخ . ٚاٌفشق أْ اٌخظِٛخ ششؽ فٟ اٌغشلخ، 

اٌّبي  طً، فارا ٚ دك اٌؼجبد ، ٚاٌخظِٛخ رٕزٟٙ ثبٌزٛثخ . ٚاٌزٛثخ رّبِٙب ثشد اٌّبي ئٌٝ طبدجٗ

: ئْ  ئٌٝ طبدجٗ ٌُ ٠جك ٌٗ دك اٌخظِٛخ ػٍٝ اٌغبسق ثخالف عبئش اٌذذٚد . ٚػٕذ أثٟ ٠ٛعف

هللا فال ٠ذزبط ف١ٗ ئٌٝ اٌغبسق ٠مطغ اػزجبسا ثّب ئرا سد اٌّغشٚق ثؼذ اٌّشافؼخ ثجبِغ أْ اٌمطغ دك 

 .اٌخظِٛخ ، فىبْ ِب لجً االسرفبع ِٚب ثؼذٖ عٛاء

سٚا٠خ ػٓ ِبٌه ػٓ ص٠ذ ثٓ أعٍُ أْ سجال اػزشف ػٍٝ ٔفغٗ ثبٌض٠ٓ ػٍٝ ػٙذ سعٛي هللا ،  ٚفٟ

فٛق ٘زا ، فأٞ ثغٛؽ جذ٠ذ ٌُ رمطغ  »فذػب سعٛي هللا ال ثغٛؽ ، فأرٟ ثغٛؽ ِىغٛس ، فمبي : 

زا ، فأٞ ثغٛؽ لذ سوت ثٗ ٚالْ ، فأِش ثٗ سعٛي هللا " فجٍذ، صُ لبي : أ٠ٙب صّشرٗ ، فمبي : دْٚ ٘

، ِٓ أطبة ِٓ ٘زٖ اٌمبرٚساد ش١ئب، ف١ٍغززش ثغزش هللا،  ، لذ آْ ٌىُ أْ رٕزٙٛا ػٓ دذٚد هللا إٌبط

 . (33)جذ ٌٕب طفذزٗ ٔمُ ػ١ٍٗ وزبة هللافاْ ِٓ ٠

               ثمٌٛٗ :  ذ٠ش٠ٚ. (34)ٌٛ عزشرٗ ثشدائه ٌىبْ خ١شا ٌه ٚ ٘ضاي  ب٠٘ضاي ثٓ رثبة األعٍّٟ : ٚ 

)ٌٛ عزشرٗ ثشدائه ٌىبْ خ١شا ٌه( ِٓ اٌزج١ٍغ ػٕٗ، ٚئخجبس إٌجٟ ، ٚأثٟ ثىش، ٚػّش ٔش ثٗ. فارا 

                   وبْ عزشٖ ثأْ ٠أِشٖ ثبٌزٛثخ ٚوزّبْ خط١ئزٗ ، ٚئّٔب روش اٌشداء ػٍٝ ٚجٗ اٌّجبٌغخ ثّؼٕٝ : 

أٔٗ ٌٛ ٌُ رجذ اٌغج١ً ئٌٝ عزشٖ ئال ثأْ رغزشٖ ثشدائه ِّٓ ٠شٙذ ػ١ٍٗ ، ٌىبْ أفؼً ِّب أر١زٗ ، 

 .  (35)ٚرغجت فٟ ئلبِخ اٌذذ ػ١ٍٗ 

                                                                                                                                                                                                          
 یالبحر الزخار لجامع لمذاهب علماء األمصار، لإلمام احمد بن ٌحٌى بن المرتض،  7/  44ٌنظر : بدائع الصنائع  ((41

 .131 أنصار السنة المحمدٌة، بمصر.  مطبعة،1ط

 .112، صحٌح مسلم  8421/ 5صحٌح البخاري  ((48
 . 43ٌنظر : النٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ، ص  ((44

 337، بداٌة المجتهد  7/  17۲ یالمنتق 878 رٌٌنظر : شرح فتح القد ((43
 .، الخالف ، الطوسً ۵/  818، البحر الزخار  2/  811، المغنً  3/  124مغنً المحتاج  ((45
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                        : ال ٠غمؾ ػٕٗ اٌذذ ، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : (36)، ِٚبٌه ، ٚأدذ لٌٟٛ اٌشبفؼٟ أثٛ د١ٕفخ  ٚلبي

ٚلبي     ، ٚ٘زا ػبَ فٟ اٌزبئج١ٓ ٚغ١شُ٘ . (37)« ا وً ٚادذ ِّٕٙب ِبئخ جٍذح ٚاٌضا١ٔخ ٚاٌضأٟ فبجٍذٚ

 .  (38)ّٙب .. ( ذ٠رؼبٌٝ : ) ٚاٌغبسق ٚاٌغبسلخ فبلطؼٛا أ٠

اٌذٕف١خ : ئرا ربة اٌغبسق لجً أْ ٠ظفش ثٗ ، ٚسد اٌّبي ئٌٝ طبدجٗ ٠غمؾ ػٕٗ اٌمطغ ، ثخالف  فؼٕذ

، ألْ ِذً اٌجٕب٠خ  اٌفشق أْ اٌخظِٛخ ششؽ فٟ اٌغشلخعبئش اٌذذٚد ، فأٙب ال رغمؾ ثبٌزٛثخ . ٚ

اٌّبي  طً، فارا ٚ دك اٌؼجبد ، ٚاٌخظِٛخ رٕزٟٙ ثبٌزٛثخ . ٚاٌزٛثخ رّبِٙب ثشد اٌّبي ئٌٝ طبدجٗ

ئٌٝ طبدجٗ ٌُ ٠جك ٌٗ دك اٌخظِٛخ ػٍٝ اٌغبسق ثخالف عبئش اٌذذٚد . ٚػٕذ أثٟ ٠ٛعف: ئْ 

ثؼذ اٌّشافؼخ ثجبِغ أْ اٌمطغ دك هللا فال ٠ذزبط ف١ٗ ئٌٝ  اٌغبسق ٠مطغ اػزجبسا ثّب ئرا سد اٌّغشٚق

 . اٌخظِٛخ ، فىبْ ِب لجً االسرفبع ِٚب ثؼذٖ عٛاء

سٚا٠خ ػٓ ِبٌه ػٓ ص٠ذ ثٓ أعٍُ أْ سجال اػزشف ػٍٝ ٔفغٗ ثبٌض٠ٓ ػٍٝ ػٙذ سعٛي هللا ،  ٚفٟ

جذ٠ذ ٌُ رمطغ فٛق ٘زا ، فأٞ ثغٛؽ  »فذػب سعٛي هللا ال ثغٛؽ ، فأرٟ ثغٛؽ ِىغٛس ، فمبي : 

، صُ لبي : أ٠ٙب  صّشرٗ ، فمبي : دْٚ ٘زا ، فأٞ ثغٛؽ لذ سوت ثٗ ٚالْ ، فأِش ثٗ سعٛي هللا " فجٍذ

،  ، ف١ٍغززش ثغزش هللا ، ِٓ أطبة ِٓ ٘زٖ اٌمبرٚساد ش١ئب إٌبط، لذ آْ ٌىُ أْ رٕزٙٛا ػٓ دذٚد هللا

 .(39)ذ ٌٕب طفذزٗ ٔمُ ػ١ٍٗ وزبة هللا فاْ ِٓ ٠ج

ػٍٝ : أْ اٌذذٚد ئرا سفؼذ ئٌٝ ٌٟٚ األِش أٚ ٔبئجٗ اٌمبػٟ ، صُ ربة اٌّزُٙ ػٓ  ارفك اٌفمٙبء

جش٠ّزٗ ثؼذ رٌه ، ٌُ ٠غمؾ اٌذذ ػٕٗ ، ثً رجت ئلبِخ اٌذذ ، ٚئْ ربة اٌّجشَ د١ٕئز ، عٛاء أوبْ 

، ٚال  ، ال ثؼفٛ لبؽغ ؽش٠ك ، أَ ٌظب ، أَ صا١ٔب ، أَ لبرفخ ٚغ١شُ٘ . ئر ال ٠جٛص رؼط١ً اٌذذ

، ألْ اٌجش٠ّخ رّظ ِظٍذخ اٌجّبػخ ، ٚاٌزظشف ػٍٝ (40)ػخ ، ٚال ثججخ ، ٚال غ١ش رٌه شفبث

                                                             
 .8۲سورة المائدة ، اآلٌة :  ((46
 .634ٌنظر : شرح النٌل  ((47

 قٌالترغٌب والترهٌب من الحدٌث الشرٌف ، لعبد العظٌم عبد القوي المنذري ، تحق الصحٌح . ٌنظر :، ورواة الطبرانً رواة ((42

 32 .1بٌوت ، ط -، دار الكتب العلمٌة  نٌشمس الد إبراهٌم :

 .281موطؤ اإلمام مالك 

 .8سورة النور ، اآلٌة :  ((41
 .3/ 4مسلم .  42سورة المائدة ، اآلٌة :  ((31
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اٌشػ١خ ِٕٛؽ ثبٌّظٍذخ اٌؼبِخ. ٠ٚغزذي ػٍٝ رٌه ِٓ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ : أْ إٌجٟ ٌُ ٠مجً اٌؼفٛ ػٓ 

؟ ، صُ لطغ ٠ذٖ. فىبْ ِشاد  عبسق سداء طفٛاْ ثٓ أ١ِخ ، ٚلبي ٌظفٛاْ : ) فٙال لجً أْ رأر١ٕٟ ثٗ

  إٌجٟ : ئٔه ٌٛ ػفٛد ػٕٗ لجً أْ رأر١ٕٟ ثٗ، ٌىبْ اٌؼفٛ عبئغخ جبئضح . 

ٚسٚٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش ػٕٗ أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي : رؼبفٛا اٌذذٚد ف١ّب ث١ٕىُ ، 

  .فّب ثٍغٕٟ ِٓ دذ فمذ ٚجت  

 المبحث الثالث : انواع الحدود .

بسع ػٍٝ ػمٛثبرٙب ، ٚألٛاي اٌفمٙبء فٟ أصش رٛثخ اٌجبثٟ فٟ ٟ أٔٛاع اٌذذٚد اٌزٟ ٔض اٌشرٚف١ّب ٠أ

 ٘زٖ اٌذذٚد : 

 * ػمٛثخ اٌشدح ٚاٌجغٟ : 

، أٚ ثبٌمٛي، أٚ ثبٌفؼً اٌّىفش  اٌشدح : ٟ٘ اٌشجٛع ػٓ د٠ٓ اإلعالَ ثؼذ اػزٕبلٗ ئٌٝ اٌىفش، ثب١ٌٕخ 

 .، أٚ اػزمبدا ، أٚ ػٕبد عٛاء وبْ رٌه ِٕٗ اعزٙضاء

ٚاٌشدح ِذجطخ ٌٍؼًّ وّب لبي هللا ٌه : ) ِٚٓ ٠شرذد ِٕىُ ػٓ د٠ٕٗ ثٕذ ٚ٘ٛ وبفش أ١ٌٚه دجطذ 

                                          .  (41)أػّبٌُٙ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ٚأ١ٌٚه أطذبة إٌبس ُ٘ ف١ٙب خبٌذْٚ 

،  ش اٌّغ١ٍّٓ ا٢خش٠ٓٚال رىْٛ اٌشدح ِظٙش فغبد ئال ثاػالٔٙب ، ألٔٗ ٠زؼّٓ رذذٞ اٌّشبػ

ٚئظٙبس اٌّذبسثخ ٌم١ُ األِخ ، ِّٚبسعخ اٌزالػت ثبٌذ٠ٓ ثذغت األ٘ٛاء ٚاٌشٙٛاد . ٚػٕذ رٌه 

 .٠غزٛجت اٌّشرذ اٌؼمبة ، ٚ٘ٛ اٌمزً ثؼذ االعززبثخ

، أٚ ػّب أزمً ئ١ٌٗ ِٓ  ٚػمٛثخ اٌّشرذ رغمؾ ثبٌزٛثخ ثأْ ٠زجشأ ػٓ األد٠بْ وٍٙب عٜٛ اإلعالَ

، ٚػشع اإلعالَ  ألْ اٌغب٠خ ٟ٘ سجٛػٗ ئٌٝ اإلعالَ. ٌزا اعزذت اٌذٕف١خ اعززبثزِٗزا٘ت اٌىفش؛ 

 . (42)؛ الدزّبي أْ ٠غٍُ  ػ١ٍٗ لجً اٌمزً

                                                             
، دار الفكر ،  الباقً: محمد فإاد عبد قٌسنن ابن ماجة ، لإلمام محمد بن ٌزٌد أبو عبد هللا القزوٌنً ، تحق سنن ابن ماجة ((31

 2۲4 لبنان .  -بٌروت 
  137، تفسٌر القرطبً  3/  878ٌنظر : فتح القدٌر  ((38
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ي اٌمزً صالس ِشاد، فاْ ربة لجٍذ رٛثزٗ، ٚئْ ٌُ  ٚأٚجت جّٙٛس اٌفمٙبء دظٛي االعززبثخ لت

 .  ٠زت ٚجت ػ١ٍٗ اٌمزً 

ح ٚاإلعالَ دزٝ وضش، فٙٛ ِمجٛي اٌزٛثخ، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚ ٚأػبف اٌض٠ذ٠خ : ئْ ِٓ رىشس ِٕٗ اٌشد

 .  . ٌُٚ ٠فشق ث١ٓ ِٓ رىشس ِٕٗ رٌه ، أٚ ٌُ ٠زىشس(43)٠غفش ٌُٙ ِب لذ عٍف ( 

ٚسٚٞ ػٓ اثٓ ػجبط ػٕٗ أٔٗ لبي : ) وبْ سجً ِٓ األٔظبس أعٍُ ، صُ اسرذ ٌٚذك ثبٌّششو١ٓ، صُ 

                ِٓ رٛثخ ؟ فجبء لِٛٗ ئٌٝ إٌجٟ ، فمبٌٛا : ٔذَ فأسعً ئٌٝ لِٛٗ : عٍٛا ٌٟ سعٛي هللا ً٘ ٌٟ

ٚ ئال اٌز٠ٓ ربثٛا ِٓ ثغ١ش رٌه ٚأػذٛا »ً٘ ِٓ رٛثخ ؟ فٕضٌذ آ٠بد ِٓ عٛسح آي ػّشاْ آخش٘ب : 

 . (45)لبي اثٓ ػجبط : فأسعً ئٌٝ اٌشجً فأعٍُ . (44)فاْ هللا غفٛس سد١ُ 

، أٚ اٌخشٚط ػٍٝ اإلِبَ ِغبٌجخ ٌٚٛ  ثضٛسح ِغٍذخٚأِب اٌجغٟ : فٙٛ اٌخشٚط ػٓ ؽبػخ اٌذبوُ  -

« ، وزأ٠ًٚ اٌخٛاسط ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚ ئْ اٌذىُ ئال ئٌٗ  رأٚال، أٞ رأٚي ثؼغ إٌظٛص اٌششػ١خ

، ثأٔٗ ال دىُ ئال هللا ، فٙٛ ؽٍت اٌؼٍٛ ثغ١ش دك ، ٠ٚذزبط اٌجغبح ئٌٝ لزبي ، ٚاٌجغٟ دشاَ ؛ ألٔٗ (46)

 | .ٌخ اٌمبئّخ ػٍٝ أعبط طذ١خ ِٓ اٌششػ١خجٛس ٚظٍُ ٚاػزذاء ػٍٝ دك اٌذٚ

٠ٚجت لّغ اٌظٍُ ِٚطبسدح اٌظب١ٌّٓ ، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚ ئِب اٌغج١ً ػٍٝ اٌز٠ٓ ٠ظٍّْٛ إٌبط ٠ٚجغْٛ 

 .  (47)ع ثغ١ش اٌذك أٌٚه ٌُٙ ػزاة أ١ٌُ فٟ األس

خ ٌٗ ، ٚ٘ٛ ٌٚمٛي اٌشعٛي اٌىش٠ُ : ) ِٓ ٔضع ٠ذٖ ِٓ ؽبػخ ئِبِٗ ، فأٗ ٠أرٟ ٠َٛ اٌم١بِخ ، ٚال دج

 .  (48)ِفبسق اٌجّبػخ ، فأٗ ٠ّٛد ١ِزخ جب١ٍ٘خ 

، ٚلٌٛٗ : ) أٚدٟ ئٌٟ أْ رٛاػؼٛا ، دزٝ ال ٠جغٟ  (49)١ٍظ ِٕبِٓ دًّ ػ١ٍٕب اٌغالح ف»ٚلٌٛٗ : 

 .  (50)ػٍٝ أدذ ، ٚال ٠فخش أدذ ػٍٝ أدذ أدذ

                                                             
 .2/  81۲ٌنظر : المغنً .  821/ 8المهذب  ((34
 . 16سورة النساء ، اآلٌة :  ((33
 . 41المائدة ، اآلٌة :  سورة ((35

 . 6/  1  5صحٌح البخاري  ((36
 . 8/ 1111سنن ابن ماجة  ((37
 ، دار الفكر .  دٌالدٌن عبد الحم محًٌ : محمد قٌتحقسنن أبً داود ، ألبً داود سلٌمان بن األشعث السجستانً األزدي ،  ((32

135  /3 . 
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ٚاٌجغبح : ئرا ٌُ رىٓ ٌُٙ ِٕؼخ )ِىبْ ِذظٓ( ٚلٛح ، فٍإلِبَ )اٌذٌٚخ( أْ ٠أخزُ٘ ٠ٚذجغُٙ دزٝ 

٠زٛثٛا. ٚئْ رأ٘جٛا ٌٍمزبي، ٚوبْ ٌُٙ ِٕؼخ ٚشٛوخ )عالح ٚلٛح( ٠ذػُٛ٘ اإلِبَ ئٌٝ اٌزضاَ اٌطبػخ، 

ٙض٠ّخ ٚاٌمزً ٚاالٔؼّبَ ئٌٝ سأٞ اٌجّبػخ وّب ٠فؼً ِغ أً٘ اٌذشة، فاْ أثٛا رٌه، لبرٍُٙ دزٝ اٌ

(51). 

ٚلذ ارفك اٌفمٙبء ػٍٝ ئعمبؽ ػمٛثخ اٌجبغٟ ثبٌزٛثخ ؛ ألْ اٌمظذ ِٓ ػمبثٗ رٛف١ش اٌطبػخ ٚاٌٛالء 

 ٚاٌؼذٚي ػٓ اٌجغٟ، ٚلذ رذمك رٌه ثبٌزٛثخ (. 

 :  * عقوبت القذف

اٌمزف : ٘ٛ اٌشِٟ ثبٌضٔب ، أٚ ٔفٟ ٔغت ِغٍُ. ٚ٘ٛ جش٠ّخ ِٓ جشائُ اٌّفغذ٠ٓ اٌخط١شح ٚاٌّذشِخ 

، ِٚٓ اٌىجبئش ، ٌمٌٛٗ : )اجزٕجٛا اٌغجغ اٌّٛثمبد ، لبٌٛا ٠ب سعٛي هللا، ِب ٘ٓ ؟ لبي : اٌششن ثبهلل 

جً ، ٚاٌغذش ، ٚلزً إٌفظ اٌزٟ دشَ هللا ئال ثبٌذك ، ٚأوً اٌشثب، ٚأوً ِبي ا١ٌز١ُ ، ٚاٌزٌٟٛ ٠َٛ 

 .  (52)لزف اٌّذظٕبد اٌغبفالد اٌّإِٕبداٌضدف ، ٚ

صبس ػبسح ٌّب رض١شٖ ِٓ اٌذغبع١بد ٚإٌّبصػبد، ٚلذ رإدٞ ئٌٝ ٘ذَ اٌذ١بح ٚئْ ٘زٖ اٌجش٠ّخ راد آ

األعش٠خ. ٚٔظشا ٌخطٛسرٙب ٚاإلعبءح ئٌٝ ا٢خش٠ٓ رزطٍت ئصجبد اٌزّٙخ ثأسثؼخ شٙٛد، فارا ػجض 

 | .اٌمبرف ػٓ اإلصجبد جٍذ ثذذ اٌمزف ٚ٘ٛ صّب١ٔٓ جٍذح

غ األِش ٌٍذبوُ(. أِب ئرا ٌُ ٠شفغ األِش ثؼذ، ٚارفك اٌؼٍّبء ػٍٝ أْ اٌزٛثخ ال رغمؾ دذ اٌمزف ئرا سف

 : فمذ اخزٍف اٌفمٙبء فٟ رٌه

فز٘ت أثٛ د١ٕفخ : ئٌٝ أْ اٌذذ فٟ اٌمزف دك ِٓ دمٛق هللا ، ٚأٔٗ ئرا ثٍغ اٌذبوُ ٚجت ػ١ٍٗ ئلبِزٗ 

 ، ٚئْ ٌُ ٠طٍت رٌه اٌّمزٚف ، ٚال ٠غمؾ ثؼفٖٛ . أِب اٌزٛثخ فأٙب رٕفغ اٌزبئت ث١ٕٗ ٚث١ٓ هللا ٌٗ .

ٚر٘ت اٌشبفؼ١خ، ٚاٌّبٌى١خ، ٚاٌذٕبثٍخ : ئٌٝ أٔٗ دك ِٓ دمٛق ا٢د١١ِٓ، فال ٠م١ّٗ اإلِبَ ئال 

غ اٌزٛثخ ف١ٗ دزٝ ٠ذٍٍٗ ثّطبٌجخ اٌّمزٚف، ٠ٚغمؾ ثؼفٖٛ ٠ٚٛسس ػٕٗ ٠ٚغمؾ ثؼفٛ اٌٛسصخ، ٚال رٕف

                                                                                                                                                                                                          
 . 8/ 71ٌنظر : إعالم الموقعٌن  ((31
50

 . 42سورة األنفال ، اآلٌة :  ((

 .8/ 72ٌنظر : إعالم الموقعٌن  ((51
 .8/ 72ٌنظر : إعالم الموقعٌن  ((58
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أخطش  اٌغشلخ : ئْ جش٠ّخ اٌغشلخ ِٓ -ػمٛثخ اٌغشلخ، ٚاٌضٔب، ٚششة اٌخّش : . * (53)اٌّمزٚف 

جشائُ أً٘ اٌفغبد، ألٔٙب رخً ثأِٓ اٌفشد ٚاألعشح ٚاٌّجزّغ، ٚرضسع اٌمٍك ٚاٌخٛف ، ٚرزشع اٌضمخ 

فٟ اٌّجبي االلزظبدٞ ٚغ١شٖ ، ٚرض١ش ِشکالد ػذ٠ذح . ٚئْ اٌزجبوٟ ػٍٝ أ٠ذٞ آصّخ، ٚاٌزش١ٙش 

زٚسٖ فٟ ثٕظبَ اٌذذٚد فٟ اإلعالَ ف١ٗ دّب٠خ ٌٍظٛص، رغبػذ ػٍٝ أزشبس اٌفغبد، ٚاِزذاد ج

ٓ إٌبط ػٍٝ أِٛاٌُٙ اٌّجزّغ ، ف١جت اعزئظبي اٌجش٠ّخ ، ٚلطغ داثش اٌفغبد ١ٌؼُ األِٓ ٠ٚطّئ

 ِّٚزٍىبرُٙ 

ٚأِب جش٠ّخ اٌضٔب : فٟٙ فبدشخ ػظ١ّخ ِٚفغذح وج١شح، ِٚٓ اٌىجبئش ٚاٌّٛثمبد، فىبٔذ ػمٛثزٗ   -

ٌٍؼاللبد اإلٔغب١ٔخ ٚاألعش٠خ، أشذ ػمٛثبد اٌذذٚد، ألٔٗ جٕب٠خ ػٍٝ األػشاع ٚاألٔغبة، ٚئفغبد 

ٚئعبءح وج١شح ٌىً ِٓ اٌشجً اٌضاٞ ٚاٌّشأح اٌضا١ٔخ. ٚئْ اٌز٠ٓ اعزذمٛا اٌؼمٛثخ ُ٘ اٌز٠ٓ لذ 

ٚأِب جش٠ّخ ششة  -رجشؤٚا ػٍٝ سوٓ ِٓ أسوبْ دمٛق اإلٔغبْ ٚ٘ٛ اٌذفبظ ػٍٝ األػشاع. 

١ٙب ِٓ اٌؼشس ٚاٌزأص١ش ، ٚاٌّخذساد ثأٔٛاػٙب : فمذ دشِٙب اٌششع ٌّب ف ، ٚاٌّغىشاد اٌخّش

، ٟٚ٘ أَ اٌخجبئش، ٌٚؼٓ هللا اٌخّش، ٚشبسثٙب،  ثبٌؼمً، فٟٙ ِٓ اٌىجبئش ٚاٌّؼبطٟ ٚاٌفٛادش

. ، ٚأوً صّٕٙب ، ٚاٌّذٌّٛخ ئ١ٌٗ ، ٚدبٍِٙب ، ِٚؼزظش٘ب ، ٚػبطش٘ب ، ِٚجزبػٙب ، ٚثبئؼٙب ٚعبل١ٙب

 . دشاَ  ١ٍٍٗوّب ٠ٚذشَ ششة ل١ًٍ اٌخّش ٚوض١شٖ؛ ٌمٌٛٗ : ِب أعىش وض١شٖ، فم

 

 

 

 ٚئْ ٌٍؼٍّبء فٟ ئعمبؽ ػمٛثبد ٘زٖ اٌذذٚد ثبٌزٛثخ ِز٘جبْ : 

اٌّز٘ت األٚي : ئْ اٌزٛثخ ال رغمؾ عبئش اٌذذٚد اٌّخزظخ ثبهلل رؼبٌٝ ، وبٌضٔب، ٚاٌغشلخ، ٚششة 

اٌخّش ، عٛاء سفغ األِش ئٌٝ اٌذبوُ ، أٚ لجٍٗ . ٚئ١ٌٗ ر٘ت : اٌذٕف١خ ، ٚاٌّبٌى١خ ، ٚاٌشبفؼ١خ ، 

 . (54)ٌظب٘ش٠خ ، ٚاٌض٠ذ٠خ ٚا

 ٚاعزذٌٛا ثّب ٠أرٟ : 

                                                             
 3/  14۲سنن أبً داود  ((54
54

   4/ 81إعالم الموقعٌن  ((
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أٟ ض١خ ٚاٌأضػَّٛ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ اٌزٟ لشسد ػمٛثخ ٘إالء اٌؼظبح ِضً لٌٛٗ رؼبٌٝ : ٚ اٌ -9

ٚاٌغبسق ٚاٌغبسلخ فبلطؼٛا أ٠ّٙب ، ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ : (55)فبجٍذٚا وً ٚادذ ِّٕٙب ِبئخ جٍذح 

 فىً ٔض ِٓ ٘زٖ إٌظٛص ػبَ فٟ اٌزبئج١ٓ ٚغ١شُ٘. 

، ٚلطغ اٌزٞ ألش  ئْ إٌجٟ ال ألبَ اٌذذ ػٍٝ ِٓ جبءٖ ربئت، ئر سجُ ِبػضح ٚاٌغبِذ٠خ -2

ثبٌغشلخ، ٚلذ جبؤٚا ربئج١ٓ ٠طٍجْٛ اٌزط١ٙش ثالبِخ اٌذذ، ثذ١ًٌ أْ اٌشعٛي ، عّٟ فؼٍُٙ رٛثخ، 

 .(57)( خ ٌٛ لغّذ ث١ٓ عجؼ١ٓ ِٓ أً٘ اٌّذ٠ٕخ ٌٛعؼزُٙ فمبي فٟ دك اٌّشأح : ) ... ٌمذ ربثذ رٛث

وجاء عمرو بن سمرة إلى النبً ، فقال : ٌا رسول هللا إلً سرقت جمال لبنً ف الن، فطهري  -4

 .  (58)فقطعت ٌده  تقدنا جمال لنا ، فؤمر به النبً، فؤرسل إلٌهم النبً ، فقالوا إنا اف

وإنه ال ٌسقط بالتوبة ، ككفارة الٌمٌن، والقتل. وإن فً إسقاط إن هللا هللا جعل الحد کالكفارة،  - 3

 الحد بالتوبة تشجٌعا على اإلجرام والفساد، وذلك أن كل مجرم ٌرٌد إسقاط العقوبة

 . (59)، فإنه ٌدعً التوبة عنه

، وشرب الخمر عن العصاة من غٌر اشتراط  المذهب الثانً : إن التوبة تسقط حد الزنا، والسرقة

 ، وثبوت الحد علٌه.  ن قبل البٌنةمضً زما

 واستدلوا بما ٌؤبً : . (60)الٌه ذهب : الحنابلة ، واالمامٌةو

                                                             
55

بابن الهمام الحنفً ،  المعروف محمد بن عبد الوهاب السٌواسً ثم السكندري نٌشرح فتح القدٌر ، لإلمام کمال الدٌنظر :  ((

تبٌٌن الحقائق شرح كتر الدقائق، لعثمان بن علً بن محجن البارعً الزٌلعً ،  3/  118 . 8لبنان ، ط  -دار الفكر ، بٌروت 

  3/ 114 . ـه 1414، 1بوالق، القاهرة، ط -ٌة ه(، المطبعة الكبرى األمٌر 734الحنفً )ت 

56
 ،  8/ ۹۶1، عٕٓ اثٓ ِبجخ  9344عٕٓ أثٟ داٚد  ((

57
 ،  8/ 881، حاشٌة الدسوقً  1/  878ٌنظر : الفواكه الدوانً  ((

 ،  2/ 2نهاٌة المحتاج 

5۹
 .16/5رواه الترمذي فً سننه ، وقال : حدٌث حسن غرٌب صحٌح .  ((
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 . 4/ 91۶، عٕٓ اٌذاس لطٕٟ  90/  240طذ١خ اثٓ دجبْ  ((

 32ورواة الطبرانً رواة الصحٌح . ٌنظر : الترغٌب والترهٌب  ((61

 .281موطؤ اإلمام مالك 
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صرح القرآن الكرٌم بإسقاط حد الزنا بالتوبة فً قوله تعالى : " واللذان ٌؤتٌانها منم فآذوهما  -1

 السرقة أٌضا فً قول، وبإسقاط حد (61)فإن تابا وأصلحا فؤعرضوا عنهما إن هللا كان وابا رحٌما 

 .   (62)فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن هللا ٌتوب علٌه »ه لك : 

ما روي عن أنس عنه قال : كنت مع النبً ال فجاء رجل ، فقال : ٌا رسول هللا ، إلً أصبت  -8

حدا فؤقمه علً ، قال : ولم ٌسؤله عنه فحضرت الصالة ، فصلً مع النبً ، فلما قضى النبً ال 

هللا لك الصالة ، قام إلٌه الرجل ، فؤعاد قوله ، قال : ألٌس قد صلٌت معنا ؟ قال : نعم ، قال: فإن 

، ففً هذا دلٌل على أن التائب غفر هللا له، ولم ٌكن بحاجة إلقامة الحد علٌه (63)قد غفر لك ذنبك 

 مادام اعترف به. 

، ومن ال ذنب له ال حد علٌه، وقال فً (64)وقال النبً : )التائب من الذنب كمن ال ذنب له  -4

وإقامة الحد علٌه بالرغم من . (65)؟ تركتموه ٌتوب فٌتوب هللا علٌه ماعز لما أخبر بهربه : هال

توبته تجاوب مع ما اختاره بنفسه ، كما اختارته المرأة الغامدٌة. قال ابن تٌمٌة : إن الحد المطهر، 

وان التوبة مطهرة، وهما اختارا التطهٌر بالحد على التطهٌر بمجرد التوبة وأبٌا إال أن ٌطهرا 

 (66)بالحد ، فؤجابهما النبً ال إلى ذلك 

ال فرق بٌن حد الحرابة وبقٌة الحدود ، فإذا أسقطت التوبة حد الحرابة مع شدة ضررها  -3

وتعدي المحارب ، فإن التوبة من باب أولى وأحرى تقوم بإسقاط ما دون حد الحرابة ، وقد قال 

 .(67)(هللا تعالى : ) قل للذٌن كفروا إن ٌنتهوا ٌغفر لهم ما قد سلف 

جعل الحدود عقوبة ألرباب الجرائم ، ورفع العقوبة عن التائب شرعة  قال ابن القٌم : هللا تعالى

 .  (68) وقدرة ، فلٌس فً شرع هللا وال قدره عقوبة تائب البتة
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 141ٌنظر : المنتقى شرح الموطؤ  ((

62
عبد اللطٌف بٌتٌة ، أعد : کتاب الفقه على المذاهب األربعة ، لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزٌري اعتنً بهاٌنظر :  ((

 .184 لبنان .  -فهارسها : رٌاض عبد هللا عبد الهادي ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت 

63
 153، حاشٌة ابن عابدٌن 66ٌنظر : السٌاسة الشرعٌة ، ص  ((

 112البحر الزخار 

 ..2/  71رواه النسائً فً سننه   ((63
 141/  3، مغنً المحتاج  8/  332ٌنظر : بداٌة المجتهد  ((65
 11/  441صحٌح ابن حبان  ((66
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واد الصبح، وهً : ) أن امرأة وقع علٌها رجل فً سوروي عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبٌه 

وفر صاحبها، ثم مر علٌها قوم ذو  تعمد إلى المسجد عن كره نفسها، فاستغاثت برجل مر علٌها

وقع ، فؤخبرته أنه  م فؤدركوا الذي استغاثت به وسبقهم اآلخر، فؤتوا به النبًهعدد، فاستغاثت ب

کوه پشتد، فقال : إنما كنت أغثتها على صاحبها فؤدركنً هإالء رداعلٌها، وأخبره القوم أهم 

اذهبوا به فارجموه. فقام رجل من الناس فؤخذونً. قالت : كذب هو الذي وقع علً، فقال النبً : 

، فاعترف، فاجتمع ثالثة عند رسول هللا :  ً أنا الذي فعلت بها الفعلنومفقال : ال ترجموه وارج

 الذي وقع علٌها ، والذي أغاثها ، والمرأة ، فقال

ف بالزنا ، فقال له عمر : ارجم الذي اعتر : أما أنت فقد غفر هللا لك، وقال للذي أغاثها قوة حسنة

؟ : قال رسول هللا : ال إنه قد تاب إلى هللا تعالى . وفً رواٌة : ) لقد تاب توبة لو تاکها أهل 

 .(69) (  المدٌنة لقبل منهم

وقال ابن قٌم الجوزٌة : )وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا لم ٌتسع له نطاق أمٌر المإمنٌن عمر 

كثٌر من الفقهاء . ولكن اتسع له نطاق الرإوف الرحٌم بن الخطاب به ، فؤحرى أال ٌتسع له نطاق 

، فقال : إنه قد تاب إلى هللا ، وأبً أن ٌحده . وال رٌب أن الحسنة التً جاء بها من اعترافه 

، وتقدٌم حٌاة أخٌه على  ، وإنقاذا لرجل مسلم من الهالك طوعا واختٌارة خشٌة من هللا وحده

، وكانت القوة  ٌئة التً فعلها. فقام هذا الدواء لذلك الداءحٌاته واستسالمه للقتل أكبر من الس

صالحة فزال المرض وعاد القلب إلى حال الصحة. فقٌل : ال حاجة لنا بحدك، وإنما جعلناه طهرة 

، وأشد مطابقة للرحمة  ، فؤي حكم أحسن من هذا الحكم ، فإذا تطهرت بغٌره فعفونا ٌسعك ودواء

 (70)والحكمة والمصلحة ؟(

 لة الرابعة : التوبة بعد وقوع الجرٌمة وتنفٌذ العقوبة :الحا

البد أن نعلم أن أساس االختالف فٌها هو : هل أن العقوبة للجانً من الزواجر، أو من الجوابر ؟ 

، أو أن تنفٌذها علٌه فً الدنٌا  أي أن العقوبات زاجرة فقط للجانً لردعه عن الذنب الذي عمله

                                                                                                                                                                                                          

 
 . 8181صحٌح البخاري  ((61
 .343ٌنظر : بداٌة المجتهد  ((71
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المسؤلة للعلماء قوالن : القول األول : إن العقوبات زواجر، فال بد من ٌقٌه عذاب اآلخرة. فً هذه 

 واستدلوا بما ٌؤتً : . (71)توبة الجانً بعد توقٌع العقوبة. وهو قول : الحنفٌة 

 ، ولم بلص قد اعترف اعترافا ی. ما روي عن أبً أمٌة المخزومً به إن رسول هللا ال أت1

فؤعاد علٌه مرتٌن، أو ثالثا.  ،یمعه متاع، فقال له رسول هللا : ما أخالك سرقت، فقال : بل ٌوجد

كل ذلك ٌعترف، فؤمر به فقطع وجًء به، فقال له رسول هللا : استغفر هللا وتب إلٌه . فقال الرجل 

 . (72): أستغفر هللا وأتوب إلٌه. فقال رسول هللا : اللهم تب علٌه ثالثا 

 عباس به عمن قتل مإمنا متعمدا ثم تاب واهتدى ، فقال : وأٌن له بالتوبة ؟ ابنسئل . 8

 ، فٌقول :( نبٌكم ال ٌقول : ) ٌجًء المقتول متعلقة بالقاتل تشخب أوداجه دما  سمعت

 . (73)رب سل هذا فٌمن قتلنً ؟ ثم قال : وهللا قد نزلت وما نسخها شًء  أي

ها على الجانً فً الدنٌا ٌقٌه عذاب اآلخرة . وهو قول : القول الثانً : إن العقوبات جوابر تنفٌذ

 واستدلوا بما ٌؤي : . (74)جمهور الفقهاء 

. فٌما روي عن علً بن أبً طالب ظنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال : ) من أصاب حد 1

 فعجل

فستره هللا علٌه ، ومن أصاب حدا  فً الدنٌا فاهلل أعدل من أن ٌثنً على عبده فً اآلخرة عقوبته

 . (75)فاهلل أكرم أن ٌعود فً شًء قد عفا عنه

 ، فقال : ، والصالة علٌه سؤل الصحابة و رسول هللا عن غسل ماعز، وتكفٌنه. 8

اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم. زاد فً رواٌة : ولقد تاب توبة لو قسمت توبته على أهل الحجاز 

                     د رأٌته ٌنغمس فً أنهار الجنة . وروي : لوسعتهم ، وفً رواٌة : على أهل األرض، وق

                                                             
 .8/  821المهذب  ((71
 .48۲، ٌنظر : سنن أبً داود ((78

 .818رواه الترمذي فً سننه  ((74
 3/  878ٌنظر : فتح القدٌر  ((73
75

 ، تحفة المحتاج 2/ 2نهاٌة المحتاج  ((
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، ولم تدعه نفسه حتى  أن رجلٌن من الصحابة قاال فٌما بٌنهما : انظر إلى هذا الذي ستر هللا علٌه

، حتى مر بجٌفة حمار شائل  ، ثم سار ساعة ترجم رجم الكالب. فسمع ذلك رسول هللا په فسكت

 : انزال فكال من جٌفة هذا الحمار ، قال  رسول هللا اٌ، قاال: نحن ذان  النبرجله. فقال أٌن فالن وف

 

 

أشد من  اقاال : ٌا نبً هللا غفر هللا لك من ٌؤكل من هذا ؟، قال : ما نلتما من عرض أخٌكما آنف 

 .(76)، والذي نفسً بٌده : إنه اآلن لفً أنهار الجنة ٌنغمس فٌها  أكل المٌتة

. أي أن العلم بالعقوبة وشرعٌتها ٌمنع من  ، زواجر بعده : فإن العقوبات موانع قبل الفعل وعلٌه

 جرم تجعله ٌمتنع من العود إلٌها األقدام علٌها وفعلها، وإقامتها على الم

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة

 إن التوبة واحدة من أعظم نعم هللا والة على العبد ، فهً وسٌلة الخالص من العذاب بترك -1

الذنوب والمعاصً ، وهً فرصة ممنوحة لإلنسان لٌصلح ما أفسد ، فعلٌه أن ٌشكر هللا على نعمه 

الكثٌرة ، ومن ضمنها التوبة . من خالل التقرب إلى هللا بالطاعات ، وترك المعاصً والذنوب ، 

 وكثرة الذكر والخلق الحسن . 
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 16/5رواه الترمذي فً سننه ، وقال : حدٌث حسن غرٌب صحٌح .  ((
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 ففٌها حفظ حقوق الناس وعدم إن دٌن هللا له كله رحمة حتى فً العقوبات التً شرعها . -8

 التعدي علٌهم بشتى أنواع التعدي . وتنقٌة المجتمع من أمراضه المختلفة . 

إن الشرٌعة االسالمٌة راعت العدالة بٌن أفراد المجتمع فً تطبٌق العقوبات على من أجرم،  -4

 وذلٌل.  زٌفال فرق بٌن غنً وفقٌر، وال بٌن شرٌف وحقٌر، وال بٌن عز

 تشرٌع التوبة من الذنوب داللة على عدالة هللا هللا، فإن هللا ال أعدل من أن ٌجمعإن فً  -3

 العبد عقوبتٌن، عقوبة الدنٌا بتطبٌق القصاص والحدود، وعقوبة اآلخرة من تعذٌبه على

 . فمن عوقب فً الدنٌا على الذنب فقد نجا فً اآلخرة من العذاب. بالنار

 

 

 

 لجرٌمة، ألن الغاٌة األولى من العقوبة هً ص الح المجرم،إن التوبة الصادقة تستؤصل ا -5

، وهو اإلٌمان باهلل وواسع رحمته.  ًتق هذه الغاٌة لصدورها عن باعث ذاأقوى فً تحقٌ والتوبة

 ، وتدفعهم إلى تصحٌح ما والتوبة تفتح باب األمل أمام المجرمٌن المخطئٌن المذنبٌن

 ، لٌكونوا بناة للحٌاة بفعالٌة وحٌوٌة جدٌدة.  فٌه اأخطإو

 ، من خالل رفعها أو إسقاطها إن للتوبة األثر الكبٌر فً تغٌٌر العقوبات من قصاص وحد -6

 تخفٌفها  أو
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 ادلصادر

 بعد القرآن الكرٌم . -

 م.  1،1121ب ٌروت، ط -. إحٌاء علوم الدٌن، لإلمام أبً حامد الغزالً، دار الكتب العلمٌة 1 

 . اآلداب الشرعٌة ، لإلمام الفقٌه المحدث أبً عبد هللا محمد بن مفلح المقدسً ، تحقٌق:|8

 ، مإسسة الرسالة . 4شعٌب األرنإوط ، وعمر القٌام ، ط 

ب ، لشٌخ اإلسالم زكرٌا األنصاري ، تحقٌق:| د. محمد . أسنى المطالب فً شرح روض الطال4

 1188، 1بٌروت ، ط -محمد تامر ، دار الكتب العلمٌة 

 م. 8111 - 1

 ابن قٌم نٌ. إعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن ، محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الد3
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 -كتب العلمٌة : محمد عبد السالم إبراهٌم ، دار ال قٌه ( ، تحق 711)ت  الجوزٌة

 م. 1111-ه 1311، 1ط بٌروت،     

 . اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخالف ، لعالء الدٌن أبو الحسن علً بن سلٌمان5

 . .. 8ه(، دار إحٌاء التراث العربً، ط 221الدمشقً الصالحً الحنبلً )ت  المرداوي     

 ،1ط یاحمد بن ٌحٌى بن المرتضالبحر الزخار لجامع لمذاهب علماء األمصار، لإلمام .  6

 أنصار السنة المحمدٌة، بمصر.  مطبعة

 بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد، للشٌخ اإلمام الحافظ الناقد أبً الولٌد محمد بن احمد بن محمد. 7

 وتصحٌح : محمد سالم، قٌاحمد بن رشد القرطبً، الملقب بابن رشد الحفٌد، تحق بن

 القاهرة.  -الكلٌات األزهرٌة  محمد اسماعٌل ، مكتبة وشعبان

 

 بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، لعلى الدٌن أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاسانً، |. 2

 بمصر.  -اإلمام، شارع قرقول، المنشٌة بالقلعة  مطبعة

 . تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسٌنً الزبٌدي )ت1

 لهداٌة.ه(، دار ا181۵

 تبٌٌن الحقائق شرح كتر الدقائق، لعثمان بن علً بن محجن البارعً الزٌلعً الحنفً. 11

 ه.  1414، 1بوالق، القاهرة، ط -ه(، المطبعة الكبرى األمٌرٌة  734)ت 

 . تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ، لسراج الدٌن أبو حفص عمر بن علً بن أحمد الشافع11ً

،  1مكةالمكرمة ، ط -ه(، تحقٌق : عبد هللا بن سعاف اللحٌانً ، دار حراء 213المصري )ت 

 ه.  1316

 : قٌالترغٌب والترهٌب من الحدٌث الشرٌف ، لعبد العظٌم عبد القوي المنذري ، تحق. 18
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 . 1بٌوت ، ط -، دار الكتب العلمٌة  نٌشمس الد إبراهٌم

 معانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً ( ، ألبًتفسٌر األلوسً المسمى ) روح ال. 14

 لبنان .  -محمد اآللوسً ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت  الفضل

 . تفسٌر القرطبً المسمى ) الجامع األحكام القرآن ( ، محمد بن احمد بن أبً بكر بن فرج13

 .  8القاهرة ، ط  -: احمد عبد العلٌم البردونً ، دار الشعب  قٌ، تحق القرطبً

 ، حقق نصوصه وعلق نٌ، محمد أمٌن بن عمر الشهٌر بابن عابد نٌ. حاشٌة ابن عابد15

 -: الدكتور حسام الدٌن بن محمد صالح فرفور ، دار الثقافة والتراث ، دمشق  علٌه

 .  8، ط  سورٌة

 علٌش ،: محمد  قٌ. حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ، محمد عرفه الدسوقً ، تحق16

 بٌروت .  -الفكر  دار

، دار  الخطٌب الحدود فً اإلسالم حكمتها وأثرها فً األفراد والجماعات واألمم، لعبد الكرٌم. 17

 م.  1121 -ه  1311،  1الرٌاض ، ط –اللواء 

 -ه(، مطبعة الحكمة 361الخالف ، ألبً جعفر محمد بن الحسن الطوسً )ت . 12

 على نفقة دار المعارف اإلسالمٌة .  قم،

 . الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ألحمد بن محمد بن علً بن حجر الهٌتمً السعدي11

 . م1127 -ه 1317، 1ه( ، دار الفكر ، ط173)ت  األنصاري

 : محمد فإاد عبد قٌ، سنن ابن ماجة ، لإلمام محمد بن ٌزٌد أبو عبد هللا القزوٌنً ، تحق81

 لبنان .  -دار الفكر ، بٌروت ،  الباقً

 : محمد قٌسنن أبً داود ، ألبً داود سلٌمان بن األشعث السجستانً األزدي ، تحق. 81

 ، دار الفكر .  دٌالدٌن عبد الحم محًٌ



 

82 

 : احمد قٌسنن الترمذي ، لإلمام محمد بن عٌسى أبو عٌسى الترمذي السلمً ، تحق. 88

 لبنان .  -شاكر ، بٌروت  محمد

 : السٌد عبد قٌن الدارقطنً ، لعلً بن عمر أبو الحسن الدارقطنً البغدادي ، تحقسن. 84

 لبنان .  -هاشم ٌمانً المدي ، دار المعرفة ، بٌروت  هللا

 سنن النسائً بشرح السٌوطً وحاشٌة السندي ، ألبً عبد الرحمن أحمد بن شعٌب .  84

 ه. 1181بٌروت ، طه ،  -، دار المعرفة  النسائً

8۵ 

 

 

 السٌاسة الشرعٌة ، لتقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم بن عبد. 

ه(، وزارة الشئون 782بن أبً القاسم بن محمد ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً )ت  هللا

 ، 1المملكة العربٌة السعودٌة ، ط -اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 ه. 1312

 اب النٌل وشفاء العلٌل ، للعالمة محمد بن ٌوسف اطفٌش ، مكتبة اإلرشادشرح كت .  8۲

 . 8المملكة العربٌة السعودٌة ، ط  - جدة

 محمد بن عبد الوهاب السٌواسً ثم السكندري نٌشرح فتح القدٌر ، لإلمام کمال الد. 87

 . 8لبنان ، ط  -بابن الهمام الحنفً ، دار الفكر ، بٌروت  المعروف

 ابن حبان بترتٌب بن بلبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمٌمً البستً ، صحٌح. 82

 . 8لبنان ، ط  -: شعٌب األرنإوط ، مإسسة الرسالة ، بٌروت  تحقٌق

 .صحٌح البخاري ، محمد بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري الجعفً ، تحقٌق: د .81



 

81 

 . 4ان ، طلبن -مصطفى دٌب البغا ، دار ابن كثٌر ، بٌروت 

 |:. صحٌح مسلم ، لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري ، تحقٌق41

 لبنان .  -محمد فإاد عبد الباقً دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت 

 . الفروق ، ألبً العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس بن عبد الرحمن المالكً الشهٌر41

 لكتب . ه(، عالم ا۲24بالقرافً )ت 

 ، کتاب الفقه على المذاهب األربعة ، لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزٌري ، 48

 

 : اعتنً بها

 عبد اللطٌف بٌتٌة ، أعد فهارسها : رٌاض عبد هللا عبد الهادي ، دار إحٌاء التراث العربً

 لبنان .  -، بٌروت 

 بن غانم بن سالم بن مهنا. الفواكه الدوانً على رسالة ابن أبً زٌد القٌروانً ، ألحمد 44

 - ه141۵ه(، دار الفكر ، 1181شهاب الدٌن النفراوي األزهري المالكً )ت 

 م . 1111

 . القاموس المحٌط ، للعالمة اللغوي مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزي آبادي ، إعداد44

 8ان ، ط لبن -وتقدٌم : محمد عبد الرحمن المرعشلً ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت 

 القوانٌن الفقهٌة ، لمحمد بن احمد بن جزي الغرناطً المالكً الكلبً ، دار العلم، .4۵

 .  1لبنان ، ط -بٌروت 

 . الكبائر ، لشمس الدٌن أبً عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قاٌماز الذهبً )ت4۲



 

41 

 بٌروت .  -ه(، دار الندوة الجدٌدة 7۲2

 : هالل قٌاإلقناع ، لمنصور بن ٌونس بن إدرٌس البهوتً ، تحق. کشاف القناع عن متن 47

 ه . 1417بٌروت ،  -مصطفى هالل ، دار الفكر  مصٌلحً

 - لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت .42

 .1لبنان، ط

 السرخسً المبسوط ، لشمس األئمة أبو بكر الرازي محمد بن احمد بن أبً سهل. 41

 

 . 8لبنان ، ط  -الحنفً، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بٌروت 

 القاهرة.  -. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لعلً بن أبً بكر الهٌثمً ، دار الرٌان للتراث 31

 ،(ه676. المجموع شرح المهذب ، ألبً زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي )ت 31

 دار الفكر . 

 المحلى ، ألبً محمد علً بن احمد بن سعٌد بن حزم ، المكتب التجاري للطباعة والتوزٌع. 38

 لبنان .  -والنشر ، بٌروت 

 جعفر بن الحسٌن الحلً ، نٌ. المختصر النافع فً فقه اإلمامٌة ، ألبً القاسم نجم الد34

 دار الكتاب العربً بمصر .  مطابع

 بد وإٌاك نستعٌن ، لالمام العالمة ابً عبد هللا محمد. مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نع33

 : محمد المعتصم باهلل البغدادي ، دار الكتاب قٌبن قٌم الجوزٌة ، تحق وبٌأبً بكر بن ا بن

 .| 3لبنان ، ط  -، بٌروت  العربً



 

41 

. المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر ، ألحمد بن محمد بن علً الفٌومً الحموي )ت 35

 بٌروت .  -المكتبة العلمٌة ه(، 771

 :ه (، تحقٌق 461. المعجم الكبٌر ، ألبً القاسم سلٌمان بن أحمد الطبرانً )ت 36

 م. 1124،  8بن عبد المجٌد السلفً ، دار إحٌاء التراث العربً ، ط  حمدي

 

 

 موفق. المغنً على مختصر اإلمام أبً القاسم عمر بن الحسٌن بن عبد هللا الحرقً ، لإلمام 37

ه( ، طبعة باألوفسٌت، دار الكتاب  881أبً محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة )ت  الدٌن

 م.1124بٌروت ،  -العربً 

 محمد بن أحمد الخطٌب ن،ٌمغنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج ، لشمس الد.  32 

 ه ۔1315،  1ه(، دار الكتب العلمٌة ، ط177الشافعً )ت  الشربٌنً

 م. 1994

 - . المنتقى شرح موطؤ اإلمام مالك ، لإلمام الباجً ، دار الكتاب العربً ، بٌروت31

 . ... 1ط لبنان،

 المهذب فً فقه اإلمام الشافعً ، لإلمام أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الفٌروز.  51

 الشٌرازي ، مطبعة عٌسى البابً الحلبً وشركاإه بمصر .  آبادي

 : محمد فإاد عبد قٌموطؤ اإلمام مالك ، لمالك بن أنس أبو عبد هللا األصبحً ، تحق .51

 مصر .  -، دار إحٌاء التراث العربً ، القاهرة  الباقً
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 احمد نٌنهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج ، لشمس الدٌن محمد بن أبً العباس شهاب الد. ۵8

 -حمزة الرملً المنوفً المصري األنصاري ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده  بن

 بمصر .

 


