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 الملخص

البحث مفاهيماً تخص قد وضح ل ،يتحدث البحث عن جرائم الوالدين )األصل( ضد األبناء )الفرع(
، كما بين حكم مما يتعلق بالموضوع الموضوع كالجريمة والعقوبة واألصول والفروع وغير ذلك
لتي تقع من قبل األصول ضد الفروع، الشريعة في قضايا جرائم الحدود والقصاص والتعازير ا

 كما لم يغفل البحث رأي القانون األردني في مثل هذه المسائل 

Summary 

Search for the crimes of speaking parents (parent) 

against children (Branch), has broad research 

concepts which belong to the topic such as crime 

and punishment and assets, branches and other than 

the subject, As the rule of sharia in cases of 

border crimes and retribution and Altaazer which 

is located by the assets against the branches, as 

research has not ignored the opinion of Jordanian 

law in such matters 

 المقدمة

الحمد هلل حمداً كثيراً، أحمده تعالى على ما أولى من نعم، وما وفقنا به من عمل، 
ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى الذي بعث رحمة للعالمين، وكان بشيراً بالجزاء الحسن 

 لمن عمل خيراً، ونذيراً بالعقاب لمن عمل شراً، وعلى آله وصحبه وسلم.

ة لحمايتتة المجتمتتع متتن الجتترائم بجميتتع أنواعهتتا، فستتبحانه أتتتا الشتتريعة بمحكتتام وقائيتت
وتعالى عندما أوجب العقوبة جعلها مناسبة لواقع الناس فال إفراط فيها وال تفريط، فالجرائم التتي 

 وقعها على المجتمع عظيم كالقتل والحرابة مثالً جعل عقوبتها شديدة.

ريمتة بستيطة لتيس لهتا متن الخطتر غفل الجرائم البستيطة، لتذا إن كانتا الجوالشريعة لم ت  
وبين البحتث هتذا  الشريعة لها عقوبة تتناسب معها،فقد جعلا على حياة األمة أو األفراد، العظيم 

وعقوبتهتا  بحتث جترائم األصتول ضتد الفتروع،الدور العالجي للجريمة إن وقعا، فهو يهدف إلتى 
 .يغفل رأي القانون األردنيدراسة مقارنة عند الفقهاء ولم 

 لة الدراسةمشك
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ما هي العقوبة التي تترتب على جرائم الحدود الواقعةة مةا اولةول علةى ال ةرو  ع ةد  -1
 ال قهاء؟

مةةا هةةي العقوبةةة التةةي تترتةةب علةةى القلةةاأل الواقعةةة مةةا اولةةول علةةى ال ةةرو  ع ةةد  -2
 ال قهاء وفي القا وا اورد ي؟

رو  ع ةةةد مةةةا هةةةي العقوبةةةة التةةةي تترتةةةب علةةةى التعةةةاعلر الواقعةةةة مةةةا اولةةةول علةةةى ال ةةة -3
 ال قهاء؟

 أهمية الدراسة ومبرراتها

قةةد تقةةا جةةرائم صةة ا اولةةول وال ةةرو  وقةةد تمةةوا هةةأو الجةةرائم حةةدودًا لو قلالةةًا لو تعةةاعلرًا لةةأا 
 ت با لهمية الدراسة ما ل ها:

تص ا العقوبةة التةي تترتةب علةى جةرائم الحةدود والواقعةة مةا اولةول علةى ال ةرو  ع ةد  -1
 ال قهاء.

وبةة التةي تترتةب علةى جةرائم القلةاأل الواقعةة مةا اولةول علةى توضح الدراسة العق -2
 ال رو  ع د ال قهاء وفي القا وا اورد ي.

تشةةرا الدراسةةة عقوبةةة التععلةةر التةةي تترتةةب علةةى جةةرائم التععلةةر الواقعةةة مةةا اولةةول  -3
 على ال رو  ع د ال قهاء.

 الدراسات السابقة:

 الشرلعة بأ واعها وما هأو المتب:تحدثت الدراسات السابقة بشكل عام عا الجرلمة في 

 كتاب التشرلا الج ائي اإلسالمي لعصد القادر عودة. -1

 الجرلمة وصي عهرة. -2

 لثر القرابة السصصية وال سصية في العقوبة الشرعية لعل ب معاصدة. -3
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 لحكام الجرلمة والعقوبة وصي حساا لالح. -4

 ج اية اولول على ال رو  ولحكامها لعصد الغ ار إصراهيم. -5

 ه العقوبات ل وسف علي وملط ى  ج ب.فق -6

 العقوبة في ال قه اإلسالمي  -7

ال صد ما االشارة إلى لا معظم الدراسات لةم تضةا الموضةو  الةأا ل ةا بلةددالمتابة بةه  وقةد 
وجةةةةدت  رسةةةةالة فةةةةي الدراسةةةةات العليةةةةا تحةةةةدثت بشةةةةكل عةةةةام عةةةةا القرابةةةةة  والبحةةةة  ه ةةةةا ضةةةةأل 

 باولول وال رو .

 منهجية البحث

 تقرائي ما ضالل تتبا المتب ال قهية القديمة للمأاهب اوربعة.الم هج االس -1

المقار ةةة صةة ا لقةةوال ال قهةةاء بعةةد سةةردها واضتيةةار مةةا يلةةدقه الةةدل ل القةةوا مةةا القةةر ا  -2
 والس ة اللحيحة.

 ععو اآليات واوحاد   إلى ملادرها. -3

ظتام العقوبتة المطلتب األول  تحديتد مصتطلحاا الدراستة وفلستفة ن:وخطة البحتث تتنتاول متا يلتي 
 اإلسالمي 

   الجرائم الموجبة للحدود الواقعة من األصول على الفروعالثاني المطلب

   الجرائم الموجبة للقصاص الواقعة من األصول على الفروع.الثالثالمطلب 

 لتعازير الواقعة من األصول على الفروع.الجرائم الموجبة ل  الرابعالمطلب 

 صيااالخاتمة  وتتضمن النتائج والتو

 تحديد مصطلحاا الدراسة وفلسفة نظام العقوبة اإلسالمي ول المطلب اال

فتي تشتريع  -عتز وجتل-نظام العقوبتاا اإلستالمي وحتي الستماء متن فتوط ستبع طبقتاا أنزلته   
إلهي يعمل على إصالح البشر دون تمييز بين غني وفقيتر وحتاكم ومحكتوم، فتالجميع ستواء أمتام 

نظتام  و هتواألزمنتة أو األمكنتة بتاختالفلتن يتغيتر أو يتبتدل بحانه وشرعه ستشرع   عز وجل، 
 ثابا من صنع   العليم، وهذا النظام يكفل منع الجريمة ويكفل عالجها إن وقعا.



 4 

 تحديد المفاهيمالفرع األول  

الجريمة يقصد بها لغة الجرم أي القطع، ويقال جترم الرجتل أي إذا صتار يمكتل  مفهوم الجريمة -أ
 .(1)النخل بين السعف، والجرم الذنب والجمع أجرام وجروم وهو الجريمةجرامة 

 .(2)الجريمة اصطالحاً  "محظوراا شرعية زجر   عنها بحٍد أو تعزير"

 .(3)وقيل الجريمة  "اكتساب اإلثم"

 .(4)وقيل هي  الذنب أو المعصية أو كل ما يجتنبه المرء من شر كسبه

ناية وقد عرفها في مواهب الجليل بقوله "هو ما يحدثه وقد يطلق على الجريمة كلمة الج
وكثيراً ما يعبر الفقهتاء عتن الجريمتة بلفتظ  .(5)الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حاالً أو ماالً"

 .(6)الجناية

ً وعرفا الجريمة قانون  .(7)بمنها فعل معاقب عليه بالقانون ا

 .(8)جناية الذنب والجرممفهوم الجناية لغة  جنى الذنب عليه جناية، وال -ب

 .(9)والجناية اصطالحاً  عبارة عما ليس لإلنسان فعله

 .(10)وقيل هي  "فعل محرم حل بالنفوس واألطراف"

 (11)وقيل هي  "الموجباا للعقوبة"

 .(12)وقيل هي  "القصاص"

 .(13)وقيل هي  "كل فعل وقع على وجه التعدي سواء كان في النفس أو في المال"

قصتتترتها علتتتى  وأرى أن التعتتتاريف الستتتابقة قتتتد عرفتتتا الجنايتتتة بشتتتكل عتتتام التتترأي المختتتتار  
تعريتتف المتترداوي وهتتو  "كتتل فعتتل وقتتع علتتى وجتته قصتتاص، لتتذا أرى أن أقتتوي التعريفتتاا هتتو ال

 التعدي سواء كان في النفس أو في المال".

عقبته مفهوم العقوبة يقصد بها من الناحية اللغوية الجزاء والرجتوع، يقتال عقتب كتل شتيء و -ج
وعاقبته وعاقبة أي رجع، والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجتل بمتا فعتل ستواءاً، واالستم العقوبتة 

 .(14)وعاقبة بذنبه معاقبة وعقاباً أخذ به

 .(15)العقوبة اصطالحاً  الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

 .(17)قيل هي  "الحدود والقصاص"و.(16)قيل هي  "الجزاء"

 .(18)  المنع، فيقال حد فالن عن كذا وكذا أي منعه وهو الحد الحاجز فهوم الحدودم -د

 .(19) والحد اصطالحاً  )عقوبة مقدرة وجبا هلل تعالى(
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 (20)وقيل  )هي عقوباا مقدرة شرعا للمنع من الوقوع في المعصية(

 (21)وجرائم الحدود تشمل حد الزنا وحد القذف والسرقة والخمر باإلتفاط

، يقول سبحانه  " فارتدا علتى (22)لغة  تتبع األثر فيقال قص أي تتبع األثر فهوم القصاصم -هـ
 ، الكهف(.64آثارهما قصصاً" )

 (24)"وقيل هو  "المماثلة"(23)أما اصطالحاً فهو "أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل

انتتة، والمنتتع متتن عتتزر يعتتزر تعزيتتراً متتن اللتتوم والتمديتتب والنصتترة، واإلع  مفهتتوم التعزيرلغتتة -و
 .(25)والضرب

 .(26() ديب دون الحدوالتعزير اصطالحاً هو )تم

 27وقيل هو  )تمديب على معصية ال حد فيه وال كفارة(

 مفهوم األصل والفرع -ز

واألصول هم األبوين مهمتا  (28 )األصل  هو أسفل كل شيء وجمعه أصول، واألصل الحسب
. والفتروع هتم (30)وع، ويقتال تفرعنتا متن فتالنوالفرع هو شيء أعتاله، والجمتع فتر (.29ا)نزلو

 (.30ا)االبن والنسب مهما علو

 ( بما يلي 35وعرف القانون األردني الفرع في المادة )

 الفرع الثاني  فلسفة نظام العقوبة في اإلسالم

 تشريعاا وقائية وعالجية تمثلا في األمور التالية وضع من خالل الجريمة  الشريعة منعا

لمنعها من الوقوع فتي الجريمتة أو التفكيتر  (32)الشريعة على تهذيب النفس اإلنسانية أوالً  عملا
فشرع   عز  ،، فشرعا العباداا التي ترتقي بالنفس اإلنسانية وتشجعها على فعل الخيراافيها

" إن الصتالة فتي ذلتكقال عز وجل  وجل الصالة وهي تنهي عن الفحشاء المنكر، في غالب الحال
 ، سورة العنكبوا(.45لفحشاء والمنكر" ) تنهى عن ا

فمن صلى وأراد أن يرتكب جريمة الزنا أو السرقة أو غير ذلك، سواء كانتا الجريمتة ضتد الغيتر 
، كتذلك الصتوم يقتول ذلتكأو ضد المحارم متن األبنتاء أو البنتاا )الفتروع( فتتن صتالته تنهتاه عتن 

فاستتد والجتترائم، فالعبتتاداا بجميعهتتا تقتتي اإلنستتان متتن الم (33)"الصتتوم جنتتة"فيتته عليتته الستتالم 
صتتالة وصتتوم وزكتتاة وحتتج وصتتدقاا، تطهتتر التتنفس، وتربطهتتا بخالقهتتا، وتجعتتل التتنفس شتتفافة 
وصادقة، كما تجعل النفس حساسة فتلوم صاحبها على ما فعتل، وقتد ذكتر   عتز وجتل ، التنفس 

، 2 -1نفس اللوامتة " ) وال أقستم بتال ال أقستم بيتوم القيامتةاللوامة وامتدحها بتذكره ستبحانه " )
 القيامة(.

–يقول القرطبتي فتي تفستيره  "قتال الثعلبتي  والصتحيح أنته ستبحانه أقستم بهمتا جميعتاً 
ومعنى النفس اللوامة أي نفس المؤمن التذي ال تتراه إال يلتوم نفسته ويقتول  متا  -النفس والقيامة

 .(34)أردا بكذا؟ فال تراه إال وهو يعاتب نفسه"
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كتتاألمر (35)موجتتودة فتتي الشتتريعة اإلستتالمية تشتتجع علتتى فعتتل الخيتترااثانيتتا  األحكتتام ال
بتتتالمعروف والنهتتتي عتتتن المنكتتتر، واألختتتالط الطيبتتتة التتتتي حتتتث عليهتتتا اإلستتتالم العظتتتيم كالحيتتتاء 

 والتسامح والمحبة وغير ذلك من أخالط كلها تشجع على منع الجريمة.

نزع بالسلطان ما ال ينزع بالقرآن العقوبة تعتبر بوجودها مانعة للجريمة، فتن   ي  ثالثا 
 فمن ال يرتدع باآلياا واألحاديث التي تدل على الخير يردع بالعقوبة.

رابعتتاً  العقوبتتاا وجتتدا لحكمتتة، فالشتتريعة أتتتا لمصتتالح العبتتاد ولتتم يضتتع   عتتز وجتتل 
األحكام الشترعية عبثتاً، كمتا أن هتذه العقوبتاا لتم توجتد باجتهتاد شخصتي يتتمثر بمتا تضتعف فيته 

بالحتدود والقصتاص، وتترك تحديتد  -عز وجل-النفوس من أموال أو شهوة عابرة إنما حددها   
جرائم التعازير للقاضي وحكم القاضتي مبنتي علتى المصتلحة العامتة، لتذا فتتن المصتلحة المعتبترة 
التتتي تعتتد واجبتتة لحمايتتة اإلستتالم هتتي المصتتلحة الحقيقيتتة بعيتتدة عتتن الهتتوى، فاإلستتالم قتتد ضتتمن 

 .36اا الضرورياا الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمالبالعقوب

يقتتول اإلمتتام الغزالتتي فتتي المستصتتفى  "إن جلتتب المنفعتتة ودفتتع المضتترة مقاصتتد الخلتتق، 
وصتتالح الخلتتق فتتي تحصتتيل مقاصتتدهم، ولكنتتا نعنتتي بالمصتتلحة المحافظتتة علتتى مقصتتود الشتترع، 

يتتنهم، وأنفستتهم وعقلهتتم، ونستتلهم ومقصتتود الشتترع متتن الخلتتق خمستتة وهتتو أن يحفتتظ علتتيهم د
ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمس فهو مصلحة، وكل ما يفوا هذه األصتول فهتو 

 .37مفسدة ودفعها مصلحة، وهذه األصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروراا

يقتتول محمتتد أبتتو زهتترة  ) الغايتتة متتن العقتتاب أمتتران  أحتتدهما  حمايتتة الفضتتيلة وحمايتتة 
مجتمتتع متتن أن تتتتحكم الرذيلتتة فيتته، والثتتاني  المنفعتتة العامتتة أو المصتتلحة، ومتتا متتن حكتتم فتتي ال

اإلستتـالم إال كتتان فيتتـه مصتتلحة النتتاس، ولتتذا يقتتول ستتبحانه وتعتتالى  " يتتا أيهتتا النتتاس قتتد جتتاءتكم 
 .38   سورة يونس(57موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين" )

 .39ية  إن العقوباا شرعا داعية إلى فعل الواجباا وترك المحرمااويقول ابن تيم

 

خامساً  الجرائم في نظر الشريعة ليسا نوعتاً واحتداً بتل تختلتف حستب الجستامة وقصتد الجتاني، 
 ووقا كشف الجريمة، من حيث طبيعة الجريمة.

جترائم -3ةجترائم القصتاص والديت-2 جترائم الحتدود-1 أنواع الجترائم متن حيتث جستامة العقوبتة 
 التعزير

 الجرائم غير المقصودة-2الجرائم المقصودة-1وتقسم الجرائم من حيث قصد الجاني إلى 

 جرائم ال تلبس بها-2جرائم متلبس بها-1ومن حيث وقا كشف الجريمة 

د              جتترائم اعتيتتا-4جتترائم بستتيطة-3جتترائم ستتلبية-2جتترائم إيجابيتتة-1ومتتن حيتتث طريقتتة اكتشتتافها 
 جرائم غير مؤقتة   -6 ؤقتةجرائم م-5

 جرائم سياسية-3 جرائم ضد األفراد -2جرائم جماعية-1ومن حيث طبيعة الجريمة 
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أن الحدود هي عقوباا ال مجال للتالعب فيها، وهي مقدرة متن لتدن حكتيم خبيتر فتال سادساً  
ذ مجال للنقصان أو الزيتادة، بعكتس القصتاص فهتو متتروك لتولي التدم إن شتاء عفتا وإن شتاء أخت
الدية، وإن شاء طلب إقامة القصاص، وكتذلك التعتازير أمرهتا متتروك للقاضتي فيمتا يتراه مناستباً 

 بالنسبة لخطر الجريمة الكبير أو البسيط.

 الفرع الثالث  أهداف العقوباا في الشريعة اإلسالمية

 يترتب على وجود الجريمة العقاب، وهدف العقوباا في الشريعة اإلسالمية ليس ذاا العقتاب
أو التنكيل بتالمجرم، إنمتا الهتدف الرجتوع بتالمجرم إلتى جتادة الطريتق فتال يعتود مترة أخترى لهتا، 
وكذلك ردع غير الجاني فال يفعل مثل ما فعل غيره من المجرمين، وتتمثل أهداف العقوباا بشكل 

 أوسع فيما يلي 

، قتال تعتالى  04أوالً  تمديب المجرم وإيقتاع األلتم بته كتي اليرجتع ويكترر الجريمتة مترة أخترى
، 38"والستتارط والستتارقة فتتاقطعوا أيتتدهما جتتزاء بمتتا كستتبا نكتتاالً متتن   و  عزيتتز حكتتيم". )

وجتته الداللتتة  إن متتن يستترط وتقطتتع يتتده بنتتاء علتتى وجتتوب حتتد الستترقة فتتي هتتذه اآليتتة المائدة(.
 يمة فتنه سيمتنع عن السرقة ثانية في أغلب أحواله، وسيرتدع به غيره.الكر

ردع وزجر غير الجاني ممن تسول لته نفسته الجريمتة، حيتث يعلتم أن مصتيره ستيكون ثانياً  
، قال سبحانه وتعالى  "ولكم في القصاص حيتاة يتا أولتي األلبتاب لعلكتم 41كمصير المجرم السابق

 ، البقرة(.179تتقون" )

فقتد ، ويقول سبحانه "ومتن قتتل مظلومتاً 42ثالثاً  إرضاء المجني عليه وشفاء غيظه وأوليائه
 ، االسراء(33جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف في القتل إنه كان منصوراً" )

، كتتل جريمتتة تحتتدث تستتبب إضتتطراباً أمنيتتاً 43رابعتتاً  تحقيتتق االستتتقرار واألمتتن اإلجتمتتاعيين
واجتماعياً وذلتك حستب جستامة هتذه الجريمتة، لتذا عمتل اإلستالم علتى بتث الطممنينتة فتي نفتوس 

 عقوباا رادعة للجرائم بمنواعها.سبحانه أفراده بمن شرع 

، فهتدف العقوبتة اإلصتالح قبتل إيقتاع األذى واأللتم 44خامساً  فتتح بتاب اإلصتالح أمتام الجتاني
بالجاني، لذا نجد أن بعض الجرائم في اإلسالم إذا تاب من قام بها قبل القدرة عليه فال يقتام عليته 

قائماً وإال يضمنه، وإن كان قد قتل فعليه أن حد الحرابة، ولكن إن أخذ ماالً عليه أن يرده إن كان 
يسلم نفسه إلى أولياء المقتتول إن شتاءوا ستامحوه أو قتلتوه، وإن قتلتوا وأختذوا المتال فحكمهمتا 

  48والحنابلة 47والشافعي46والمالكية 45عند اإلجتماع كحكمهما عند اإلنفراد عند الحنفية

لقتدرة عليته ستقطا عنته حتدود متن الصتلب والمذهب الراجح عند الحنابلة  أن من تاب قبتل ا
 .49القتلووالقطع والنفي 

وجميتع حقتوط   متن  أن التوبة تستقط عنته حتد الحرابتة 50وفي رأي آخر وهو عن المالكية
ه يتبتتع بحقتتوط النتتاس متتن األمتتوال والتتدماء إال أن يعفتتو أوليتتاء نتتالزنتتا والشتترب والستترقة ولك

أن التوبتة ترفتع جميتع حقتوط   ويؤختذ  ن المالكيتةالمقتول.وفي قول ثالث وهو متروي أيضتاً عت
أن  51بالدماء وفي األموال يؤخذ ما وجد بعينه في أيديهم وال تبتع ذممهم.وفي قول رابع للمالكيتة

التوبة تسقط جميع حقوط   وحقوط اآلدميين من مال ودماء إال ما كان من األمتوال قتائم العتين 
 بيده.
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بتتاب تشتتجيع المحتتارب علتتى الرجتتوع إلتتى   عتتز وجتتل وتتترك  التترأي المختتتار  أرى أنتته متتن
 دود ما لم يقدر عليه.فتنني أرى أن تسقط عنه الح ،الحرابة

سادساً  تطبيق العقوبة يؤدي إلى تحقيتق العدالتة بتين النتاس، كمتا تحقتق الرحمتة بيتنهم، أي 
بالحدود، وذلك متن بين الجماعة والمجني عليه والجاني نفسه، ومظاهر الرحمة بالجماعة تتمثل 

خالل حفظ المقاصد الخمس، ومظاهر الرحمة في المجنتي عليته تتمثتل فتي بعتض جترائم الحتدود، 
وهنا يرد اإلنسان إلى الصواب وعدم تركه يتبع هتواه كجريمتة الشترب والسترقة والزنتا، ورحمتة 

ستبحانه وتعتالى  .يقول ابن تيمية " من رحمتة  52  بالجاني تبدو من خالل النظام العقابي كله
أن شتترع العقوبتتاا فتتي الجنايتتاا الواقعتتة بتتين النتتاس بعضتتهم علتتى بعتتض فتتي النفتتوس واألبتتدان 
واألعتتراض واألمتتوال والقتتتل والجتتراح والقتتذف والستترقة، فتتمحكم ستتبحانه وتعتتالى وجتتوه الزجتتر 
 الرادعة عن هذه الجناياا غاية اإلحكام، وشرعها على أكمتل الوجتوه المتضتمنة لمصتلحة التردع
والزجر، مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع، فلم يشرع في الكتذب قطتع اللستان وال 
القتل، وال في الزنا الخصاء، وال في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب 
أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب وتنقطع األطماع عن 

 .53التظالم والعدون، ويقتنع كل إنسان بما أتاه مالكه وخالقه، فال يطمع في استالب غير حقه

 .54سابعاً  حفظ هيبة التشريع واالجتراء على حرمته

يقتتتل األصتتل فرعتته أو الفتترع أصتتله ، الفتترع الرابتتع  أستتباب الجنايتتة بتتين األصتتول والفتتروع
وهنالك دوافع تدفع الجتاني األصتل  للقتلدافع ألسباب مختلفة وهذه األسباب بعضها مشترك في ال

لقتل الفرع أو تدفع الجاني الفرع لقتل األصتل، وهتذه التدوافع تختلتف متن شتخص آلختر، وبعتض 
 ً  وال تقتصر على األصول أو الفروع، ومنها  هذه الدوافع تكون مشتركة بين الناس جميعا

البد من اإلشارة إلتى وتكاب الكبائر، اإلنسان إلى المفاسد وار يدفعأوالً  ضعف الوازع الديني 
نصتح دور العلماء وأئمة المساجد الوعاظ أن يقوموا بتدورهم التذي أوكلهتم بته   عتز وجتل متن 

األمة وحثهم على فعل الخيراا، وال ننسى قبتل ذلتك دور األسترة والمدرستة واإلعتالم فتي تعميتق 
 الحس الديني عند الناس.

العوامل التي تساعد على صالح اإلنسان أسرته التتي يترعترع من أهم التفكك األسري،  ثانياً 
فيهتا، فتتزرع فيته حتب الخيتتر والبعتد عتن الشتر، ولكتن إذا متتا حتدث وإن انهتارا هتذه اللبنتة فتتتن 
أفرادهتتا ستتيتركون إلتتى الشتتوارع واألصتتحاب لتتتربيتهم، وربمتتا ضتتاط األصتتل بفروعتته أو الفتترع 

 ول إلى نهاية سيئة، وارتكاب جرائم متعددة.بمصله مما ولد المفاسد العظيمة التي قد تؤ

التمديب قد يكون سبباً في ارتكاب جريمة، فاألصل يريد أن يتؤدب فرعته ويستتخدم معته ثالثاً  
 .في الدنيا وسائل وأساليب تودي بحياته وتقطع معاشه

وله رابعاً  قد يقتل الفرع أصله من أجل الميراث أو استعمال الوصية لذا يحرم من الميراث لق
 .55عليه السالم  "القاتل ال يرث"

   جرائم الحدود الواقعة من األصول على الفروع بين الفقه والقانون األردنيالثالثالمطلب 

حتد  56أشرنا فيما سبق أن الحدود عقوبة مقدرة ال مجال لإلجتهاد فيها وهي تشتمل باإلتفتاط 
وهو حتق المجتمتع والمصتلحة العامتة  والحدود يغلب فيها حق  .الزنا والقذف والسرقة والخمر
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كحد الزنا، وشرب الخمر، والردة وقطع الطريق وذكر بعض الفقهاء أن بعض الحدود يغلتب فيهتا 
الحدود التي تقع من األصول على  جرائم.وفي هذا المطلب سنتحدث حول 57حق الفرد كحد القذف

 وذلك في الفروع التالية  الفروع، 

 الواقعة من األصول على الفروع بين الفقه والقانون. الفرع األول  جريمة  الزنا

الزنتتا لغتتة  يقتتال زنتتى الرجتتل يزنتتي زنى،والمتترأة تزانتتي مزانتتاة، وزنتتاء أي تبتتاغي، وزنتتا الموضتتع 
 .58ضاط

 59ة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعاً ال شبهة فيه"فوالزنا يقصد به شرعاً  "إيالج قدر الحش

 60ير نكاح وال شبهة نكاح وال ملك يمين"وقيل هو  "كل وطء وقع على غ

 .61"وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته  وقيل هو  "

ألن الحتتتدود تتتتدرأ  ،نالحتتتظ أن هتتتذه التعتتتاريف ركتتتزا علتتتى إشتتتتراط اإليتتتالج متتتع عتتتدم وجتتتود شتتتبهة
الزنتا إنته الزنتا بقولته "وال تقربتوا –لقد حترم   عتز وجتل وبالشبهاا، فال حد مع وجتود شتبهة.

، اإلستراء( وذلتك حمايتة لةسترة والمحافظتة علتى شترف ونستب 32كان فاحشة وستاء ستبيالً" )
عقوبتة الزانتي والزانيتة فجعتل ستبحانه عقوبتة غيتر المحصتن  في -عز وجل-أفرادها لذا شدد   

مختذكم الجلد مائة جلدة لقوله تعتالى  "الزانيتة  والزانتي فاجلتدوا كتل واحتد منهمتا مائتة جلتدة وال ت
، النور(.وجعتل عقوبتة المحصتن المتتزوج الترجم حتتى المتوا لقولته 2بهما رأفتة فتي ديتن  " )

عليه السالم  "ال يحل دم امرىء مسلم يشتهد أن ال إلته إال   وأنتي رستول   إال بتحتدى ثتالث، 
 .62النفس بالنفس والثيب الزاني، والمفارط لدينه التارك للجماعة"

، وهنا يعاقبان كمتا يعاقتب متن زنتا بمجنبيتة إذ باالتفاط بين األصل على الفرعالزنا جريمة ترتكب وقد 
 إذأن النصوص القرآنية والنبويتة واضتحة فتي أنهتا لتم تفترط بتين زنتا األجانتب أو زنتا المحتارم، 

.وقتد وردا أحاديتث وأثتار عتن الصتحابة رضتوان 63يعتبر من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قتط
ين شدة حرمة زنا المحارم والتي من ضمنها زنا األصول بالفروع، قال عليه الصتالة   عليهم تب

من أستلم   "وأغتد يتا إلى رجل قال عليه السالم و.64والسالم  "من وقع على ذاا محرم فاقتلوه"
غتصتب أختته ا.وروى أنه قد رفع الى الحجاج رجتل 65أنيس إلى إمرة هذا فان إعترفا فارجمها"

حبسوه(، وسلوا من ها هنا من أصحاب النبي صلى   عليه وسلم، فستملوا ال  )على نفسها، فقا
عبد  بن أبي مطرف، فقال )ستمعا رستول   صتلى   عليته وستلم يقتول  "متن تخطتى رقتاب 

 .66المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف"

لعقوبتة واحتدة بين زنا المحارم واألجانب وجعلتا افي العقوبة بين أغلب الفقهاء ساوا الشريعة 
ي فمن ارتكب الجريمة وكان محصناً وجتب رجمته حتتى المتوا، وإن كتان أحتدهما غيتر محصتن أ
. 67غير متزوج وجب الجلد مائة جلدة، بل إن الشتريعة جعلتا حرمتة الزنتا بتذواا المحتارم أغلتظ

مباالتته قلتة وستبب ذلتك كلته  المحارم أشتد متن غشتيان األجنبيتاا يقول صاحب اإلقناع  "غشيان
، الفرععتداء من األصول على الفروع دون موافقة اإذا حدث  إنهوال بد من أن نقول   .68"الزناب

، وتقتع العقوبتة علتى ألنته متعتدي وال حتد علتى الفترعفتن هذا الفعتل يعتد جريمتة زنتا متن األصتل 
األصل، أما الفرع فهو معتدى عليته وال قتدرة لته علتى دفتع هتذه الجريمتة عنته وال قتدرة لته علتى 

، 69ع االعتداء فالعقوبة عليه لحديث "رفع عن أمتي الخطتم والنستيان ومتا استتكرهوا عليته"رف



 10 

أما الطرف اآلخر فعليه حد جريمة الزنا. والمعتدى عليه يكون فتي حكتم المكتره علتى هتذا الفعتل، 
ويقصد باإلكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويتف يقتدر عليته الحامتل علتى إيقاعته فيصتير 

ويجب أن نبين أن هنالك فرط بين إكراه المرأة من .71ال يقام الحد على المكرهو. 70خائفاً به الغير
كما  الفروع على الزنا أو إكراه الرجل من الفروع على الزنا، إكراه الرجل على الزنا عند الفقهاء

 .يلي 

 القتتتتتتتتول األول  ال يجتتتتتتتتب الحتتتتتتتتد علتتتتتتتتى الرجتتتتتتتتل )الفتتتتتتتترع( إذا أكتتتتتتتتره علتتتتتتتتى الزنتتتتتتتتا عنتتتتتتتتد
ال يجتب علتى وقال الحنفيتة   .75في الراجح ورواية عن الحنابلة74والشافعية73المالكيةو72ةالحنفي

 واستدل بما يلي  (76) الرجل الحد إن أكرهه السلطان وإن أكرهه غير السلطان يجب عليه الحد

 دليل الطواعية بانتشار اآللة واإلنتشارال يتصور من الرجل إال  الزنا -1

ا إلتى المكتره لكونته ال يصتلح أن يكتون آلته لته فتي الزنتا ألن التوطء وألنه ال يمكن نسبة الزنت -2
 بآله غيره غير ممكن فكان مقتصراً على الفاعل.

 اإلثتم وإقامتة الحتد، ويوجتد شتبهةمكتره وهتو مرفتوع عنته م قتالوا  إنته الجمهور فتنهوجهة نظر أما 
 .والحدود تدرأ بالشبهاا

ألن الزنا ال يتصور من الرجل  78، والحنابلة77ة في روايةالقول الثاني  يجب عليه الحد، قاله الشافعي
 إال بانتشار.

القتتول المختتتار  ال يجتتب عليتته الحتتد وذلتتك للحتتديث التتذي بتتين فيتته عليتته الستتالم أن اإلثتتم مرفتتوع عتتن 
 .79، قال عليه السالم  "تجاوز عن أمتي الخطم والنسيان وما استكرهوا عليه"المكره

 واستدل هؤالء بما يلي 82والشافعية 81والمالكية 80يها الحد عند الحنفيةال يجب علف المكرهةالمرأة 

 .83قال عليه السالم  "تجاوز عن أمتي الخطم والنسيان وما استكرهوا عليه" .1

 ألنها محل العقل. .2

 تمكينها من نفسها ال يكون دليل الطواعية. .3

زنا جريمة عظيمة، وتكتون أعظتم فقد أقر أن ال األردني في زنا األصول بالفروعالعقوباا رأي قانون 
إذا ما حدثا بين األصول والفروع، وقد عاقب الفاعل من األصول أو الفروع القانون األردني في 

  1988 /9( رقم 8مادة )

تت(  ونتتص المتتادة كمتتا يلتتي  "1فتترع ) األصتتول والفتتروع ستتواء كتتانوا شتترعيين أو غيتتر اح بتتين فالس 
ة واألختتواا ألب أو إلم ومتتن هتتم فتتي منتتزلتهم متتن شتترعيين وبتتين األشتتقاء والشتتقيقاا، واألختتو

 األصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن سبع سنواا.

شتخص آختر خاضتع لستلطته الشترعية أو القانونيتة أو الفعليتة متن  شخص و فرع ب  "السفاح بين 
 نواا.مرتكبه باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن خمس س
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نالحظ أن القانون األردنتي حتدد عقوبتة الستفاح بتين األصتول والفتروع باألشتغال الشتاقة المؤقتتة 
والتي ال تقل العقوبة فيه عن سبع سنواا.كذلك القانون األردني ال يعاقب من ارتكب جريمة الزنا 

 . (284ليه من قبل المجني عليه أو وليها،وذلك في المادة )شتَك عإن لم ي  

إلثباا جريمة الزنا بغض النظر من هو مرتكتب جريمتة الزنتا  إقامة أربعة شهودلشريعة اوتطلب 
هل هو أجنبي أم  أصل من أصول المجني عليها أو عليه وال بد أن تتوفر شروط إلقامة حتد الزنتا 

، فتن الشريعة تعتبر من تراجع عتن قوط الشكوى.أما بالنسبة لس84وإذا لم تتوافر ال يقام حد الزنا
.أما بالنسبة لقضية وقا قبول الشكوى ضتد الزانتي، 85دته بالزنا قاذف وتقيم عليه حد القذفشها

فقد بحث فقهاء الشريعة هذه القضية بما يدعى بالتقادم، وقد حدث ختالف بتين الفقهتاء وهتو كمتا 
 يلي 

وقالتتتتته  86القتتتتتول األول  ال تقبتتتتتل شتتتتتهادة الشتتتتتهود بالزنتتتتتا إذا تقادمتتتتتا، قتتتتتال ذلتتتتتك الحنفيتتتتتة
 .واستدل هؤالء بما يلي 88ورواية عن اإلمام أحمد87يةالشافع

روي عتتن عمتتر بتتن الخطتتاب رضتتي   عنتته أنتته قتتال  "أيمتتا شتتهود شتتهدوا بحتتد لتتم يشتتهدوا  -1
 .89بحضرته فتنما هم شهود ضغن"

أن الشاهد مخير بتين أمترين  أداء الشتهادة والستتر، فالتتمخير إن كتان الختيتار الستتر فاإلقتدام -2
عد ذلك لضغينة هيجته أو لعداوة حركته فيتهم فيها، وإن كان التمخير ال للستر يصير على األداء ب

 90فاسقاً آثماً فتيقنا بالمانع

والحنابلتتة فتتي روايتتة  91، قتتال المالكيتتةتقبتتل شتتهادة الشتتهود بالزنتتا إذا تقادمتتاالقتتول الثتتاني  ال 
 بما يلي  ستدل هؤالءا.و92راجحة

 (.2فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" )النور، قال تعالى  "الزانية والزاني -1

 وجه الداللة  اآلية عامة لم تفرط بين الشهادة بموجب حد قريب أو قديم.

 .93ألنها شهادة بحق فجازا مع تقادم الزمان كالقصاص-2

 .94قد يعرص ما يمنعه الشهادة في حينها ويتمكن منها بعد ذلك-3

 مناقشة األدلة 

 ،فهتتو حتتديث رواه الحستتن مرستتالً  -رضتتي   عنتته  –الخطتتاب  بالنستتبة ألثتتر عمتتر بتتن -1
  .95ومراسيل الحسن ليسا قوية

قد تكون التمخير لعذر أو غيبة، كما أن الحد ال يستقط بمطلتق االحتمتال، إذ لتو ستقط بكتل  -2
  .96احتمال لم يجب حد أصالً 

ريمتة، وألن الشتهادة بحتق الرأي المختار أن التقادم ال يؤثر على إقامة حد الزنا لعموم اآليتاا الك
لذا جازا ولو تقادما وال بد من اإلشتارة إلتى إن التزوج إذا اتهتم  زوجتته بالزنتا ولتم يوجتد معته 

 الشريعة اإلسالمية أن يالعن زوجته ويفسخ عقد نكاحه معها. فتبيح لهشهود على ذلك، 
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 ذكرنا. كما أن أثر عمر بن الخطاب مروي من خالل مراسيل الحسن وهي ليسا قوية كما

والتذي أراه أن القتانون األردنتتي لتو أختتذ بمتا أختتذا بته الشتريعة الغتتراء متن معاقبتتة الجتاني لكتتان 
 أحفظ لةمن اإلجتماعي وأردع للجاني، وأهيب في نفوس من يفكرون في هذه الجريمة الشنعاء.

 الفرع الثاني  جريمة القذف الواقعة من األصول على الفروع بين الفقه والقانون.

 . 97ف لغة  القذف من الرمي مطلقاً وبقوة، وبمعنى السب والشتم والكذب واإلفتراءالقذ

 .98القذف اصطالحاً  الرمي بالزنا

 .99وقيل هو  "الرمي بالزنا أو لواط"

 .100وقيل القذف  "نفي النسب"

 والسنة واإلجماع، قال تعالى  "والذين يرمون المحصتناا ثتم لتم يتمتوا 101والقذف محرم بالقرآن
 (.4بمربع شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبداً" )النور، 

وقال عليه السالم  "اجتنبوا السبع الموبقاا، قالوا يتا رستول    )ومتا هتن( قتال  )الشترك بتاهلل 
عتتز وجتتل والستتحر وقتتتل التتنفس التتتي حتترم   إال بتتالحق والربتتا وأكتتل متتال اليتتتيم والتتتولي يتتوم 

 .102 ذف المحصناا(الزحف وق

 .103وذكر الفقهاء اإلجماع على تحريم القذف وعقوبته الجلد ثمانين جلدة

القذف محرم كما ذكرا سابقاً حكمه أن يجلد القاذف سواء كان ذكراً أو أنثى ثمانين جلتدة، ولكتن 
 اختلف الفقهاء في هذه المسملة على قولين؟بقوله له يا زاني  هقذف فرع إذاهل يجلد األصل 

وقتتتال ذلتتتك  األب أو األم هتتتو ستتتواء كتتتان القتتتاذف القتتتول األول  ال يحتتتد األصتتتل بقتتتذف الفتتترع، 
.ومتع أن الشتافعية قتالوا ال يحتد ولكنته قتد 107، والحنابلة106، والشافعية105، والمالكية104الحنفية

وفتتي روايتتة عنتتد الحنابلتتة إن قتتذف صتتغيراً فتنتته .108يعتتزر، ألن القتتذف أذى والقتتذف حتتق ل دمتتي
 109ألنه يحق لإلمام تمديب الوالد. ،وال يحتاج إلى رفع األمر لإلمام زريع

 ستدل أصحاب هذا القول بما يلي ا

 أ.القرآن الكريم

اآلياا الكريمة التي تحث على اإلحسان إلى الوالتدين، كقولته تعتالى  "وقضتى َربتك أال تعبتدوا إال 
أو كالهمتا فتال تفتل لهمتا أف وال تنهرهمتا إياه وبالوالدين إحستاناً إمتا يتبلغن عنتدك الكبتر أحتدهما 

اإلحستان إلتى الوالتدين  -عتز وجتل–(.وجه الداللة  أمر   23وقل لهما قوالً كريماً"  )اإلسراء، 
والبر بهما، وعدم التلفظ بملفاظ تؤذيهما ولو كانا كلمة قليلة األحرف "كمف"، فالضترب والشتتم 

د عليهما أذى لهما فيمنع وال يقتص منهم أو يقتام ،وعليه فتن إقامة الحدو110محرم من باب أولى
 الحد عليهم.
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ب.السنة النبوية وردا أحاديث عتن الرستول الكتريم تؤكتد احتترام الوالتدين وعتدم التعترض لهمتا 
باإليذاء، كقولته صتلى   عليته وستلم  "عنتدما ستئل عتن أي العمتل أحتب إلتى  ؟ قتال "الصتالة 

 111 بر الوالدين( على وقتها" قال ثم أي( قال  )ثم

 .112وقد سئل عليه السالم عن الكبائر فقال  اإلشراك باهلل وعقوط الوالدين

وجه الداللة  أن األحاديث تحث على احترام الوالدين وتقديرهما، وإقامة الحدود تمنع متن تحقيتق 
 االحترام لهما لذا ال يقام حد القذف عليهما.

 .(113لفرع فعدم حده بقذفه أولى.أن األصل ال يقتل بقتله ل-1ج.المعقول 

 .114.ليس للولد أن يخاصم أباه تعظيماً له2

 .115.ليس من البر أن يجلد والده بالقذف3

 . القياس على القصاص من عدة وجوه  4

 116بالمطالبةبجامع أنهما ال يستوفيا إال  -أ

 117 الحد يدرأ بالشبهاا فال يجب لالبن على أبيه كالقصاص. -ب

 (118) قط بالشبهاا. الحد يس5

، 119وقتال بته المالكيتة فتي روايتة سواء كان والتداً أو والتدةالقول الثاني يحد األصل بقذفه للفرع 
وقد استدل هؤالء بمتا  زيز،لعوروى عن عمر بن عبد ا ،121وأبو ثور وابن المنذر، 120وابن حزم
 يلي 

 ف األصل لفرعه.أ.عموم اآلياا واألحاديث التي لم تفرط بين قذف األجنبي أو قذ

كقوله تعالى  "والذين يرمتون المحصتناا ثتم لتم يتمتوا بمربعتة شتهداء فاجلتدوهم ثمتانين  -1
 .122 (4جلدة" )النور، 

 .123وقوله عليه السالم  "اجتنبوا السبع الموبقاا... وقذف المحصناا" -2

وروي عن عمر بن عبد العزيز عن عمتر بتن الخطتاب أنته قتال  ال عفتو عتن الحتدود وال  -3
 124يء منها بعد أن تبلغ اإلمام فتن إقامتها من السنة.عن ش

يقتام حتد القتذف إن قتذف  كمتا ب.المعقول كما يقام الحد على من ارتكب جريمة الزنا بحق فروعه
 .125فروعه

ويرد على أصحاب القول الثاني أن أدلتهم عامة، وأن الوالد ال يقتل بولده، فمن باب أولى ال يقتام 
 126 األبوة معنى يسقط القصاص فمنعا الحد وبهذا خص عموم اآلية. وألن ،عليه حد القذف
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ويتترد علتتى أصتتحاب القتتول األول أن بتتر الوالتتدين متتممور بتته ويجتتب علتتى الولتتد اإلحستتان إليهمتتا 
وإقامة الحد ال يضاد اإلحسان المممور به بل إقامة الحد على الوالدين فمن دونهما إحسان إليهمتا 

 127 تعالى لواله لم يجب برهما.ألنه حكم    ،وبر بهما

الرأي المختار لم نجد في القرآن الكتريم أو الستنة النبويتة متن آيتاا أو أحاديتث توجتب إقامتة حتد 
القذف على األصول، وإنما وجدنا أن اآلياا واألحاديث تطلب معاملتهم معاملة حسنة واحتترامهم 

أن متن بتاب اإلحستان أن ال يقتام حتد  والصبر عليهم، ألنهم كانوا ستبباً فتي وجتود الفترع لتذا أرى
 القذف على األصل، وذلك ألمرين 

 أوالً  أن األصل بقذفه لفرعه يتمثر كما يتمثر المقذوف فكمنه يسب نفسه وهذا عذاب له ويكفيه.

 ثانياً  ال نغفل اآلياا التي توجب اإلحسان لةصول وكذلك األحاديث.

ر القانون األردني بشكل عام قضية االعتتداء علتى رأي القانون األردني في قذف األصل للفرع ذك
 األعراض بالسب والشتم ولم يفرط في ذلك بين األصول والفروع أو العكس.

علتى متا يلتي  "متن حقتر أحتد النتاس خارجتاً  من قتانون العقوبتاا (360حيث نصا المادة رقم )
د اطالعته عليته أو بتطالتة عن الذم والقدح قوالً أو فعالً، وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قص

اللسان عليه أو إشارة وخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقتب بتالحبس متدة ال تزيتد علتى شتهر أو 
 128بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير

وأرى أن يضيف القانون األردني مادة تخص قذف األصل للفترع، وتمختذ بترأي أن األصتل ال يقتام 
 .عليه الحد لالعتباراا التي ذكرناها

 .129الفرع الثالث  جريمة السرقة الواقعة من األصول على الفروع بين الفقه والقانون

السرقة لغة  يقال سترط الشتيء يسترقه بفتتح الستين والتراء، وسترقا بفتتح الستين وكستر التراء، 
والستترط مصتتدر فعتتل الستتارط، ويقتتال تستتترط الجتتن أي تفتعتتل خفيتتة، والستتارط، والستتارط عنتتد 

 .130راً إلى حرز فمخذ منه ما ليس لهالعرب من جاء مستت

ُ   أخذ مال الغير خفية ظلماً وحرز مثله بشروط ً  131السرقة اصطالحا

تعتبر السترقة متن الجترائم الخطيترة التتي تقتع علتى أمتوال النتاس وهتي محرمتة بالشتريعة لقولته 
، 38عزيز حكيم" )تعالى  "ًوالسارط والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاًء بما كسبا نكاالً من   و  

المائدة(، كما أن هنالك آياا كثيرة تحرم أكل أمتوال النتاس بالباطتل ومثتل ذلتك قولته تعتالى  "وال 
تمكلوا أموال النتاس بيتنكم بالباطتل وتتدلوا بهتا إلتى الحكتام لتتمكلوا فريقتاً متن أمتوال النتاس بتاإلثم 

 ، البقرة(.188والعدوان وأنتم تعلمون" )

وقتتد أجمتتع الفقهتتاء علتتى تحتتريم  132م أنتته قطتتع الستتارط بربتتع دينتتاركمتتا ورد عنتته عليتته الستتال
 133السرقة

عقوبة السرقة عقوبة شديدة ألن خطرها عظيم علتى الفترد والمجتمتع  –عز وجل  -وقد جعل   
 فال بد أن يشعر الناس باألمان على أموالهم لذا ال بد من وسيلة صارمة.
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آختر، وهتو أن السترقة إنمتا تقتع متن فاعلهتا ستراً كمتا يقول ابن القيم "ثتم فتي حتد السترقة معنتى 
خفياً ال يريد أن  يهلإيقتضيه اسمها، ولهذا يقولون  "فالن ينظر إلى فالن مسارقة، إذا كان ينظر 

يفطن له، والعازم علتى السترقة مختتف كتاتم ختائف أن يشتعر بمكانته فيؤختذ منته، ثتم هتو مستتعد 
ليتتدان لإلنستتان كالجنتتاح للطتتائر فتتي إعانتتته علتتى للهتترب والختتالص بنفستته إذا أختتذ الشتتيء، وا

الطيران، ولهذا يقال  "إذا رأيته يسير منفرداً فانضما إليه لتصحبه، فعوقتب الستارط بقطتع اليتد 
قصاً لجناحه، وتسهيالً ألخذه إن عاود السرقة، فتذا فعل به هذا في أول مترة بقتي مقصتوص أحتد 

انيتة رجلته فيتزداد ضتعفاً فتي عتدوه، فتال يكتاد يفتوا الجناحين ضعيفاً فتي العتدو، ثتم يقطتع فتي الث
الطالب، ثتم تقطتع يتده األخترى فتي الثالثتة ورجلته األخترى فتي الرابعتة، فيبقتى لحمتاً علتى وضتم، 

 .134فيستريح ويريح"

والتتذي ستتنبحثه هنتتا قضتتية ستترقة األصتتل متتن الفتترع بمتتا يزيتتد عتتن ربتتع دينارفهتتل يقطتتع ويعامتتل 
 قطع يده؟معاملة األجنبي أم يترك وال ت

المسملة على أن ال يقطع األصل بسرقته من الفترع، قتال هتذا القتول  هذهاتفق الفقهاء األربعة في 
وعتتتن  139وقتتتد ورد عتتن المالكيتتتة فتتي قتتتول138، الحنابلتتتة137، الشتتافعية136، المالكيتتتة135الحنفيتتة

ر يوجبتان أن عدم القطع مختص باألب فقط، روي أن أبا ثتور وابتن المنتذ140الحنابلة في قول لهم
فيه القطع على األب واألم إذا سرقا من مال  ابنهما ما ال حاجتة بهمتا إليته
وكتان دلتيلهم عمتوم 141)

 آية السرقة.

وقد خالف الجمهور ابن حزم وقال يقتام الحتد علتى الوالتد إذا سترط متن ولتده واستتدل بعموميتاا 
لستارقة فتاقطعوا أيتديهما" األدلة التي تدل على قطع السارط إذا سرط كقوله تعتالى  "الستارط وا

( فاآليتة عامتة لتم تفترط بتين األب أو غيره.كمتا أن عمتر بتن الخطتاب ورد عنته أنته 38)المائدة  
 142قال  ال عفو عن الحدود وال عن شيء منها بعد أن تبلغ اإلمام فتن إقامتها من السنة.

 أما الفقهاء األربعة فقد استدلوا بما يلي 

، 23تعتتتالى  "وقَضتتتى ربتتتك أال تعبتتتدوا إال إيتتتاه وبالوالتتتدين إحستتتاناً".)أ.القتتترآن الكريم قتتتال   
اإلسراء(.وجه الداللة  طلبا اآليتاا الكريمتة اإلحستان إلتى الوالتدين، ولتيس متن البتر واإلحستان 

 إقامة حد السرقة عليهما. والتسبب بضررهما.

 .143.قال عليه السالم  "أنا ومالك ألبيك"-1ب.السنة النبوية 

لة  أضاف الحديث الشريف الولد وماله إلى أبيه، على اعتبار أن الولد جزء من والتده، وجه الدال
 .144ال يقطع به

 .145.قال عليه السالم  "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم"2

فلو لم يتزوج لما وجد الولد، لتذا ال  هوجه الداللة  الولد هو من كسب والده، فهو سبب في وجود
 .146يقطع بمخذ مال ولده، ألنه من كسبه، كما أن هناك شبهه والحدود تدرأ بالشبهاا

 .147.أن الولد ال يقتل بقتله ولده، ومن باب أولى أن ال يقطع بسرقة ماله-1المعقول 
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ولما  149للبسوطة في المال 148.ال حرز هنا بداللة دخول الوالد على ولده دون أن يمنع فال حرز2
 .150بينهما من اإلتحاد

 .151.وألن القطع بسبب السرقة فعل يؤدي إلى قطع الرحم وهذا حرام3

 .152.ألن مال كل منهما مرصد بحاجة اآلخر4

 .153.لوجود الشبهة والحدود تدرأ بالشبهاا5

األردنتي علتى  ااقتانون العقوبترأي القانون األردني فتي سترقة األصتول متن أمتوال الفتروع نص 
، كمتتا نتتص علتتى جريمتتة االغتصتتاب والتهويتتل 413-399جريمتتة أختتذ متتال الغيتتر فتتي المتتادة 

، كما نتص علتى جريمتة االحتيتال والغتش 416-414واستعمال أشياء الغير بدون حق في المادة 
، 424-422، ونتتص فتتي الفصتتل الثالتتث علتتى إستتاءة االئتمتتان فتتي المتتواد 421-417فتتي المتتادة 
تحتدثا عتن سترقة األصتول  425د جميعها تحدثا عن األصول والفروع، لكن المتادة وهذه الموا

متتن الفتتروع علتتى متتا يلتتي  "يعفتتى متتن العقتتاب مرتكبتتوا الجتترائم المنصتتوص عليهتتا فتتي الفصتتول 
الثالثة السابقة إذا وقعا أضرار بالمجني عليه بين األصول والفروع أو الزوجين غير المفتترقين 

 .154ة والربيباا من وجهة وبين األب واألم من وجهةقانوناً أو بين األرب

وهكذا نرى أن القانون األردنتي ال يعاقتب األصتول إذا سترقوا متن الفتروع علتى اعتبتار أن هنالتك 
 عالقة وصلة وثقى بين الفاعل والمجني عليه.

 يجب أن نقول كلمتة حتق بالنستبة إلتى العقوبتة الموجتودة فتي القتانون األردنتي حتول السترقة، أن
عقوبتتة الستتجن والحتتبس ال تفتتي بتتالغرض، وذلتتك أن جنايتتة الستترقة جنايتتة عامتتة تهتتدد المجتمتتع 
بمكمله بل إنه أصبح في الوقا الحالي عصاباا تدرب وتشتجع الميتول اإلجراميتة لةفتراد، فتال بتد 

وإن عقوبتة الحتبس أو  ،من ردع الجميع بعقوبة صارمة بحيث ال يخاطر الجاني بحياته أو جستده
قوبتتة قتتد  يعتبرهتتا التتبعض راحتتة وهتتدوء يجتتد فيتته المتتموى واألكتتل، كمتتا أن المجتترم الستتجن ع

المبتدىء قد يسجن مع مجرمين لهم خبرة في عتالم اإلجترام فيتخترج المجترم موستوعة فتي علتم 
 .155اإلجرام اللتقاطه خبراا المجرمين اآلخرين

 الفقه والقانون األردنيالمطلب الثاني  جرائم القصاص الواقعة من األصول على الفروع بين 

 156  "عقوبة مقدرة وجبا حقاً للعبد".هوالقصاص 

لقد ثبتا مشروعية القصاص بالقرآن الكريم حيتث قتال تعتالى  "يتا أيهتا التذين آمنتوا كتتب َعلتيكم 
، البقترة( وقتال تعتالى  "ولكتم فتي القصتاص حيتاة يتا أ ولتي األلبتاب" 178القصاص في القتلى" )

 ، البقرة(.179)

 أوالً  الجناية على النفس وهي القتل. القصاص إلى قسمين  يقسم

 .ثانياً  الجناية على ما دون النفس وتسمى الجروح

وقتتد شتترع   عتتز وجتتل القصتتاص فتتي القستتمين ولكتتن قتتد تكتتون الجريمتتة التتتي توجتتب القصتتاص 
التتي عمدية أو شبه عمدية أو خطم أو متا جترى مجترى الخطتم أو القتتل بالتستبب، وهتذه األقستام 
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قسمها الحنفية بهذا الشكل موضتحة فتي الكتتب الفقهيتة الحنفيتة بشتكل عتام، وال نريتد أن نتوستع 
 فيها ألنه ليس مجال اختصاص البحث.

والذي سنبحثه في هذا المطلب مسملة االعتداء على الفروع من قبتل األصتول بقتتلهم أو االعتتداء 
أذانهم وغيتر ذلتك، فهتل يعتاملون معاملتة على طرف من أطرافهم كمن تقطع أيديهم أو أرجلهم أو 

اآلخرين أم يعاملون معاملتة خاصتة.من ختالل االطتالع علتى هتذه المستملة، وجتدا أن الفقهتاء قتد 
 انقسموا إلى قسمين في حكمهم، وكان هذا االختالف كما يمتي 

عند بعض ، و157القول األول  ال يقتل األصل بالفرع، ولكن عليه أن يؤدي الدية، قال ذلك الحنفية
.فالمالكيتتة قتتالوا إن أضتتجعه وذبحتته كمتتا يتتذبح الشتتاة 160، والحنابلتتة(159، والشتتافعية(158المالكيتتة

أن  (163، وقتد ذكتر الحنابلتة(162والديتة فتي متال الوالتد.(161فانتفا شبهة التربية والتعليم فيقاد بته
 الث سنين.العمد الذي دخلته شبهة كقتل األب البنه عمداً بمن الدية تجب مؤجلة في ث

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي 

.قال تعالى  "وَوصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصتاله فتي -1أ.القرآن الكريم 
، ستتورة لقمان(.وجتته الداللتتة "تبين اآليتتة 14عتتامين أن اشتتكر لتتي ولوالتتديك وإلتتي المصتتير" )

، شتتكر الوالتتدين - عتتز وجتتل –قتترن    ، وقتتدمعاملتتة حستتنة الكريمتتة وجتتوب معاملتتة الوالتتدين
بشكره، ومن كان كذلك وجب معاملته معاملة حسنة، ومن المعاملة الحسنة عدم المعاملتة بالمثتل 

 حال اإلساءة، فتن أساء أحسن إليه.

.قال تعالى  "وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحستاناً، إمتا يتبلغن عنتدك الكبتر أحتدهما 2
 تقتتل لهمتتا أف وال تنهرهمتتا وقتتل لهمتتا قتتوالً كريمتتاً، واخفتتض لهمتتا جنتتاح التتذل متتن أو كالهمتتا فتتال

، اإلستراء(.وجه الداللتة  نهتى   عتز 24، 23الرحمة وقل رب ارحمهما كمتا ربيتاني صتغيراً" )
وجل عن إيذاء الوالدين ولتو كتان ذلتك بمجترد كلمتة بستيطة وهتي "أف" لتذلك فقتلهمتا يمنتع متن 

 باب أولى.

 .164قال عليه السالم  "أال يقاد الوالد بولده" -1 النبوية ب.السنة 

وجه الداللة  "الحديث عام يبين عدم قتل الوالد بولده فتي أي حتال، حتتى أنته ال يجتوز قتتل الولتد 
يقتول فتي بتدائع الصتنائع  165لوالده وأن وجتده فتي صتف األعتداء مقتاتالً أو زانيتاً وهتو محصتن"

 .166ل والد وإن عال وكل ولد وإن سفل""واسم الوالد والولد يتناول ك

 .(167وقد رد القرطبي الحديث وقال عنه إنه حديث باطل

وجه الداللة من الحديث أنته نتص علتى أن  .(168.قال عليه الصالة والسالم  "أنا ومالك ألبيك"2
اص في إسقاط القصاص، وبالتالي يدرأ القصاالبن وماله ملك ألبيه، وفي إضافة الولد ألبيه شبهة

 .(169بالشبهاا

.وجته  170.قال عليه الصالة والسالم  "إن أطيب ما أكل الرجل من كستبه وإن ولتده متن كستبه"3
الداللة  اعتبر عليه الستالم الولتد متن كستب األب، لتذا يستقط القصتاص عتن الوالتد إذا متا اعتتدى 

 .171على ولده بالنفس أو دونهما
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أنته قتال  "ال  -عليته الصتالة والستالم–ستول عتن الر -رضتي   عنته–.روى عمر بن الخطتاب 4
.وجه الداللة  أن عمتر بتن (172يقاد األب من ابنه" وطلب عمر من الرجل الذي قتل ولده هلم دينه

 لم يقتص من األب لقتله ابنه وطلب منه أن يؤدي الدية. -رضي   عنه–الخطاب 

الوالد لم يقصتد ولتده بداللتة أنته  وزد على ما ورد عن عمر رضي   عنه أن اإلمام مالك قال إنه
 .(173ال يحذفه بالسيف، كما أن شفعة األب تمنعه

 .174.الوالد سبب في إحياء ولده، فال يكون سبباً في فناء والده-1ج.المعقول 

 .(175.رعاية الحرمة الوالد وحقه على ابنه2

 .177. وهو مضاف إلى ابنه176.ألن القاتل جزء من المقتول3

 .(178الشبهة لقوة المحبة بين األب واالبن .ولعدم وجود4

.أجمع الفقهاء على أن ال يقطع الوالد فيما سترط  متن متال ولتده، كتذلك أجمتع العلمتاء علتى أن 5
 .179الوالد لو قتل ولده فتن االبن ال يقتص من والده

من  االبن ليسعلى ذلك إن رد و -القتيل–. القصاص يستحقه ولي الدم على سبيل الخالفة عنه 6
 .-القصاص–أهل أن يستوجب ذلك على أبيه وبدون األهلية ال يثبا الحكم 

وفتي  .180القول الثاني  يقتص من األجداد والجداا فقط، قال الشافعية في رواية مرجوحتة عتنهم
 .181رواية عن الحنابلة تقتل األم بولدها ألنه ال والية لها عليه

لتتدها والجتتدود والجتتداا وإن علتتوا، قتتال بهتتذا القتتول القتتول الثالتتث  يقتتتل الوالتتد بولتتده واألم بو
 .183والظاهرية182المالكية في قول عندهم

 واستدل هؤالء بما يلي 

.اآلياا الدالة علتى وجتوب القصتاص كقولته تعتالى  "يتا أَيهتا التذين آمنتوا كتتب 1أ.القرآن الكريم 
لقصتاص حيتاة يتا أولتي ، البقرة(، وكقوله تعتالى  "ولكتم فتي ا178عليكم القصاص في القتلى" )

، البقرة(.وجته الداللتة  أن اآليتتين بعمومهتا يوجبتان القصتاص علتى 179األلباب لعلكم تتقون" )
، ويقول القرطبتي إن ظتاهر الكتتاب والستنة يتدل 184القاتل، ولم يفرقا بين اآلباء والجدود واألبناء

 .185على أن الوالد يقتل بولده

والسالم  "المؤمنون تتكافتم دمتاؤهم ويستعى بتذمتهم أدنتاهم  .قال عليه الصالة1ب.السنة النبوية 
 .(186وهم على من سواهم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد في عهده"

.قال عليه الستالم  "المؤمنتون يتد علتى متن ستواهم تتكافتم دمتاؤهم، يجيتر علتيهم أولهتم، ويترد 2
 .187عليهم أقصاهم

على أن المسلمين تتكافم دماؤهم دون أن يفترط بتين  وجه الداللة  من هذين الحديثين أنهما يدالن
 األصول مهما علوا والفروع مهما نزلوا، فمن قتل يجب أن يقتل.
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ويتترد علتتى استتتداللهم أن اآليتتاا واألحاديتتث مخصوصتتة باألحاديتتث التتتي نصتتا علتتى الموضتتوع 
 .188بعينه

ة األجنبتتي فيقتتتص .المعقتتول  أن األصتتول والفتتروع هتتم متتن أهتتل القصتتاص، لتتذا يعتتاملون معاملتت5
 ً  .189منهم جميعا

يرد على أصحاب القول الثاني بتمن األجتداد والجتداا وإن علتو متن قبتل األب أو -1مناقشة األدلة 
 .(190األم ال يقتص منهم، ألن الحكم يتعلق بالوالدة فاستوى فيه من ذكر كالنفقة

ال تختص الموضتوع  عامتة وأحاديتثأما أصحاب القول الثالث فتن ما استدلوا به من آيتاا -2
بعكتتس متتا ورد متتن أدلتتة الجمهتتور أصتتحاب القتتول األول فتتتن أحتتاديثهم صتتحيحة وخاصتتة فتتي 

 الموضوع.

بعمومياا اآلياا التي تحث على احترام الوالدين وإن علوا، كمتا استتدلوا استدلوا الرأي المختار 
ى أن ال بمحاديتتث صتتحيحة خصتتا الموضتتوع كحتتديث ال يقتتاد الوالتتد بولتتده فهتتذا حتتديث نتتص علتت

قصاص على الوالد إذا ما قتل ولده، كما أن العقل ال يؤيد أن يتذبح الوالتد بولتده واألصتل بفرعته، 
إذ أنهم كانوا ستبباً فتي وجتود الفترع فتال يكتون الفترع ستبباً فتي عدمته، وألن األصتل المحبتة بتين 

لتق، فمتن غيتر األصل والفرع وتعلق األصل بالفرع.وما داما الطبيعتة البشترية مرتبطتة بهتذا التع
 المنطقي أن يقتل األصل الفرع، وهذا يولد شبهة تمنع من قتل األصل بالفرع.

أما أدلة من قالوا بالقتتل فقتد استتدلوا بعموميتاا خصصتا بآيتاا وأحاديتث تمنتع أن يقتتل األصتل 
 بالفرع.

وبتاا أخذ القتانون األردنتي فتي قتانون العق  األردني في قتل األصول للفروع قانون العقوباارأي 
 بالرأي الذي يقول بمن الوالد ال يقتل بقتل ولده وال تقتل األم بقتلها لولدها.

  )إذا تسببا إمرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها 331جاء في قانون العقوباا المادة رقم 
التتذي لتتم يتجتتاوز الستتنة متتن عمتتره علتتى صتتورة تستتتلزم الحكتتم عليهتتا باإلعتتدام، ولكتتن المحكمتتة 

منها حينما تسببا في الوفاة لم تكن قد استتعادا وعيهتا تمامتاً متن تتمثير والدة الولتد أو اقتتنعا ب
بستتبب الرضتتاع النتتاجم عتتن والدتهتتا تبتتدل عقوبتتة اإلعتتدام باإلعتقتتال متتدة ال تتتنقص عتتن خمتتس 
سنواا(، والتخفيف في العقوبة يعود إلى الحالة النفسية التي عليها األم من الوالدة أو الرضتاعة 

والدة مباشرة.كذلك من حاولا أن تقتل وليدها خوفاً من العار، ألنه وجد بستبب ستفاح، فقتد بعد ال
( تقول  "كتل 321بمنها تعاقب مدة ال تنقص عن خمس سنواا والمادة رقم ) 332قررا المادة 

إمرأة أجهضا نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيا بمن يستعمل لهتا غيرهتا هتذه الوستائل 
 بس من ستة أشهر إلى ثالث سنواا".تعاقب بالح

 المطلب الثالث  جرائم التعازير الواقعة من األصول على الفروع بين الفقه والقانون األردني 

هو عقوبة يترك تقديرها للقاضي أو الحاكم قتد تكتون هتذه العقوبتة بتالحبس أو الستوط يقتول ابتن 
 .(191إلى اجتهاد الحاكم" فرحون  "والتعزير ال يختص بالسوط واليد وإنما ذلك موكول
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واألصل في التعزير قول الرسول عليه السالم  "ال يجلد أحد أحداً فوط عشترة أستواط إال فتي حتد 
.وقوله عليه السالم  "ال يجلد فتوط عشترة أستواط إال فتي حتد متن حتدود 192من حدود   تعالى"

" 193. 

متن تستول لته نفسته بارتكتاب جترائم ومن خالل عقوباا التعزير يتم حماية مصتالح النتاس وردع 
 .194تعزيرية، كما إصالح المجرم وتقويم اعوجاجه، وبالتالي إصالح الفرد والمجتمع

والتعزير ال يكون فتي أمتر فيته حتد  أو قصتاص، إنمتا يكتون علتى المخالفتاا الشترعية والمعاصتي 
 دون الحدود، كمن قام بشتم إنسان أو غصب ماله فتنه يعزر.

لمستحقه، ولكن هل ممكن أن يعزر الوالدين أو الجدود مهما علتوا إذا متا ارتكبتوا والتعزير يكون 
 ما دون الحد والقصاص بحق الفروع؟

بحثا هذه القضية في كتب الفقهاء ولكني لم أجتد أنهتم تطرقتوا لتذلك، إال متا ذكتره فتي المقتدماا 
ل القهتتر والغلبتتة، الممهتتداا حيتتث قتتال  "فتمتتا غصتتب األمتتوال، فهتتو أختتذها بغيتتر الحتتق علتتى ستتبي

والملك لةصل والرقبة، ويستوي في حكمه األحترار البتالغون متن أهتل الذمتة والمستلمين القرابتة 
 .(195واألجنبيين إال الوالد من ولده، والجد لةب من حفيده

وبناء على ما مر في الحدود والقصاص من ختالف بتين الفقهتاء فتننتا نترى أن الفقهتاء التذين لتم 
أو استيفاء القصاص أنهم لم يمنعون تعزير الوالدين وإن علوا، وكل ذلتك مربتوط يوجبوا الحدود 

باآلياا واألحاديث التي تحتث علتى وجتوب طاعتة الوالتدين والبتر بهمتا وأمتا الفقهتاء التذين قتالوا 
بتطبيق الحدود واستيفاء القصتاص فتتنهم ال يمتانعون متن تعزيتر الوالتدين، إذ أنهتم أبتاحوا إقامتة 

 عليهم واستيفاء القصاص.بعض الحدود 

لرأي المختار أرى أن اآلياا واألحاديث التي تحث على وجوب طاعتة الوالتدين وإكترامهم والبتر ا
بهما تمنع من تعزيرهما، ألن التعزير هو تمديب وال يصح التمديب من الصغير للكبير، ومن الوالد 

 للوالدين، و  أعلم بالصواب.

 ى النتائج التالية لا الدراسة إللقد توص الخاتمة 

لعقوبتة بتين زنتا المحتارم واألجانتب، واعتبترا شتريعة زنتا المحتارم ساوا الشريعة في ا .1
 أشد وأغلظ لعدم مباالة الزاني بعرضه.

  يعاقب األصل إذا قذف الفرع ألن األصل إذا قذف الفرع فكمنه قذف نفسه.ال .2

ا الشاهد علتى الشتاهدة بعتد ال تقبل شهادة الشهود بالزنا إذا تقادما الحتمال ضغينة دفع .3
 سنواا طويلة.

 .ال قطع على األصل إن سرط من الفرع .4

 ال يقتل األصل بالفرع، وعلى األصل أن يؤدي الدية، ألن األصل سبب في وجود الفرع. .5

 التوصياا  توصي الدراسة بما يلي 
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تقنتتتين أحكتتتام الشتتتريعة فتتتي مجتتتال العقوبتتتاا، واالهتمتتتام بتتتذلك علتتتى مستتتتوى الستتتلطة  .1
 يعية.التشر

 تطبيق حكم الشريعة وترك ذلك للسلطة التنفيذية في الدولة. .2

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 لهوامشا

 

 
                                                 

 

 .90اصا م ظور   لساا العرب  الجعء الثا ي عشر  أل .1

 .219  أل2الماوردا  اوحكام السلطا ية  ط .2

 .239  أل1التوق ف على مهمات التعارلف  ج محمد عصد الرؤوف الم اوا  .3

  6   العح لي  ال قه اإلسالمي   ج94المرغ  ا ي  الهداية شرا صداية المصتدا  الجعء الثا ي  أل  .4
215. 

 .77  أل 6الحطاب   مواهب الجل ل  ج  .5

 .75 أل1 جعصد القادر عودة  التشرلا الج ائي اإلسالمي .6

 .54  أل1428  ربيا الثا ي  2007  ليار  1  العدد 34العطور  الجرلمة الج ائية    المجلد   .7

 .153 14اصا م ظور  لساا العرب  ج .8

 .405  8  ش خ عادة   مجما او هر  ج57  23اصا  جيم  البحر الرائق  ج .9

 .405  8  ش خ عادة   مجما او هر  ج57  23اصا  جيم  البحر الرائق  ج .10

 367  1اصا الحاجب  جاما اومهات  ج .11

 .94 2  الهداية  جالمرغ  ا ي  .12

 .320  9المرداوا    اال لاف  ج .13

 . 1/619اصا م ظور  لساا العرب   .14

 م( 2001 -هة 1422عصد القادر عودة  التشرلا الج ائي اإلسالمي  ص روت  مؤسسة الرسالة ) .15

  225  سعدا لصو ج ب  القاموس ال قهي   أل 84  أل12القرطصي  الجاما وحكام القر ا  ج .16

 . 255ال قهي  أل  لصو ج ب  القاموس .17

  اصا فارس   معجم مقا يس اللغة  الجعء الثا ي  140  أل30اصا م ظور  لساا العرب  الجعء  .18
 .11  أل 1  الجوهرا   اللحاا في اللغة   ج 3أل
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   الماسا ي   الصدائا  الجعء 94المرغ  ا ي  الهداية شرا صداية المصتدا  الجعء الثا ي  أل  .19
شاد السالك إلى لشرف المسالك في فقه اإلمام مالك  الجعء   البغدادا  إر 486الضامس  أل 

  الصهوتي  شرا م تهى 192  الشرب  ي مغ ى المحتاج  الجعء الرابا  أل 271اوول  أل 
  اصا م لح   المصد  في شرا 10/150  المرادوا  اال لاف  335اإلرادات  الجعء الثال   أل 

 .39المق ا   الرلاا   الجعء التاسا  أل 

 .372   3قيطي   محمد صا محمد المضتار   شرا عاد المست قا   جالش  .20

  ال ووا   278-272  أل 1  اصا عسكر  ارشاد السالك  ج486الماسا ي: صدائا الل ائا   .21
  الصهوتي  شرا 116  ا صا قدامة   المغ ي  الجعء العاشر  أل 3المجمو   الجعء الثا ي  أل 

 .335  أل 3م تهى اإلرادات  الجعء 

 .11  أل 5  اصا فارس  معجم مقا يس اللغة  ج73  أل 7م ظور  لساا العرب  ج اصا  .22

 .321  أل16 الماسا ي  صدائا الل ائا  ج1615الشافعي   اوم    .23

 . 544الحس  ي   ك اية اوضيار  أل   .24

 .561  أل 4اصا م ظور  لساا العرب  الجعء  .25

 . 48الغ يمي   اللباب في شرا المتاب  الجعء الثال   أل   .26

 . 148  أل 9  اصا قدامة  المغ ي  ج 191  أل 4شرب  ي  مغ ي المحتاج  ج ال .27

 .16  11اصا م ظور  لساا العرب    .28

 .8/246اصا م ظور  لساا العرب   .29

 .227-225اولوسي   روا المعا ي في ت س ر القر ا العظيم  الجعء الرابا  أل   .30

 .227-225 /4اولوسي  روا المعا ي   .31

 .174-173محمد لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبة    أل   25لصو عهرة  الجرلمة:  .32

 .7054  رقم الحد   2723  6الصضارا   اللحيح   ج .33

 .84  أل 19القرطصي   الجاما وحكام القر ا  ج .34

 .27-26لصو عهرة  الجرلمة: .35

 .36-35لصو عهرة  الجرلمة: .36

 .174الغعالي   المستل ى في علم اولول  أل   .37

 . 28والعقوبة في ال قه اإلسالمي العقوبة   أل  محمد لصو عهرة  الجرلمة .38

 .120اصا تيمية  السياسة الشرعية في إلالا الراعي والرعية   أل    .39

 . 185  لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبات  24 وسف علي  فقه العقوبات   .40
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  لصو 185  لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبة  25-24 وسف علي  فقه العقوبات  أل  .41
 . 121-120اطي حافظ لصو ال توا  ال ظام العقاصي اإلسالمي  أل المع

 . 185لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبة   .42

 .186لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبة    .43

 .186لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبة   .44

 .55  أل 6الماسا ي  صدائا الل ائا  ج  .45

 .1257  1اصا رشد  صداية المجتهد  ج  .46

 .180  أل 4  مغ ي المحتاج  ج الشرب  ي .47

 . 300  10اصا قدامة  المغ ى   .48

 .225  أل10المرداوا   اال لاف  ج .49

 .458 -457  2اصا رشد  صداية المجتهد  ج .50

 .458 -457  2اصا رشد  صداية المجتهد  ج  .51

 . 147-144لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبة   .52

 .98اصا تيمية  السياسة الشرعية  .53

 ة   .لصو عهرة  الجرلم .54

  رقم 496  أل 3الترم أا  الجاما اللحيح س ا الترمأا  واوحاد   مأ لة بأحكام اولبا ي  ج .55
  وقال ع ه: )ال يلح ال يعرف اال ما هأا الوجه (قال االلبا ي ع ه لحيح   2019الحد   

 2140  رقم الحد   98  أل2اصا ماجة   لحيح اصا ماجة ج

  278-272  أل 1  اصا عسكر  إرشاد السالك  ج 486  أل 5الماسا ي: صدائا الل ائا  ج  .56
  الصهوتي  شرا م تهى 116  أل 10  اصا قدامة  المغ ى  ج 3  أل 2ال ووا  المجمو   ج 

 . 335  أل 3اإلرادات  ج 

قال الشافعية ورواية ع د الح اصلة لا القأف حق لل رد ولأا  جوع الع و فيه  الشرب  ي  مغ ى  .57
 .200  أل 10وا  اإل لاف  ج   المردا155  4المحتاج  ج 

 .359  14اصا م ظور  لساا العرب  ج  .58

 ط 178   2الحس  ي  ك اية اوضيار ج .59

 433، 2المجتهد، ج ،  بداية   ابن رشد، .60

 379  8ا، الحقائق تبيينالزيلعي ،: .61

 .6484  رقم الحد    2521  أل 6الصضارا  اللحيح  ج  .62

 .177  4الشرب  ي  مغ ي المحتاج  ج  .63
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المستدرك على اللحيح ا  تحق ق ملط ى عصدالقادر عطا ما تعليقات الأهصي في الحامم     .64
   وقال ع ه الأهصي غ ر لحيح.8054  رقم الحد   397  4التلضيأل  ج

  رقم 36  أل 4الترمأا  الجاما اللحيح س ا الترمأا  واوحاد   مأ لة بأحكام اولبا ي  ج .65
   وقال ع ه اولبا ي )لحيح(.1429الحد   

 .5473  رقم الحد   379  أل 4 هقي  شعب اإليماا   جالص .66

 . 365   12السرضسي   المبسوط ج .67

 . 338   2الشرب  ي  اإلق ا    ج .68

   وقال الأهصي: )على شرط الصضارا ومسلم(.2801  216  2الحامم  المستدرك  ج .69

 .98  أل 2المرغ  ا ي  الهداية  ج .70

 .4/145الشرب  ي  مغ ى المحتاج   .71

 .  26   11  السرضسي   المبسوط   ج249   15  جالدقائق كنز شرح الحقائق تبيينالزيلعي : .72

 .273  أل12المواق  التاج واإلمل ل  ج .73

  لصو الحسا الظصي   اللباب في فقه الشافعي    241  أل13الماوردا الحاوا في فقه الشافعي  ج  .74
 . 360  1ج

 . 84  4اصا قدامة   المافي   ج .75

 .  226   11  السرضسي   المبسوط   ج249   15 جالدقائق كنز حشر الحقائق تبيينالزيلعي : .76

 . 360  1لصو الحسا الظصي   اللباب في فقه الشافعي   ج .77

 . 84  4اصا قدامة   المافي   ج .78

وقال الأهصي: )على شرط الصضارا 2801   رقم الحد   500  216  2الحامم  المستدرك  ج .79
 ومسلم(.

 .  226   11  السرضسي   المبسوط   ج249   15  جالدقائق كنز شرح الحقائق تبيينالزيلعي : .80

 .  353   4  حطاب مواهب الجل ل   ج 41  6المواق    التاج واإلمل ل لمضتلر ضل ل   ج .81

 . 227  13الماوردا   الحاوا   ج .82

وقال الأهصي: )على شرط الصضارا 2801   رقم الحد   500  216  2الحامم  المستدرك  ج .83
 ومسلم(

  1  الشرب  ي  اصا رشد  صداية المجتهد  ج509  أل 5 ي  صدائا الل ائا  جالماسا .84
 .175  10  اصا قدامة  المغ ي  404  4.مغ ى المحتاج  ج1237

  1  الشرب  ي  اصا رشد  صداية المجتهد  ج509  أل 5الماسا ي  صدائا الل ائا  ج .85
 .175  10  اصا قدامة  المغ ي  404  4.مغ ى المحتاج  ج1237

 507  أل 5  الماسا ي  الصدائا  ج349  339  أل 1مرغ  ا ي  الهداية  جال .86
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 . 173   4ال ووا   روضة الطالص ا   ج .87

  اصا قدامة   المغ ي     284  أل 4عصد هللا صا قدامة المقدسي  المافي في فقه اإلمام لحمد  ج .88
 .  178  10ج

 .13760  أل 432  أل 7الل عا ي  المل ف  ج  .89

  اصا قدامة   المغ ي   507  أل 5  الماسا ي  الصدائا  ج349  أل 1ية  جالمرغ  ا ي  الهدا .90
 .  178  10ج

 .540  أل 4مالك صا ل س  المدو ة  ج .91
 .284  أل 4اصا قدامة  المافي  ج .92

 .284  أل 4اصا قدامة  المافي  ج .93

 .284  أل 4اصا قدامة  المافي  ج .94

 .  178  10اصا قدامة   المغ ي   ج .95

 .  178  10اصا قدامة   المغ ي   ج .96

 .276  9اصا م ظور  لساا العرب  ج .97

  الصهوتي  1/1236/1238. اصا رشد  صداية المجتهد  5/792/494الماسا ي: صدائا الل ائا:  .98
 .116  أل 10  اصا قدامة  المغ ي  ج343  3شرا م تهى اإلرادات  ج

س  ي  ك اية   الح497  أل 5  الماسا ي  صدائا الل ائا  ج113  أل 2المرغ  ا ي  الهداية  ج .99
 .571اوضيار  

  أل 1  اصا رشد  صداية المجتهد  ج48  3الغ يمي  اللباب في شرا المتاب  ج .100
1237. 

  أل 1  الصهوتي  الروا المربا  ج352  أل 3الصهوتي: شرا م هى اإلرادات  ج .101
668. 

  باب وما للولي لا يعمل في 2615  رقم الحد   1017  3الصضارا: اللحيح  ج .102
 مال ال تيم.

  مالك صا ل س 497  5  الماسا ي  صدائا الل ائا  ج113  2لمرغ  ا ي  الهداية  جا .103
  الحس  ي  ك اية اوضيار  1237  1  اصا رشد  صداية المجتهد  ج477(  المدو ة  93-179)

 .345  3  لصو اسحق إصراهيم   المهأب في فقه اإلمام الشافعي  571

 .355  أل 1لمرغ  ا ي  الهداية  ج  ا520  أل 5الماسا ي  صدائا الل ائا  ج .104

 .497  أل 4مالك  المدو ة  الجعء  .105

 .3/345  الش راعا  المهأب  572الحس  ي  ك اية اوضيار   .106
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  الصهوتي  352  3  الصهوتي  شرا م تهى اإلرادات  ج199  10اصا قدامة  المغ ي  ج .107
 .668  أل 1الروا المربا  ج

 .155  4مغ ى المحتاج  ج  الشرب  ي  572الحس  ي  ك اية اوضيار   .108

 105  أل10   اصا م لح  ال رو   ج181  أل10المرداوا  اإل لاف  ج .109

 .439  أل 3الماسا ي  صدائا الل ائا  ج .110

   باب فضل اللالة.504  رقم الحد   197  1الصضارا  اللحيح  ج .111

   باب ما ق ل في شهادة العور.2510  رقم الحد   939  2الصضارا  اللحيح  ج .112

  الشرب  ي  مغ ى 572  الحس  ي  ك اية اوضيار  355  1  الهداية  جالمرغ  ا ي .113
 .199  10  اصا قدامة  المغ ي  ج193  4المحتاج  ج

 .520  5الماسا ي  صدائا الل ائا  ج .114

 .497  4مالك  المدو ة  ج  .115

 هة.1405  طبعة دار ال كر  199  أل10اصا قدامة  المغ ي  ج  .116

 هة.1405طبعة دار ال كر    199  أل10اصا قدامة  المغ ي  ج  .117

 هة.1405  طبعة دار ال كر  199  أل10اصا قدامة  المغ ي  ج .118

 .254  أل 2. ا صا فرحوا   تبلرة الحكام  ج411  8الحطاب  مواهب الجل ل  ج .119

 .296  أل11اصا حعم  المحلى   .120

 .572الحس  ي  ك اية اوضيار   .121

 .199  10اصا قدامة  المغ ي  ج .122

  باب وما للولي لا يعمل في 2615  رقم الحد   1017  3الصضارا  اللحيح  ج .123
 مال ال تيم.

   طبعة دار ال كر.296  أل11اصا حعم  المحلى  ج  .124

 .199  10اصا قدامة  المغ ي  ج .125

 .497  4مالك  المدو ة  ج .126

   طبعة دار ال كر.295  أل11اصا حعم  المحلى  ج .127

 .99الععصي  قا وا العقوبات   .128

 .199  10اصا قدامة  المغ ي  ج .129

 .155  10اصا م ظور  لساا العرب  ج .130

 .577  الحس  ي  ك اية اوضيار  158  4الشرب  ي  الضط ب    .131

   باب قوله تعالى والسارق والسارقة.4607  رقم الحد   492  6الصضارا  اللحيح  ج .132
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  1242  1  اصا رشد  صداية المجتهد  ج706  6الماسا ي  صدائا الل ائا  ج .133
 .280  10  اصا قدامة  المغ ي  ج580 الحس  ي  ك اية اوضيار 

 .126اصا قيم الجوعلة  إعالم الموقع ا   أل   .134

 .19  6  الماسا ي  صدائا الل ائا  ج123  2المرغ  ا ي  الهداية  ج  .135

 .2/490  اصا رشد  صداية المجتهد  281  1اصا عسامر  لشرف المسالك  ج  .136

 .580اوضيار    الحس  ي  ك اية 202  2الشرب  ي  مغ ى المحتاج  ج  .137

 .278  10  المرداوا  او لاف  ج280  10اصا قدامة  المغ ي  ج .138

 اصا فرحوا  تبلرة الحكام   377  أل 1975اصا جعىء  قوا  ا اوحكام الشرعية   .139
 .244  القاهرة  2005طبعة 

 .1/278المرداوا  اإل لاف   .140

 .285  10اصا قدامة  المغ ي  ج  .141

 ة دار ال كر.  طبع296  أل11اصا حعم  المحلى  ج .142

  قال ع ه في العوائد 2291  رقم الحد   796اصا ماجه  الس ا  الجعء الثا ي  أل  .143
اس ادو لحيح ورجاله ثقات على شرط الصضارا  اله ثمي  مجما العوائد وم با ال وائد ص روت  دار 

   قال ع ه رواو الطصرا ي في6765  رقم الحد   274  أل 4هة  مجما العوائد  ج1412ال كر  
 اووسط ورجاله رجال اللحيح.

 . 280. 10جاصا قدامة  المغ ى  .144

  وقال ع ه 1358  رقم الحد   639الترمأا  الجاما اللحيح   الجعء الثال   أل   .145
   وقال ع ه "س دو حسا".325  أل 3حسا لحيح  اولبا ي  إرواء الغل ل   ج

 .281  /1اصا عسكر  لشرف المسالك  ج .146

 .19  6  الماسا ي  صدائا الل ائا  ج123  2المرغ  ا ي  الهداية  ج .147

 .123  2المرغ  ا ي  الهداية  ج  .148

 .201  أل 4الشرب  ي  مغ ى المحتاج  ج  .149

 .281  1اصا عسامر  لشرف المسالك  ج .150

 .201  أل 4الشرب  ي  مغ ى المحتاج  ج .151

 .201  4الشرب  ي  مغ ى المحتاج  ج  .152

 .280  10غ ي   ج  اصا قدامة  الم281  1اصا عسامر  لشرف المسالك  ج .153

 .116الععصي  قا وا العقوبات  أل  .154

 .207-269لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبة   .155
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  12985  أل2الميس  ضل ل مح ي الد ا الميس  مجلة مجما ال قه اإلسالمي  ج .156
 40  مجلد 13عدد

  السرضي  161  أل 4  المرغ  ا ي  الهداية  ج74  6الماسا ي  صدائا الل ائا  ج .157
 .37  أل 7المبسوط  ج

  اصا 239   القرطصي  الجاما  الجعء الثال   أل 161  أل 4مالك   المدو ة  ج .158
 .226  2  اصا فرحوا  تبلرة الحكام  ج1200  1رشد  صداية المجتهد  ج

 .50  أل 6  الشافعي  اوم  ج545الحس  ي  ك اية اوضيار   .159

د هللا صا محمد صا   لحمد اصا تيمية  المجمو   جما عص366  9اصا قدامة  المغ ي  ج .160
 .162  161  34قاسم وساعدو اص ه محمد  ج 

 .239  2  القرطصي  الت س ر  ج623  3مالك  المدو ة  ج .161

 .360  أل16  اصا قدامة  المغ ي  ج228  أل29السرضسي  المبسوط  ج .162

 .360  16اصا قدامة  المغ ي  ج .163

  18لجعء الرابا  أل الترمأا  الجاما اللحيح   واوحاد   مأ لة بأحكام اولبا ي  ا  .164
 (  وقال ع ه اولبا ي: لحيح.1400رقم الحد   )

 .4/161المرغ  ا ي  الهداية   .165

 .6/174الماسا ي  صدائا الل ائا   .166

 .2/239القرطصي  الت س ر   .167

  وقال ع ه محمد فؤاد: 2291  رقم الحد   769  أل 2اصا ماجه  الس ا  الجعء  .168
 لى شرط الصضارا"."وفي العوائد إس ادو لحيح ورجاله ثقات ع

 .529  7اصا قدامة  المغ ي   .169

  رقم الحد   72اصا حباا   لحيح اصا حباا صترت ب اصا صلباا   الجعء العاشر  أل  .170
   وقال ع ه شع ب "حد   لحيح".4259

 .224  أل 7العللعي   تص ا الحقائق  ج .171

أل   7  اولبا ي  إرواء الغل ل  ج179  رقم الحد   140  3  الس ا  الدارقط ي .172
   وقال ع ه: "وهأا إس اد ج د رجاله كلهم ثقات".269

 .239  2القرطصي  الت س ر  ج .173

  الشرب  ي  مغ ى 546  الحس  ي  ك اية اوضيار  161  4المرغ  ا ي  الهداية  ج .174
 .24  4المحتاج  ج

 .24  4الشرب  ي  مغ ى المحتاج  ج .175
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 .74  6الماسا ي  صدائا الل ائا  ج .176

 .285  366  9اصا قدامة  المغ ى  ج  .177

 .1/1229اصا رشد  صداية المجتهد   .178

 .545الحس  ي  ك اية اوضيار   .179

 .545الحس  ي  ك اية اوضيار   .180

 .360  أل9اصا قدامة  المغ ي  ج .181

  القرطصي  1200  1  اصا رشد  صداية المجتهد  ج161  4مرغ  ا ي  الهداية  جاا .182
 .239  2الت س ر  ج

 ل كر.  دار ا296  أل11اصا حعم  المحلى  ج .183

 .472  أل 9  المرداوا  او لاف  ج360  9اصا قدامة  المغ ى    .184

 .2/239القرطصي  الت س ر    .185

 .2623  رقم الحد    153الحامم  المستدرك  الجعء الثا ي  أل   .186

  قال ع ه شع ب اور ؤوط: اس ادو لحيح  13/340/5996اصا حباا  اللحيح    .187
  قال ع ه حد   لحيح على شرط 2623  رقم الحد   153  أل 2الحامم  المستدرك  ج

 الش ض ا ولم  ضرجاو ) قاًل ما تعل ق الأهصي في التلضيأل(.

 .360  9اصا قدامة  المغ ى   .188

 .360  9اصا قدامة  المغ ى   .189

 24  4الشرب  ي مغ ي المحتاج ج .190

 .284  2اصا فرحوا  تبلرة الحكام  ج .191

 .1708  رقم الحد   1332  3مسلم   اللحيح   .192

 .6456  رقمه 2512  6لحيح  الصضارا  ال .193

 .392 وسف علي  فقه العقوبات   .194

 .489  2لصو الول د  المقدمات الممهدات   .195

 المراجع والمصادر
 1اصا م ظور  محمد صا مكرم صا م ظور اوفرلقي  لساا العرب  ص روت  دار لادر  طبعة .1

الرلاا  دار  2003 -هة1423(  المصد  في شرا المق ا  884اصا م لح اصراهيم صا محمد ت ) .2
  و طبعة لولى  مؤسسة الرسالة  المحقق عصد هللا صا عصد المحسا التركي.  عالم المتب

 م   طبعة رابعة  مطبعة ملط ى الباصي الحلصي.1975هة  1395اصا رشد  صداية المجتهد    .3
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 هة( السياسة 728 -هة  161اصا تيمية تقي الد ا لصو العباس لحمد صا عصد الحليم الحرا ي ) .4
م(   1983 – 1403الشرعية في إلالا الراعي والرعية  تحق ق لج ة إحياء الترا  العربي  )

  (   م شورات دار اآلفاق الجد دة  ص روت .1)ط

 اصا تيمية  المجمو   جما عصد هللا صا محمد صا قاسم وساعدو اص ه محمد اصا تيمية   لحمد .5

 . 1975اصا جعىء  قوا  ا اوحكام الشرعية   .6

باا  محمد حباا صا لحمد لصو حاتم التميمي  لحيح اصا حباا صترت ب اصا صلباا  تحق ق اصا ح .7
   الرسالة ص روت  2م  ط  1993-هة1414شع ب اور ؤوط  

 اصا حعم  المحلى  طبعة دار ال كر. .8
اصا فرحوا  صرهاا الد ا إصراهيم صا علي صا لصي القاسم صا محمد صا فرحوا المالمي المد ي  .9

  المكتبة     2005 هة(  تبلرة الحكام  مراجعة محمد عصد الرحما الشاغول   799-هة719)
 اوعهرلة  ا لقاهرة. 

هة(  إعالم الموقع ا عا رب 751اصا قيم الجوعلة.لصو عصدهللا محمد صا لصي بكر اصا قيم الجوعلة ) .10
 العالم ا  راجعه طه عصد الرؤوف سعد  ص روت  دار الج ل

(   معجم مقا يس اللغة  تحق ق عصد السالم محمد 395صا عكرلا ت) اصا فارس لحمد صا فارس .11
 م    دار الج ل  ص روت .1999ه  1420هاروا 

ا صا اصا ماجة محمد صا  علد القعول ي  اصا ماجه  الس ا  تحق ق محمد فؤاد عصد الباقي  ص روت   .12
 دار ال كر.

 ص روت  دار ال كر ( 1)ط عصد هللا صا لحمد صا قدامة المقدسي  المغ ي   قدامة .13

  عصد هللا صا قدامة المقدسي  المافي في فقه اإلمام لحمد اصا قدامة   .14

(  المهأب في فقه اإلمام الشافعي  ضبطه الش خ 5476لصو اسحق إصراهيم صا علي صا  وسف ) .15
  ص روت  لص اا  دار المتب العلمية 1  ط1995-هة1416عكرلا عم رات  

 (  المقدمات الممهدات520-450لصو الول د محمد صا لحمد ) .16

هة  1405اولبا ي  محمد  الر الد ا اولبا ي  إرواء الغل ل في تضرلج لحاد   م ار السص ل   .17
 (  ص روت  المتب اإلسالمي2)ط

اولوسي   محمد اولوسي لصو ال ضل  روا المعا ي في ت س ر القر ا العظيم  ص روت  دار إحياء  .18
 الترا  العربي.

ا إسماع ل لصو عصد هللا الصضارا  الجاما اللحيح المضتلر  تحق ق د.ملط ى الصضارا  محمد ص .19
 (.3م  )ط1987-هة 1407د ب البغا ما تعليقاته  
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البغدادا  شهاب الد ا لصو علد عصد الرحما صا محمد البغدادا  إرشاد السالك إلى لشرف المسالك  .20
 (   القاهرة 3  )ط945في فقه اإلمام مالك   طبعة 

  محمد صا عيسى لصو عيسى الترمأا  الجاما اللحيح س ا الترمأا  تحق ق لحمد الترم أا .21
 محمد شامر و ضروا  إحياء الترا  العربي  واوحاد   مأ لة بأحكام اولبا ي 

(   اللحاا في اللغة   تحق ق لم ل صديا ومحمد 393الجوهرا   اسماع ل صا حماد الجوهرا ) .22
 لعربية   ص روت .م دار المتب ا1999ه  1420 ص ل   

الحامم محمد صا عصدهللا الحامم ال يساصورا  المستدرك على اللحيح ا  تحق ق ملط ى  .23
 م  دار المتب العلمية1990 -هة 1411عصدالقادر عطا ما تعليقات الأهصي في التلضيأل  

 الص هقي لصو بكر لحمد صا الحس ا   شعب اإليماا  تحق ق محمد السع د بس و ي عغلول .24

علي صا عمر لصو الحسا الدارقط ي  الس ا  تحق ق عصد هللا هاشم يما ي  ي الدارقط .25
 م   دار المعرفة   ص روت.1966-هة1368المد ي

الحل ي  لصو بكر صا محمد الحس  ي الحل ي الدمشقي  ك اية اوضيار  ضرج لحاد ثه علي عصد  .26
  دار الض ر 1996-هة1417الحم د لصو الض ر  محمد وهصي سليماا  

 هة( مواهب الجل ل.954-902طاب  لصو عصد هللا محمد صا محمد الرع  ي )الح  .27

 .دمشق  دار ال كر ( 3م  )ط1989-ه 1409 ال قه اإلسالمي  العح لي  وهبة  .28

 الععصي  قا وا العقوبات .29

  .الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين(هـ743:  المتوفى) الزيلعي علي بن عثمان الدين الزيلعي ، .30

 ( لص اا  دار المعرفة.3م  )ط1978س الد ا السرضي  المبسوط  السرضي  شم .31

 الشافعي  محمد صا إدرلس الشافعي  اوم  تحق ق حساا عصد الم اا  ص ت اوفكار الدولية. .32

 الش قيطي   محمد صا محمد المضتار   شرا عاد المست قا  .33

عظمي    الل عا ي لصو بكر عصدالرعاق   مل ف عصدالرعاق  تحق ق حص ب الرحما او .34
  ص روت  المكتب اإلسالمي 2 ط1403

ربيا 1  العدد 34الجرلمة الج ائية  مجلة دراسات المجلد   2007ليار    ر ا اصراهيم   العطور   .35
  .الجامعة اورد ية الثا ي 

 40  مجلد 13الميس  ضل ل مح ي الد ا الميس  مجلة مجما ال قه اإلسالمي  عدد .36

 هة ص روت  دار ال كر.1412ي بكر  مجما العوائد وم با ال وائد  اله ثمي   ور الد ا علي صا لص .37

هة( المستل ى في علم اولول  تحق ق محمد 505 – 450الغعالي  لصو حامد محمد صا محمد ) .38
 (  ص روت  دار المتب العلمية.1  )ط1413عصد السالم عصد الشافي  
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(  دار 1  )ط1994ا المتاب  الغ يمي  الش خ عصد الغ ي الغ يمي الم دا ي  اللباب في شر  .39
 المتاب العربي .

(دار 2م   )ط1998   الماسا ي  عالء الد ا صا لصي بكر مسعود الماسا ي الح  ي  الصدائا  .40
 إحياء الترا  العربي 

 -هة 1386هة(  اوحكام السلطا ية  450-346الماوردا  لصو الحسا علي صا محمد صا حص ب ) .41
  .2  ط1966

هة( الحاوا 450علي صا محمد صا محمد صا حص ب البلرا الماوردا )ت: الماوردا  لصو الحسا .42
 م طبعة لولى  دار المتب العلمية1994 -هة 1414في فقه الشافعي  

   دار إحياء الترا  العربي1هة(  ط1419المرادوا  اال لاف  ) .43

داية شرا هة(  اله593لصو الحسا علي صا لصي بكر صا عصد الجل ل المرغ  ا ي ت )  المرغ  ا ي  .44
 .صداية المصتدا

الم اوا  محمد عصد الرؤوف الم اوا  التوق ف على مهمات التعارلف  تحق ق محمد الدية    .45
 ( د ارال كر المعالر  ص روت  دمشق.1   )ط 1410

 ه ( التاج واإلمل ل لمضتلر ضل ل 897المواق   لصو عصد هللا محمد صا  وسف العصدرا ) ت   .46

( دار إحياء الترا  العربي   1هة  )ط1422 (  المجمو  676)تووا  يحي صا شرف ال ووا  .47
 ص روت.

 ( 1م  القاموس ال قهي  دار ال كر  )ط1982-هة1402سعدا لصو ج ب   .48

ص روت  مؤسسة الرسالة  وطبعة عصد القادر عودة  التشرلا الج ائي اإلسالمي  دار المتب العلمية .49
 م( .2001 -هة 1422)

 و ة  ص روت  دار المتب العلميةمالك صا ل س اولبحي  المد .50

 محمد صا لحمد صا لصي بكر صا فةرا القرطصي لصو عصد هللا  الجاما وحكام القر ا   .51

محمد صا الضط ب الشرب  ي مغ ى المحتاج  لشراف لدقي محمد جم ل العطار   .52
  م   دار ال كر    ص روت1995هة1415

 ي العقوبة  دار ال كر العربيمحمد لصو عهرة  الجرلمة والعقوبة في ال قه اإلسالم .53

 ( اوردا1  )ط1987 -هة 1408محمد لصو حساا  لحكام الجرلمة والعقوبة    .54

مسلم صا الحجاج لصو الحس ا القش را  اللحيح  تحق ق محمد فؤاد عصد الباقي ما تعليقاته   .55
 ص روت  دار إحياء 

(   عالم 2)ط م 1996(  شرا م تهى اإلرادات  1051م لور صا  و س ادرلس الصهوتي  ت) .56
  ص روت  المتب



 33 

                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


