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 اهللا صلى محمد نبینا على والسالم ّالحمد هللا الذي من علینا باإلتمام، والصالة
  . ألعالما وأصحابه آله الختام، وعلى مسك وسلم علیه

  :وبعد

 َّأن: فیه كتبت لما ملخص ذاــوه ،البحث هذا هــــوكرم اهللا لــبفض أتممت فقد
 أهم ومن الصحیحة، باألدلة ثابت وهو والحدود الحقوق إثبات في معتمد أصل اإلقرار
 یكون وأن الزنا، بلفظ یصرح وأن مكره، غیر مختارا المقر یكون أن اإلقرار شروط
 صلى النبي أن ثبت ألنه رجوعه قبل رجع ثم بالزنا احد اقر واذا ء،القضا عند اإلقرار

 مرات عدد واما إقراره، في یرجع لعله مرة، بعد مرة َّورده ماعزا، قرر وسلم علیه اهللا

 مرة باإلقرار فیه ُیكتفى فإنه واتضح الفاحشة أمر اشتهر فإذا الحال حسب فتكون اإلقرار
  . أربعااإلقرار تكرار من فیه بد ال فإنه یشتهر لم ما بخالف واحدة،

 كلها، وأن األمور في خاتمتنا یحسن بأن موالنا إلى بالتضرع الملخص هذا وأختم
 اهللا وصلى زلل، قد ما لنا العمل، ویغفر هذا ّمنا یتقبل وخزیها، وأن النار من یجیرنا
َّمحمد ِّنبینا على   .وسلم وصحبه آله وعلى ُ

Summary: 
Exaltation to  Allah  who  brought  us  to accomplishmwnt  and 

peas and blessings may be upon his prophet (Muhammad) and may be 

upon family and companions hence in Allahs guidance and generosity l 

accomplished that research which this summary is written for The 

confession (Iqrar) is approving  rights and restraints and it s verified by 

true evidence thus one of the most important conditions of commits a 
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sin is to confess in free will and not forced furthermore he should admit 

in the true sense of the term formication and it should be at thecourt It 

also should be confirmed because its ce rtainly  proofed that the 

prophet ( Muhammd )questioned Maes many times and kept him back 

in order to give him chance to withdraw therefore sessions of 

confession should be determinwd according to the status that’s to sayif 

the sin was publicly known the confession should be confessed fourth 
At the end of that summary l pray for Allah to show us the right 

way and save us from hell and may accept that efforts forgivw us for 

misdeeds and blessings and peace may be upon his messenger and his 

companions 
Keyword : Acknowledgment, effect , limit
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ُالحمد هللا المتفضل على خلقه باألنوار والمطلع على مكامن األسرار والصالة 
  .حبه األبرار والسالم على نبیه محمد سید الرسل األطهار وعلى آله وص

ٕفإن اإلقرار من أهم األدلة إلثبات الحقوق وایصالها إلى أصحابها وهو من : وبعد
  .أقرب الطرق وأیسرها وهو سید األدلة

ورغبة مني في توضیح هذا الدلیل من وجهة نظر شرعیة مبنیة على األدلة 

 لعله یكون والبراهین في حد من الحدود الشرعیة ، لذا أحببت أن أكتب في هذا الموضوع

نافعا وواضحا في تقریر هذه المسألة بأدلتها وما فیها من الخالف مع بیان القول الراجح 

 أدلة أقوى اإلقرار أن: األول أمرین في الموضوع هذا أهمیة تكمنو.في كل مسألة 

 هذا وفي غیره أو حد من الحق علیه یقع الذي الشخص من صادر أنه: والثاني اإلثبات،

  .علیه وقع الذي الحق وأداء الحكم لقبول عدادهاست على دلیل

ومنهجي في البحث أن أبدأ بصیاغة المسألة صیاغة فقهیة مبسطة ثم أذكر رأي 

المذاهب اإلسالمیة وأدلتهم وأوجه الداللة ثم أبین الراجح منها و قمت بتخریج األحادیث 

  .النبویة من مصادرها
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 أما المقدمة فقد أوضحت فیها .وقد قسمت البحث على مقدمة ومطلبین وخاتمة 

فتناولت فیه : وأما المطلب األول. أهمیة الموضوع وسبب اختیاري له ومنهجي فیه

فتناولت : وأما المطلب الثاني. تعریف اإلقرار لغة واصطالحا وحجیة اإلقرار وشروطه 

خاتمة وأما ال. فیه أثر اإلقرار في حد الزنا وعدد مرات اإلقرار ورجوع المقر عن إقراره 

  .فقد أودعت فیها النتائج التي توصلت الیها في البحث 

  محمد نبینا على وسلم اهللا وصلى

  راكثی تسلیما وسلم وأصحابه اهللا وعلى
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ــروع   :وفـــیه ثالثـــة فــ
  تعــریف االقرار لــغة واصطالحا: الفــرع االول

  حجــیة االقــرار: ع الثانيالفــر
ــرار: الفــرع الثـالث   شــروط االقـ

  

 
إذا اعترف به، فهو : ًأقر بالشيء یقر إقرارا:  االعتراف، یقال:اإلقرار لغة: أوال

داري لفالن، لم : مقر، والشيء مقر به، وهو إظهار ألمر متقدم ولیس بإنشاء، فلو قال
  .)١(یكن إقرارا ، لتناقض كونها له ولفالن على جهة استقالل كل واحد منهما بها

                                                 

: ت(البصري  الفراهیدي تمیم بن عمرو بن أحمد بن الخلیل الرحمن عبد أبو: العین: ینظر )١(
 ، تهذیب٥/٢٢ الهالل، ومكتبة دار: السامرائي إبراهیم .د المخزومي، مهدي.د: ، تحقیق)هـ١٧٠

 عوض محمد: ، تحقیق)هـ٣٧٠: ت(منصور  أبو الهروي، األزهري بن أحمد بن محمد: للغةا
: المطلع على ألفاظ المقنع، ٨/٢٢٧م، ٢٠٠١، ١: بیروت، ط–العربي  التراث إحیاء دار: مرعب

: ، تحقیق)هـ٧٠٩: ت(محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد اهللا، شمس الدین 
 .١/٥٠٥، هـ١٤٢٣، ١:مكتبة السوادي للتوزیع، ط:  ویاسین محمود الخطیبمحمود األرناؤوط
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  .َّعرفه الفقهاء عدة تعریفات منها: ًاإلقرار اصطالحا: ثانیا

  .)١()قائله على حقا یوجب قول.(١

  .)٢() المخبر على للغیر حق ثبوت عن اإلخبار.(٢

  .)٣() آلخر علیه حق عن اإلنسان إخبار هو.(٣

 

  .ثبتت حجیة االقرار في الكتاب والسنة واالجماع والمعقول

  .دت آیات كریمة تدل على حجیة االقرار منهافقد ور: أما الكتاب

                                                 

محمد ): شرح حدود ابن عرفة للرصاع.(الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة )١(
، ١:المكتبة العلمیة، ط): هـ٨٩٤: ت(اسم األنصاري، أبو عبد اهللا، الرصاع  المالكي بن ق

 .٣٣٢/ ١هـ ، ١٣٥٠

ِّتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي )٢( ِ ْ عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین : ِّ
شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن : ، الحاشیة)هـ٧٤٣: ت(الزیلعي الحنفي 

ُّإسماعیل بن یونس الشلبي  ِ ْ ، ١: بوالق، القاهرة، ط- المطبعة الكبرى األمیریة ):  هـ١٠٢١: ت(ِّ
شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن : ، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج٥/٢هـ ، ١٣١٣

، ٥/٦٤هـ، ١٤٠٤ - طأخیرة : دار الفكر، بیروت): هـ١٠٠٤: ت (حمزة شهاب الدین الرملي
 البهوتي إدریس بن حسن ابن الدین صالح بن یونس بن منصور: اإلقناع متن عن القناع كشاف

 .٦/٤٥٢العلمیة،  الكتب دار): هـ١٠٥١: ت(الحنبلي 

نجیب : وفقهاء في الخالفة العثمانیة، تحقیقعدة علماء مكونة من لجنة : حكام العدلیةمجلة األ )٣(
 .١/٣٠٧ِنور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، : هواویني، الناشر
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ّولیملل الذي علیه الحق :قوله سبحانه.١ َ َ ُِ ِ ِْ َ َّ ِ ْ ْ َ)١(. 

الحق، ویكون ذلك إقرارا االنسان ما علیه من  َّاإلمالء هو أن یقر :وجه الداللة

فیه إثبات إقرار الذي  وًذلك إقرارا على نفسه بلسانه، فیكون منه بوجوب الحق علیه،

ٕعلیه الحق واجازة ما أقر به والزامه إیاه، ألنه لوال جواز إقراره إذا أقر لم یكن إمالء الذي  ٕ
ٍّمقر بحق علیه الحق بأولى من إمالء غیره من الناس فقد تضمن ذلك جواز إقرار كل 

  .)٢(علیه

ِیا َأیها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله :قوله سبحانه.٢ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َُ ْ ْ ِ َ َََّ ُ ُُ َ ُّ َ ولو علـى َ ََ ْ َ
َِأنفسكم َأو الوالدین واَألقربین َِ ْْ َ َِ ْ َ ِ ُِ ُ)٣(. 

                                                 

 .٢٨٢: اآلیةمن : سورة البقرة )١(

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر : تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم: ینظر )٢(
مكتبة نزار : أسعد محمد الطیب: ، تحقیق)هـ٣٢٧: ت(التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

أحمد بن :  القرآن، أحكام٢/٥٥٧هـ، ٣،١٤١٩: المملكة العربیة السعودیة، ط- مصطفى الباز
: عبد السالم محمد علي شاهین: ، تحقیق)هـ٣٧٠: ت(علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 

أبو اللیث نصر بن : ، بحر العلوم١/٥٨٩ه، ١،١٤١٥: لبنان، ط–دار الكتب العلمیة بیروت 
 –ر محمود مطرجي، دار الفك. د: ،تحقیق)هـ٣٧٥:ت(محمد بن إبراهیم السمرقندي الفقیه الحنفي

أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب : ،تفسیر الراغب األصفهاني١/٢١٠بیروت،
جامعة -كلیة اآلداب: محمد عبد العزیز بسیوني. د: ، تحقیق ودراسة)هـ٥٠٢:ت(األصفهاني 

أبو البركات ): مدارك التنزیل وحقائق التأویل(، تفسیر النسفي ١/٥٨٩هـ، ١،١٤٢٠:طنطا، ط
یوسف علي : ، حققه وخرج أحادیثه)هـ٧١٠:ت(أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي عبد اهللا بن 

 .١/٢٢٨هـ، ١٤١٩، ١:دار الكلم الطیب، بیروت، ط: بدیوي

 .١٣٥: اآلیة: سورة النساء )٣(
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  .)١(بالحقوق علیها إقراره نفسه على المرء اآلیة تدل على أن شهادة: وجه الداللة

َبل اإلنسان على نفسه بصیرة :قوله سبحانه.٣ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َ ِ ِ)٢(.  

 بما عالم نفسه على على أن اإلنسان شهید دلیل اآلیة الكریمة فیها: وجه الداللة
  .)٣(علیها منه بشهادة ألنها نفسه؛ على المرء إقرار قبول فعله، وتدل على

ْواذ َأخذنا میثاقكم :قوله سبحانه.٤ ُ ََ َ ِ َ ْ ْ ِٕ ِّ ال تسفكون دماءكم وال تخرجون َأنفسكم مـن َ ُْ ُ َُ َ َُ َ ََ َُ ِ ُ َْ َ ِ ِ ْ
ُدیاركم ثم َأقررتم وَأنتم تشهدون َ ْ َُ ُ ُْ ْ َ ْْ ََّ ْ ْ ُ ِ َ ِ)٤(. 

ُثم َأقررتم وَأنتم تشهدون :سبحانه في قوله: قال الرازي: وجه الداللة َ ْ َ ُ ُْ ْ َْ ََّ ْ ْ ُ فیه 

 وأنتم بلزومه أنفسكم على واعترفتم بالمیثاق أقررتم ثم: أي األقوى، وهو: أحدها وجوه،
 .)٥(علیها شاهد أي بكذا نفسه على مقر فالن كقولك علیها تشهدون

                                                 

 الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو: القرطبي تفسیر: ینظر )١(
المصریة  الكتب دار: أطفیش ٕوابراهیم البردوني أحمد: تحقیق ،)هـ٦٧١: ت( القرطبي الدین شمس

 .٤١٠/ ٥: هـ١٣٨٤ ،٢:ط  القاهرة،–

 .١٤: اآلیةمن : سورة القیامة )٢(

 كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو: یمالعظ القرآن ، تفسیر١٠٢/ ١٩: القرطبي تفسیر: ینظر )٣(
 الكتب دار: الدین شمس حسین محمد: تحقیق) هـ٧٧٤: ت(الدمشقي  ثم البصري القرشي
 .٢٨٥/ ٨هـ، ١،١٤١٩: بیروت، ط–بیضون  علي محمد منشورات العلمیة،

 .٨٤: اآلیة :سورة البقرة )٤(

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي : سیر الكبیرالتف= مفاتیح الغیب: ینظر )٥(
 بیروت، –دار إحیاء التراث العربي ): هـ٦٠٦: ت(الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 .٥٩١/ ٣،هـ١٤٢٠ ،٣: ط
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  :فقد ورد فیها ما یدل على مشروعیة االقرار، منها: وأما السنة

 النبــي عنــد كنــا: قــاال خالــد الجهنــي رضــي اهللا عنهمــا نبــ وزیــد عــن أبــي هریــرة،.١
 فقــام اهللا، بكتـاب بیننـا قــضیت إال اهللا أنـشدك: فقـال رجـل فقــام وسـلم علیـه اهللا صـلى

 إن: قـال »قـل«: قـال وأذنلـي؟ اهللا بكتـاب بیننـا اقض: فقال منه، أفقه وكان خصمه،
 سـألت ثـم وخـادم، اةشـ بمائـة منـه فافتـدیت بامرأتـه، فزنـى هـذا علـى عسیفا كان ابني

 وعلـــى عـــام، وتغریـــب مائـــة جلـــد ابنـــي علـــى أن: فـــأخبروني العلـــم، أهـــل مـــن رجـــاال
 بینكمـا ألقـضین بیـده نفـسي والـذي« :وسـلم علیـه اهللا صـلى النبي فقال. الرجم امرأته
  وتغریب مائة جلد ابنك وعلى علیك رد والخادم شاة المائة ذكره، جل اهللا بكتاب
 فاعترفــت علیهــا فغــدا »فارجمهــا اعترفــت فــإن هــذا، امــرأة علــى أنــیس یــا واغــد عــام،

 .)١(فرجمها

 اهللا رســول أتــى األســلمي، مالــك بــن مــاعز أن أبیــه، عــن بریــدة، بــن اهللا عــن عبــد.٢
 ٕوانــي وزنیــت، نفــسي، ظلمــت قــد إنــي اهللا، رســول یــا« : فقــال وســلم، علیــه اهللا صــلى
 زنیـت، قـد إنـي اهللا، رسـول یـا: فقـال أتـاه، الغد من كان فلما فرده، ني،تطهر أن أرید
 أتعلمــون«: فقــال قومــه، إلــى وســلم علیــه اهللا صــلى اهللا رســول فأرســل الثانیــة، فــرده

                                                 

= م وسننه وأیامه الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسل )١(
محمد : ، تحقیق)هـ ٢٥٦:ت( محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: صحیح البخاري

باب االعتراف بالزنا،  هـ، كتاب الحدود،١،١٤٢٢:نجاة، طدار طوق ال: زهیر بن ناصر الناصر
 اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند ،)٦٨٢٧(٨/١٦٧

 مجموعة: ، تحقیق) هـ٢٦١:ت(النیسابوري  القشیري الحجاج بن مسلم الحسین أبو: وسلم علیه
: المطبوعة في استانبول سنة التركیة الطبعة من مصورة:  بیروت، ط–الجیل  دار: المحققین من

 .)٤٤٥٤(٥/١٢١هـ، كتاب الحدود والدیات، باب حد الزنى، ١٣٣٤
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 فیمـا صـالحینا مـن العقـل وفـي إال نعلمـه مـا: فقـالوا »شـیئا؟ منـه تنكـرون بأسا، بعقله
 وال بـــه، بـــأس ال أنـــه فـــأخبروه عنـــه، ألفـــس أیـــضا إلـــیهم فأرســـل الثالثـــة، فأتـــاه نـــرى،
 .)١(»فرجم به أمر ثم حفرة، له حفر الرابعة كان فلما بعقله،

 بإقراره الرجل على یحكم أن یجوز القاضي َّدل الحدیثان على أن: وجه الداللة
 .)٢(راراإلق بذلك عنده تشهد بینة دون

 عنه ینفي وجه على إخبار اإلقرار صحة على أجمعت األمة فإن :وأما االجماع
)٣(بإقراره والقصاص الحدود علیه أوجبوا والریبة، حتى التهمة

 

 من آكد كان ولهذا بها یضر كذبا نفسه على یكذب ال العاقل فإن: وأما المعقول

 ولو أنكر إذا تسمع ٕوانما الشهادة علیه تسمع ال اعترف إذا علیه المدعى فإن الشهادة
  .)٤(سمع صدقه ثم المقر كذب ٕوان تسمع لم بینته المدعي كذب

                                                 

 .)٤٤٥١(٥/١٢٠كتاب الحدود والدیات،  باب حد الزنى، : صحیح مسلم )١(

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، : شرح صحیح البخاري البن بطال: ینظر )٢(
، ٢: السعودیة، الریاض، ط- مكتبة الرشد : أبو تمیم یاسر بن إبراهیم: ، تحقیق)هـ٤٤٩: ت(

 .٨/٢٦٨هـ ، ١٤٢٣

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن : مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات  )٣(
 ، بدایة١/٥٦ بیروت، –دار الكتب العلمیة ) : هـ٤٥٦: ت(حزم األندلسي القرطبي الظاهري 

 الشهیر القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد لیدالو أبو: المقتصد ونهایة المجتهد
، ٤:ط مصر، وأوالده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة) : هـ٥٩٥: ت (الحفید  رشد بابن

 .٥/٢٧١: ،المغني٢/٤٣٨هـ، ١٣٩٥

 .٥/٢٧١:المغني )٤(

isi
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َالمقر ومنها ما یخص المقر به منها ما یخص ،شروطا لإلقرار العلماء اشترط ُ ُِ.  

 البلوغ؛ قارب: أي مراهقا كان ولو الصبي إقرار یصح فال :البلوغ: األول شرطال

 والحج كالصالة الممیز، الصبي من العبادة في إال الغیة، وأفعاله الصبي أقوال ألن
 ثانیا به أقر إذا إال صباه حال به أقر بشيء بلوغه بعد الصبي یؤخذ صحیحة، وال فإنها
 أو وجل عز هللا حد من الصبي به أقر وما: (تعالى هللا رحمه الشافعي قال ،)١(بلوغه بعد

  .)٢()عنه ساقط فإقراره غیره أو له فیما حق أو آلدمي

                                                 

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : لصنائع في ترتیب الشرائعبدائع ا: ینظر )١(
، ٥/٣: ، تبیین الحقائق٧/٤٩هـ، ١٤٠٦، ٢:دار الكتب العلمیة، ط): هـ٥٨٧: ت(الحنفي 

خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القیرواني، أبو سعید المالكي : التهذیب في اختصار المدونة
دار البحوث للدراسات اإلسالمیة ، : كتور محمد األمین ولد محمد سالمالد: ، تحقیق)هـ٣٧٢: ت(

إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد : ، المبدع في شرح المقنع٤/٥٩٢هـ ، ١٤٢٣، ١:دبي، ط
/ ٨هـ، ١٤١٨، ١: لبنان، ط–دار الكتب العلمیة، بیروت ): هـ٨٨٤: ت(ابن مفلح، أبو إسحاق،

٣٦٢. 

 بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد اهللا عبد أبو الشافعي: األم )٢(
 فاء،الو دار: المطلب عبد فوزي رفعت): هـ٢٠٤: ت(المكي  القرشي المطلبي مناف عبد

 .٤/٤٩٦م، ١،٢٠٠١:المنصورة، ط

ISNN :2071-6028



   
 

 

 

٢٥٠    



 وسلم، علیه اهللا صلى النبي عن عائشة رضي اهللا عنها، عنواستدلوا بحدیث 
 وعن یحتلم، حتى الصبي وعن یستیقظ، حتى النائم عن: ثالث عن القلم رفع «:قال

  . )١(» یعقلحتى المجنون
 زال والذي علیه، والمغمى المجنون، من اإلقرار یصح فال :العقل: الشرط الثاني

 اهللا رضي ماعز حدیث في جاء لما مسكر، أنه یعلم یكن لم دواء كشرب بعذر، عقله
وسلم  علیه اهللا صلى فسأل وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول أمام بالزنا أقر حین عنه،

  .)٢(»شیئا منه تنكرون بأسا، بعقله أتعلمون«: فقال: الناس عنه
 علیه تجب ال الحدود وأن باطل المجنون إقرار أن إلى إشارة فیه: (قال النووي

 والمجنون به، یقر ما بحسب حكم علیه یترتب اإلقرار وألن( ،)٣()علیه مجمع كله وهذا
  .)٤()االلتزام أهلیة النعدام مكلف، غیر

                                                 

نبل بن هالل بن أسد الشیباني أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن ح: مسند اإلمام أحمد بن حنبل )١(
: د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: شعیب األرناؤوط وآخرون، إشراف: ، تحقیق)هـ٢٤١: ت(

، سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة )٢٤٦٩٤(٤١/٢٢٤هـ، ١٤٢١، ١:مؤسسة الرسالة، ط
، )هـ٣٠٣:ت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي الكبیر: السندي 

هـ، كتاب الطالق، باب من ال ١٤٢٠، ٥:دار المعرفة ببیروت، ط: مكتب تحقیق التراث: تحقیق
 تخریج في الغلیل إرواء( :حدیث صحیح: ، قال االلباني)٣٤٣٢(٦/٤٦٨یقع طالقه من األزواج، 

 المكتب: الشاویش زهیر): هـ١٤٢٠: ت(األلباني  الدین ناصر محمد: السبیل منار أحادیث
 .)١٤٥٠(٥/٢٧٤هـ، ١٤٠٥، ٢:بیروت، ط -سالمياإل

 .)٤٤٥١(٥/١٢٠كتاب الحدود والدیات،  باب حد الزنى، : صحیح مسلم )٢(

: ت(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : ن الحجاجالمنهاج شرح صحیح مسلم ب )٣(
 .١٩٣/ ١١هـ، ١٣٩٢، ٢:  بیروت، ط–دار إحیاء التراث العربي ): هـ٦٧٦

 بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو بشیخي عبد الرحمن:مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر )٤(
 .٣٩٧/ ٣خلیل عمران المنصور،  دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق وتخریج)هـ١٠٧٨: ت(زاده 
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 :اهللا تعالى قال علیه، ُأكره بما المكره إقرار یصح فال :االختیار: الشرط الثالث
ِإال من ُأكر ْ ْ َ َّ ِه وقلبه مطمئنٌّ باإلیمانِ َ َ ُِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ)١(.  

 على أكره من أن على العلم أهل أجمع ( :قال القرطبي رحمه اهللا: وجه الداللة
، )٢()باإلیمان مطمئن وقلبه كفر إن علیه إثم ال أنه القتل، نفسه على خشي حتى الكفر

 عن التكلیف ُیسقط ّإن اإلكراه: ( الصابونيفیكون غیر الكفر من باب أولى، قال
ِالمكره، على اإلثم ویصبح مؤاخذ، غیر العبد ویبقى اإلنسان، ْ  متى یحصل إنما واإلكراه ُ

 من عضو تلف یوجب بما أو بالقتل، كالتهدید النفس تلف یقتضي بما التخویف وجد
  .)٣()مكرهة تصیر فال الخوف من بالیسیر واما األعضاء،

 : وسلمعلیه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال  عنهما، اهللا رضي عباس ابن وعن
: قال الشافعي رحمه اهللا .)٤(»علیه استكرهوا وما والنسیان، الخطأ، أمتي عن اهللا تجاوز«

                                                 
 .١٠٦: اآلیة: سورة النحل )١(

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح :  تفسیر القرطبي :الجامع ألحكام القرآن )٢(
: ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش: ،تحقیق)هـ٦٧١: ت(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 .١٨٢/ ١٠هـ، ١٣٨٤، ٢: القاهرة، ط–دار الكتب المصریة 

: حسن عباس الشربتلي: محمد علي الصابوني، طبع على نفقة: یان تفسیر آیات األحكامروائع الب )٣(
 .١٩٥/ ٢هـ، ١٤٠٠، ٣: بیروت، ط– دمشق، مؤسسة مناهل العرفان - مكتبة الغزالي 

 )هـ٢٧٣:ت(یزید  أبیه اسمه وماج القزویني، یزید بن محمد اهللا عبد أبوه ماج ابن: ماجه ابن سنن )٤(
 الحلبي، كتاب البابي عیسى  فیصل–العربیة  الكتب إحیاء دار: الباقي عبد فؤاد محمد :تحقیق

 بن علي الحسن أبو: طنيالدارق سنن، )٢٠٤٥( ١/٦٥٩ والناسي، المكره طالق الطالق، باب
 وضبط ، حققه)هـ٣٨٥: ت(الدارقطني  دینار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر
هـ، ١٤٢٤، ١: لبنان، ط–بیروت  الرسالة، مؤسسة وآخرون، األرناؤوط، شعیب: علیه وعلق نصه

 بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم محمد: ، المستدرك على الصحیح)٤٣٥١(٥/٢٠٠: كتاب النذور
: ت(ُبن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع 

هـ، ١٤١١، ١:  بیروت، ط–دار الكتب العلمیة : مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقیق)هـ٤٠٥
ووافقه "هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه : قال الحاكم ).٢٨٠١(٢/٢١٦

 .واللفظ للحاكمي، الذهب
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َالمكره أقام ثم إقرار على َالرجل ُالرجل ََأكره ٕواذا(  ُمكره وهو كله ذلك فعل أنه البینة ُ
  .)١()عنه َّكله هذا َُأبطلت

 ٕوالیه ذهب الحنفیة: تكرار اإلقرار أربع مرات عند بعض الفقهاء: الشرط الرابع
 الحنفیة وزاد مرةواحدة، باإلقرار ُیكتفى فال مرات، أربع اإلقرار كون اشترطوا بلة اذوالحنا

 القاضي یرده بأن وذلك القاضي، مجلس للمقر من دون مجالس أربعة في كونها اشتراط
تكرار  یكون أن الحنابلة عند ویستوي فیقر، یجيء ثم یراه ال حیث فیذهب أقر كلما

  .)٢(متفرقة مجالس أو احد،االقرار اربع مرات ومجلس و

 أتى األسلمي، مالك بن ماعز أن أبیه، عن بریدة، بن اهللا بحدیث عبد واستدلوا
 وزنیت، نفسي، ظلمت قد إني اهللا، رسول یا«: فقال وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول
 زنیت، قد إني اهللا، رسول یا: فقال أتاه، الغد من كان فلما فرده، تطهرني، أن أرید ٕواني
 بعقله أتعلمون«: فقال قومه، إلى وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول فأرسل الثانیة، فرده

 فأتاه نرى، فیما حیناصال من العقل وفي إال نعلمه ما: فقالوا »شیئا؟ منه تنكرون بأسا،
كان  فلما بعقله، وال به، بأس ال أنه فأخبروه عنه، فسأل أیضا إلیهم فأرسل الثالثة،
  .)٣(»فرجم به أمر ثم حفرة، له حفر الرابعة

                                                 

 .٢٥٧/ ٨: ُاألم )١(

ّأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي : ، الجوهرة النیرة٣/١٦٦: تبیین الحقائق  )٢( ِ ِ َّ
، المغني في فقه اإلمام ٢/١٤٩هـ ،١٣٢٢، ١:المطبعة الخیریة، ط): هـ٨٠٠: ت(الیمني الحنفي 

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن : أحمد بن حنبل الشیباني
 بیروت، –دار الفكر): هـ٦٢٠: ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

 .١٠/١٦٠هـ ،١٤٠٥، ١:ط

 .)٤٤٥١(٥/١٢٠كتاب الحدود والدیات، باب حد الزنى، : صحیح مسلم )٣(
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 علیه فقد قال ،)١(التهمة لتزول: الوطء حقیقة بذكر التصریح: الشرط الخامس

: قال اهللا، رسول یا ال: قال »نظرت أو غمزت، َّْقبلت،أو لعلك«لماعز السالموالصالة 
ِّیكني، ال. »اأنكته«  على یقع الزنا لفظ إذ الحد عنه لیدرأ. )٢(»برجمه أمر ذلك فعند: قال ُ

 علیه اهللا صلى النبي یحده لم مشترك بلفظ ماعز أتى فلما الجوارح، وجمیع العین نظر
 وسلم علیه اهللا صلى سننه من ألن إشكال؛ بغیر أتاه ما صحیح على وقف ىحت وسلم
 إال تقام ال الحدود أن یدل وهذا برجمه، َأمر َّوبین، أفصح فلما بالشبهات، الحدود درء

 رأیناه یقولوا ولم بالزنا، رجل على شهدوا الشهود أن لو ترى أال الكنایات، دون باإلفصاح
 علیهم ًوسترا بعباده اهللا من ًرفقا شهد، من حكم ال قذف من حكم حكمهم كان فیها أولج

المواقعة، فیسأله  غیر یحتمل ال الذي الصریح اللفظ من فیه بد ال اإلقرار لیتوبوا، لذا فإن
َّالقاضي عن الزنا ما هو، وكیف هو، واین الزنا، وبمن زنا، فإذا بین ذلك كله وصرح به  َّ

  .)٣(لزمه الحد لتمام الحجة علیه

                                                 

 بن الخیر أبي بن یحیى الحسین  أبو :الشافعي اإلمام مذهب في ، البیان٣/١٦٧: الحقائق تبیین )١(
 جدة، –المنهاج  دار: النوري محمد قاسم: ، تحقیق)هـ٥٥٨: ت(الشافعي  الیمني العمراني سالم

ن عبد السالم ب: ، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل١٣/٣٦٣هـ، ١٤٢١، ١:ط
مكتبة ): هـ٦٥٢: ت(عبد اهللا بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة الحراني، أبو البركات، مجد الدین 

 .٧/٣٩٤: المقنع شرح في ، المبدع٢/١٥٤هـ ، ٢،١٤٠٤: الریاض، ط-المعارف

لعلك لمست أو غمزت، : كتاب الحدود،  باب هل یقول اإلمام للمقر: صحیح البخاري )٢(
٦٨٢٤(٨/١٦٧(. 

 األمیر إسماعیل بن محمد : السالمسبل ،٤٤٥/ ٨: شرح صحیح البخاري البن بطال: ینظر )٣(
، ٤/٧هـ ، ١٣٧٩، ٤:الحلبي، ط البابي مصطفى مكتبة) : هـ١١٨٢: ت(الصنعاني  الكحالني

 الكتب دار): هـ١٣٦٠: ت(الجزیري  عوض محمد بن الرحمن عبد: األربعة المذاهب على الفقه
 .٥/٧٩، هـ١٤٢٤، ٢:ط نان، لب–بیروت  العلمیة،
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 أقر فلو  :الحد إقامة والیة له من عند أو اإلقرار عند اإلمام :الشرط السادس

  .)١(ُیعتبر ال فإنه الحد إقامة والیة له لیس من عند أو اإلمام غیر عند بالزنا

  

 

 
على  لمقر بالزنااختلف الفقهاء في عدد مرات اإلقرار الذي یثبت به الحد على ا

  .قولین

 فال مرات، أربع اإلقرار كون اشتراط إلى والحنابلة الحنفیة ذهب :القول االول

 دون للمقر من مجالس أربعة في كونها اشتراط الحنفیة وزاد واحدة، مرة باإلقرار یكتفى
 فیقر، یجيء ثم یراه ال حیث فیذهب أقر كلما القاضي یرده بأن وذلك القاضي، مجلس
  .)٢(متفرقة مجالس أو واحد، مجلس اربع مرات في االقرار یكون أن الحنابلة عند يویستو

                                                 
): هـ٥٤٠نحو : ت(محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي : تحفة الفقهاء )١(

 .٣/١٦٧: ، تبیین الحقائق١٤١/ ٣هـ، ١٤١٤، ٢: لبنان، ط–دار الكتب العلمیة، بیروت 

: ، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني٢/١٤٩: ، الجوهرة النیرة٣/١٦٦: تبیین الحقائق )٢(
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي 

هـ ١٤٠٥، ١: بیروت، ط، دار الفكر)هـ٦٢٠: ت( بابن قدامة المقدسي  الشهیرالحنبلي،
محمد بن : كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي ،١٠/١٦٠

: ت(مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 
 .١٠/٦٣هـ ، ١٤٢٤، ١: مؤسسة الرسالة، ط:  بن عبد المحسن التركيعبد اهللا: ،تحقیق)هـ٧٦٣
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  : واستدلوا على ذلك بما یأتي

ْوالذین یرمون المحصنات ثم لـم یـأتوا بَأربعـة شـهداء فاجلـدوهم  :قوله سـبحانه.١ ُْ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ َ َْ ِْ ُ ْ َ َُّ َ ُ َُ َ َّ

ْثمانین جل َ َ ِ َ ُدة وال تقبلوا لهم شهادة َأبدا وُأولئك هم الفاسقونَ َ َ ُِ َِ ً َُ ُ َ َْ َ ََ ًَ ًَ ََ ُْ ْ َ)١(. 

 على الشهادة في الشارع أوجب فكأنما الشهادة، مثل اإلقرار ُیعد: وجه الداللة

 بكل ًإنزاال ًأربعا، إقراره ُیعد فكذلك حقوق،ال جمیع في المعتاد خالف على ًأربعا الزنا
 علیه یقاس فإنه شهداء، بأربعة إال یثبت حد الزنا لم فإذا واحدة، شهادة منزلة إقرار

 .)٢(مرات أربع باإلقرار إال یثبت اإلقرار فال

 اهللا رســول أتــى األســلمي، مالــك بــن مــاعز أن أبیــه، عــن بریــدة، بــن اهللا عــن عبــد.٢
 ٕوانــي وزنیــت، نفــسي، ظلمــت قــد إنــي اهللا، رســول یــا«: فقــال وســلم، علیــه اهللا صــلى
 زنیـت، قـد إنـي اهللا، رسـول ایـ: فقـال أتـاه، الغد من كان فلما فرده، تطهرني، أن أرید
 أتعلمــون«: فقــال قومــه، إلــى وســلم علیــه اهللا صــلى اهللا رســول فأرســل الثانیــة، فــرده
 فیمـا صـالحینا مـن العقـل وفـي إال نعلمـه مـا: فقـالوا »شـیئا؟ منـه تنكـرون بأسا، بعقله
 وال بـــه، بـــأس ال أنـــه فـــأخبروه عنـــه، فـــسأل أیـــضا إلـــیهم فأرســـل الثالثـــة، فأتـــاه نـــرى،
 .)٣(»فرجم به أمر ثم حفرة، له حفر الرابعة كان فلما ،بعقله

 بها یدرأ ما الحدود في المقر تلقین جواز على دلیل الحدیث فیه: وجه الداللة
 ماعز أتى افلم الجوارح، وجمیع نظر العین على یقع الزنا لفظ إذ الحد عنه لیدرأ عنه،
 بغیر أتاه ما صحیح على وقف حتى وسلم علیه اهللا صلى النبي یحده لم مشترك بلفظ

                                                 

 .٤:االیة: سورة النور )١(

 محمد بن صالح بن محمد: المستقنع زاد على الممتع الشرح ،٥/٧٧: الفقه على المذاهب األربعة )٢(
 .٢٥٧/ ١٤هـ، ١٤٢٢، ١:الجوزي، ط ابن دار): هـ١٤٢١: ت(عثیمین ال

 .)٤٤٥١(٥/١٢٠كتاب الحدود والدیات، باب حد الزنى، : صحیح مسلم )٣(
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 أمره وبین أفصح فلما بالشبهات، الحدود درء وسلم علیه اهللا صلى سننه من ألن إشكال؛
 األربع؛ تمام إلى الحد أخر إنما الحدیث هذا في وسلم علیه اهللا صلى والنبي( ،)١(رجمه
 علیه اهللا صلى الرسول أخر لما مرة باإلقرار وجب لو: وقالوا ذلك، قبل یجب لم ألنه
 األولى المرة في عنه أعرض وسلم علیه اهللا صلى وقالوا إن النبي( ،)٢()الواجب وسلم

 أال عنه، اإلعراض یسعه لم شرطه من العدد یكن لم ولو بالرابعة، وحكم والثالثة والثانیة
 أربعا أقررت اآلن: قال عنه، ولكنه یعرض لم الحجة تمت لما الرابعة المرة في أنه ترى

 الزنا في الحد باإلقامة، وألن اشتغل ذلك یجد لم فحین الحد عنه یدرأ ما بطلب واشتغل
  .)٣()واقرارا حتى یكرره اربع مرات عددا وأكثرها البینات بأقوى إال یثبت ال

 واحدة مرة باإلقرار االكتفاء والظاهریة إلى والشافعیة المالكیة ذهب: القول الثاني

  .)٤(إلقامة حد الزنا على المقر

                                                 

 .٤٤٤ - ٨/٤٤٤: شرح صحیح البخاري البن بطال: ینظر )١(

تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع : إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )٢(
مصطفى شیخ مصطفى و مدثر : ، تحقیق)ـه٧٠٢: ت(القشیري ، المعروف بابن دقیق العید 

 .١/٤٤٣هـ ، ١٤٢٦، ١:مؤسسة الرسالة، ط: سندس

 ، دراسة)هـ٤٨٣: ت(خسي السر األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: للسرخسي المبسوط )٣(
لبنان،  بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة الفكر دار: المیس الدین محي خلیل: وتحقیق

 .٦/٤٢٠: المغني، ٩/١٦٠هـ،١،١٤٢١ط،

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : ، الوسیط في المذهب٤٣٨/ ٢ المقتصد ونهایة جتهدالم بدایة )٤(
 القاهرة، –دار السالم :  محمد محمد تامر،أحمد محمود إبراهیم : تحقیق ،)هـ٥٠٥: ت(الطوسي 

 األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو: باآلثار المحلى ،٤٤٦/ ٦هـ، ١٤١٧، ١:ط
 .١٢/٩٧ بیروت ، –الفكر  دار): هـ٤٥٦: ت(ري الظاه القرطبي
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  : واستدلوا بما یأتي

كنا عند النبي صلى : عن أبي هریرة وزید بن خالد الجهني رضي اهللا عنهما قاال.١
أنشدك اهللا إال قضیت بیننا بكتاب اهللا، فقام : اهللا علیه وسلم فقام رجل فقال

: قال» قل«: اهللا وأذن لي؟ قالاقض بیننا بكتاب : خصمه، وكان أفقه منه، فقال
على هذا فزنى بامرأته، فافتدیت منه بمائة شاة وخادم، ثم  إن ابني كان عسیفا

أن على ابني جلد مائة وتغریب عام، : سألت رجاال من أهل العلم، فأخبروني
 ألقضین بیده نفسي والذي« :وسلم علیه اهللا صلى النبي فقال الرجم، امرأته وعلى
 مائة جلد ابنك وعلى علیك رد والخادم شاة المائة ذكره، جل اهللا بكتاب بینكما

 علیها فغدا »فارجمها اعترفت فإن هذا، امرأة على أنیس یا واغد عام، وتغریب
 .)١(فرجمها فاعترفت

فإنه علیه الصالة  الحد؛ إقامة في یكفي واحدة َّمرة اإلقرار قالوا إن: وجه الداللة
 بإقرارها الغامدیة من بل اكتفى بعدد، یقیده ولم اعترافها َّمجرد على رجمها والسالم

أربعا لطلب  اإلقرار كان فلو ودینها عقلها في لنقص محال امرأة واحدة وهذه مرة
  .)٢(لنبي صلى اهللا علیه وسلم ذلكمنها ا

                                                 

كتاب :  ،صحیح مسلم)٦٨٢٧(٨/١٦٧كتاب الحدود،باب االعتراف بالزنا، : صحیح البخاري )١(
 .)٤٤٥٤(٥/١٢١ الحدود والدیات، باب حد الزنى،

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني : السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار: ینظر )٢(
: ، خالصة الكالم شرح عمدة األحكام١/٨٤٢، ١:دار ابن حزم، ط): هـ١٢٥٠: ت(الیمني 

، ٢: ، ط)هـ١٣٧٦: ت(فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك الحریملي النجدي 
 .١/٣٣٣هـ، ١٤١٢
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أن القول بالتفصیل  أقوال الفقهاء وأدلتهم تبین لي  بعد البحث في:القول الراجح

 واحدة، مرة باإلقرار فیه ُیكتفى فإنه واتضح األمر اشتهر واهللا أعلم، فإذا هو الراجح
 القول هذا یكون ذاه وعلى ًأربعا، اإلقرار تكرار من فیه بد ال فإنه یشتهر لم ما بخالف

  .أخرى حال في یشترط وال حال، في التكرار فیشترط بالقولین، ًآخذا

 
  .اختلف الفقهاء في حكم رجوع المقر عن إقراره على قولین

 واالمام مالك الحنفیة والشافعیة والحنابلة: قال جمهور الفقهاء ومنهم :القول االول

 الحد، علیه ُیقام وال رجوعه ُیقبل قوله، في بالزنا المقر رجع إذا: في إحدى الروایتین
 وسلم علیه اهللا صلى النبي أن ثبت ألنه یقع، لم أم الحد، بعض علیه وقع سواء ُویترك
 علیه ستر ذلك وفي إلیه، یعود وال إقراره، في لعله یرجع مرة، بعد مرة ورده ماعزا، قرر
ِقبلك لعله إقرارها، بعد قال للغامدیة وسلم علیه اهللا صلى النبي أن وورد خیر، وهو  أو َّ
 :صلى اهللا علیه وسلم الرسول وقول اإلعتراف، بعد رجوعها قبول إلى إشارة وفیه كذا،

   .)١(»بالشبهات الحدود ادرؤوا«
                                                 

وب بن الحارث بن خلیل أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن یعق: مسند اإلمام أبي حنیفة النعمان )١(
مكة - المكتبة اإلمدادیة: لطیف الرحمن القاسمي: ، تحقیق)هـ٣٤٠:ت(البخاري رحمه اهللا 

 بن علي بن الحسین بن أحمد: واآلثار السنن معرفة ،)١٢٧(١/١٨٤هـ، ١٤٣١، ١:المكرمة، ط
ِالخسروجردي موسى ْ َ ْ  أمین يالمعط عبد: ، تحقیق)هـ٤٥٨: ت(البیهقي  بكر أبو الخراساني، ُ

 غریب الحدیث: الزیلعي ، قال)١٦٨٦٥(١٢/٣٢٣هـ، ١٤١٢، ١:الوعي، دمشق، ط دار قلعجي،
 ،)٧٦٢:ت(الزیلعي  محمد بن الدین جمال: الهدایة الحادیث الرایة نصب( :ینظر. اللفظ بهذا

 .)٣٣٣/ ٣،هـ١٤١٨ ،١:طــ  بیروت،-الریان  مؤسسة عوامة محمد: تحقیق
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  .)١(شبهة فیه المقر ورجوع

 ُیقام وال ُرجوعه، ُِقبل بشبهة اإلقرار نع رجع إذا: قال المالكیة: القول الثاني
 وهو ُیقبل: وقیل إقراره، ُیقبل فال شبهة، وجود غیر من إقراره في رجع إذا أما الحد، علیه

  .)٢(الراجح

  بعد بیان أقوال الفقهاء وأدلتهم تبین أن قول الجمهور هو الراجح ألنه:الراجح

 إقراره، في یرجع لعله َّمرة، بعد َّمرة َّورده ماعزا، قرر وسلم علیه اهللا صلى النبي أن ثبت
  .إلیه یعود وال

                                                 

): هـ٥٤٠نحو : ت(محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي : تحفة الفقهاء )١(
، ٢/١٥١: النیرة ، الجوهرة٣/١٩٥هـ ، ١٤١٤، ٢:  لبنان، ط–دار الكتب العلمیة، بیروت 

 ینالد شهاب مهنا، ابن سالم بن غانم بن أحمد: القیرواني زید أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه
 مذهب فقه في الكبیر ، الحاوي٢/٢٠٨الفكر،  دار): هـ١١٢٦: ت(المالكي  األزهري النفراوي
 حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو: المزني مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام

  الشیخ–معوض  محمد علي الشیخ: ، تحقیق)هـ٤٥٠: ت(بالماوردي  الشهیر البغدادي، البصري
، ١٣/٢١٠هـ، ١٤١٩، ١: لبنان، ط–بیروت  العلمیة، الكتب دار: لموجودا عبد أحمد عادل

 المرداوي سلیمان بن علي الحسن أبو الدین عالء: الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف
 .١٠/١٦٣، ٢:العربي، ط التراث إحیاء دار): هـ٨٨٥: ت(الحنبلي  الصالحي الدمشقي

 .٤٥٤/ ٢: بدایة المجتهد )٢(
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 اهللا صلى محمد ِّنبینا على والسالم باإلتمام، والصالة علینا َّمن الذي هللا الحمد
  :وبعد األعالم وأصحابه آله الختام، وعلى مسك وسلم علیه

 النتائج وأهم ومستلزماته شتاته وجمعت وكرمه اهللا بفضلا هذ بحثي أتممت فقد
  :یأتي بما إجمالها ُویمكن إلیها ُتوصلت التي

 وســائل أقــوى إن االقــرار مــشروع فــي الكتــاب والــسنة واإلجمــاع والمعقــول واإلقــرار .١
 .النفس على بالشهادة ویسمى االدلة سید إنه: قالوا ولهذا اإلثبات،

 واالختیـار والتـصریح بلفـظ الزنـا وان یكـون االقـرار من شروط االقرار البلوغ والعقل .٢
 .عند الحاكم او من ینوب منابه من القضاة وغیرهم 

 لـم مـا بخـالف واحـدة، مـرة باإلقرار فیه ُیكتفى فإنه واتضح أمر الفاحشة اشتهر إذا .٣
 ًآخــذا القــول هــذا یكــون هــذا وعلــى ًأربعــا، اإلقــرار تكــرار مــن فیــه بــد ال فإنــه یــشتهر

 .أخرى حال في یشترط وال حال، في التكرار فیشترط ین،بالقول

 وقـع سـواءا ُویتـرك الحـد، علیـه ُیقـام وال رجوعه ُیقبل قوله، في بالزنا المقر رجع إذا .٤
 مـاعزا، قرر وسلم علیه اهللا صلى النبي أن ثبت ألنه یقع، لم أم الحد، بعض علیه
 وهـو علیـه سـتر ذلـك وفـي لیـه،إ یعـود وال إقـراره، فـي یرجـع لعلـه مرة، بعد مرة ورده
  .خیر

  
  .وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبینا على اهللا وصلى



   
 

 

 

٢٦١    



ر 

تقي الـدین أبـو الفـتح محمـد بـن علـي بـن : إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .١
ـــد  ـــق العیــ ــشیري ، المعــــروف بـــــابن دقیــ ــب بـــــن مطیـــــع القـــ ـــ٧٠٢: ت(وهــ ، )هـــ

، ١:مؤســسة الرســالة، ط: مــصطفى شــیخ مــصطفى و مــدثر ســندس: تحقیــق

 .هـ١٤٢٦

ــي : أحكــــام القــــرآن .٢ ــرازي الجــــصاص الحنفــ ــو بكــــر الــ : ت(أحمــــد بــــن علــــي أبــ
ـــ٣٧٠ ـــق)هــ ـــسالم محمــــد علــــي شــــاهین: ، تحقیـ ـــة : عبــــد الـ دار الكتــــب العلمیـ

 .ه١،١٤١٥: لبنان، ط–بیروت 

محمـد ناصـر الـدین األلبـاني :  إرواء الغلیل في تخریج أحادیـث منـار الـسبیل .٣
ـــ١٤٢٠: ت( ــشاویش): هـــ ـــ ــــر ال ــالمي : زهیــ ــب اإلســـ ـــروت، ط-المكتــــ ، ٢: بیـــ

 .هـ١٤٠٥

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بـن شـافع : األم .٤
ـــ٢٠٤: ت(بـــن عبـــد المطلـــب بـــن عبـــد منـــاف المطلبـــي القرشـــي المكـــي  ): هـ

 .م١،٢٠٠١:دار الوفاء، المنصورة، ط: رفعت فوزي عبد المطلب

عالء الدین أبـو الحـسن علـي بـن : صاف في معرفة الراجح من الخالف اإلن .٥
ــي  ــصالحي الحنبلــ ــشقي الــ ــرداوي الدمــ ـــ٨٨٥: ت(ســــلیمان المــ دار إحیــــاء ): هــ

  .٢: التراث العربي، ط

أبــــو اللیــــث نــــصر بــــن محمــــد بــــن إبــــراهیم الــــسمرقندي الفقیــــه :  بحــــر العلــــوم .٦
 . بیروت–ر محمود مطرجي، دار الفك. د: ، تحقیق)هـ٣٧٥:ت(الحنفي



   
 

 

 

٢٦٢    



أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن :  بدایــة المجتهــد و نهایــة المقتــصد .٧
مطبعــة ) : هـــ٥٩٥: ت (أحمــد بــن رشــد القرطبــي الــشهیر بــابن رشــد الحفیــد 

 .هـ١٣٩٥، ٤:مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط

ن عـــالء الـــدین، أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود بـــ: بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائع .٨
 .هـ١٤٠٦، ٢:دار الكتب العلمیة، ط): هـ٥٨٧: ت(أحمد الكاساني الحنفي 

أبــو الحــسین یحیــى بــن أبــي الخیــر بــن :  البیــان فــي مــذهب اإلمــام الــشافعي .٩

: قاسـم محمــد النــوري: ، تحقیــق)هــ٥٥٨: ت(سـالم العمرانــي الیمنـي الــشافعي 
 .هـ١٤٢١، ١: جدة، ط–دار المنهاج 

ـــ محمــــد: الفقهــــاء تحفــــة .١٠ ـــد، أبــــي بــــن أحمــــد نبـ ــو أحمـ ـــدین عــــالء بكــــر أبــ  الـ
ــــسمرقندي  ــو : ت(الـ ـــ٥٤٠نحـــ ــب دار): هــــ ـــ ــــة، الكت ــروت العلمیــ ـــان،–بیـــ  :ط لبنـــ

 .هـ٢،١٤١٤

ِّتبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق وحاشـــیة الـــشلبي .١١ ِ ْ عثمـــان بـــن علـــي بـــن : ِّ
شــهاب : ، الحاشـیة)هــ٧٤٣: ت(محجـن البـارعي، فخـر الـدین الزیلعـي الحنفـي 

ُّ بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بـن یـونس الـشلبي الدین أحمد ِ ْ : ت(ِّ
 .هـ ١٣١٣، ١: بوالق، القاهرة، ط-المطبعة الكبرى األمیریة ):  هـ١٠٢١

ـــة الفقهــــاء .١٢ ــــدین :  تحفـ ــالء ال ـــر عــ ــو بكـ ـــي أحمــــد، أبــ محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبـ
ــــسمرقندي  ــ ــو : ت(ال ـــ ـــ٥٤٠نحـ ـــ ــروت): هـ ـــــة، بیــــ ــب العلمیـ ـــ ـــان، –دار الكتـ ـــ  لبن

 .هـ٢،١٤١٤:ط



   
 

 

 

٢٦٣    



ـــة الفقهــــاء .١٣ ــــدین :  تحفـ ــالء ال ـــر عــ ــو بكـ ـــي أحمــــد، أبــ محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبـ
ـــ٥٤٠نحـــو : ت(الـــسمرقندي  :  لبنـــان، ط–دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ): هـ

 .هـ ١٤١٤، ٢

ــفهاني .١٤ ـــب األصــ ــسیر الراغـ ـــروف :   تفــ ـــسین بــــن محمــــد المعـ ـــو القاســــم الحـ أبـ
حمـــد عبـــد العزیـــز م. د: ، تحقیـــق ودراســـة)هــــ٥٠٢:ت(بالراغـــب األصـــفهاني 

 .هـ١،١٤٢٠: جامعة طنطا، ط-كلیة اآلداب: بسیوني

أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بــن : تفـسیر القـرآن العظـیم البـن أبـي حـاتم .١٥
، )هــ٣٢٧: ت(إدریـس بـن المنـذر التمیمـي، الحنظلـي، الـرازي ابـن أبـي حـاتم 

بیــة  المملكــة العر-مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز: أســعد محمــد الطیــب: تحقیــق
 .هـ٣،١٤١٩:السعودیة، ط

ــیم .١٦ ــي :  تفـــسیر القـــرآن العظــ ــماعیل بـــن عمـــر بــــن كثیـــر القرشــ ــو الفـــداء إســ أبـ
دار : محمـد حـسین شـمس الـدین: تحقیـق) هـ٧٧٤: ت(البصري ثم الدمشقي 

 .هـ١،١٤١٩: بیروت، ط–الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

ـــي .١٧ ـــسیر القرطبـ ـــن أح:  تفـ ـــد بـ ــو عبــــد اهللا محمـ ـــرح أبــ ــــن فـ ــر ب ــي بكــ ـــن أبــ ـــد بـ مـ
ـــ٦٧١: ت(األنـــصاري الخزرجـــي شـــمس الـــدین القرطبـــي أحمـــد : ، تحقیـــق )هـ

ــیش  ـــ ـــراهیم أطفـــ ـــ ـــي وابــ ــصریة : ٕالبردونـــــ ـــ ـــب المـــ ـــ ـــاهرة، ط –دار الكتــ ـــ  ٢:  القــ
 .هـ ١٣٨٤،

أبـو البركـات عبـد اهللا بـن ): مـدارك التنزیـل وحقـائق التأویـل(  تفسیر النـسفي  .١٨
: ، حققــه وخــرج أحادیثــه)هـــ٧١٠:ت(ي أحمــد بــن محمــود حــافظ الــدین النــسف

 .ه١٤١٩، ١:دار الكلم الطیب، بیروت، ط: یوسف علي بدیوي



   
 

 

 

٢٦٤    



: ت(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن األزهـــري الهـــروي، أبـــو منـــصور :  تهـــذیب اللغـــة .١٩
 بیـروت، –دار إحیـاء التـراث العربـي : محمد عـوض مرعـب: ، تحقیق)هـ٣٧٠

 .م٢٠٠١، ١:ط

ــــة .٢٠ ـــصار المدونـ ــــي اختــ ــــذیب فـ ـــ: التهـ ــ ـــد، األزدي خل ـــي القاســـــم محمــ ــ ـــن أب ــ ف ب
الــدكتور محمــد األمــین : ، تحقیــق)هــ٣٧٢: ت(القیروانـي، أبــو ســعید المــالكي 

 .هـ١٤٢٣، ١:ات اإلسالمیة ، دبي، طدار البحوث للدراس: ولد محمد سالم

 الجـــامع المـــسند الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه  .٢١
محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو عبـــداهللا :  اريصـــحیح البخـــ= وســـلم وســـننه وأیامـــه 

: محمـــد زهیـــر بـــن ناصـــر الناصـــر: ، تحقیـــق)هــــ ٢٥٦: ت(البخـــاري الجعفـــي
 .هـ١،١٤٢٢:دار طوق النجاة، ط

أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن : تفسیر القرطبي =  الجامع ألحكام القرآن  .٢٢
ــي  ـــ ـــدین القرطبـ ـــ ــمس ال ــي شــــ ـــ ـــــصاري الخزرجـ ــــرح األنـ ــ ـــن ف ـــ ـــر ب ـــي بكـــ : ت(أبـــ

 –دار الكتـــب المـــصریة : ٕأحمـــد البردونـــي وابـــراهیم أطفـــیش: تحقیـــق،)هـــ٦٧١
 .هـ١٣٨٤، ٢:القاهرة، ط

ــوهرة النیـــرة .٢٣ ـــدي :  الجـ ـــادي الزبی ـــي بـــن محمـــد الحـــدادي العب ـــو بكـــر بـــن عل ّأب ِ ِ َّ
 .هـ١٣٢٢، ١:المطبعة الخیریة، ط): هـ٨٠٠: ت(الیمني الحنفي 

: و شـرح مختـصر المزنـي الحاوي الكبیـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام الـشافعي وهـ .٢٤
أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبیـب البـصري البغـدادي، الـشهیر 

ـــ٤٥٠: ت(بالمــــاوردي  ــوض : ، تحقیــــق)هــ ـــد معــ  الــــشیخ -الــــشیخ علــــي محمـ
ــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود ، ١:  لبنــــان، ط–دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت : عـ

 .هـ١٤١٩



   
 

 

 

٢٦٥    



 العزیــز بـن فیــصل ابــن فیــصل بـن عبــد: خالصـة الكــالم شــرح عمـدة األحكــام .٢٥
 .هـ١٤١٢، ٢: ، ط)هـ١٣٧٦: ت(حمد المبارك الحریملي النجدي 

: محمد علي الـصابوني، طبـع علـى نفقـة:  روائع البیان تفسیر آیات األحكام .٢٦
 – دمـشق، مؤسـسة مناهـل العرفـان -مكتبـة الغزالـي : حسن عبـاس الـشربتلي

 .هـ١٤٠٠، ٣:بیروت، ط

ــــسالم  .٢٧ ــبل الـ ــــن إ:  ســـ ـــد بـ ــصنعاني محمــ ــــي الـــ ــر الكحالنـ ـــماعیل األمیـــ : ت(ســ

 .هـ١٣٧٩، ٤:مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط) : هـ١١٨٢

ابــن ماجــة أبــو عبــد اهللا محمــد بــن یزیــد القزوینــي، وماجــة :  ســنن ابــن ماجــه .٢٨
ـــ٢٧٣:ت(اســـم أبیـــه یزیـــد  دار إحیـــاء : محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: ، تحقیـــق)هـ
 .لبي فیصل عیسى البابي الح-الكتب العربیة 

أبو الحسن علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن مـسعود :  سنن الدارقطني .٢٩
، حققه وضبط نـصه )هـ٣٨٥: ت(بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 

 لبنـان، –شعیب األرنـاؤوط، وآخـرون، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت : وعلق علیه

 .هـ١٤٢٤، ١:ط

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن : ي  سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة السند .٣٠
مكتـــب : ، تحقیـــق)هــــ٣٠٣:ت(شـــعیب بـــن علـــي الخراســـاني، النـــسائي الكبیـــر

 .هـ١٤٢٠ ،٥:دار المعرفة ببیروت، ط: تحقیق التراث

محمـد بـن علــي بـن محمـد بــن :  الـسیل الجـرار المتــدفق علـى حـدائق األزهــار .٣١
 .١:دار ابن حزم، ط): هـ١٢٥٠: ت(عبد اهللا الشوكاني الیمني 



   
 

 

 

٢٦٦    



محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثیمـــین : الـــشرح الممتـــع علـــى زاد المـــستقنع .٣٢
 .هـ١٤٢٢، ١:دار ابن الجوزي، ط): هـ١٤٢١: ت(

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلـف بـن :  شرح صحیح البخاري البن بطال .٣٣
مكتبـة الرشـد : أبو  تمیم یاسر بن إبراهیم: ، تحقیق)هـ٤٤٩: ت(عبد الملك، 

 .ه١٤٢٣، ٢:الریاض، ط السعودیة، -

أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــیم الفراهیـــدي : العــین .٣٤

: إبــراهیم الــسامرائي. مهــدي المخزومــي، د. د: تحقیــق) هـــ١٧٠: ت(البــصري 
  .دار ومكتبة الهالل

: ت(عبـد الـرحمن بـن محمـد عـوض الجزیـري :  الفقه علـى المـذاهب األربعـة .٣٥
 .هـ١٤٢٤، ٢: لبنان، ط– العلمیة، بیروت دار الكتب): هـ١٣٦٠

أحمـد بـن غـانم بـن سـالم :  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانـي .٣٦
ــراوي األزهــــري المــــالكي  ـــ١١٢٦: ت(ابــــن مهنــــا، شــــهاب الــــدین النفــ دار ): هــ

 .الفكر

:  كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعالء الدین علي بـن سـلیمان المـرداوي .٣٧
مد بن مفلح بـن محمـد بـن مفـرج، أبـو عبـد اهللا، شـمس الـدین المقدسـي ثـم مح

: عبـد اهللا بـن عبـد المحـسن التركـي: ،تحقیـق)هـ٧٦٣: ت(الصالحي الحنبلي 
 .هـ١٤٢٤، ١: مؤسسة الرسالة، ط

منــصور بـن یــونس بــن صـالح الــدین ابــن : كـشاف القنــاع عــن مـتن اإلقنــاع .٣٨
 .دار الكتب العلمیة): هـ١٠٥١: ت(حسن بن إدریس البهوتي الحنبلي 



   
 

 

 

٢٦٧    



إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بـن محمـد ابـن مفلـح، :  المبدع في شرح المقنع .٣٩
ـــو إســــحاق ، ـــ٨٨٤: ت(أب ، ١: لبنــــان، ط–دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت ): هــ

 .هـ١٤١٨

محمد بن أحمد بن أبـي سـهل شـمس األئمـة السرخـسي :  المبسوط للسرخسي .٤٠
ـــ٤٨٣: ت( ـــة )هـــ ـــق، دراســ ــ ــیس: وتحقی ـــدین المـــ ــ ـــي ال ـــل محــ ــ ـــر : خلی دار الفكــ

 ه١،١٤٢١للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط،

لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء فــي الخالفــة :  مجلــة األحكــام العدلیــة .٤١
ــب هــــواویني، الناشــــر: العثمانیــــة، تحقیــــق ِنــــور محمــــد، كارخانــــه تجــــارت : نجیــ

 .كتب، آرام باغ، كراتشي

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســلیمان : ألنهــر فــي شــرح ملتقــى األبحــرمجمــع ا .٤٢
ــشیخي زاده  ـــولي المـــــدعو بـــ ـــ١٠٧٨: ت(الكلیبــ ــریج)هـــ ــق وتخـــ ــــل : ، تحقیـــ خلیـ

 .عمران المنصور،  دار الكتب العلمیة

عبـد الـسالم بـن عبـد :  المحرر في الفقه علـى مـذهب اإلمـام أحمـد بـن حنبـل .٤٣

رانـــي، أبـــو البركـــات، مجـــد الـــدین اهللا بـــن الخـــضر بـــن محمـــد، ابـــن تیمیـــة الح
 .ه٢،١٤٠٤: الریاض، ط-مكتبة المعارف): هـ٦٥٢: ت(

أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم األندلـــسي :  المحلـــى باآلثـــار .٤٤
 . بیروت–دار الفكر ): هـ٤٥٦: ت(القرطبي الظاهري 

بـن أبـو محمـد علـي :  مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقـادات .٤٥
دار ) : هـــ٤٥٦: ت(أحمــد بــن ســعید بــن حــزم األندلــسي القرطبــي الظــاهري 

 . بیروت–الكتب العلمیة 



   
 

 

 

٢٦٨    



أبو عبد اهللا الحـاكم محمـد بـن عبـد اهللا بـن محمـد :  المستدرك على الصحیح .٤٦
ُبن حمدویه بن نعیم بن الحكـم الـضبي الطهمـاني النیـسابوري المعـروف بـابن 

دار الكتـب العلمیـة :  عبد القـادر عطـامصطفى: ، تحقیق)هـ٤٠٥: ت(البیع 
 .هـ١٤١١، ١:  بیروت، ط–

أبــو محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن یعقــوب :  مــسند اإلمــام أبــي حنیفــة النعمــان .٤٧
ـــن خلیــــل البخــــاري رحمــــه اهللا  ـــ٣٤٠:ت(بــــن الحــــارث بـ ـــق)هــ ـــف : ، تحقیـ لطیـ

 .هـ١٤٣١، ١: مكة المكرمة، ط-المكتبة اإلمدادیة : الرحمن القاسمي

أبــو عبــد اهللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن : سند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل مــ .٤٨
شــعیب األرنــاؤوط وآخــرون، : ، تحقیــق)هـــ٢٤١: ت(هــالل بــن أســد الــشیباني 

ـــراف ـــي: إشــ ــسن التركــ ــــد المحـــ ـــن عبـ ـــد اهللا بــ ـــالة، ط: د عبــ ـــسة الرســ ، ١:مؤســ
 .هـ١٤٢١

ى اهللا  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول اهللا صـل .٤٩
) هــ٢٦١:ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج القـشیري النیـسابوري : علیه وسلم

مــصورة مــن :  بیــروت، ط–دار الجیــل : مجموعــة مــن المحققــین : ، تحقیــق
 .هـ١٣٣٤: الطبعة التركیة المطبوعة في استانبول سنة

محمــد بــن أبــي الفــتح بــن أبــي الفــضل البعلــي، :  المطلــع علــى ألفــاظ المقنــع .٥٠
محمــود األرنــاؤوط ویاســین : ، تحقیــق)هـــ٧٠٩: ت(عبــد اهللا، شــمس الــدین أبــو 

 .هـ١٤٢٣، ١:مكتبة السوادي للتوزیع، ط: محمود الخطیب



   
 

 

 

٢٦٩    



ِأحمـد بـن الحـسین بـن علـي بـن موسـى الخـسروجردي :  معرفة السنن واآلثار .٥١ ْ َ ْ ُ
ــي  ــو بكـــر البیهقـ ــاني، أبـ ـــ٤٥٨: ت(الخراسـ ــین : ، تحقیـــق)هـ ــي أمـ عبـــد المعطـ

 .هـ١٤١٢، ١: الوعي، دمشق، طقلعجي، دار

أبــو محمــد موفــق الــدین :  المغنــي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الــشیباني .٥٢
عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة الجمـــاعیلي المقدســـي ثـــم الدمـــشقي 

 بیــروت، –دار الفكــر): هـــ٦٢٠: ت(الحنبلــي، الــشهیر بــابن قدامــة المقدســي 

 .هـ١٤٠٥، ١:ط

أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن : لتفسیر الكبیـرا= مفاتیح الغیب .٥٣
ــــري  ــب الـ ــــرازي خطیـــ ــــدین الـ ــــر الـ ـــب بفخـ ــــرازي الملقــ ــــي الـ ــــسین التیمـ : ت(الحـ

 .هـ١٤٢٠ ،٣:  بیروت، ط–دار إحیاء التراث العربي ): هـ٦٠٦

أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن : المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج .٥٤
، ٢:  بیـــروت، ط–دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ): هــــ٦٧٦: ت(شـــرف النـــووي 

 .هـ١٣٩٢

،  )٧٦٢:ت(جمال الدین بن محمد الزیلعـي :  نصب الرایة الحادیث الهدایة .٥٥
 .هـ١٤١٨، ١:  بیروت، طــ-محمد عوامة مؤسسة الریان : تحقیق

شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أبـــي العبـــاس : نهایـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج .٥٦
ط : دار الفكــر، بیــروت): هـــ١٠٠٤: ت(لــدین الرملــي أحمــد بــن حمــزة شــهاب ا

 .هـ١٤٠٤ -أخیرة 



   
 

 

 

٢٧٠    



شــرح حــدود .(الهدایــة الكافیــة الــشافیة لبیــان حقــائق اإلمــام ابــن عرفــة الوافیــة .٥٧
ـــاع  ): ابــــن عرفــــة للرصــــاع ـــد بــــن قاســــم األنــــصاري، أبــــو عبــــد اهللا، الرصـ محمـ

 .هـ١٣٥٠، ١:المكتبة العلمیة، ط): هـ٨٩٤: ت(المالكي 

: ت(أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي الطوســـي : ســـیط فـــي المـــذهب الو .٥٨
 –دار الــسالم : أحمــد محمــود إبــراهیم ، محمــد محمــد تــامر: ،تحقیــق)هـــ٥٠٥

 .هـ١٤١٧، ١:القاهرة، ط

  


