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 حد الزاني البكر والمحصن
Sentence of Married & Unmarried Fornicator (Zani)   

 الدكتور طاهر محمود محمد يعقوب       
ABSTRACT 

    

Islam is a complete code of life and it provides complete 
guidance in every field of life. Islamic law provides protection to the 
human wisdom, race and respect. Spiritual purity, sacred heart and 
environmental cleanliness, is one of the important persistence of 
Islamic sharia. Every act which leads us towards ignorance, 
contradiction, ambiguity and vulgarity is prohibiting in human 
societies. Zina has destroyed the spiritual values of individuals, 
families, societies and even nations. This ruthless deed is not only 
prohibited and sentenced in Islam, but also rather detested by other 
heavenly religions as well. Without discrimination of any religion, 
many scholars considered this hated act as the source of unrest and 
anarchy. Physically, ethically, medically, socially and even 
religiously zina has infinite hindrances in the society.  

 
Islam has provided various teachings and precautions to shun 

from this major sin for the protection of greatness and superiority of 
humanity. One of the important teachings is punishment for 
committing this sin, which is known as “Hadd” in Islamic sharia. In 
the current book, the punishments of married and unmarried 
(Fornicator) zani have been described in the light of Sunnah and 
Quran. The important purpose of Qisas and Hadd is the correction 
of societies, protection of life, respect and wealth, not the 
humiliation of people. To punish the criminals is the source of 
rectification for others.     

  
Key words: Fornicator (Zani), Hadd, Spiritual values, 
married/unmarried    

                                                            
 أستاذ مساعد في قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة أردو الفيدرالية للفنون والعلوم والتكنالوجيا بإسالم آباد 
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
فهذا حبث  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد؛

متواضع على موضوع "حد الزاين البكر واحملصن". قسمت البحث إىل مقدمة 
  خامتة. وثالثة فصول، و

  يف تعريف الزنا وحرمته فالفصل األول:
  يف ذكر األحاديث وخترجيها يف املوضوع. والفصل الثاني:
يف األحكام الثابتة من هذه األحاديث واختالف أقوال  الفصل الثالث:

  العلماء فيها.
بينت فيها النتائج املهمة اليت توصلت إليها من خالل دراسة  الخاتمة:مث 

  هذا املوضوع.
  الفصل األول

  في تعريف الزنا وحرمته
: الزىن (مقصور) لغة أهل احلجاز، والزناء (ممدود) لغة بين قال اللحياين

  .ومعناه يف اللسان والشرع واحد.)١(متيم
  تعريف الزنا شرعا:

قد اختلف أقوال العلماء، وتعددت تعبرياتـهم، وتنوعت آراؤهم يف حد 
  الزنا شرعا.

  التعريف عند الحنفية:
للحد فقالوا: "هو ذكر احلنفية تعريفا مطوال بني ضوابط الزنا املوجب 

الوطء احلرام يف قبل املرأة احلية املشتهاة يف حالة االختيار يف دار العدل، ممن التزم 
أحكام اإلسالم اخلايل عن حقيقة امللك، وحقيقة النكاح، وعن شبهة امللك، وعن 

  .)٢(شبهة النكاح، وعن شبهة االشتباه يف موضوع االشتباه يف امللك والنكاح مجيعا"
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  شافعية:عند ال
"وهو أن يأيت رجل وامرأة بفعل اجلماع بغري أن تكون بينهما عالقة 

  .)٣(الزوجية املشروعة"
  عند الحنابلة:

  .)٤("وهو فعل الفاحشة يف قبل أو دبر، وهو من الكبائر العظام"
  عند المالكية:

"وهو كل وطء وقع على غري نكاح صحيح وال شبهة نكاح وال ملك 
  .)٥(ميني"

  د: وهذا متفق عليه باجللمة من علماء املسلمني.وقال ابن رش
  وقال الشيخ السيد السابق رمحه اهللا تعاىل يف تعريف الزنا املوجب للحد:

، أو قدره من مقطوعها  )٦("ويتحقق الزنا املوجب للحد بتغييب احلشفة
، ولو مل يكن معه )٩(، من غري شبهة النكاح )٨(، مشتهى بالطبع )٧(يف فرج حمرم

  . )١٠(إنزال"
  األدلة على تحريم الزنا

اتفقت األديان السماوية الثالثة، اليهودية والنصرانية واإلسالم على حترمي 
الزنا وكونه فعل الشناعة والقبح عقال وشرعا. سأذكر بعض مناذج من هذه 

  النصوص الدالة على حترمي الزنا.
  تحريم اليهودية للزنا:

: "وأي رجل زىن بامرأة -عمهمعند ز -جاء يف كتاب اليهودية "املقدس" 
قريبة فليقتل الزاين والزانية وإن ضاجع أحد زوجة أبيه فقد كشف سوء أبيه فليقتال  

  . )١١(كالمها، دمهما عليهما"
  تحريم النصرانية للزنا:

يعد الزنا من الكبائر يف الديانة النصرانية وقد تكرر النهي عنه يف اإلجنيل 
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نهي عن الزنا ضمن الوصايا العشر يف آية نصها: يف كثري من اآليات. فقد جاء ال
  . )١٢( "لقد عرفت الوصايا، ال تقتل، وال تـزن، ال تسرق، وال تشهد بالزور..."

  الزنا قبح عقال:
 من املقرر يف اإلسالم أن الزنا قبح عقال، قال تعاىل: 

َء َسِبْي ﴿
ۗ
ىنٰٓ ِانَّْه َاكَن َفاِحَشًة  ۭ َوَسا ا الّزِ ُ . الفاحشة: أي قبيحة )١٣(﴾ًال َوَال َتْقَر

  . )١٤(زائدة على القبح
  فوصف اهللا الزنا بأنه فاحشة من دون ختصيص قبل ورود النهي أو بعده.

قال اإلمام أبو بكر اجلصاص يف تفسري اآلية: "وفيه دليل على أن الزنا قبيح 
السمع يف العقل قبل ورود السمع ألن اهللا مساه فاحشة ومل يـخصص به حالة قبل ورود 

  .  )١٥( أو بعده"
  تحريم اإلسالم للزنا:

قد حرم اهللا تعاىل بعض املنكرات بالتدريج كحرمة اخلمر نـزلت على ثالث مراحل، 
أما الزنا فقد حرمه اهللا من أول األمر، وهذا يدل على شناعة الزنا وعظم جرميته يف 

 نظر اإلسالم
ْ ﴿قال تعاىل:  ِ ِتْنيَ اْلَفاِحَشَة 

ْ
ْنُمكْ ۚ َوالِّٰىتْ اَي ىُِٕمكْ َفاْسَتْشِهُدْوا َعلَْهيِنَّ اَْربََعًة ِمّ

ۗ
 نَِّسا

ُ لَُھنَّ  ىُھنَّ اْلَمْوُت اَْو َجيَْعَل هللاّٰ ّٰ يََتَوفّٰ َ ْمِسكُْوُھنَّ ِيف اْلُبُيْوِت 
َ
َفِاْن َشِهُدْوا َفا

ُذْوُھَما ۚ َفِاْن اَتاَب  َسِبْيًال 
ٰ
ِتٰيِنَھا ِمْنُمكْ َفا

ْ
ْعِرُضْوا َعْهنَُما  ِۭانَّ َوالَّٰذِن اَي

َ
 َواَْصلََحا َفا

ِحـامْيً  ااًب رَّ َّ َ َ َاكَن     )١٦( ﴾هللاّٰ
ا: الزنا   .)١٧(الفاحشة: املراد 

قال اإلمام أبوبكر اجلصاص يف تفسري اآلية األوىل: "مل خيتلف السلف يف 
اآلية  أن ذلك كان حد الزانية يف بدء اإلسالم" مث يقول: "وعن ابن عباس يف هذه

ُذْوُھَما ۚ  ﴿ويف قوله تعاىل:
ٰ
ِتٰيِنَھا ِمْنُمكْ َفا

ْ
قال: كانت املرأة إذا زنت  ﴾َوالَّٰذِن اَي

حبست يف البيت حىت متوت، وكان الرجل إذا زىن أوذي بالتعيري وبالضرب 



 حد الزاني البكر والمحصن
    

169 

   )١٨( وبالنعال"
وقال اإلمام أبوبكر ابن العريب: "إن اجللد باآلية والرجم باحلديث نسخ 

  .)١٩( يذاء يف الرجال..."هذا اإل
يعترب اإلسالم الزنا من أكرب الكبائر فجاء ترتيبه بعد اإلشراك الزنا من أكبر الكبائر:

ِ ِالٰــًها ٰاَخَر َوَال ﴿باهللا وقتل النفس بغري احلق يف قوله تعاىل:  َ َال يَْدُعْوَن َمَع هللاّٰ ْ َوالَِّذ

 ُ َم هللاّٰ ۚن يَْقُتلُْوَن النَّْفَس الَِّىتْ َحرَّ ْ ُ ْ َ َّقِ َوَال 
ْ

   )٢٠(﴾  ِاالَّ اِبحل
قال اإلمام القرطيب يف تفسري هذه اآلية: "ودلت هذه اآلية على أنه ليس 

.)٢١(بعد الكفر أعظم من قتل بغري احلق مث الزنا"
أنه إذا سأله عبداهللا بن مسعود َأيُّ الذَّْنِب َأْعَظُم ِعْنَد  وعن النبي 

، قـُْلُت: ِإنَّ َذِلَك َلَعِظيٌم، قـُْلُت: »َتْجَعَل ِللَِّه ِندًّا، َوُهَو َخَلَقكَ  َأنْ «اللَِّه؟ قَاَل: 
، قـُْلُت: ثُمَّ َأيُّ؟ قَاَل: »ثُمَّ َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك َتَخاُف َأْن َيْطَعَم َمَعكَ «ثُمَّ َأيُّ؟ قَاَل: 

  .)٢٢( ثُمَّ َأْن تـَُزاِنَي ِبَحِليَلِة َجاِركَ «
  . )۲۳(اإلميان" قال: "إذا زىن الرجل خرج منه املرفوع أن النيب  وجاء يف احلديث

من شناعة هذه اجلرمية ونقمته قائال: "إذا ظهر الزنا يف قرية فقد  وحّذر النيب 
  . )٢٤(أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا"

  في ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه:الفصل الثاني
  تخريجها:ذكر األحاديث في الباب و 

  الحديث األول:
َرَة، َوزَْيِد ْبِن َخاِلٍد، َوِشْبٍل قَاُلوا: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه   َعْن أَِبي ُهَريـْ

نَـَنا ِبِكَتاِب اللَِّه، فـََقاَل َخْصُمُه  فَأَتَاُه رَُجٌل فَـَقاَل: أَْنُشُدَك اللََّه، ِإالَّ َقَضْيَت بـَيـْ
نَـَنا ِبِكَتاِب اللَِّه، َوْأَذْن ِلي َحتَّى َأُقوَل، قَاَل:  وََكاَن َأفْـَقَه ِمْنُه: اْقضِ  » . ُقلْ «بـَيـْ

قَاَل: ِإنَّ اْبِني َكاَن َعِسيًفا َعَلى َهَذا، َوِإنَُّه زََنى بِاْمَرأَتِِه، َفافْـَتَدْيُت ِمْنُه ِبِماَئِة َشاٍة 
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ُت َأنَّ َعَلى اْبِني َجْلَد ِماَئٍة َوتـَْغرِيَب َوَخاِدٍم، َفَسأَْلُت رَِجاًال ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم، فَُأْخِبرْ 
َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، : «�َعاٍم، َوَأنَّ َعَلى اْمَرَأِة َهَذا الرَّْجَم، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َنُكَما ِبِكَتاِب اللَِّه، اْلِماَئُة الشَّاُة َواْلَخاِدُم َردٌّ َعَلْيَك، َوَعَلى  اْبِنَك َجْلُد َألَْقِضَينَّ بـَيـْ
. )٢٥( ِماَئٍة َوتـَْغرِيُب َعاٍم، َواْغُد يَا أُنـَْيُس، َعَلى اْمَرَأِة َهَذا، فَِإِن اْعتَـَرَفْت فَاْرُجْمَها

  شرح الحديث:
(أنشدك اهللا إال قضيت يل بكتاب اهللا) معىن أنشدك وأسألك رافعا صويت،  - ١

  وقوله: بكتاب اهللا أي مبا تضمنه كتاب اهللا.
أفقه منه) قال العلماء: جيوز أنه أراد أنه باإلضافة أكثر فقها منه، وحيتمل  (وهو - ۲

أن املراد أفقه منه يف القضية لوصفه إياها على وجهها. وحيتمل أنه ألدبه واستئذانه 
يف الكالم. وحذره من الوقوع يف النهي يف قوله تعاىل ﴿ال تقدموا بني يدي اهللا 

  له: أنشدك اهللا، فإنه من جفاء األعراب.ورسوله﴾ خبالف خطاب األول يف قو 
  (عسيفا) العسيف هو األجري، ومجعه عسفاء كأجري وأجراء أو فقيه وفقهاء. - ۳
(على هذا) يشري إىل خصمه وهو زوج مزنية ابنه. وكان الرجل استخدمه فيما  - ٤

  حتتاج إليه امرأته من األمور  فكان ذلك سببا ملا وقع له معها.
نقذت ابين منه بفداء مائة شاة ووليدة، أي جارية، وكأنه زعم (فافتديت) أي أ - ٥

ا، فأعطاه ما أعطاه.   أن الرجم حق لزوج املزىن 
(الوليدة والغنم رد) أي مردودة. ومعناه جيب ردها إليك. ويف هذا أن الصلح  - ٦

  الفاسد يرد. وأن أخذ املال فيه باطل جيب رده. وأن احلدود ال تقبل الفداء.
يا أنيس) قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل: "واعلم أن بعث أنيس (واغد  - ٧

حممول عند العلماء من أصحابنا وغريهم على إعالم املرأة بأن هذا الرجل قذفها 
بابنه، فيعرفها بأن هلا عند حد القذف تتطالب به أو تعفو عنه إال أن تعرتف بالزنا 

ا كانت فال جيب عليه حد القذف بل جيب عليها حد الزن ا، وهو الرجم أل
برمجها، فرمجت. والبد  حمصنة. فذهب إليها أنيس، فاعرتفت بالزنا، فأمر النيب 
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من هذا التأويل ألن ظاهره أنه بعث إلقامة حد الزنا، وهذا غري مراد، ألن حد الزنا 
ال حيتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاين، استحب أن يلقن 

  . )٢٦(الرجوع
  داللة الحديث:

يف احلديث دليل على وجوب احلد على الزاين غري احملصن مائة جلدة  و
وعليه دل القرآن وأنه جيب عليه تغريب عام وهو زيادة على ما دل عليه القرآن. 
ودليل على أنه جيب الرجم على الزاين احملصن، وعلى أنه يكفي يف االعرتاف بالزنا 

  . )٢٧(كاممرة واحدة كغريه من سائر األح
  الحديث الثاني:

ُخُذوا َعنِّي، ُخُذوا : «َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
َعنِّي، َقْد َجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسِبيًال. اْلِبْكُر بِاْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوتـَْغرِيُب َسَنٍة، َوالثـَّيُِّب 

   )٢٨( الرَّْجمُ بِالثـَّيِِّب َجْلُد ِماَئٍة وَ 
  شرح الحديث:

(قد جعل اهللا هلن سبيال) إشارة إىل قوله تعاىل: {فامسكوهن يف البيوت حىت  - ١
أن هذا هو ذلك السبيل،  يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال} فبني النيب 

واختلف العلماء يف هذه اآلية. فقيل هي حمكمة وهذا احلديث مفسر هلا. وقيل: 
ية اليت يف أول سورة النور. وقيل: إن آية النور يف البكرين وهذه اآلية منسوخة باآل
  . )٢٩(يف الثيبني

(البكر بالبكر... والثيب بالثيب) ليس هو على سبيل االشرتاط، بل حد البكر  -2
هو اجللد والتغريب سواء زىن ببكر أو ثيب. وحد الثيب الرجم سواء زىن بثيب أم 

  . )٣٠(لذي خيرج على الغالبببكر. فهو شبه بالتقييد ا
  داللة الحديث:

ويف احلديث دليل على وجوب احلد على الزاين البكر مبائة جلدة ونفي 
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  سنة وعلى الثيب الزاين مبائة جلدة والرجم.
  الحديث الثالث:

َرَة، أَنَُّه قَاَل: َأَتى رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِميَن َرُسوَل اِهللا  ، َوُهَو َعْن أَِبي ُهَريـْ
َناَداُه، فـََقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، ِإنِّي زَنـَْيُت، فََأْعَرَض َعْنُه، فـَتَـَنحَّى فِ  ي اْلَمْسِجِد، فـَ

تِْلَقاَء َوْجِهِه، فـََقاَل َلُه: يَا َرُسوَل اِهللا، ِإنِّي زَنـَْيُت، فََأْعَرَض َعْنُه، َحتَّى ثـَنَّى َذِلَك 
، فـََقاَل: َعَلى نـَْفِسِه َأْرَبَع َمرَّاٍت َدَعاُه َرُسوُل اهللاِ َعَلْيِه َأْرَبَع َمرَّاٍت، فـََلمَّا َشِهَد 

" أَِبَك ُجُنوٌن؟ " قَاَل: َال، قَاَل: " فـََهْل َأْحَصْنَت؟ " قَاَل: نـََعْم، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا 
  ُ٣١( " اْذَهُبوا فَاْرُجُموه( .  

  شرح الحديث:
الذي أعرض عنه  (فتنحى تلقاء وجهه) أي حتول الرجل من اجلانب - ١

  النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اجلانب اآلخر.
(حىت ثىن ذلك عليه أربع مرات) هو بتخفيف النون أي كرره أربع  -2

  . )٣٢(مرات
  احلديث يشتمل على مسائل:داللة الحديث:
أنه وقع منه إقرار أربع مرات، فاختلف العلماء هل يشرتط تكرار  األولى:

  م ال. وليس هذا املوضع لبسط هذا الكالم.اإلقرار الزنا، أربعا أ
دلت ألفاظ احلديث على أنه جيب على اإلمام االستفصال عن  الثانية:

  . )٣٣(األمور اليت جيب معها احلد
  احلديث يدل على الرجم للزاين احملصن. الثالثة:
  الحديث الرابع:

َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: َسِمْعُت ال ِإَذا «، يـَُقوُل: �نَِّبيَّ َعْن أَِبي ُهَريـْ
َها، ثُمَّ ِإْن زََنْت  ْلَيْجِلْدَها الَحدَّ، َوَال يـُثـَرِّْب َعَليـْ َتبَـيََّن زِنَاَها، فـَ زََنْت َأَمُة َأَحدُِكْم، فـَ
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ْلَيِبْعَها  َتبَـيََّن زِنَاَها فـَ ْلَيْجِلْدَها الَحدَّ، َوَال يـُثـَرِّْب، ثُمَّ ِإْن زََنِت الثَّالَِثَة، فـَ َوَلْو ِبَحْبٍل فـَ
  . )٣٤( ِمْن َشَعرٍ 

  شرح الحديث:
ا، املبني يف اآلية، وهي قوله تعاىل  - ١ (فليجدها احلد) أي احلد الالئق 

  {فإذا أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب}.
  . )٣٥((وال يثرب عليها) التثريب التوبيخ واللوم على الذنب - ٢

  داللة الحديث:
ذ ا احلديث القائلون بعدم وجوب التغريب مع اجللد على الزاين استدل 

البكر لعدم ذكره يف احلديث. ويف احلديث مسائل أخرى ومينعنا عن التطرق إليها 
  عدم عالقتها مبوضوعنا يف هذا البحث.

  الحكم على األحاديث:
األحاديث كلها صحيحة ثابتة قد أخرجها الشيخان أو أحدمها وأصحاب 

  عة.السنن األرب
في األحكام الثابتة من هذه األحاديث واختالف أقوال العلماء :الفصل الثالث

  فيها
هذه األحاديث وردت يف حد الزاين وهو إما أن يكون بكرا أو حمصنا 

  ولكل منهما حكم خيصه.
  حد الزاني البكر غير المحصن: -أوال

اء يف اتفق الفقهاء على أن البكر احلر إذا زنا فإنه جيلد مائة جلدة سو 
اِىنْ َفاْجِلُدْوا ُلكَّ َواِحٍد ﴿ذلك الرجال والنساء لقول اهللا سبحانه وتعاىل  اِنَيُة َوالزَّ اَلزَّ

ْهنَُما ِماَئَة َجْلَدةٍ  . )٣٦(﴾ ِمّ
  واألحاديث تدل على ذلك أيضا.
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  الجمع بين الجلد والتغريب:
البكر  اختلف العلماء يف النفي، فهل جيمع بني اجللد والتغريب على الزاين

  أم ال؟
  مذهب الحنفية: -

قال احلنفية: ال يضم التغريب أي النفي إىل اجللد، ألن اهللا تعاىل جعل 
اجللد مجيع حد الزنا، فلو أوجبنا معه التغريب، كان اجللد بعض احلد. فيكون زيادة 
على النص، والزيادة عليه نسخ. وال جيوز نسخ النص خبرب الواحد. وألن التغريب 

  غرَّب على الزنا، لعدم استحيائه من معارفه وعيشرته.تعريض للم
فالنفي عندهم ليس حبد، وإمنا هو منكول إىل رأي اإلمام، إن رآي 

  . )٣٧(مصلحة يف النفي فعل كما أن له حبسه حىت يتوب
  استدل احلنفية مبا يلي:

قـَرَّ ِعْنَدُه أَنَُّه زََنى بِاْمَرَأٍة َأنَّ رَُجًال أَتَاُه فَأَ «،  �َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َعِن النَِّبيِّ - ١
ِإَلى اْلَمْرَأِة، َفَسأََلَها َعْن َذِلَك، فَأَْنَكَرْت َأْن  �َسمَّاَها َلُه، فـَبَـَعَث َرُسوُل اللَّهِ 

 َتُكوَن زََنْت، َفَجَلَدُه اْلَحدَّ َوتـَرََكَها
. قالوا: لو كان التغريب واجبا ملا أخل به  )٣٨(

  .النيب 
"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" لكون عدم ذكر التغريب فيه، وهو  حديث -٢

  ناسخ للتغريب.
  مذهب المالكية واألوزاعي: -

ا ال  قالوا: جيب تغريب البكر احلر الزاين، دون املرأة البكر احلرة الزانية فإ
ا عورة   . )٣٩(تغرب أل

  مذهب الشافعية والحنابلة: -
 اجللد والنفي أو التغريب عاما ملسافة قال الشافعية واحلنابلة جيمع بني

 تقصر فيها الصالة، ولكن ال تغرب املرأة وحدها بل مع زوج أو حمرم لقول النيب 



 حد الزاني البكر والمحصن
    

175 

    . )٤٠(" َال ُتَساِفُر اْلَمْرَأُة ِإالَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ  "
وقد حكى القول بذلك صاحب البحر عن اخللفاء األربعة وزيد بن علي 

والشافعي وأمحد  - يف الرجل دون املرأة-لى والثوري ومالك والصادق وابن أيب لي
  وإسحاق وحيىي وأحد قويل الناصر رمحهم اهللا تعاىل.

وقد ادعى حممد بن نصر يف كتاب اإلمجاع االتفاق على نفي الزاين البكر 
  . )٤١(إال عن الكوفيني

  استدل اجلمهور مبا يلي:
"البكر بالبكر جلد مائة ونفي حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه وفيه:  - ١

سنة" (تقدم خترجيه) إال أن الشق الثاين من هذا احلديث غري معمول به عند هؤالء 
  وغريهم، وقالوا بوجوب الرجم على احملصن دون اجللد.

فيها على الولد األجري جبلد مائة وتغريب  قصة العسيف اليت قضى النيب  - ٢
  عام، وعلى املرأة بالرجم.

قضى فيمن زنا ومل حيض  يب هريرة رضي اهللا عنه: "أن رسول اهللا وحديث أ- ٣
  .)٤٢( عليهبنفي عام وإقامة احلد 

فالصديق غرب إىل  -ومل ينكره أحد-واستدلوا أيضا بعمل اخللفاء الراشدين - ٤
فدك، والفاروق إىل الشام، وعثمان إىل مصر، وعلي إىل البصرة رضوان اهللا تعاىل 

  .)٤٣(عليهم أمجعني
  قول الراجح:ال

لوضوح النصوص  -أعين القول األخري-القول الراجح هو قول اجلمهور 
  الصحيحة الثابتة الدالة على إثبات تغريب عام.

  الرد على الحنفية:
  أما قول احلنيفة وأدلتهم فيجاب عنها مبا يلي:

جياب عن قوهلم أن النفي أو التغريب مل يذكر يف القرآن وهو زيادة عليه 
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ر التغريب يف آية اجللد ال يدل على مطلق العدم، وقد جاء ذكر بأن عدم ذك
التغريب يف األحاديث الصحيحة باتفاق أهل العلم وهي مفسرة للقرآن، وليس بني 
هذا الذكر يف احلديث وبني عدمه يف اآلية منافاة، وما أشبه هذا االستدالل مبا 

ه مل يذكر يف كتاب استدل به اخلوارج على عدم ثبوت رجم احملصن فقالوا: ألن
  . )٤٤(اهللا

وما أحسن ما قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا تعاىل ردا عليهم: "واحلاصل 
أن أحاديث التغريب جتاوزت حد الشهرة املعتربة عند احلنفية فيما ورد من السنة 
ا مبراحل   زائدة على القرآن، فليس هلم معذرة عنها بذلك وقد عملوا مبا هو دو

صوء بالنبيذ ومها زيادة على ما كحديث نقض الوضوء بالقهقهة، وحديث جواز الو 
ا املؤيد عليه أن يكون جمزئا حىت تتجه  يف القرآن وليست هذه الزيادة مما خيرج 

  . )٤٥(دعوى النسخ"
وأما استدالهلم حبديث سهل بن سعد عند أيب داود، وحديث "إذا زنت 
أمة أحدكم..." فأجاب عن ذلك اإلمام الشوكاين حيث قال: "فيجاب عنه 

أن يكون ذلك قبل مشروعية التغريب، غاية األمر احتمال تقدمه وتأخره باحتمال 
على أحاديث التغريب، واملتوجه عند ذلك املصري إىل الزيادة اليت مل تقع منافية 
للمزيد، وال يصلح ذلك للصرف عن الوجوب إال على فرض تأخره ومل يعلم، 

مر أنا لو سلمنا تأخر وهكذا يقال يف حديث: "إذا زنت أمة أحدكم..." وغاية األ
حديث األمة عن أحاديث التغريب كان معظم ما يستفاد منه أن التغريب يف حق 
اإلماء ليس بواجب وال يلزم ثبوت مثل ذلك يف حق غريها، أو يقال: إن حديث 
األمة املذكور خمصص لعموم أحاديث التغريب مطلقا على ما هو احلق من أنه يبين 

تأخر أو قارن، ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم العام على اخلاص تقدم أو 
الوجوب يف اخلاص ال باعتبار عدم الثبوت مطلقا، فإن جمرد الرتك ال يفيد مثل 

  . )٤٦(ذلك
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وجياب عن قول مالك واألوزاعي أنه ال تغريب على امرأة بأن ظاهر 
  أحاديث التغريب ثابت يف الذكر واألنثى وكذلك ال فرق بني احلر والعبد.

  اد بالتغريب:المر 
ظاهر األحاديث املذكورة يف الفصل الثاين أن التغريب هو نفي الزاين عن 
حمله سنة، وإليه ذهب مالك والشافعي وغريمها. والتغريب يصدق مبا يطلق عليه 
اسم الغرابة شرعا، فال بد من إخراج الزاين عن احملل الذي ال يصدق عليه اسم 

  . )٤٧(الغربة فيه، قيل وأقله مسافة قصر
  حد الزاني المحصن:

، بدليل ما ثبت  )٤٨(اتفق العلماء على أن حد الزاين احملصن هو الرجم
  .)٤٩(بنص القرآن حلديث عمر عند اجلماعة، ويف السنة املتواترة واإلمجاع واملعقول

  قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا تعاىل:
ه غري واجب، "أما الرجم فهو جممع عليه، وحكى يف البحر عن اخلوارج أن 

وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العريب، وحكاه أيضا عن بعض املعتـزلة كالنظام 
وأصحابه وال مستند هلم إال أنه مل يذكر يف القرآن وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة 

  .)٥٠(املتواترة اجملمع عليها"
  استدل الفقهاء على وجوب الرجم للزاين احملصن مبا يلي:

" َال َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ بِِإْحَدى للَِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َعْبَد ا -١
  .)٥١(َثَالٍث: الثـَّيُِّب الزَّاِني، َوالنـَّْفُس بِالنـَّْفِس َوتَاِرٌك ِلِديِنِه اْلُمَفاِرُق ِلْلَجَماَعةِ 

"واغد يا لرجل من أسلم:  قصة العسيف الذي زنى بامرأة فقال الرسول  - ٢
  ".أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عند مسلم وأيب داود والرتمذي وفيه:  - ٣
   ".الثـَّيُِّب بِالثـَّيِِّب َجْلُد ِماَئٍة َوالرَّْجمُ  "
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ًدا بِاْلَحقِّ، ِإنَّ اللََّه بَـ  َعِن اْبِن عبَّاٍس، قَاَل: قَاَل ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  - ٤ َعَث ُمَحمَّ
َوأَنـَْزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب، َفَكاَن ِممَّا َأنـَْزَل اللَُّه آيَُة الرَّْجِم، فـََقَرْأنَاَها، َوَعَقْلَناَها، 

َناَها، رََجَم َرُسوُل اللَِّه  ، َورََجْمَنا بـَْعَدُه، َوَأْخَشى ِإْن طَاَل بِالنَّاِس َزَماٌن َأْن َوَوَعيـْ
َزَلَها  يـَُقولَ  قَاِئٌل: َواللَِّه َما َنِجُد آيََة الرَّْجِم ِفي ِكَتاِب اللَِّه، فـََيِضلُّوا بِتَـْرِك َفرِيَضٍة أَنـْ

اللَُّه، َوالرَّْجُم ِفي ِكَتاِب اللَِّه َحقٌّ َعَلى َمْن زََنى ِإَذا ُأْحِصَن ِمَن الرِّجاِل والنَِّساء 
  .)٥٢("ْلَحَبُل، َأِو االْعِتَرافُ ِإَذا قَاَمِت البَـيـَِّنُة، َأْو َكاَن ا

وهناك أحاديث أخرى تدل على وجوب حد الرجم للزاين احملصن يطول 
  البحث بذكرها.

واملعقول يوجب مثل هذا العقاب ألن زنا احملصن غاية يف القبح، فيجازى 
  .)٥٣(مبا هو غاية من العقوبات الدنيوية

  الجمع بين الجلد والرجم: -
م قد اختلفوا يف إضافة إن الفقهاء إن اتفقو  ا على وجوب الرجم للزاين احملصن فإ

اجللد إليه. فذهب اإلمام ابن حزم وإسحاق بن راهويه وعن التابعني احلسن 
البصري إىل أن احملصن جيلد مائة جلدة مث يرجم حىت ميوت، فيجمع له بني اجللد 

 رسول اهللا والرجم. واستدلوا مبا رواه عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن 
:"الثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ومبا جاء عن علي رضي اهللا عنه: "أنه جلد )٥٤(

  شراحة يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة ورد فيها اجلمع بني الرجم واجللد.
رمحهم اهللا تعاىل: "ال جيتمع  )٥٧(والشافعي )٥٦(ومالك )٥٥(وقال أبو حنيفة

  د خاصة".اجللد والرجم وإمنا الواجب اجلل
وعن اإلمام أمحد روايتان: أحدمها جيمع بينهما، وهذا أظهر الروايتني، 
واختارها اخلرقي، واألخرى ال جيمع بينهما ملذهب اجلمهور، واختارها ابن 

  . )٥٨(حامد



 حد الزاني البكر والمحصن
    

179 

رجم ماعزا والغامدية... ومل جيلد واحدا منهما،  واستدلوا بأن النيب 
رمجها" ومل يأمر باجللد وهذا آخر ألنيس األسلمي: "فإن اعرتفت فا وقال 

فيكون ناسخا ملا سبق  -وهو متأخر يف اإلسالم- األمرين، ألن أبا هريرة قد رواه 
مث رجم الشيخان أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف  - اجللد والرجم-من احلدين 

، وقالوا إن عدم ذكر اجللد يف هذه  )٥٩(خالفتهما ومل جيمعا بني اجللد والرجم
  يث يدل على عدم وقوعه وعدم وقوعه يدل على عدم وجوبه.األحاد

  رأي الشيخ ولي اهللا الدهلوي:
يرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض، وأنه ال ناسخ وال منسوخ، وإمنا األمر 
يفوض إىل احلاكم، قال: "الظاهر عندي أنه جيوز لإلمام "احلاكم" أن جيمع بني 

. واحلكمة يف رجم القتصار النيب اجللد والرجم، ويستحب له أن يقتصر علىال
ذلك أن الرجم عقوبة تأيت على النفس، فأصل الزجر املطلوب حاصل به، واجللد 

   )٦٠(زيادة عقوبة مرخص يف تركها، فهذا هو وجه االقتصار على الرجم عندي
  رأي اإلمام الشوكاني: -

د على إن اإلمام الشوكاين رمحه اهللا تعاىل قد رجح الرأي للفريق األول ور 
  الفريق الثاين مبا يأيت:

إن األحاديث الصحيحة الصرحية ورد فيها اجلمع بني اجللد والرجم وال  -١
سيما وردت هذه األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مقام البيان والتعليم 

  ألحكام الشرع على العموم.
  أن املثبت أوىل من النايف. يعين حديث املاعز والغامدية. - ٢
ال يليق لعامل أن يدعي نسخ احلكم الثابت كتابا وسنة مبجرد ترك  - ٣

الراوي لذلك احلكم يف قضية عني ال عموم هلا. وقد مجع على رضي اهللا عنه اجللد 
  والرجم فكيف خيفى على مثله الناسخ وعلى من حبضرته من الصحابة األكابر؟

دم الوقوع، وأجاب عن اعرتاضهم األخري مبنع كون عدم الذكر يدل على ع
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مل ال يقال إن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية باجللد، وأيضا عدم 
الذكر ال يعارض صرائح األدلة القاضية باإلثبات، وعدم العلم ليس علما بالعدم 

  . )٦١(ومن علم حجة على من مل يعلم
  خاتمة البحث

.فالنتائج اليت أمحد اهللا تعاىل على توفيقه إلكمال هذا البحث املتواضع
  توصلت إليها من خالل دراسة هذا املوضوع كما يلي:

إن الزنا هو: "أن يأيت رجل وامرأة بفعل اجلماع بغري أن تكون بينهما  -١
عالقة الزوجية املشروعة". واتفقت األديان السماوية الثالثة على حترميه. وإنه من 

  أكرب الكبائر.
احلر أنه جيلد مائة جلدة، وعلى  اتفق الفقهاء على حد الزاين البكر -٢

  أن حد الزاين احملصن هو الرجم بأدلة صحيحة صرحية من القرآن والسنة.
واختلفوا يف اجلمع بني اجللد والتغريب للزاين البكر ويف اجلمع بني  -٣

الرجم واجللد والراجح يف كلتا املسألتني هو اجلمع، وإن ذهب اجلمهور إىل عدم 
  لد.اجلمع بني الرجم واجل
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  الهوامش واإلحاالت
  ٢/٤٣٣األفريقي، ابن منظور،لسان العرب،احمليط،دار لسان العرب بريوت، ص:)١
أبوبكر مسعود الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتاب العريب بريوت، )٢

  ٣٣/ ٧هـ ، ص: ١٣٩٤
 ٢٠/٤النووي، اجملموع شرح املهذب، دار الفكر، ص:)٣
بل، اإلقناع يف فقه، شرف الدين موسى احلجاروي املقدسي، مكتبة الفارايب، أمحد بن حن)٤

  ٢٥٠/ ٤ص: 
  ٢/٤٣٣حممد بن رشد، بداية اجملتهد، طبع: مطبعة البايب احلليب مبصر، ص:)٥
 رأس الذكر)٦
 خبالف فرج الزوجة فإنه حالل)٧
 فتخرج فروج احليوانات)٨
 بهة ال حد فيهفاجلماع الذي حيدث بسبب النكاح الذي فيه ش)٩
  ٢/٣٦٢هـ، ص:١٤٠٧،، بريوتالسيد السابق، فقه السنة، طبع:دار الكتاب العريب)١٠
 ٢/٣٢الكتاب املقدس، ص:)١١
  ٣١ص:نقال من كتاب"التدابري الواقية من الزنا"،٣/١٣٦ص:املصدر السابق،)١٢
 ٣١اإلسراء:)١٣
  ٣٣٨/ ٢ن، ص:الزخمشري، حممود بن عمرو، الكشاف، طبع: انتشارات آفتاب طهرا)١٤
 ٣/٣٠٠أبوبكر اجلصاص، أحكام القرآن، طبع: دار الفكر بريوت ص:)١٥
 ١٦-١٥النساء:)١٦
 ٨٣/ ٥هـ ، ص:١٣٨٧القرطيب، حممد بن أمحد، أحكام القرآن، دار الكتاب العريب،القاهرة،)١٧
 ٢/١٠٥أحكام القرآن،للجصاص ص:)١٨
 ١/٤٦٥أحكام القرآن،للقرطيب ص:)١٩
 ٦٨الفرقان:)٢٠
 ١٣/٧٦كام القرآن، للقرطيب، ص:أح)٢١
متفق عليه: البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري(مع الفتح)، طبع:دار )٢٢

، ومسلم، أبو ٧٥٣٢، رقم احلديث: ١٠١٤/ ٢املعرفة، يريوت، كتاب التوحيد، ص: 
ار احلسن مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم،  بتحقيق حممد فؤاد عبدالباقي، طبع:د

  ٢٥٨رقم احلديث:  ١/٦٣إحياء الكتب العربية، كتاب اإلميان، ص:
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هـ، كتاب ١٣٩١أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، طبع:دار احلديث بريوت،)٢٣
  السنة، باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه.

طبع:دار حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني، )٢٤
 الكتب العلمية، بريوت، لبنان، كتاب البيوع، باب أرىب الربا عرض الرجل املسلم،

  .٢/٣٧ص:
/ ٥البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ص: )٢٥

. ومسلم، واللفظ له، كتاب احلدود، باب من اعرتف ٢٦٩٦-٢٦٩٥، رقم احلديث:٣٠١
 .١٦٩٧، رقم احلديث:١٣٢٤/ ٣على نفسه بالزنا، ص: 

  ٢١٠/ ١١وشرح النووي، ص:،٣/١٣٢٥حاشية صحيح مسلم لفؤاد عبدالباقي، ص:)٢٦
حممد بن إمساعيل الصنعاين، سبل السالم شرح بلوغ املرام، طبع:دار الكتاب العريب، بريوت، )٢٧

  ٨/ ٤ص: 
  .١٦٩٠، رقم احلديث:٣/١٣١٦مسلم، كتاب احلدود، باب حد الزنا، ص:)٢٨
ومعامل  ٣/١٣١٦ي الدين بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، طبع:دار الفكر، ص:حم)٢٩

  ٥٦/ ٤التـزيل مع سنن أيب داود، ص: 
 ٣/١٣١٦املصدر السابق األول، ص:)٣٠
، رقم  ٩/٣٨٩البخاري، كتاب الطالق، باب يف اإلغالق والكره والسكران، ص:)٣١

، ١٣١٨/ ٣لى نفسه بالزنا،ص: ، ومسلم، كتاب احلدود، باب من اعرتف ع٥٢٧احلديث:
  .١٦٩١رقم احلديث:

 ٣/١٣١٦النووي، شرح صحيح مسلم، ص:)٣٢
 ٤/١٣سبل السالم، ص:)٣٣
، رقم ١٦٥/ ١٢البخاري، كتاب احلدود، باب ال يشرب على األمة إذا زنت، ص:)٣٤

، ومسلم، كتاب احلدود، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا، ٦٨٣٩احلديث:
  .١٧٠٣حلديث: رقم ا ٣/١٣٢٧ص:

 ٣/١٣٢٨نفس املصدر السابق، ص:)٣٥
 ٢النور:)٣٦
  ٣٧/ ٦هـ ، ص: ١٤٠٩وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، طبع:دار الفكر بريوت،)٣٧
 .٤٤٣٧، رقم احلديث: ٤/٥٨٦أبو داود،كتاب احلدود، باب رجم ماعز بن مالك، ص:)٣٨
 ٤/٣٩٨وت، ص:مالك بن أنس، املدونة الكربى ، طبع:دار الفكر بري )٣٩
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البخاري، كتاب اجلهاد، باب من اكتتب يف حنني فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر، )٤٠
  ٣٠٠٦، رقم احلديث:١٤٤/ ٦ص: 

، ٧/١٠١ص: الشوكاين، حممد بن على،نيل األوطار، طبع:مطبعة مصطفى البايب مبصر،)٤١
١٠٠ 

 ٢٦٩٦-٢٦٩٥البخاري: رقم احلديث:)٤٢
 ٢/٣٦٤ص:نيل األوطار، وفقه السنة،)٤٣
هـ، ١٣٩١حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين، امللل والنحل، طبع:مطبعة مصطفى البايب مبصر)٤٤

عبدالقادر بن طاهر البغدادي، الفرق بني الفرق، طبع:دار املعرفة بريوت،  ،١٢١/ ١ص: 
  ٧٤ص: 

 ١٠١-٧/١٠٠نيل األوطار، ص:)٤٥
 املصدر السابق)٤٦
 املصدر السابق)٤٧
جارة، وهي احلجارة الضخام وكل رجم يف أحاديث احلد معناه: القتل أصله: الرمي باحل)٤٨

(مبارك بن حممد الشهري بإبن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، طبع:املكتبة 
  )٢٠٥/ ٢العلمية بريوت، ص: 

، حممد بن عبدالواحد ٩/٣٧حممد بن أمحد السرخسي، املبسوط، طبع:دار املعرفة، ص:)٤٩
 ٢٢٤/ ٥ بابن اهلمام احلنفي، فتح القدير شرح اهلداية، طبع:دار الفكر بريوت، ص: الشهري

 ٧/١٠٢نيل األوطار، ص:)٥٠
رواه البخاري ومسلم، وروي بألفاظ أخرى عن عثمان وعائشة وأيب هريرة وجابر وعمار بن )٥١

احلديث  ياسر (عبداهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي، نصب الراية ألحاديث اهلداية، طبع:دار
 )٣١٧/ ٣هـ ، ص: ١٣٢٩القاهرة،

، رقم ١٤٤/ ١٢البخاري، كتاب احلدود، باب رجم احلبلى يف الزنا، ص:)٥٢
، رقم ١٣١٧/ ٣،ومسلم،كتاب احلدود، باب رجم الثيب يف الزنا، ص: ٦٨٣٠احلديث:
  ،٤٤١٨/ رقم احلديث:٤،وأبوداود، كتاب احلدود، باب يف الرجم، ص: ١٦٩١احلديث:

الرتمذي، سنن الرتمذي،كتاب احلدود، باب ما جاء يف حتقيق الرجم،  حممد بن عيسى
  .١٤٣٢، رقم احلديث: ٣٨/ ٤هـ ، ص: ١٤٠٨طبع:دار الكتب العلمية، بريوت،

 ٦/٤١انظر الفقه اإلسالمي وأدلته، ص:)٥٣
 ١٧٤/ ١٢هـ،ص: ١٤٠٨علي بن أمحد،ابن حزم، احمللى اآلثار، دار الكتاب العربية بريوت،)٥٤
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 ٥/٢٢٦مام،فتح القدير، ص:ابن اهل)٥٥
 ٤/٣٩٧املدونة الكربى، ص:)٥٦
 ٢٠/١٤اجملموع، ص:)٥٧
 ٩/٣٧عبداهللا بن أمحد، ابن قدامة، طبع: مكتبة القاهرة ، ص:)٥٨
 ٢/٣٧٠فقه السنة، ص:)٥٩
 ١٥٥الدهلوى، شاه ويل اهللا، حجة اهللا البالغة ، ص:)٦٠
 ٧/١٠٣نيل األوطار، ص:)٦١

  



 حد الزاني البكر والمحصن
    

185 

  المصادر والمراجع
    لقرآن الكريم.ا )١
   ، اإلمام أبوبكر اجلصاص، ط دار الفكر بريوت.أحكام القرآن)٢
، اإلمام أبوبكر حممد بن عبداهللا املعروف بابن العريب، بتحقيق حممد أحكام القرآن)٣

 هـ.١٤٠٨عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية بريوت، 
  

جاروي املقدسي، ، شرف الدين موسى احلاإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل)٤
بتصحيح عبداللطيف حممد موسىي السبكي، املطبعة املصرين باألزهر، ط مكتبة الفارايب.

  

، اإلمام أبوبكر مسعود الكاساين، دار الكتاب العريب بداية الصنائع في ترتيب الشرائع)٥
 هـ١٣٩٤بريوت، 

  

   ، اإلمام حممد بن رشد، مطبعة البايب احلليب مبصر.بداية المجتهد)٦
، اإلمام أبو عبداهللا حممد بن أمحد القرطيب، دار الكتاب العريب، الجامع ألحكام القرآن)٧

 هـ.١٣٨٧القاهرة، 
  

، سليمان بن األشعث، بتحقيق عزت عبيد الدعاس، دار احلديث بريوت، سنن أبي داود)٨
 هـ.١٣٩١

  

عبدالباقي، دار ، أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزويين، بتحقيق حممد فؤاد سنن ابن ماجه)٩
 الريان للرتاث.

  

، أبو عيسى حممد بن عيسى، بتحقيق كمال يوسف احلوت، دار الكتب سنن الترمذي)١٠
 هـ.١٤٠٨العلمية، بريوت، 

  

، أمحد بن عبدالرمحن أبو عبدالرمحن، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة، دار سنن النسائي)١١
 البشائر اإلسالمية بريوت.

  

، حممد بن إمساعيل الصنعاين، بتحقيق فؤاد أمحد زمريل، مرامسبل السالم شرح بلوغ ال)١٢
 دار الكتاب العريب، بريوت.

  

   ، أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي، دار الفكرشرح صحيح مسلم)١٣
   حممد بن إمساعيل البخاري، دار املعرفة يريوت صحيح البخاري (مع الفتح))١٤
قشريي، بتحقيق حممد فؤاد عبدالباقي، ، أبو احلسن مسلم بن احلجاج الصحيح مسلم)١٥

 دار إحياء الكتب العربية.
  

   هـ.١٤٠٧، للسيد السابق، دار الكتاب العريب بريوت، فقه السنة)١٦
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   هـ.١٤٠٩، الدكتور وهبه الزحيلي، دار الفكر بريوت، الفقه اإلسالمي وأدلته)١٧
داحلميد، دار املعرفة ، عبدالقادر بن طاهر البغدادي، بتحقيق حممد عبالفرق بين الفرق)١٨

 بريوت.
  

، حممد بن عبدالواحد الشهري بابن اهلمام احلنفي، دار الفكر فتح القدير شرح الهداية)١٩
 بريوت.

  

   ، أبو قاسم حممود بن عمرو الزخمشري، طبع انتشارات آفتاب طهران.الكشاف)٢٠
   ، ابن منظور األفريقي، دار لسان العرب بريوت.لسان العرب المحيط)٢١
   ، للنووي، دار الفكر.مجموع شرح المهذبال)٢٢
   ، حممد بن أمحد السرخسي، دار املعرفة.المبسوط)٢٣
، أبو حممد علي بن أ؛مد الشهري بابن حزم، بتحقيق الدكتور عبدالقادر المحلى اآلثار)٢٤

 هـ.١٤٠٨سليمان البغدادي، دار الكتاب العربية بريوت، 
  

   هـ.١٣٤٩وأوالده مبصر  ، مطبعة احلليبمؤطا اإلمام مالك بن أنس)٢٥
   ، مالك بن أنس، دار الفكر بريوت.المدونة الكبرى)٢٦
، حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين، بتحقيق حممد سعيد كيالين، مطبعة الملل والنحل)٢٧

 هـ.١٣٩١مصطفى البايب مبصر 
  

بة ، أبو حممد عبداهللا بن أمحد الشهري بابن قدامة، بتحقيق حممد عبدالوهاب، مكتالمغني)٢٨
 القاهرة.

  

، أبو حممد عبداهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي، دار نصب الراية ألحاديث الهداية)٢٩
 هـ.١٣٢٩احلديث القاهرة، 

  

، أبو السعادات املبارك بن حممد الشهري بابن األثري النهاية في غريب الحديث واألثر)٣٠
 اجلزري، بتحقيق طاهر أمحد الزاوي، املكتبة العلمية بريوت.

  

    بن علي الشوكاين، مطبعة مصطفى البايب مبصر. حممد األوطار نيل)٣١
  

******************** 
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