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Abstract:
Occidentals, in antagonism to Islam, propagate that Law of Jinai
is too stringent and rigid. For the reason that in Islam, a living
human being is stoned to death, his hands and legs are cut into
pieces, and that he is hanged. Some of our modern Muslims have
been impressed of the same propaganda and are trying to alter
the Islamic set of laws; they further misinterpret the laws
ordained in this regard. The fact is that every Islamic law,
especially the law of Jinai, is in favour of human beings, having
such qualities which laws of the other religions lack. For
example, Islam has provided clear distinction between Had and
penalty. In Islam, the purpose of punishment is to reform and
these Hadoods are not enforced unless the doubts are cleared.
This comprehensive provisionary role of Islam is over sighted by
the occidental Scholars.

………………………………………………...

 وصانع،  خلا رححتا،احلمد هلل العلي القادر القوي القاهر الرحيم الغاارر الرارا التاا ر
، ونااريرا، والتااالف ىلااب اث عااو بش ا ا،  والصااال، وكاارف رعفااا، وأبصاار رتاار، وقاادر رغفاار، رااح ق
 حمماد: وثا الشا ه، ورا التاافه، وأزاح اجلهالااة،ذننااه وسارانا منا ا رحوالاة الد لااة
وداىياا ىل
. وأصحابه اثصطفني األخيار، وىلب آله األبرار،سيد اثرسلني
(وبع ا ااد) رق ا ااد أ ر أها ا ا الغ ا اارق يف ه ا اار الق ا اارون األخ ا ا اغ ا ال ا ااد التشا ا اريع اجلن ا ااائي
 رإهنااا وناام رناام ىلنتااان حااي ح ا، والعيااانلهلل،  أبن أحرامااه قاسااية أ ااد القتاااو،اإلسااالمي
 رشاارىوا، وقاادأتثر هباارابعا اثنتمااني ىل اإلسااالف، وصاال ه ىلااب ا شا ة، وقطااع يااد ورنلااه،ميااوت
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حيررااون أحراااف الشاريعةا الد  ،ويتااحولون يف النصااوو الاوارد يف هاارا الشااان أتويااالت لرد مي هااا
اثراق العلماي التاليم ،كاحن أحرامهاا اجلنائياة وصامة يف ن اني اإلساالف يرياد هاء ن أن يغتالوها
أو ميحوها هبر التحويالت ال ارد .
واحل أن الشريعة اإلسالمية م أكثرالتشريعات مروناة يف أحرااف اجلنااايت ،رإهناا حتادد
العق ااولت ،كتش اريع أب اادي خال ااد ،ىل يف ن ارائم صصوص ااة جي اااوز ى ااددها الت ا عة ،وه ااي ن ارائم
القت ا  ،والت اارقة ،وا رابااة ،وال اازا ،والقاارف ،و اارق ا ماار ،وال اارد  ،و ركااد حتدي ااد العق ااولت يف
اجل ارائم س اواها ،وهااي أكثاارم أن حتصااب ىل حاااكم ك ا زمااان ومرااان ،ري وزللحاااكم بعاادالنظريف
أحوال القضية اثعروالةلديه ،أن يرك اجلاين بعد نظر رر  ،أوهتديد و ريد ،وجيوزله أن حيرم
ىلياه اايناسا ه ما ىقوباة أخار  ،صالة لزنار وردىاه ىا ار رااق اجلرمياة مار أخار  ،حا لوباادا
للح اااكم أن اجل ا ااين مم ا ا يرن ااب ص ااالحه ،وخيش ااب من ااه ،أن يت اار رت اااد ىل أىض ااان ا تم ااع
األخري  ،ناز أن حيرم ىليه لثوت واإلىداف.
وبع ااد ه اارا التمهي ااد أنكرن اار م ا مي ازات التش اريع اجلن ااائي يف اإلس ااالف وخصائص ااه ال ا
وند يف شريع سوا .
 :1تقسيم العقوابت إىل حدوتعزير:
ىلن الشريعة اإلسالمية قد قتمد العقولت اجلنائية ىل حد و عزير.
األل ف

:راحلااد هااو ماقاادرت الشاريعة مقاادار وكيفيتااه أبحراااف القاارآن ،والتاانة ،0و قاادير

أباادي خالااد ،يتااع ألحااد م ا احلراااف ،أو القضااا  ،أو اجلماىااة م ا لااا الن اواق و ا أن
حيد ريه غ ا للزايد أو النقصان ،وهي ىقوبة اجلرائم التاتة الا نكرهتاا لرام ،ونكار اإلمااف ويل
الدهلوي  5نلك يف كتابه ح ة ال الغة.0
ب :م ااا يق اادر الش اريعة مق اادار  ،وكيفيت ااه ،وىلمن ااا روال ااد ق اادير ىل ح اااكم ك ا زم ااان
ومرااان ،ريختارلل اااين ماباادا لااه ما العقااولت اثناس ا ة لزناار  ،وردىااه ،وىلن الزناار والاارديف يف مث ا
هر اجلناايت خيتلف لختالف اجلااين ،واخاتالف أحاوال اجلناياة ،واخاتالف ال يئاات الات ر رام
ريهااجلناية ،رران م حرمة التشاريع اإلساالمي أن يقادر ريهاا ىقوباة متاتقر ق ا أي غا ،
لئال يضي األمر ىلب احلاكم ،ويل ح ىل التشديد يف موالاع التخفياف ،أو ىلاب العراا ،ولارلك
نكاار الفقهااان أن التعزياار خيااتض للضاارق ،با قااد يرااون بااه ،وقااديرون للصاافة ،وبفاارك األنن،
وقديرون للرالف العنيف ،وقديرون بنظرالقاالي ىلليه بونه ى وس.4
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قال الراساين:2وم مشائخنا ما ر ام التعزيار ىلاب مرا ام النااس ،رقاال :التعاازير ىلاب
أربعة مرا م:
 -0األ راف ،وهم الدهاقون والقواد - 5 .و عزيرأ راف األ راف ،وهم العلمان والفقهان.
 -0و عزير األوساط ،وهم التوقية - 4 .و عزير األختان ،وهم التفلة.
رتعزياار أ اراف األ اراف لإلىااالف ا اارد ،وهااو أن ي عااق القاالااي أمينااه ىلليااه ،ريقااول لااه:
بلغين أنك فع كراوكرا.
و عزي اار األ ا اراف لإلى ااالف واجل اار ىليل القاال ااي ،واثوانه ااة و عزي اار األوس اااط :اإلى ااالف،
واجلرىل القاالي ،واحل ا.
و عزياار التاافلة:اإلىالف ،واجلاار ،واحلا ا ،والضاارق ،ألن اثقصااود ما التعزياار هااو الزناار،
وأحوال الناس يف ا نزنار ىلب هر اثرا م.6
وليا اثراد م نلك أن هر اثرا م معينة جيوز للقاالي أن يعادوها ،رالجياوزأن يعازر
األ راف للضارق ،واحلا ا ،كماا رهام بعاا النااس ،وىلمناا هارا متثيا لتفااوت النااس يف ا نزناار،
واثقصااود أن يعاازر ك ا نااان اااا يناساام حالااه ،رااإن حص ا ا نزنااار بعقوبااة أدى ،يت اااوزىل
األىلب ،ولر القاالي ىلن رأ أن اجلااين ىلاب كوناه ما األ اراف ينزنار ىل للضارق واحلا ا،
أو حيص العرب والنرال ىل بعقوبة أ د ،رله أن خيتار ما ان م عزير.3

هل جيوز للقاضي أن يعزر أبكثرمن جلدات احلدود؟

اختل الفقهاء يف هذه املسئلة:

رقااال اإلماااف أ ااد 3يف روايااة ،وىلسااحاق ب ا راهويااه ،3والليااق با سااعد :03جيااوز التعزياار
أبكثاار ما ىشاار أس اواط ،00ألن رسااول صاالب ىليااه وساالم قااال :جيلااد أحااد رااوق ىشاار
أس اواط ىل يف حااد م ا حاادود  ،05وأخاارب اب ا مانااة ى ا أ هرياار رالااي ىنااه قااال :قااال
رسول صلب ىليه وسلم :عزروا روق ىشر أسواط.00
وق ااال احل ااارق العت ااقالين:احلديق األول حمم ااول ىل ااب التحدي اام الص ااادرم ا ا ال ااو ،
كالتيد بضرق ى د  ،والزوب ىلمرأ ه ،واألق ولد  ،04واختار الشيخ التهانوي.02
وأماح ااديق ابا ا مان ااة :رف ااي س ااند ى اااد با ا كثا ا الثقف ااي ،وهوال ااعيف ألن ابا ا مع ااني
يقول:ى اد ب كث ليا حديثه بشيئ.06وقال ال خاري:ى ااد با كثا الثقفاي ال صاري سار مراة،
ركو .03وقال أبوداؤد:هو مروك احلديق.03
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وقااال أبوحنيفااة ،03ومالااك ،53والشااارعي ،50جتااوزالزايد ىلااب العشاار يف التعزياار ،ألن الن ااي
ص االب ىلي ااه وس االم ق ااال :ىلنا ق ااال الرن ا للرنا ا  :اي يه ااودي! راالا اربو ىش اري  ،وىلنا ق ااال :اي
صنق! راالربو ىشري .55
ويقول الطحاوي:ىلن الرق ارق ا مر كان عزيرا ىلب ىهاد رساول صالب ىلياه
وسلم ،ألن رسول صلب ىليه وسلم الرق الشارق أربعني بنعلني.50
وأخرب أصحاق التن األربعة:أن رنال يقال له :ى د الر ب حنني وقاع ىلاب نارياة
امرأ ه ،رررع ىل النعمان ب بش  ،وهو أما ىلاب الروراة ،رقاال :ألقضاني رياك بقضاية رساول
ص الب ىلي ااه وس االم :ىلن كان ااد أحلته ااا ل ااك نل ااد ك مائ ااة ،وىلن را ا أحلته ااا ل ااك ر ت ااك
لحل ار  ،روندو قد أحلتها له ،ر لد مائة.
ويقول الشيخ حممد قاي العثمااين :و اك أن هار اجللادات كاناد عزيارا ،ألن احملصا
حد الرنم ،رإناسقط احلد لشا هة اإلحاالل نلاد عزيارا ،وبلا باه رساول صالب ىلياه وسالم
ا مئ ااة ،وك اارلك ث ااد ىا ا كثا ا ما ا الص ااحابة رال ااي ى اانهم ،أهن اام ى اازروا أبكث اار ما ا ىش اار
أسواط ،54رعلم م هر أن الزايد ىلب العشر مشروىة يف لق التعزير.
هل جيوز حتديد التعزير بتقنني من احلكومة ؟
مث ىلن عيااني العقوبااة ومقاادارها مفااوز يف التعزياار ىل رأي القاالااي ،و ياازل ىليااه العم ا
طوال القرون يف ال الد اإلساالمية ،ولرا شاعر احلروماات الياوف اناة ىل حتدياد قادر العقاولت
يف نا ارائم التعزي اار ،ونل ااك لظه ااور الفت اااد يف الزم ااان ،و غا ا أحا اوال القض ااا  ،ق ااإن ه اار الفت ااحة
الواسعة يف اختيار القاالي راا يش عه ىلب الر و  ،واجلناية ،وىدف التتوية ،قه جياوز للحروماة
أن ضي دائر اختيار القاالي؟ و عني م ق لها العقولت يف نرئم ليا ريها حد معني ؟
قد اختلفت يف ذلك أنظار علماءعصر احلاضر:

رم العلمان م يقاول :خياار للحروماة أن ضاي ما اختياار القاالاي يف التعزيار ،أو
عااني العقااولت يف نارائم التعزياار بتقنااني ما ق لهااا ،ألنااه ي قااب حينئاار راارق بااني احلاادود والتعزياار،
وألن نلك يفوت اثصلحة الت روز م أنلها التعزير ىل رأي القاالي.52
ولر ا الا ارانة أن ااه م ااانع للحروم ااة م ا ض ااي اختي ااار القاال ااي ىلنارأت اثص االحة يف
نلااك ،ري وزهلااا أن عااني العقااولت يف ن ارائم لاايا ريهااا حااد اارىي معااني ،واألحت ا أن اارك
للقاالي دائر يعما ىلختياار يف نطاقهاا ،مثا أن قاول :ما دخا دار ا بغا ىلنناه التااب  ،أو
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الالح ا  ،يعاق اام لحل ا ا ىل م ااد ق ا م ا ااهر ،و رث اار ىلااب س اانة وحينئاار ض ااي دائ اار
ىلختيارالقاالي م حيق أنه يلزمه أن يعاقم اجلاين ا ا قا مد اه ما اهر ،و جتااوز سانة
واحااد  ،ولرا يرااون لااه ا يااار ريمااا بااني ااهر ،وساانة ،ريعاقاام اجلنااا ريمااا بااني نلااك حتاام
اختالف أحوال القضية ،واختالف خطور اجلناية.
ويثبت اجلوازمن دالئل اتلية:
:0أن النااي صاالب ىليااه وساالم ىااني العقااولت يف بعااا اجل ارائم الاات لاايا ريهااا حااد
رىي معني ،مث ما أخرنه الرمري ى اب ى اس رالي ىنه ى الني صالب ىلياه وسالم
ق ا ااال  :ىلنا ق ا ااال الرن ا ا للرن ا ا  :اي يه ا ااودي ،راال ا اربو ىش ا اري  ،وىلنا ق ا ااال :اي صن ا ااق ،راالا ا اربو
ىشري .56
وأىله الرمري بضعف ىلمساىي ب ىلبراهيم اب أ ح ي ة ،ولرناه أخارب ىناه أباو داود،53
واب مانة ،53ووثقه أ د والع لي واحلر واب ىدي ،53وقاال ابا معاني مار  :صااي احلاديق.03
و أيضاا روي ىا الناي صالب ىلياه وسالم :أناه أمار بتغريام الازاين ،00وأن هارا التغريام يرا
حدا ىند احلنفية ،وىلمنا كان عزيرا ،ولرنها كاند ىقوبة معينة م ق اإلماف ،جلنا نويف واحد.
وكاارلك ث ااد يف حااديق ى اااد ب ا الصااامد 05 ،أن النااي صاالب ىليااه وساالم :أماار
لجللد مع الرنم للزاين احملص .00وأما اجللد يف احملص عزير ىند بعا الففهان ،وأهنا ىقوبة معيناة
م ق اإلماف.
 :5ىلن عيااني العقوبااة يف التعزياار مفااوز يف األصا ىل رأي اإلماااف ،دون القاالااي ،كمااا
صرح به ا واحاد ما الفقهاان 04 ،وىلمناا يفاوز نلاك ىل القاالاي كنائام ىا اإلمااف ،رلماا كاان
ا يااار األص ا ل ماااف ،وهااو الااري يفوالااه ىل القاالااي ناااز لااه أن يفااوز قاادرا معينااا م ا نلااك
وميتك قدرا.
 :0قد ث د ى احلنفية أن ىقوبة اللوطي ليتد حدا ،ولرنهم مع نلك ىينوا لاه بعاا
العقولت ،مث  :أن يرمب م اجل  ،أو حي ا يف بيد مظلم مننت ح ميوت.
وظاهر أنه عني العقوبة يف نرمية ،ليتد ريها حد رىي معني ىندهم.
وأما م قال م أنه ي قب بعد التعني ررق بني احلد والتعزير رممنويف ،ألن عيني ىقوباة
التعزياار للتقنااني احلرااومي جيع ا التعزياار حاادا رإنااه لاايا قااديرا اارىيا أبااداي ،وىلمنااا هااو قاادير
ثملرااة صصوصااة يف زمااان صصااوو و قااب الفتااحة بيااد كا حرومااة ،أن غ ا هاارا التقاادير م ا
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انت ىل ما انت ،وهرا خبالف احلدود الشرىية اثقدر م ق الشاريف ،رإهناا قاديرات أبدياة
ااال أليااة حرومااة أن غ هااا بتقنااني ما ىناادها ،هاارا ال ارأي اختااار اثفاات حممااد اافيع
خالااد
ر ه .02

 :2العقوابت للتنكيل:

مث ىلن العقااولت الاات اارىها اإلسااالف يف احلاادود والقصاااو ،يقصااد هبااا ن ازان اجلاااين
رحتاام ،يقصااد هبااا أيضااا أن رااون نرااا وىاارب لغا  ،قااال ىااز ونا  :والتااارق والتااارقة
ر اااقطعوا أي ااديهما نا ازان ا ااا كت ا ا نر ااا ما ا  06 ،وما ا أن ا نل ااك نعل ااد ىق ااولت احل اادود
ااديد  ،لتقشااعر هبااا نلااود ا اارمني اآخ اري  ،وم ا أن ا نلااك اسااتح د الش اريعة اإلسااالمية أن
رون ىلقامة احلدود ارأ م النااس ،واشاهد ما العاماة ،قاال عاا  :وليشاهد ىاراهبما طائفاة
ما اثااءمنني ،03رااال تااتحم الشاريعة اإلسااالمية أن قاااف هاار العقااولت يف زوااي التا ون اعاازل
ىا الناااس ،كمااا يفعا نلااك يف نظاااف انرليااز ،وىلمنااا ريااد أن شاااهد العامااة أبىياانهم ،رترااون ىاارب
هلم ،وس ا لتقلي اجلرائم يف ا تمع.
وكرلك حتت الشريعة اإلسالمية اإلكثار م ىقوباة احلا ا يف التا  ،راإن اإلكثاار
م هر العقوبة يءدي ىل مفاسد أخار  ،وجيعا التا ون ماحو للم ارمني ،يتلقاب ريهاا ا رماون
أس اااليم اجل ارائم ،بعض ااهم م ا بع ااا و ر ااون نفق ااات ه اار الت ا ون ى ااح ثق اايال ىل ااب بي ااد م ااال
اثتلمني ،وم مث جيع احل ا والت نزان ألحد م الري يعاقم لحلدود.
وىلمنااا تتحتا الشاريعة اإلسااالمية أن رااون العقااولت نتاامانية ،ىلمااا أثيااة وىلمااا مرلااة،
رقطااع األياادي واألرنا  ،والاارنم ،والتاالم ىقااولت أثيااة رادىااة ،ىقوبااة أساواط يف احلاادود مرلااة،
وىلن ير أليما اثابة القطع والرنم.
وم أن نلك ا رطوا يف اجللد أن رون ريهاا ىقاد ،وأن يرراع اجلاالد ياد راوق
رأسه ،وأن يفرق الضرق ىلب سائر نتد  ،وأن جيتنم الونه والفرب ،وأن يضربه بقو متتوطة.
وهاارا كلااه ألن اثقصااود األصاالي هباار العقوبااة هااو ىلن ل اجلاااين أماااف الناااس ،وأن يرااون نرااا ثا
بني يديه ،واإليالف واإليران اتبع هلرا اثقصود ،و قصد الشريعة ىلىدامه هبر العقوبة.
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 :3احلدود تندرئ ابلشبهات:
وكماا أن اإلساالف اريف يف احلادود ىقاولت ااديد  ،رإناه نعا إلقامتهاا اروطا اديد
كرلك ،راال يقااف احلاد ىلاب أحاد ما النااس حا ث اد نرميتاه أمااف القاالاي ،كضاون النهاار دون
أية هة ،رال جيوز ىلقامة احلد ما دامد هناك هة ،كما دلد ىليه األحاديق التالية:
( )0ى ىائشة ى الني صالب ىلياه وسالم أناه قاال :ادرؤا احلادود ماا اساتطعتم ،راإن كاان
له صرب رخلوا س يله ،رإن اإلماف أن خيطئ يف العفو خ م أن خيطئ يف العقوبة.03
()5
()0

ى اب ى اس قال :قال رسول
وقال سيدا ىمر رالي

صلب

ىليه وسلم :ادرؤا احلدود للش هات.03

ىنه :ألن أىط احلدود للش هات ،أحم ىليل ما أن أقيمهاا

للش هات.43
وىلن هاارا اث اادأ أىظاام قااد أقاار اإلسااالف يف حااني كااان يقضااب ريااه ىلااب الناااس للعقااولت
ا رد القرىة ،والتومهات األخر  ،وكان ساخط احلااكم ىلاب رنا كارياا للحرام ذىداماه ،وسالخ
نل ااد  ،وقط ااع أىض ااائه ،ولع ا اإلس ااالف أول م ا أق اار م اادأ درن العق ااولت للش ا هة يف احمل ا ويف
الفع  ،مث أخر هبرا اث دأ قوانني أخر  ،ح ث د اليوف يف قوانني ك بلد أن رائد الشا هة رناع
ىل اثتهم لجلرمية.
 :4الفرق بني احلد والتعزير يف الشبهة:

قد نكر الفقهاان أن الشا هة تاقط احلاد ،دون التعزيار ،راالتعزير يث اد ماع الشا هات،
و يفه اام بع ااا الن اااس ما اراد نل ااك ريزىم ااون أن التعزي اار ن ااائز ،وىلن ك ااان هن اااك ا ا هة يف ث ااوت
ار راق اجلرمية ،واألمر ليا كرلك ،ألن الش هة ىلب قتمني:
( )0ما كان مانعا م ل ة الظ أبن اثتهم قد ار رم ما حي له

40

()5

ما ير مانعا ما نلاك ،رالقتام األول يتاتوي رياه احلاد والتعزيار ،وىلن هارا الناويف ما
الش هة يتقط احلد والتعزيار كليهماا ،مثا أن يشاهد ااهدان ىلاب رنا أبناه ق ا ىلمارأ
أنن يااة يف كاارا ،ومرااان كاارا ،ويشااهد الشاااهدان اآخاران أبنااه كااان يف نلااك الوقااد يف
بلد آخر ،يق مير له أن يالقي لك اثرأ  ،و يرنة ىا القاالاي صادق ىلحاد
ال ينتااني ىلااب األخاار  ،ويتااتوي ىنااد ا حتمااا ن اااا يااور

ا هة قويااة يف أن اثااتهم
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ار راام هاار اجلرميااة ،رااإن هاار الش ا هة تااقط التعزياار ،و يتااع للقاالااي حينئاار ،أن
يعاقاام اثااتهم بعقوبااة التعزياار ،با خيلااب سا يله ،حا يظهاار ىنااد مااا يغلاام بااه الظا أن
اثتهم قد ار رم اجلرمية.
وأماا الناويف الثااين ما الشا هة رهاي ا هة رنياة عارز يف صادق عرياف ماا يونام احلااد،
وهي الش هة الت نكرهاا الفقهاان لسام الشا هة يف احملا  ،والشا هة يف الفعا  ،مثا ما وطائ نارياة
ابنه ،أو نارياة زونتاه ىلاب ظا أهناا حاالل لاه ،أو نراة حمرماة ىلاب ظا أهناا حاالل لاه ،رإناه وىلن
ث ااد قطعااا أنااه ار راام مااا حي ا لااه ،ا أن هناااك ا هة رنيااة يف صاادق عريااف الاازا اثوناام
للحاد ،راإن هار الشا هة تاقط احلاد و تاقط التعزيار ،وكارلك لاو سارق رنا متاىاا ما آخار،
تاقط هباا التعزيار،
وقد وقعد الش هة يف كون اثتايف حمرزا ،رإن هر الش هة تقط احلد ولرا
ألنه قد ث د منه ار راق ما حي له.
ررلمااا يقااول الفقهااان :أن الشا هة بتااقط التعزياار ،رااإن مارادهم هاارا الناويف ما الشا هة
دون األول ،ألن قولااه ىليااه التااالف  :رااإن اإلماااف أن خيطاائ يف العفااو خ لااه ما م ا أن خيطاائ يف
العقوبة ،45ىاف لعقوبة احلد والتعزير يعا.
وصلب عا ىلب حممدواله وصح ه وم عهم ذحتان ا يوف الدي .
اهلوامش:
 0وىاارف الترختااي احلااد ،وقااال:ويف الش اريف ،احلااد :اساام لعقوبااة مقاادر جتاام حقااا هلل عااا وهلاارا
يتمب به التعزير؛ ألنه مقدر و يتمب به القصاو؛ ألنه حا الع ااد ۔راناع :الترختاي :حمماد
با أ ااد با أ سااه (ااا األئمااة(اثتو 430 :هاا) اث تااوط ،کتاااق احلاادود ،06/3:النا اار :دار
اثعررااة  -ب ا وت :باادون ط عااة اتريااخ النشاار0404 :ه ا0330-ف۔وكاارانكر صاااحم اهلدايااة ،أنظاار:
اثر يناااين :ىلااي ب ا أ براار ب ا ى ااد اجللي ا الفر اااين ،أبااو احلت ا برهااان الاادي (اثتااو 230 :ه اا)
اهلداية يف رح بداية اث تدي کتاق احلدود ،035/5:دار احيان الرا العر  -ب وت – ل نان
 5هوأ د ب ى اد الارحيم الفااروقي الادهلوي اهلنادي ،أباو ى اد العزياز ،اثلقام اا ويل  :رقياه حنفاي
م ا احملاادثني .م ا أه ا دهلااي لهلنااد .زار احل اااز ساانة  0042 - 0040ه اا .قااال صاااحم رهاارس
الفهارس( :أحيا به وأبو د وأو د بنته و الميرهم احلديق والتنة لهلند بعد مواهتما ،وىلب كت ه
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وأسااانيد اثاادار يف لااك الااداير) ومسااا صاااحم اليااانع اجلاال (ويل با ى ااد الرحيم) ااور 0036
ها 0365 -ف)وقي يف ورا ه :سنة  0033ها ما كت اه (الفاوز الر ا يف أصاول التفتا وراتة ا ا
اا بد م حفظه يف ىلم التفت وح ة ال الغة وىلزالاة ا فاان.رانع:الزركلي خا الادي با حمماود
با حممااد ب ا ىلااي با رااارس ،الدمشااقي (اثتااو 0036 :ه اا) األىااالف :043/0:دار العلاام للماليااني
الط عة :ا امتة ىشر  -أاير  /مايو  5335ف
 0ح ة ال الغة ،023/5:دار اجلي  ،ب وت الط عة :األو  ،سنة 0456 :
 4ابا ماايم زيا الاادي با ىلباراهيم با حممااد ،اثصااري اثتااو 333:ه ا ال حاار الرائا اارح كنااز الاادقائ
"كتاق احلدود,رص يف التعزير ،43/2:دار الرتاق اإلسالمي الط عة:الثانية بدون اتريخ
 2الراساااين :أبااو براار ب ا متااعود ب ا أ ااد ىااالن الاادي  :رقيااه حنفااي ،م ا أه ا حلم.لااه باادائع
الصنائع يف ر يم الشرائع ،يف الفقه .ويف 233ها يف حلم.رانع:األىالف.33/5:
 6با اادائع الصا اانائع يف ر يا اام الش ا ارائع :كتا اااق احلدود,رص ا ا يف صا اافة التعزيا اار ،64/3:دار الرتا اام
العلميةالط عة :الثانية0436 ،ها 0336 -ف
 3العثماين ،حممد قي ،رملة رتة اثلهم ،560/5:مرت ةدارالعلوف كرا شي ،ط ع نديد 0453ه.
 3أ ااد حممااد ب ا ب ا حن ا  ،أبااو ى ااد  ،الشااي اين ال اوائلي :ىلماااف اثاارهم احلن لااي ،وأحااد األئمااة
األربع ااة .أص االه م ا ا م اارو . ،وول ا اد ب غ ااداد س اانة064:ه.رنش ااح منر ااا ىل ااب طل اام العل اام ،و ااويف
سنة545ه.رانع:األىالف.530/0:
 3ابا ا راهوي ااه :هوىلس ااحاق با ا ىلبا اراهيم با ا صل ااد احلنظل ااي ابا ا راهوي ااه :ى ااا خراس ااان رحح ااد ك ااار
احلفاظ.ولد سنة060:ه طاف الا الد جلماع احلاديق وأخار ىناه اإلمااف أ اد ابا حن ا وال خااري
ومتلم والرم ري  .وقي يف س م لقي ه (اب راهوياه) أن أل ولاد يف طريا مراة رقاال أها مارو:
راهويا ا ااه! أي ولا ا ااد يف الطري ا ا ا  .وكا ا ااان ىلسا ا ااحاق ثقا ا ااة يف احلا ا ااديق . ،اسا ا ااتوط نيتا ا ااابور ،و ا ا ااويف
هباسنة503:ه.األىالف.535/0:
 03الليق ب سعد ى د الر الفهمي :ىلماف أه مصر يف ىصار  ،حاديثا ورقهاا .أصاله ما خراساان،
ومولااد يف قلقشااند  ،ساانة34:ه وورا ااه يف القاااهر ساانة032:ه.وكااان ما الررمااان األنواد.وقااال
اإلماف الشارعي :الليق أرقه م مالك ،ىل أن أصحابه يقوموا به.األىالف.543/2:
 00اب ا ا ا قداما ا ااةأبو حمما ا ااد ى ا ا ااد ب ا ا ا أ ا ا ااد ب ا ا ا حمما ا ااد ب ا ا ا قداما ا ااة احلن لا ا ااي (اثتا ا ااو 653 :ه
اثغين3:ا.033مرت ة القاهر :بدون ط عة.
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 05متاالم ب ا احل اااب أبااو احلت ا القش ا ي اثتااو  560 :ه صااحية متاالم كتاااق احلاادود لق قاادر
أسواط التعزير ،0005/0:دار ىلحيان الرا العر  -ب وت
 00ابا ا مان ااة :أب ااو ى ااد حمم ااد با ا يزي ااد الق اازويين ،اثت ااو 530( :ها اا) س اان ابا ا مان ااه:كتاق
احلدود,لق التعزير.363/5:دار ىلحيان الرتم العربية  -ريص ىيتب ال ا احللي
 04العتااقالين :أ ااد با ىلااي با حممااد با أ ااد با ح راثتااو 325 :هااالتلخيض احل ا يف اري
أحاديق الرارعي الر  ،لق التعزير ،503/4:دار الرتم العلمية ,الط عة األو 0403ها.
 02التهانوي ،ظفرأ د ،اثتو 0034:ه ،ىلىالن التن  ،03/00:ىلدار العلوف كرا شي.
 16أبو زكراي حيىي ب معني ب ىون ال غدادي اثتو 500 :ها معررة الرنال .20/0:مع اللغة العربية
– دمش الط عة :األو 0432 ،ها0332 ،ف.
 17ال خااري حمماد با ىلمساىيا  ،أباو ى اد (اثتاو 526 :هاا) التااريخ الر ا .40/6:دائار اثعاارف
العثمانية ،حيدر آلد – الدك .
ِّ 18
الت ِّ ْتااتاين أبااو داود سااليمان با األ ااعق اثتااو 532 :هاا) ساءا ت أ ى يااد اآنااري أل داود
الت تتاين يف اجلرح والتعدي  ،52/5:ىماد ال حاق العلماي لجلامعاة اإلساالمية ،اثديناة اثناور ،
اثملرة العربية التعودية الط عة :األو 0430 ،ها0330/ف
 19أباو حنيفااة النعماان با باد زوطااي.م أها كابا  ،ولدساانة33:ه ،أحدأئماةاألىالف و اويف ساانة
023ه.أبو زكراي حيىي ب ىلبراهيم ب أ د (اثتو 223 :ها) منازل األئمة األربعة :060/0:مرت ة
اثلك رهد الوطنية الط عة :األو 0455 ،ها5335/ف.
 20اإلماف مالك ب أنا احلم ي ،أبو ى د  :ىلماف دار اهل ر  ،وأحداألئمةألربعاة ىناد أها التانة،
وىلليه نتم اثالرية ،مولد وورا ه يف اثدينة.سنة.033األىالف.523/2:
 21حممااد با ىلدريااا اهلااا(ي القر ااي اثطلااي ،أبااو ى ااد  :وىلليااه نتا ة الشااارعية كارااة .ولااد يف ااز
(بفلتطني)سانة023ه ا منهاا ىل مرااة وهاو ابا سانتني .وزار بغااداد مار ني .وقصااد مصار ساانة
 033رتويف هبا ،سنة ،534األىالف.56/6:
 22الرمري :حممد ب ىيتب ب َس ْور اثتو 533 :ها) سن الرماري :أباواق احلادود ،لق ماا ناان
ر اايم يق ااول آخ اار اي صن ااق ،35/4:لنا اار :ااركة مرت ااة ومط ع ااة مص ااطفب ال ااا احلل ااي مص اار
الط عة :الثانية 0032 ،ها  0332 -ف.
 23الطحاااوي :أبااو نعفاار أ ااد با حممااد اثتااو 050 :هاا)  :اارح مشاار اآ ر ،545/6:مءستااة
الرسالة الط عة :األو  0402 -ها 0434 ،ف.
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 24رملة رتة اثلهم ،كتاق احلدود ،لق قدر األوسواط يف التعزير.500/5:
 52رملة رتة اثلهم ،كتاق القتامة.556/4:
 26سن الرمري :أبواق احلدود لق ما نان ريم يقول آخر اي صنق.65/4:
ِّ 27
الت ِّ ْتاتاين :أباو داود ساليمان با األ اعق اثتاو 532 :هاا) سان أ داود ,كتااق الطهاار ,لق
يف اثري.24/0:
 28سن اب مانه :كتاق األدق ,لق ح اليتيم.5000/5:
 29العت ااقالين :أب ااو الفضا ا أ ااد با ا ىل ااي با ا حمم ااد با ا أ ااد با ا ح اار اثت ااو 325 :ه ا ا هت ااريم
التهريم ،034/0:مط عة دائر اثعارف النظامية ،اهلند الط عة األو 0056 ،ها
 30العت ااقالين :أب ااو الفضا ا أ ااد با ا ىل ااي با ا حمم ااد با ا أ ااد با ا ح اار اثت ااو 325 :ه ا ا هت ااريم
التهريم ،034/0:مط عة دائر اثعارف النظامية ،اهلند الط عة األو 0056 ،ها
 31ال خ ا اااري :حمم ا ااد با ا ا ىلمساىيا ا ا أب ا ااو ى ا ااد اجلعف ا ااي اثت ا ااو 526:ه ص ا ااحية ال خ ا اااري كتَ ا اااق
ات,لق ا ااهاد ِّ ال َق ا ا ِّ
اان ِّ
الش ا ااهاد ِّ
الت ا ا ِّ
اارِّق َوال ا ا َّازِّاين ،030/0:دار ط ا ااوق الن ا ,الط ع ا ااة األو ،
ف َو َّ
َََ
َّ َ َ
0455ها
 32هوى اد ب الصامد ب قيا ا زرني .هد العق ة مع الت عني م األنصار يف روايتهم يعا وهو
أحد النق ان ا ثين ىشر .وكان ىق يا نقي ا بدراي أنصاراي .ومات للرملة م أرز الشاف سنة أرباع
وثالثني وهو اب اثنتني وس عني سنة.أنظر :اب سعد أبو ى اد حمماد با ساعد با منياع اهلاا(ي
اثتو 503 :ها الط قاات الرارب  ،405/0:دار الرتام العلمياة با وت الط عاة:األو  0403 ،ه ا
  0333ف 33سن أ داود,كتاق احلدود ,لق يف الرنم.044/4:
 34رتة ال اري ب ح ر ،30/05:دار اثعررة  -ب وت0033 ،
 35اثفت ،حممد فيع ،اثتو 0036ه ،معارف القرآن ،006/0:ىلدار اثعارف كرا شي.
 36اثائد .03:2:
 37النور.5:54:
 38سن الرمري ,أبواق احلدود ,لق ما نان يف درن احلدود.00/4:
 39اب كث أبو الفدان ىلمساىي ب ىمر الدمشقي اثتو 334 :ها حتفة الطالام اعرراة أحادياق صتصار
اب احلانم ،450/0:دار اب حزف الط عة الثانية 0406ها 0336 -
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اي ة ،200/2:مرت اة

 40ابا أ اي ة ،أباو برار ى اد با حمماداثتو 502 :ه ا اثصانف با أ
الر د الرايز الط عة:األو 0433 ،
 41التايوطي ،ى ااد الار با أ براار ،ناالل الاادي اثتاو 300 :ه ا األ ا ا والنظااائر ،055/0:دار
الرتم العلمية الط عة:األو 0400 ،ها 0333 -ف
 42سن الرمري ,أبواق احلدود ,لق ما نان يف درن احلدود.00/4:

