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 ،،،داءــــــــاإله
 

 اهللُ مبب أوصلَ احلكمِ  دعىةِ ، مه أجمِ، وأسريٍوجسيحٍ، شهيدٍ إىل كمِّ

 ،،، إىل وانديَّ انكسِميني

 أبي انغبيل أسكنَه اهلل فسيحَ جنبته

 وأمي احلنىن حفظهب اهلل

 حفظهم اهلل ،،،إىل إخىتي وأخىاتي

 حفظه اهللحممد أبى انرباء،،، إىل شوجي انغبيل 

 زعبهم اهلل ،،،إىل أسبترتي األفبضم

 ،،،مجيعبً صديقبتيإىل 

 إنيهم مجيعبً

 أهدي هرا انعمم املتىاضع.

 

انببحثت



 
 ـد

 ديرــكر وتقــش
 

أشػػكر ربػػي العظػػيـ الحنػػاف المنػػاف الػػذي يسػػر لػػي سػػبؿ إتمػػاـ هػػذا البحػػث  كيػػؼ ال أشػػكر  
وَإِذ تَأَذَّنَ زَبُّكُمْ نَئِهْ شَكَسْتُم نَأَشِيدَوَّكُمْ وَنَئِهْ  وهو يزيد مف يشكر   حيث قاؿ في محكـ كتابه: 

(  ثػـ أشػػكر كػؿ مػػف سػاعدني فػػي إاػراج هػػذا البحػث ب ػػذ  7)إبػػراهيـ:  كَفَرسْتُمْ إِنَّ عَرررَابِي نََِرردِيد  
_ رئػيس لجنػة فضػلة األستػذ ااألكػورذ ماانػ سفاإتػن نلؿا  لػ الصورة  وأاص بالشػكر والعرفػاف 

الػػذي كػػاف لػػه بػػال   وعميػػد كمّيػػة الشػػريعة والقػػانوف ا سػػبؽ  اإلفتػػا _ والمشػػرؼ عمػػى هػػذا البحػػث 
أف يبػػارؾ فػػي عممػػه وأف ينفػػ  بػػه  الصػػورة  فأسػػأؿ المػػولى ا ثػػر فػػي اػػروج هػػذا البحػػث ب ػػذ  

 اإلسالـ والمسمميف  وجزا  اهلل اير الجزا .

،افػػالح الـدلػػػػو:  فضػػلة األكػػورذ م كمػػا وأتقػػّدـ بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى علػػوي لجنػػة المناقشػػة  
حظات مػػا الّػػَذيف تفّلػػال بقبػػوؿ مناقشػػة هػػذا البحػػث  ليثريػػا  بمال ياسػػػػر فوجػػو   فضػػلة األكػػورذ ما

 القّيمة  فجزاهـ اهلل اير الجزا .

  عمػػى إرشػػادها لػػي  إلنػػ فانّّنػػوا مرػػ األستػػذ ا اوال يفػػوتني أف أشػػكر شػػقيقتي الغاليػػة: 
 وج دها في تنسيؽ هذا البحث ليارج ب ذ  الصورة  فجزاها اهلل ايرًا.

الشػػػامم  ممثمػػػة  والشػػػكر موصػػػوؿ إلػػػى جػػػامعتي الغػػػرا  الجامعػػػة اإلسػػػالمية صػػػرح العمػػػـ
   وأاصُّ بالذكر ُكمٍّيتي الحبيبػة: كميػة الشػريعة والقػانوف برئيس ا ا ستاذ الدكتور عادؿ عوض اهلل

ممثمػػػة بعميػػػدها فلػػػيمة الػػػدكتور: مػػػاهر أحمػػػد السوسػػػي  وعميػػػدها ذلػػػؾ الصػػػرح العممػػػي الشػػػامم  
الشػػكر و  شػػرعي السػػابؽ فلػػيمة الػػدكتور رفيػػؽ رلػػواف  عمػػى مػػا قػػدمو  فػػي سػػبيؿ ادمػػة العمػػـ ال

 .ساتذتي ا فالؿ الذيف ررسوا فّي حب العمـ الشرعي جعؿ اهلل ذلؾ في ميزاف حسنات ـ 

كما ال يفوتني أف أشكر اإلاػوة العػامميف فػي مكتبػة الجامعػة بفرعي ػا عمػى مسػاعدت ـ لػي 
ًا.وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميف ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  اهـ اهلل عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
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انةخصاألك ّثا

الحمد هلل رب العالميف  والصالة والسالـ عمى أشرؼ ا نبيا  والمرسميف  سيدنا محمد  
 وعمى آله وأصحابه ا ط ار الطيبيف  وبعد:

اهتمت الشريعة اإلسالمية بجمب المصالح ودر  المفاسد  بؿ واعتبرت ذلؾ مف أهـ  
  ومنه نظاـ القلا   والذي يعتبر النظاـ ا هـ في لى نظاـ حياة متكامؿمقاصدها  لموصوؿ إ

الدولة  إذ بوجود  تستقيـ الحياة وُترد الحقوؽ إلى أصحاب ا  وُيمن  التظالـ وسيطرة القوي عمى 
 اللعيؼ.

ت الشريعة اإلسالمية في نظام ا القلائي بيف الجرائـ مف حيث تقدير فّرقوعميه  فقد  
تكوف عقوبت ا أشد  _ والتي ُتسّمى الحدود_فالجرائـ التي تمس النف  العاـ في المجتم العقوبة  

حفظ المجتم  وصيانته مف االنحالؿ  وقد حددت الشريعة اإلسالمية وسائؿ إلثبات   وذلؾ لقسوة
 هذ  الجرائـ أماـ القلا   والتي يعتبر اإلقرار أقواها.

امًا في النظاـ القلائي  أال وهو: أثر الرجوع لذلؾ فإف هذا البحث قد تناوؿ مولوعًا ه 
له عّدة صور حيث وّلح البحث مف وـ الرجوع عف اإلقرار  وبّيف أف عف اإلقرار في الحدود  

باعتبارات ماتمفة  وكذلؾ له عّدة أنواع أو حاالت ف و إما أف يكوف رجوعًا عف اإلقرار في حؽ 
 ترؾ.االص هلل  أو في حؽ االص لمعبد  أو في حؽ مش

ـّ بّيف أثر الرجوع عف اإلقرار فيما كاف حقًا هلل     سوا  كاف هذا الرجوع قبؿ الحكـ أو ث
   ف الحدود تدرأ بالشب ات  وكذلؾ ا مر في الرجوع جوازقبؿ االستيفا  وكاف الراجح فيه بعد  و 

ستيفا  فال يعتبر الرجوع عف اإلقرار أثنا  االستيفا  إف كاف رجوعه بالقوؿ  أما إف هرب أثنا  اال
ال استكمؿ عميه الحد.  رجوعًا حتى يستفسر منه عف سبب هربه  فإف كاف يريد الرجوع ُترؾ  وا 

 ا وؿ ذلؾ مف جانبيف: يما كاف حقًا لمعبد  وكافوّلح أثر الرجوع عف اإلقرار فوأايرًا  
في القذؼ  ويؤثر عمى رير  مف الحدود  مف جانب الحكـ وقد تبّيف أف الرجوع ال يؤثر عمى الحدّ 

   أما مفعزيرية حاؿ سقوط العقوبة الحدّيةفي العدوؿ إلى عقوبة ت فيسقط ا ويبقى لمحاكـ الحؽّ 
 اللماف فإف الراج  يلمف حؽ العبد   نه مبني عمى التلييؽ وال يسقط بالرجوع. جانب
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Abstract 

Praises be to Allah the lord of the world, and prayers and peace be upon 

the most honourable of all prophets and messengers of Allah, our prophet 

Mohammad, and his noble family and companions. 

The Islamic Sharia(Islamic Law) is deeply concerned to bring about 

peoples interest and to drive away bad deeds. in addition, the Sharia, 

considered these to be at top of its pillars, in order to reach a fully 

integrated life style, among with the jurisdiction system. 

 The jurisdiction system is considered the most important system in the 

State. Application of the Sharia, life is secured, and rights are retained 

and aggression is banned , where powerful take over weak. Based on that, 

the Sharia clearly distinguished in its jurisdiction systems between crimes 

in terms of punishment assessment. the crimes that target the general 

public interests in the society which is called “Hodoud” punishment , and 

assume tribunal maximum limit. 

 These measures are taken to protect and immunise the society moral 

degradation The Sharia set concrete means to prove crime commitment, 

one of which is the confession. This research topic covers an important 

subject in the jurisdiction system. Namely, the impact of confession 

retreat in punishment regulations. The research topic clarified the concept 

of confession retreat, and showed the different aspects of it with different 

related considerations. From these different cases of confession retreat, it 

could be in favour of ultimate right to Almighty Allah, or in favour of 

ultimate right to Man, or it may come in common of the two pre 

mentioned. The research topic clarified the impact of the confession 

retreat for the ultimate right of Almighty Allah, either is retreat was 

before judgement or after and before case fulfilment and it is most likely 

acceptable. The punishment is driven away if suspicion comes out. The 

same case apply when the confession retreat happened verbally. In the 

case where the accused fled away during case fulfilment , will not be 

considered a retreat until the accused is questioned about the reason of his 

flee away. If he wants to retreat, he will be freed, otherwise will be 

punished. The research topic clarified the impact of confession retreat in 

case of people’s right. This case assumes two sides: from judgement side, 

where the confession retreat doesn’t affect the defamation punishment , 

but on contrary affect other punishment statements, such as drop off the 

case, but the judge has a full right to transform punishment to rebuke, in 

case the punishment is cancelled. Man’s right is guaranteed , as it is not 

dropped off by confession retreat, 
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اا ػػػػػػػػػنقونا

  الدنيا والديفاأمور في  ـشرع لعباد  مف ا حكاـ ما فيه صالح الحمد هلل رب العالميف 
وصحابته  ومف دعا  والصالة والسالـ عمى سيدنا  وموالنا محمد رحمة اهلل لمعالميف  وعمى آله

 بدعوته واتب  هديه وسار عمى ن جه وشريعته إلى يـو الديف  وبعد   

فقد أنعـ اهلل سبحانه وتعالى عمى عباد  بشريعة قاعدت ا جمب المصالح ل ـ ودر  المفاسد 
عن ـ  في نظاـ حيات ـ المتكامؿ  فمـ يترؾ لممر  حاجة إال وقلاها بما ُيصمحه ويصمح 

ؾ حفاظه عمى نسيج المجتم  مف االنفراط  بتشري  أحكاـ تعالج ما يق  مف مجتمعه  ومف ذل
إشكاؿ في تعامؿ الناس م  بعل ـ البعض مف االؿ نظاـ القلا  ا مثؿ الذي يحكـ بيف 
الناس  ف و نظاـ عادؿ  مبني عمى حفظ حقوؽ الجانبيف في إطار الحفاظ عمى نسيج المجتم  

 ا حكاـ وتشريع ا.العاـ  ليتحقؽ المقصود مف إنزاؿ 

فالاير والصالح في منعه   فأحكاـ الشريعة متنوعة بيف ِحؿ ومن   وما منعه اهلل 
 كيؼ ال وهو المطيؼ الابير!

ا منعه اهلل سبحانه الجرائـ التي بوجودها تكوف الحياة كالغاب  يأكؿ في ا القوى مّ وم
 اللعيؼ  وتاتمط في ا ا مور  فال تعرؼ حابم ا مف نابم ا!

هذ  الجرائـ أو الجنايات الكبرى والتي تسمى مجازًا ) الحدود(  قّدر ل ا الشارع عقوبات 
تتولى السمطة القلائية في الدولة تطبيق ا عمى الجناة  أو مرتكبي الحدود  و ن ا جرائـ تمس 
النظاـ العاـ في المجتم  كانت عقوبات ا مناسبة لحجـ لررها  ولعظـ العقوبة كاف ال بّد مف 

جود وسائؿ إلثبات الجريمة  لكي تحفظ حقوؽ البشر  وال ي اف مف ال يستحؽ اإلهانة  أو يكـر و 
 مف ال يستحؽ التكريـ.

وعميه  فقد حددت الشريعة اإلسالمية وسائؿ إلثبات هذ  الجرائـ ولبطت ا  بحيث ال 
 توجد مع ا شب ة تسقط العقوبة.

دلة  فإقرار المت ـ عمى نفسه في الغالب سّيد ا  ؿ ) اإلقرار( الذي يعتبرومف هذ  الوسائ
 أقرب إلى الصدؽ منه إلى الكذب  لما هو معروؼ أف اإلنساف ال يظمـ نفسه عادة.

مف ا دلة ذات ا ثر الوالح في إن ا  الدعوى الجزائية  ولو كاف هو  فاإلقرار وعميه
 الدليؿ الوحيد.
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قرار  ما هو ا ثر الذي ينتجه الجاني عمى نفسه بحد ثـ رج  عف هذا اإل ولكف  لو أقرّ 
 هذا الرجوع عمى الحد  فيما يتعمؽ بحؽ اهلل أو بحؽ العبد فيه؟.

 (.أثماألكمج عانفاألإلقمألمافياألكّو وااعالجه في هذا البحث والذي يحمؿ اسـ: )هذا ما سأ

األك ّثاااأ نل أ اًلاا

 تكمف أهمية البحث  فيما يمي:

 الحقوؽ التي يمكف أف يقبؿ في ا رجوع المقر  مف الحقوؽ التي ال يقبؿ في ا الرجوع. بياف .1
بياف فمسفة الشارع في التثبت مف ارتكاب الحّد قبؿ إقامة العقوبة  وفمسفته في قبوؿ  .2

 رجوع المقر عف إقرار  في الحد.
عمى هذ   أف الحد يتعمؽ به حؽ هلل وحؽ لمعبد  فالرجوع عف اإلقرار بالحد له تأثير .3

 الحقوؽ.
 معرفة الوقت الذي يكوف الرجوع عف اإلقرار فيه ذا أثر يترتب عميه. .4

ااألك ّثانشرة ث  لً اا

تتمثؿ مشكمة البحث في أف استيفا  الحدود ال بّد أف يكوف بعد التثبت والتأكد مف ارتكاب  
الصدؽ أرجح   إذ به يكوف جانب  دلة في إثبات الحدودمف أقوى اُيعّد اإلقرار الجريمة  و 

أقّر الشاص بالجريمة عمى نفسه  وتعمؽ بإقرار  حؽ_ سوا  أكاف هلل أـ  ما فإذا والجريمة أثبت 
  وتعود لمعبد_ ثـ رج  هذا الشاص عف إقرار   فما الذي يترتب عمى ذلؾ: هؿ يسقط الحدّ 

ا  عمى العقوبة نفس ا أو عمى هناؾ أثر مترتب  سو  ا مور كما كانت عميه قبؿ اإلقرار  أـ أفّ 
 .؟!المتعمؽ بالحد الحؽّ 

ا وؼاألك ّثاث كثً اا

المتعمقة بحقوؽ عف إقرار  في حد مف الحدود   ي دؼ البحث إلى بياف أثر رجوع المقرّ  
 كذلؾ بياف أثر  الرجوع قبؿ صدور الحكـ أو بعد   قبؿ التنفيذ أو أثناؤ   و  ذلؾ سوا  أكاف اهلل 

 مف لماف ورير . داالعب وؽعمى حق

و واألك ّثا  مأل عً اا ط ؽاّ 

قدـ هذا البحث استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في الفقه المقارف مف  
 ـ.2015هػ  1437كمية الشريعة والقانوف في الجامعة اإلسالمية بغزة 
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 خ نتً اان هجاألك ّثا

 المن ج التالي: افي بحث  ةالباحث تتبعا

االستنباطي االستقرائي  بحيث يتـ جم  المعمومات المتعمقة بالمولوع  المن ج  .1
 واستادام ا في المكاف المناسب ل ا.

 المن ج العممي  فيما يتعمؽ بعزو اآليات الكريمة إلى سورها وأرقام ا. .2
تاريج ا حاديث الشريفة مف مصادرها ا صمية والحكـ عمي ا إف لـ توجد في  .3

 الصحيحيف.
 العممية في نقؿ المعمومات ونسبة ا قواؿ  صحاب ا م  التوثيؽ. مراعاة الدقة .4
أثنا  التوثيؽ  أبدأ باسـ الش رة لممصنؼ  ثـ اسـ الكتاب  ثـ أدوف رقـ الجز  إف وجد  .5

 ورقـ الصفحة  وأترؾ باقي معمومات الكتاب إلى قائمة المصادر والمراج .

 ت وتً ااخط األك ّثا

المقدمة السابقة وثالثة فصوؿ  ( إلىإلقمألمافياألكّو وأثماألكمج عانفاألالبحث )  قسمت 
 عمى النحو التالي:وذلؾ وااتمة في ا أهـ النتائج والتوصيات  

األكفصؿاألس ؿا
األكمج عانفاألإلقمألما ص مذها أ  ألنه.ا انفهـ 

ا فلهاثالث ان  ّثا
األكمج عانفاألإلقمألم. األكن ّثاألس ؿاانفهـ 

األإلقمألم.ألكن ّثاألكث  يااص م األكمج عانفا
األكن ّثاألكث كثااأ  ألعاألكمج عانفاألإلقمألم.

األكفصؿاألكث  ياا
اأثماألكمج عانفاألإلقمألمافلن ار فاّقً اهللاذع كى.

ا فلهاثالث ان  ّثا
األكن ّثاألس ؿااأثماألكمج عانفاألإلقمألماق ؿاألكّرـ.

األكن ّثاألكث  يااأثماألكمج عانفاألإلقمألما عواألكّرـا ق ؿاألالتذلف ء.
اماألكمج عانفاألإلقمألما عواألكّرـا أث  ءاألكذ فلا.ألكن ّثاألكث كثااأث

األكفصؿاألكث كثا
اأثماألكمج عانفاألإلقمألمافلن ار فاّقً اكةع و.ا
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ا فلهان ّث فا
األكن ّثاألس ؿااأثماألكمج عانفاألإلقمألمافياألكّرـ.

 ألكن ّثاألكث  يااأثماألكمج عانفاألإلقمألمافياألكضن ف
األكخ ذن ا فله اأ ـاألك ذ ئجا ألكذ صل ت.

 ألكجه واألكت  ق ااا ًات  ع

مف االؿ اّطالعي وجدت أف مولوع الرجوع عف اإلقرار قد كتب فيه أكثر مف واحد  
وليس كما حيث تلمف حديث ـ فيه ا ثر المترتب عمى الرجوع_ لكف ليس مقيدًا بالحدود  

في بعض الجوانب دوف  فقد كاف كالم ـ عف ا ثر إجمالي أو سيأتي مف تفصيؿ في بحثي 
مواق  الشبكة في منتديات عمى أو أبحاث منشورة بات ـ عبارة عف مقاالت بعل ا  وكتا

ثالثة أبحاث تعرلت ل ذا المولوع في جانب  العنكبوتية  وقد وجدت_ وبحسب اّطالعي_
 مف جوانبه  وهي عمى النحو التالي:

رجوع المت ـ عف اعترافه دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية والقانوف المقارف"  " .1
أعد  الدكتور: مجدي محمد سيؼ عقالف  أستاذ القانوف الجنائي المشارؾ بكمية 
الشريعة والقانوف في جامعة صنعا   وهو منشور في ممتقى أهؿ الحديث عمى 
اإلنترنت  ولـ أستط  الحصوؿ عمى معمومات حوؿ إذا ما كاف قد نشر هذا البحث 

 في مجمة أو أي مكاف آار.
 اط التالية: وقد تلمف هذا البحث النق

 .تعريؼ " اعتراؼ المت ـ" في الشريعة والقانوف 
 .شروط صحة االعتراؼ في الشريعة والقانوف 
 .ا حواؿ التي يقبؿ في ا الرجوع عف اإلقرار وا حواؿ التي ال يقبؿ في ا 
  أثر رجوع المت ـ عف إقرار : وفيه كاف الحديث عامًا في ا مور المدنية

ؿ إمكانية إسقاط العقوبة أو عدـ إمكانية ذلؾ دوف والجزائية  وحديثه فيه شم
 التطرؽ إلى مسائؿ أارى.

" أثر الرجوع عف اإلقرار بحد"  بقمـ الدكتور: بكر بف عبد اهلل أبو زيد  لمف بحوث  .2
 هػ.1412  1ممكة العربية السعودية  طمقلائية في مجمة وزارة العدؿ لم
 وتناوؿ البحث العناويف التالية:

 ف اإلقرار بحد باعتباريف ) باعتبار التصريح مف عدمه  صور الرجوع ع
 وباعتبار التسبيب وجودًا وعدما(.
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 .الاالؼ في مسألة الرجوع عف اإلقرار 
 .أدلة ا قواؿ ومناقشت ا 

ففي هذا البحث يجد القارئ أف العنواف والملموف رير متفقيف  إذ لـ يكف في 
 البحث أثر لألثر المترتب عمى الرجوع.

ير بعنواف: ) اإلقرار بالزنا في الشريعة والقوانيف الولعية  دراسة ماجسترسالة  .3
مقارنة تطبيقية( إعداد الطالب: تركي بف مصمح بف مصمح الرشيد  إشراؼ ا ستاذ 

هػ  في جامعة نايؼ العربية لمعمـو 1426_1425الدكتور: عمي محمد حسنيف حماد 
 ا منية.

ف مسألة الرجوع عف اإلقرار بالزنا وأثر   حيث تحدث في الفصؿ الراب  مف بحثه ع
 حيث قصد با ثر أف اإلنكار بعد اإلقرار هؿ يسقط العقوبة؟.

 تحاولت المولوع بإلماـ أكبر  و تناولهذا ما وجدته_ حسب اطالعي_  وفي بحثي هذا 
صؿ إلى رؤية والحة متكاممة حوؿ أثر الرجوع عف ه جميع ا  حتى أأف يشمؿ البحث جزئيات

 .مف الحدود ر بحدّ اإلقرا



 

 

 

 

 

ا

 الفصل األول

 .ه وأوىاعهمفهىم الرجىع عه اإلقرار وصىر

ا

ا فلهاثالث ان  ّثا

 األكمج عانفاألإلقمألم.ألكن ّثا األس ؿاانفهـ 
 األكمج عانفاألإلقمألم.األكن ّثاألكث  يااص م
 .ألكن ّثاألكث كثااأ  ألعاألكمج عانفاألإلقمألم
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األكن ّثاألس ؿاا

األكمج عانفاألإلقمألم  .نفهـ 

ااألكمج عأ اًلااذعملؼا

  أي انصرؼ وارتد  وراجعه الكالـ أي عاود  مف رج  يرج  رجوعاً  افياألكةغ ألكمج عا .1
  فالرجوع يعني مطمؽ (1)ورج  في كالمه  أي عاد عنه  فالرجوع عود عف ذي بد 

 المعاودة.
لكممة ا قد استعمموا هذ لـ يعّرفه أحٌد مف الفق ا  كمصطمح  و : فياألالصطالحألكمج عا .2

 معناها المغوي.ب

 يقوؿأحيانًا يستعمموف الرجوع والرد بمعنى واحد  مثاًل: بالنظر إلى كتب ـ وجدت أن ـ و 
 ونحو  أبطمت ا أو وصيتي  في كرجعت  بالقوؿ الوصية في الرجوع يكوف: الوصية في الفق ا 
 .(2)كرددت ا

 التصرؼ منه يصدر بمف ياتصّرقوا بين ما  حيث جعموا الرجوع أحيانًا أارى فو  
 صدر فيمف الرد يستعمؿبينما و  والش ادة  اإلقرار عف والرجوع والوصية  ال بة في كالرجوع
 كرد ثالث طرؼ مف أو   الوصية له الموصى ورد لمعارية  المستعير كرد لصالحه التصرؼ
 .(3)الش ادة القالي

اث  لً ااذعملؼاألإلقمألما

: مف قّر وأقّر بالحؽ  أي اعترؼ به  وقرر  رير  بالحؽ حتى أقر  وهو فياألكةغ ألإلقمألما .1
الثبات والسكوف  يقاؿ: أقر اإلذعاف لمحؽ واالعتراؼ به  ويأتي اإلقرار بمعنى االستقرار  أي 

  وهو مأاوذ مف المقر  وهو المكاف بالمكاف  أي ثبت به وسكف  واإلقرار إثبات الشي  فالفٌ 
 .(4)الحؽ في مكانهر جعؿ قِ وكأف المُ 

                                                           

 (.140/ 1انظر: الزبيدي: تاج العروس ) (1)
 (.461/ 2الب وتي: شرح منت ى اإلرادات ) (2)
 (.128/ 22الموسوعة الفق ية الكويتية ) (3)
(  أبو حبيب: 496/ 2(  الفيومي: المصباح المنير )85_84/ 5انظر: ابف منظور: لساف العرب ) (4)

 (.299القاموس الفق ي )
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ثبات الشي   لما فيه مف إظ ار لمحؽ وجعمه في  وعمى هذا فاإلقرار يعني االعتراؼ وا 
 محمه.

ا .2 األالصطالحاألإلقمألم  بيف موس  وملّيؽ  تعريؼ اإلقرار  ااتمفت عبارات الفق ا  في في
 وذلؾ عمى النحو التالي:

 .(1)(عمى نفسه إابار عف ثبوت حؽ لمغير) اإلقرار هو فقاؿ: ألكّ فّل نمفها .1

 شمحاألكذعملؼاا

إابار(: جنس في التعريؼ يشمؿ كؿ إابار  سوا  أكاف عف ثبوت حؽ الغير عمى الغير   )
 .(2)كالش ادة  أو ثبوت حؽ نفسه عمى رير   كالدعوى  وهو قيد ارج به اإلنشا 

 .(3)لمغير(: قيد ثاٍف ارج به اإلابار عف ثبوت الحؽ لنفسه وهو الدعوى )

 .(4)نفسه(: قيد ثالث ارج به الش ادة فإن ا إابار عف ثبوت الحؽ لمغير عمى الغير)عمى 

  فقد اشتمؿ عمى كؿ المفردات المكونة لإلقرار  مان أف هذا التعريؼ جام   الّظالُا ا
   ومن  مف داوؿ رير  فيه.وهي ا ركاف ا ربعة المقر والمقر له والمقر به والصيغة

 .(5)نائبه( بمفظ أو بمفظه فقط قائمه عمى صدِقهِ  حكـ يوجب ابر )بأنه  ألكن كرل انمفها .2

 شمحاألكذعملؼا

 )ابر(: جنس في التعريؼ يشمؿ كؿ ابر كالش ادة والرواية وأارج اإلنشا ات.

أارج الرواية ف ي قد توجب حكـ صدؽ الابر عمى  قيد (:فقط قائمه عمى هِ صدقِ  حكـ يوجب)
 .(6)ف ي توجب حكـ صدقه عمى رير الماِبرالماِبر ورير   وأارج كذلؾ الش ادة 

 

                                                           

 (.2/ 5الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (1)
نشاً   االؼ الحصكفي (2) وبعض فق ا  الحنفية في ذلؾ وذهبوا إلى اعتبار اإلقرار إابار مف وجه  وتمميكًا وا 

 ((.588/ 5مف وجه  )انظر: ابف عابديف: رد المحتار )
 (.8/318ابف ال ماـ: فتح القدير )  (3)
 الزيمعي: المرج  السابؽ. (4)
 (.246/ 2النفراوي: الفواكه الدواني ) (5)
 (.333حدود ابف عرفة ) الـرّصاع: شرح (6)
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 .(1): ليداؿ بذلؾ إقرار الوكيؿ)بمفظه أو بمفظ نائبه(

وجوب حكـ صدؽ الابر عمى قائمه إنما هو الـز مف لواـز اإلقرار  أّف  الؤخاانةله ا 
نما يكوف بالحقيقة (2)والتعريؼ ال يكوف بالالـز  .(3)وا 

 .(4)(ثابت عمى الُماِبرعف حؽ ) إابار  ا أ ها فعل نّمفهاألكش .3

 شمحاألكذعملؼا

 )إابار(: جنس في التعريؼ  يقاؿ فيه ما قيؿ في سابقه.

 )عف حؽ(: وهو المقر به.

 بار عف حؽ ثابت عمى الغير لمغير.إا ف ي)عمى المابر(: قيد أارج الش ادة   

كممة ) لمغير(  حيث إف إابار  ذكر لداوؿ رير  فيه  فمـ ي  أف فيه عموـ  لؤخاانةله
 .عميه وعمى رير   كما في الرواية  ف و تعريؼ رير مان قد يكوف بحؽ 

) إظ ار مكمؼ ماتار ما عميه بمفظ أو كتابة أو إشارة أارس أو  األكّ   ة ا أ هنّمفها .4
 .(5)(أو مورثه بما يمكف صدقه عمى موكمه أو عمى موليه

انةلها  ال  يالرسمالحد وهو تعريؼ بأنه تعريؼ لـ يارج عف المعنى المغوي    لؤخا
 .(6)بالحد الحقيقي  والحد الحقيقي هو الكاشؼ عف ماهية الشي  ال رير

 ألكذعملؼاألكنخذ ما

  والذي ينص عمى أف اإلقرار هو التعريؼ الماتار تعريؼ ا وؿالمما تقدـ يظ ر لي أف  
 .ألك فس"اإخ  مانفاث  تاّؽاكةغلمانةى"

                                                           

 (.246/ 2النفراوي: الفواكه الدواني ) (1)
التعريؼ بالالـز هو أف يذكر ما يتوقؼ وجود الشي  عميه  بحيث ال يتصور وجود  دونه  الستحالة وجود  (2)

الممزـو دوف الالـز  كقولؾ: كسرته فانكسر  فال يتصور وجود الكسر دوف االنكسار. ) البااري: كشؼ 
 ((.284/ 4ر )ا سرا

 ((.28/ 1التعريؼ بالحقيقة يعني استعماؿ ا لفاظ في مولوع ا )البااري: المرج  السابؽ ) (3)
 (.268/ 3الاطيب الشربيني: مغني المحتاج )  (4)
 (. 617/ 3الب وتي: شرح منت ى اإلرادات ) (5)
 (.52انظر: الغزالي: المستصفى ) (6)
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 :أت  باألالخذل م 
 لي:التعريؼ إلى التا ااتيارترج  أسباب  
 .أفراد التعريؼأنه تعريؼ جام : فقد شمؿ وجم  كؿ  .1
 وهو أيلًا تعريؼ مان : حيث من  رير أفراد الحد مف الداوؿ فيه. .2

ت إما إثباتات أو مف المقرر أف التصرفا أف عمى هذا التعريؼ وهو: قوا مواألنذمألضا
حؽ لمغير عمى نفسه  ال يصدؽ عمى اإلقرار إسقاطات وال يافى أف اإلابار عف ثبوت 

لغير  بشي   بقسـ اإلسقاطات  فيمـز أف يكوف التعريؼ رير جام   وكذلؾ إقرار المكر 
مف الحقوؽ رير صحيح شرعًا  م  أنه يصدؽ عميه أنه إابار عف ثبوت حؽ لمغير 

 أف يكوف التعريؼ رير مان .عمى نفسه  فيمـز 
عميه بأف الحؽ الثابت باإلقرار أعـ مف أف يكوف وجوديًا أو عدميًا  كالحؽ   لنرفاألكمو

  وأما كوف إقرار المكر  رير صحيح شرعًا  فيقتلي أف يكوف رير المّدعى تماماً 
ا   فيجوز أف يكوف مقصودهـ تعريؼ مشرعًا ال أف يكوف إقرارًا مطمقًا في الشرعصحيح 

  وعميه فإف هذ  (1)أـ فاسداً  يطمؽ اإلقرار عميه في الشرع سوا  أكاف صحيحاً 
 االعترالات ال تقدح في كونه جامعًا مانعًا.

 .(2)أنه تعريؼ لإلقرار بحقيقته .3

 ّجل األإلقمألما

  فّ  القالي  أماـ النزاع إن ا  في حاسـ فيصؿ وهو  وحديثاً  قديماً  ا دّلة سّيد اإلقرار
 بالبّينات الحّجة وت يئة الدليؿ إحلار المّدعي عمى يجب وحينئذ ينكر أف عميه إّما المّدعى
ّما  حّقه إلثبات  اإلثبات. عب  مف المّدعي ويعفي النزاع فيقط  يقرّ  أف وا 

جماع والسنة  الكتاب مف ا دلة وقد قامت  اإلقرار اعتبار عمى العمما   والمعقوؿ وا 
 وريرها. الحقوؽ إثبات وسائؿ مف وسيمة

ااأ اًلااألكرذ ب
ا  :قوؿ اهلل  .1 ـْ اِنْفاِوَل ِمُر ـْ اَ اَلاُذْخِمُج َفاَأْ ُفَتُر ـْ ااَلاَذْتِفُر َفاِوَن َءُر ـْ ْااَأَخْاَ  اِنلثَ َقُر َ ألِ 

اَذْشَهُو فَا ـْ اَ َأْ ُذ ـْ اَأْقَمْمُذ َـّ ُث
(3). 

                                                           

 (.243/ 19(  نقاًل عف ابف ال ماـ في فتح القدير )456بؾ وابراهيـ: طرؽ اإلثبات الشرعية ) (1)
 (. 235/ 1الزحيمي: وسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ) (2)
 (.84البقرة: ) (3)
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الحجة عمى عباد  بإقرارهـ  أي اعتراف ـ ب ذا الميثاؽ  حيث أقاـ اهلل   جهاألكوالك ا
 .(1)وصحته  فمو لـ يكف اإلقرار حجة إلثبات الحؽ وااللتزاـ به لما أاذ  اهلل تعالى عمي ـ

اَألَُّه   :وقوؿ اهلل  .2 اَنَةىاَ َك ْااِكةَّهِااُشَهَوألءَااِ  ْكِقْتطِااَق َّألِنلفَااُر ُ  ألاآَنُ  ألاألكَِّالفَااَل 
َأْ ُفِتُرـْا

(2). 

ا األكوالك ا  في العدؿ وهو بالقسط  القياـ منكـ ليتكرر أي مبالغة ( قـواميف كونوا) جه
 أف   وفيه بياف(3)عمي ا بالحقوؽ إقرار  نفسه عمى المر  وش ادة أنفسكـ  عمى ش ادتكـ

 اإلقرار وسيمة إثبات.

اا  ألكتُّااث  لً ا

فقاـ رجؿ فقاؿ: أنشدؾ اهلل  ما ورد عف أبي هريرة وزيد بف االد  قاال: كنا عند النبي  .1
إال قليت بيننا بكتاب اهلل  فقاـ اصمه  وكاف أفقه منه  فقاؿ: اقض بيننا بكتاب اهلل 

قاؿ: إف ابني كاف عسيفًا عمى هذا فزنى بامرأته  فافتديت منه « قؿ» وأذف لي؟ قاؿ: 
ثـ سألت رجااًل مف أهؿ العمـ  فأابروني: أف عمى ابني جمد مائة  بمائة شاة واادـ 

والذي نفسي بيد   قليف بينكما : » وتغريب عاـ  وعمى امرأته الرجـ. فقاؿ النبي 
بكتاب اهلل جؿ ذكر   المائة شاة والاادـ رد عميؾ  وعمى ابنؾ جمد مائة وتغريب عاـ  

 .(4)فغدا عمي ا فاعترفت فرجم ا« فارجم اوارد يا أنيس عمى امرأة هذا  فإف اعترفت 

 : قد أقاـ الحدالحديث والح الداللة عمى حجية اإلقرار   ف الرسوؿ  جهاألكوالك اا
عمى المرأة بناً  عمى اعتراف ا  فمو لـ يكف حجة ُيبنى عمي ا الحكـ لما ُقبؿ من ا ذلؾ  وما ُأثبت 

 .(5)به الحد

 أو قبمت  لعمؾ : »له قاؿ   النبي مالؾ بف ماعز أتى لما: قاؿ   عباس ابف عف .2
 أمر ذلؾ فعند: قاؿ يكني  ال  «أنكت ا : »قاؿ اهلل  رسوؿ يا ال: قاؿ «نظرت أو رمزت 
 .(6)برجمه

                                                           

 ( بتصرؼ.345القاسمي: محاسف التأويؿ ) (1)
 (.135النسا : ) (2)
 (.410/ 5)القرطبي: الجام   حكاـ القرآف  (3)
 (. 6827( )167/ 8أارجه البااري في صحيحه  ؾ: الحدود  ب: االعتراؼ بالزنا  ) (4)
 (.140/ 12ابف حجر: فتح الباري ) (5)
 (.6824( )167/ 8أارجه البااري في صحيحه  ؾ: الحدود  ب: هؿ يقوؿ اإلماـ لممقر لعمؾ لمست  ) (6)
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عميه بالرجـ إنما كاف بناً  عمى اعترافه عمى نفسه بفعؿ   أف حكـ النبي  جهاألكوالك ا
الفاحشة  ويعلد ذلؾ ما جا  في الروايات ا ارى التي تذكر أف ماعزًا جا  لمنبي 

عف حاله أمحصف أـ ال  وكاف قد أحصف معترفًا عمى نفسه  فمما تحقؽ مف عقمه وسأله 
 .(1)أمر برجمه

 بمص يَ تِ أُ    اهلل رسوؿ أف المازومي  أمية أبي عف ذر  أبي مولى المنذر  أبي عف .3
: قاؿ «سرقت؟ إاالؾ ما : » اهلل رسوؿ له فقاؿ متاع  معه يوجد ولـ  اعترافاً  اعترؼ

 قؿ : »له فقاؿ به جا وا ثـ فقطعو   به جيئوا ثـ «فاقطعو  به اذهبوا : »قاؿ. بمى
 .(2)«عميه تب الم ـ: »قاؿ  إليه وأتوب اهلل أستغفر: فقاؿ  «إليه وأتوب اهلل أستغفر

فقد قاؿ له: ما إاالؾ  لجاني إنما صدر بناً  عمى إقرار  عمى ا حكمه   جهاألكوالك ا
سرقت  أي ما أظنؾ  وفي هذا تمقيف له لمرجوع عف إقرار   ولما أصر عمى إقرار  أمر 

 . (3)بقطعه واستغفر اهلل له  وهو دليؿ والح عمى حجية اإلقرار النبي 

 ألإلجن عاث كثً اا

إلى اآلف  عمى أف اإلقرار حجة قاصرة عمى المقر  وقد أجمعت ا مة عمى ع د النبي 
 .(4)يؤاذ به  وأجمعت عمى ذلؾ في ا قلية والمعامالت  ولـ ياالؼ مسمـ في ذلؾ

 انفاألكنعق ؿمأل عػً اا

                                                           

 رسوؿ أتى مالؾ  بف ماعز له يقاؿ أسمـ  مف رجالً  أف عيد أارج مسمـ في صحيحه هذ  الحادثة عف أبي س (1)
 به نعمـ ما: فقالوا قومه  سأؿ ثـ: قاؿ  مراراً   النبي فرد  عمي  فأقمه فاحشة  أصبت إني: فقاؿ   اهلل
 أف فأمرنا   النبي إلى فرج : قاؿ الحد  فيه يقاـ أف إال منه يارجه ال أنه يرى شيئا أصاب أنه إال بأساً 

 والمدر  بالعظـ  فرمينا : قاؿ له  حفرنا وال أوثقنا   فما: قاؿ الغرقد  بقي  إلى به فانطمقنا: قاؿ نرجمه 
 يعني - الحرة بجالميد فرمينا  لنا فانتصب الحرة  عرض أتى حتى امفه واشتددنا فاشتد : قاؿ والازؼ 
( 1320/ 3عمى نفسه بالزنا ). )انظر: صحيح مسمـ  ؾ: الحدود  ب: مف اعترؼ سكت حتى - الحجارة

(1694.)) 
(  والنسائي  ؾ: قط  4380( )134/ 4أارجه أبو داوود في سننه  ؾ: الحدود  ب: في التمقيف في الحد  ) (2)

( 866/ 2(  وابف ماجه  ؾ: الحدود  ب: تمقيف السارؽ  )4877( )67/ 8السارؽ  ب: تمقيف السارؽ  )
 ابقة: لعيؼ.(  قاؿ ا لباني في المراج  الس2597)

 (.186السيوطي ورير : شرح سنف ابف ماجه ) (3)
(  الشربيني: مغني 215/ 7(  الحّطاب الرُّعيني: مواهب الجميؿ )3/ 5انظر: الزيمعي: المرج  السابؽ ) (4)

 (.109/ 5(  ابف قدامة: المغني )268/ 3المحتاج )
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العاقؿ ال يعترؼ عمى نفسه كاذبًا بما فيه لرر عمى نفسه أو ماله   ف النفس أّف 
 مفطورة عمى حب الذات  ولما كاف الابر يحتمؿ الصدؽ والكذب في ا صؿ  إال أّنه في اإلقرار
يترجح جانب الصدؽ لوجود الداعي إلى ذلؾ  فالعقؿ والديف يحمالف الفرد عمى الصدؽ ويزجرانه 
عف الكذب  والنفس ا ّمارة بالسو  قد تحممه عمى حؽ رير   أما في حؽ نفسه فإف ذلؾ ال 

  وبذلؾ يكوف الصدؽ هو الجانب الراجح فيما أقّر به عمى نفسه  فوجب قبوله والعمؿ يتحقؽ
 .(1)به

 ّرن انشم نل األإلقمألما

 :(2)لإلقرار محاسف كثيرة  مف أهم ا

ور عمى قرب مف اليقيف   ف اإلنساف المفطالتأكد مف ثبوت الحؽ عمى المقر إلى درجة ت .1
عمى نفسه بحؽ لغير   فإف هذا يكوف دلياًل  حب الماؿ والموصوؼ بالباؿ  عندما يعترؼ

 عمى صدقه   نه ياالؼ هوا .
 إلى حؽلم إيصاؿٌ  وفيه  مذمته عف ألسنت ـ وقط   ة المقرذم عف الناس واجب إسقاط .2

رلا  الحؽ صاحب إنفاع فيه فكاف كاسبه إلى المكسوب وتبمي   صاحبه   الامؽ االؽ وا 
نالة الع د بوفا  إيا  ووصف ـ القوؿ بصدؽ المقر الناس إحماد مما يترتب عميه  .النوؿ وا 

اأمر فاألإلقمألما

   تتمّثؿ في:أربعةأركاف اإلقرار أف إلى    االفًا لمحنفّية(3)جنه ماألكفقه ءاذهب

 التالي:وبيان ا عمى النحو   (4)صلغ ألك ا   هامنقَاألك ا  كهامنقَاألك ا  مقِاألكنُا 

ا األس ؿا  ليشمؿ بالشاص عّبر وقد  عميه آلار حّقاً  رظ ِ يُ  الذي الشاص وهو: مُّاألكُنقِاألكمرف
 .(1)االعتباري والشاص الطبيعي الشاص

                                                           

 (.319/ 8ابف ال ماـ: فتح القدير ) (1)
 (.317/ 8المرج  السابؽ )ابف ال ماـ:  (2)
واالؼ الحنفية واعتبروا أف لإلقرار ركنًا واحدًا وهو الصيغة  وذلؾ ناتج عف تعريف ـ لمركف ف و عندهـ: " ما  (3)

يتوقؼ عميه وجود الشي  وهو جز  مف ماهيته"  بينما عّرفه الجم ور بأنه: " ما ال يتـ الشي  إال به  سوا  
(  390/ 1(  الزرقا: المداؿ الفق ي العاـ )112) انظر: الجرجاني: التعريفات )كاف جزً  منه أـ الزمًا له  

 ((.123/ 1البغا ورير : الدعاوى والبينات والقلا  )
 ( وما بعدها.287/ 2(  السنيكي: أسنى المطالب )215/ 7التاج واإلكميؿ )العبدري:  (4)
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 .الحؽ صاحب وهو لصالحه اإلقرار يصدر الذي وهو: كهامُّاألكُنقَاااألكمرفاألكث  ي

 يثبت ما ويشمؿ. الُمقرُّ  عنه أابر الذي الحؽ وهو  التقالي محؿُّ  هو ا هامُّاألكُنقًاااألكمرفاألكث كث
 مف كانت أو اهلل حقوؽ مف كانت سوا ً   مقاّصة أو إبرا  أو حقوؽ أو أوعيف ديف مف لمشاص
 .اآلدمّييف حقوؽ

 لمغير الحؽٍّ  ثبوت في اإلابار عمى يدؿ ّمما مقامه يقوـ ما أو المفظ وهي: ألكصلغ ألكمرفاألكمأل عاا
 له: مثؿ له لممقرّ  لإلابار المولوع المفظ وهو  داللته في صريحاً  يكوف قد والمفظ  النفس عمى
 وال ا صمي معنا  في مولوع رير المفظ يكوف بأف  داللته في صريح رير المفظ ويكوف. عميـ 
ّنما  تمقائّياً  عميه يدؿُّ   .أّديت ا فيقوؿ نقود عندؾ لي: يقوؿ كأف  يستمزمه وا 
 كسكوت  الحاالت بعض في والسكوت  والكتابة  ا ارس مف اإلشارة: المفظ مقاـ يقوـ ما وأّما
 .(2)التمثيؿ عف الوكيؿ وسكوت  بالبي  عممه بعد الشفي  وسكوت  البكر

اشم طاألإلقمألما

  من ا العامة التي تشترط لصحة اإلقرار بأي أمر كاف  ومن ا شروط لإلقرار شروط عدة 
و ف بحثي في مجاؿ العقوبات ومن ا الحدود ااصة   ااصة  تشترط في كؿ مولوع بحسبه 

اسأاص بالذكر الشروط التي تتعمؽ بمولوعي  واهلل ولي التوفيؽ.

 أ اًلااألكشم طاألكع ن ا

وهي   الحقوؽ ومن ا الحدود والقصاصشروط عامة إلثبات جمي  يشترط في اإلقرار 
 عمى النحو التالي: 

فال يصح إقرار مف هو دوف البموغ  ولو كاف  أي أف يكوف المقر بالغًا عاقاًل  :ألكذرةلؼ .1
مميزًا  لرف  القمـ عنه  وكذلؾ ال يصح إقرار مجنوف ومغمى عميه  ومف زاؿ عقمه بعذر 

 أف   عمي  ولما روا  (3)كشرب دوا  أو اإلكرا  عمى شرب الامر  المتناع تصرف ـ

                                                                                                                                                                      

 Juristicمتعيف  أما الشاص االعتباري ) (: هو أنا وأنت أو أي شاصIndividual الشاص الطبيعي ) (1)
person ف و ما يعامؿ معاممة اإلنساف في اإللزاـ وااللتزاـ  دوف أف يكوف ُمعيف ا شااص  وهو :)

مصطمح حادث جدًا وطرأ في العصور المتأارة  لمحاجة  وينطبؽ عمى الشركات والمجموعات  ) انظر: 
 ((.259قمعجي وقنيبي: معجـ لغة الفق ا  )

 (.1/239الزحيمي: وسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ) (2)
 (.324/ 2الاطيب الشربيني: اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي الشجاع ) (3)
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 حتى الصبي وعف يستيقظ  حتى النائـ عف: ثالثة عف القمـ رف  »: قاؿ  اهلل رسوؿ
 .(1)«يعقؿ حتى المعتو  وعف يشب 

اَ َقْةُ هُااُأْرمِهَااَنفْااِإالَّا ..  :اهلل  قاؿ عميه   أكرِ  بما  كرَ المُ  إقرار يصح فال: ألالخذل م .2
لَن فِااُنْطَنِئفّّا ِ  إلِْ

 مال مسقطاً  فيكوف الكفر  لحكـ مسقطاً  اإلكرا   اهلل جعؿ فقد (2)
 حينئذ  نه صحيح  فإقرار  عميه أكر  ما بغير المكر  أقر لو لكف  أولىمف باب  عدا 
 .(3)مكر  رير

   ف ررله ف هناؾ إشكاؿ في ف ـ كالـ المقر: والمقصود أف ال يكو  ض حاألإلقمألم .3
 بيف ا لفاظ ول   اهلل إفإيصاؿ المقصود وهو يتـ بالقوؿ والفعؿ  يقوؿ ابف القيـ: ) 

 بمراد  عرفه شيئا اآلار مف أحدهـ أراد فإذا نفوس ـ  في ما عمى وداللة تعريفاً  عباد 
 ولـ ا لفاظ  بواسطة أحكام ا والمقاصد اإلرادات تمؾ عمى ورتب بمفظه  نفسه في وما

 مجرد عمى وال قوؿ  أو فعؿ داللة رير مف النفوس في ما مجرد عمى ا حكاـ تمؾ يرتب
 عما لألمة تجاوز بؿ  عمماً  ب ا يحط ولـ معاني ا يرد لـ ب ا المتكمـ بأف العمـ م  ألفاظ
 ناسية أو ماطئة به تكممت عما ل ا وتجاوز به  كمـتَ  أو به تعمؿ لـ ما أنفس ا به حدثت

 فإذا إليه  قاصدة أو به تكممت ما لمعنى مريدة تكف لـ إذا  به عالمة رير أو مكرهة أو
الولوح كما يتعمؽ بالغير و   (4)(الحكـ ترتب الفعمية أو القولية والداللة القصد اجتم 

ال بد لمزوـ اإلقرار واعتبار  أف تكوف الصيغة مف ومة لممِقر ف  يتعمؽ أيلًا بالمقر نفسه
فمو ُلقف العامي كممات عربية ال يعرؼ معناها لـ يؤااذ ب ا   نه لما لـ يعرؼ مدلول ا 

عميه قصدها   ف العامي_ رير الماالط لمفق ا _ يقبؿ منه دعوى الج ؿ  استحاؿ
  باالؼ الماالط فال يقبؿ منه فيما ال يافى عمى مثمه (5)بمدلوؿ كثير مف ألفاظ الفق ا 

معنا   وبا ولى لو أقر العربي بالعجمية أو العكس  وقاؿ: لـ أدر ما قمت  صدؽ 
 .عهبيمينه   نه أدرى بنفسه  والظاهر م

                                                           

(  قاؿ 1423( )32/ 4أارجه الترمذي في سننه  ؾ: الحدود  ب: ما جا  فيمف ال يجب عميه الحد  ) (1)
 ا لباني في المرج  نفسه: حديث صحيح.

 (.106)النحؿ  (2)
 (.278محمد عثماف: النظاـ القلائي في اإلسالـ ) (3)
 (.86/ 3ابف القيـ: إعالـ الموقعيف ) (4)
 (.14/ 2الزركشي: المنثور في القواعد الفق ية ) (5)
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  وهو إّما أف يكوف قاٍض  أو شاهد لصلما هاألكّؽانّف ظ ًاأفالر فاألإلقمألمان وانفا .4
 .(1)متحمؿ

 ألؼ منا واحد عمى لفالف: رجالف قاؿ لو حتى معموماً  رقِ المُ  يكوفبحيث  :ألكنعة نل  .5
 قاؿ إذا وكذلؾ المطالبة  مف له المقر يتمكف ال معموماً  يكف لـ إذا  نه  يصح ال  درهـ

 الحؽ عميه مف  ف  قذؼ أو شرب  أو سرؽ  أو زنا  أو منا  واحد رصب: أحدهما
 .(2)البياف عمى ويجبراف معموـ رير

اأقما هيشترط الفق ا  لصحة اإلقرار  .6 وأال يكذبه الواق  ،اأالالراباألكنقماكهاألكنقمافلن 
 .(3)  فإف كذبه بطؿ إقرار كذلؾ

   ف الت مة تاؿ برجحاف الصدؽ عمى إقمألمهأفالر فاغلمانذهـافياويشترط في المقر  .7
 .(4)جانب الكذب في إقرار 

 ث  لً ااألكشم طاألكخ ص ا

إلى الشروط  ويشترط لقبوؿ اإلقرار في كؿ حد شروط ااصة اشترط ا العمما  إلافة
 العامة السابؽ ذكرها  أبين ا عمى الوجه التالي:

 أ اًلااّواألكس  ا

افياألكةغ ا .1 هو المان  والحاجز بيف الشيئيف  وسمي حّدًا   نه يمن  مف  ذعملؼاألكّو
 .(5)المعاودة  ومنه أطمؽ عمى البواب والسّجاف حّدادًا  لمنعه الداوؿ والاروج

  فالعقوبة هي مانعة مف (6)وسميت العقوبات حدودًا   ن ا مانعة مف ارتكاب أسباب ا
 العود إلي ا مرة اارى وبالتالي تكوف رادعة.ارتكاب الجريمة ابتدا  فتكوف زاجرة  أو تمن  

  والحد مفسدة أريد ب ا (7)"العقوبة المقدرة شرعًا حقًا هلل تعالى"هو  ألكّوافياألالصطالحا .2
 منفعة إذ ال دؼ منه االنزجار عما يؤذي الناس  والحفاظ عمى اللروريات.

                                                           

(  بمعنى أنه ال بد أف يكوف اإلقرار عند القالي لُتحفظ عند  الحقوؽ  أو عند 15/ 7الماوردي: الحاوي ) (1)
 ؿ الش ادة.الشاهد ليتحم

براهيـ: طرؽ اإلثبات الشرعية )50/ 6الموسوعة الفق ية الكويتية ) (2)  (.481(. بؾ وا 
 (.600/ 5) حاشيته عمى الدر الماتارابف عابديف:  (3)
 (.223/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (4)
 (.68(  الرازي: ماتار الصحاح )276الفيروز أبادي: القاموس المحيط ) (5)
 (.36/ 9السراسي: المبسوط ) (6)
 (.343/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (7)
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نقؿ  من ا الفاحشة   :زنى يزني ِزنًى وِزناً  بكسرهما  والزنى له معاف مف :فياألكةغ األكس   .3
وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا " :ابف منظور عف ابف ا ثير قوله

  ومن ا السفاح  ف و اإلقامة م  امرأة عمى فجور مف رير تزويج صحيح  (1)"فاحشة
وقد يحمؿ معنى الفجور  فقد جا  في القاموس   (2)ويقاؿ البف البغي: ابف المسافحة

 .(3)المحيط  والفجور هو الزنا
 الوط ف  (4)ااٍؿ عف ممؾ وشب ته"مشت اة ٍ بؿ وط  مكمؼ في قُ " فياألالصطالحا  األكس  ا .4

 النكاح وشب ة الممؾ شب ة وعف اليميف وممؾ النكاح حقيقة عف الاالي الحراـ الوط ف
ويعتبر الزنا مف أكبر الكبائر بعد القتؿ   (5)يعد زنا يعاقب عميه بالحد االشتبا  وشب ة
  مف أشد الحدود   نه جناية عمى ا عراض وا نساب التي تعد المحافظة عمي ا وحدُّ 

   لذلؾ وجب التثبت والتيقف قبؿ إقامة الحد.مف مقاصد الشريعة

ا قوى  ف و سيد ا دلة إذ ال وإلثبات حد الزنا عدة طرؽ  من ا اإلقرار  وهو الدليؿ 
 فسه بما يؤذي ا أو ي مك ا كاذبًا.يتصور أف يعترؼ اإلنساف عمى ن

ا قواألشذمطاألكعةن ءاشم طً افياإقمألماألكنقما  كس  اّذىالق ؿا لر فاصّلًّ ،ا  يا األا
 : أفالر فاألإلقمألما  كس  اأم ع ًا .1

عمى أّف المقر متى أقر إقرارًا صحيحًا  فإنه يؤاذ به ويترتب عميه حكمه    ألذفؽاألكفقه ء
واحدة أـ أرب  مرات كما  في العدد في اإلقرار بالزنا ليعتبر  أهو مرة ألخذةف ألولكن ـ 

 الش ادة  عمى النحو التالي:
حد الزنا عندهـ ال يقاـ : إلى اشتراط العدد في اإلقرار  ف(7) أّنوا(6)ا باألكّ فل ألكق ؿاألس ؿاا

 إال باإلقرار أرب  مرات.
 أنه ُيكتفى باإلقرار مرة واحدة  ليقاـ الحد.  ا(8)ا باألكن كرل ا ألكش فعل ألكق ؿاألكث  ياا

                                                           

 (.325/ 6ابف منظور: لساف العرب ) (1)
 (.2/147الفراهيدي: العيف ) (2)
 (.1667الفيروز أبادي: القاموس المحيط ) (3)
 (.106/ 3ابف نجيـ: البحر الرائؽ: ) (4)
 (.147/ 2الزبيدي: الجوهرة النّيرة ) (5)
 (.195/ 3(  السمرقندي: تحفة الفق ا  )219/ 5ال ماـ: شرح فتح القدير )ابف  (6)
 (.127/ 6ابف قدامة: المغني ) (7)
 (.131/ 4(  السنيكي: أسنى المطالب )61/ 12القرافي: الذايرة ) (8)
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 ألسوكػػ ا

 أوك األكق ؿاألس ؿا

 والقياس  عمى النحو التالي: النبوية استدؿ الحنفية والحنابمة عمى مذهب ـ بالسنة 

 :ألك   ل نفاألكُت َّ ا .1
: فقاؿ فنادا  المسجد  في وهو  اهلل رسوؿ رجؿ قاؿ: أتى ما روا  أبو هريرة استدلوا ب

 نفسه عمى ش د فمما مرات  أرب  عميه ردد حتى عنه فأعرض زنيت  إني اهلل  رسوؿ يا
 «أحصنت ف ؿ : »قاؿ ال : قاؿ «جنوف أبؾ : »فقاؿ   النبي دعا  ش ادات  أرب 
 .(1)«فارجمو  به اذهبوا : » النبي فقاؿ نعـ : قاؿ

 ال    نه اهلل رسوؿ عنه يعرض لـ واحدة مرة باإلقرار الحد وجب فمو  جهاألكوالك ا
هلل  وجب حد ترؾ يجوز

(2). 
 نفاألكقل سا .2

عمى الش ادة  حيث إنه يشترط في ا أربعة ش ود  فكذا اإلقرار ال يقبؿ مرة  قاسوا اإلقرار
 .(3)أربعاً   بؿ يجب أف يكرر  واحدة

اأوك األكق ؿاألكث  يا

 والمعقوؿ عمى النحو التالي:النبوية استدؿ المالكية والشافعية بالسنة  

 نفاألكت  األك   ل ا .1
  (4)«فارجم ا اعترفت فإف هذا  امرأة إلى أنيس يا وارد »قاؿ  نيس:  أف الرسوؿ 

 ما بأقؿ فيكتفى    ولـ يقؿ أرب  مرات االعتراؼ مجرد عمى الرجـ فعمؽ جهاألكوالك اا
 .(5)الواحدة المرة وهو المفظ عميه يصدؽ

                                                           

(  ومسمـ 6815( )165/ 8أارجه البااري في صحيحه  ؾ: الحدود  ب: ال يرجـ المجنوف أو المجنونة  ) (1)
 (.1691( )1318/ 3في صحيحه  ؾ: الحدود  ب: مف اعترؼ عمى نفسه بالزنى  )

 (.432/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (2)
 عودة: المرج  السابؽ. (3)
(  ومسمـ في 2314( )102/ 3أارجه البااري في صحيحه  ؾ: الوكالة  ب: الوكالة في الحدود  ) (4)

 (.1697( )1324/ 3بالزنى  )صحيحه  ؾ: الحدود  ب: مف اعترؼ عمى نفسه 
 (.222/ 4الزرقاني: شرحه عمى موطأ مالؾ ) (5)
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 الرسوؿ أف إلى راج  مرات أرب  أقر حتى  ماعز   عف الرسوؿ إّف إعراض ق ك ألاّلثا
بصحته  احتياطًا لمحد   أابرو  حتى عقمه عف يسأل ـ مرتيف لقومه أرسؿ ولذا عقمه  استنكر

 .(1)وسعيًا في ستر الفاحشة ما أمكف

 ألكنعق ؿانفا .2
  ففارؽ الش ادة  إذ إف زيادة العدد تورث (2)بالتكرار يزيد ال والابر إابار اإلقرار أف

 الطمأنينة باالؼ زيادة الكالـ.

بأف الش ادة تفترؽ عف اإلقرار في أحكام ا في عدة نقاط  ولكن ما تمتقياف  الج بانةله
في العدد إذ به تحصؿ زيادة طمأنينة القمب  فمف كرر كالمه مابرًا بحؽ عميه  يكوف كالمه 
 أثبت ممف يقول ا مرة واحدة  ال سيما إف كاف اإلقرار متعمقًا بحد مف الحدود والتي ُتدرأ بالشب ات.

 خذالؼاأت  باألال

في حديث أبي هريرة قد  ا حاديث الواردة في هذا المولوع  ذلؾ أّف النبّي تعارض  .1
أعرض عف المقّر حتى رّدد أرب  مرات إلقامة الحّد عميه  وفي حديث العسيؼ عّمؽ 

 الرجـ عمى مجرد االعتراؼ.
  فمن ـ مف قاؿ إف إعراض ااتالف ـ في ف ـ حديث ماعز عندما أقر أماـ النبي  .2

عف ماعز راج  إلى أنه استنكر عقمه  لذلؾ أرسؿ إلى قومه يسأل ـ عف حاله   النبي 
 في المرات الثالث كاف لعدـ اكتماؿ اإلقرار. ومن ـ مف رأى أف إعراله 

ااتالف ـ في إلحاؽ اإلقرار بالش ادة  لكونه إحدى بينتي الحد  فمف اشترط العدد قاؿ إف  .3
الش ادة يشترط في ا العدد  فكذلؾ اإلقرار  وأما مف لـ يمحؽ اإلقرار بالش ادة فمـ 

 يشترطه. 

 لحا أت   هاجألكذما

 ر   وذلؾوالراجح ما ذهب إليه الحنفية وأحمد بأنه يجب أف يقر أربعًا حتى يقبؿ إقرا
 لمتالي:

 ف الحدود  ال تثبت إال بيقيف  واليقيف التاـ إنما يكوف بتكرار اإلقرار  لزيادة التثبت  .1
 واالستيثاؽ.

                                                           

 (.131/ 4السنيكي: أسنى المطالب ) (1)
 (.433/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (2)
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أف اشتراط العدد يعطي فرصة لممقر أف يرج  عف إقرار   فطالما أنه أقر عدة مرات ف ذا  .2
 يدؿ عمى إصرار   مما يؤكد صدقه في إقرار .

ا ا اقو األكق ئة ف كوف في مجمس واحد أـ في مجالس هؿ يشترط أف ي :ألإلقمألما ذرمألمألخذةؼ
 :؟متعددة

 ولو نفسه لممقر ماتمفة مجالس في ا ربعة ا قارير تكوف أف ّ لف اأ   فقد اشترط
 .(1)لمقالي واحد مجمس في حدثت

 متفرقة  مجالس أو واحد في مجمس ا ربعة ا قارير تكوف أف عند  فيستوى أّنوأما  
 .(2)صحيح فاإلقرار متفرقة مجالس في أو واحد مجمس في مرات أرب  أقر فإذا

فال بد في اإلقرار مف تفصيؿ  وذلؾ بذكر المزني ب ا   انفصالًااأفالر فاألإلقمألما  كس   .4
  وما روا  (4)أي أف يذكر حقيقة الفعؿ  لتزوؿ الشب ة؛ا(3)وزمانه ومكانه وكيفية اإلدااؿ

 رمزت  أو قبمت  لعمؾ »  قاؿ لماعز: يولح ذلؾ  حيث إف النبي  ابف عباس 
وفي ،ا(5)برجمه أمر ذلؾ فعند: قاؿ نعـ : قاؿ «أفنكت ا؟ : »قاؿ ال : قاؿ «نظرت؟ أو

 ذلؾ في منؾ ذلؾ راب حتى : »قاؿ نعـ : قاؿ «أنكت ا؟ »: رواية أارى  قاؿ له 
 نعـ : قاؿ «البئر؟ في والرشا  المكحمة  في المرود يغيب كما : »قاؿ نعـ : قاؿ «من ا؟
 امرأته مف الرجؿ يأتي ما حراماً  من ا أتيت نعـ : قاؿ «الزنا؟ ما تدري ف ؿ : »قاؿ

 .(6)فرجـ به فأمر تط رني  أف أريد: قاؿ «القوؿ؟ ب ذا تريد فما : »قاؿ  حالالً 
 حقيقة بياف تطمب في بعد  ليس ما واالستفصاؿ  ستثباتاال في المبالغة مف هذا فيو 

 وهو المطموب في منه أصرح ال بمفظ استف مه بؿ  بالزنى المقر بإقرار يكتؼ فمـ الحاؿ
 هذا في إال منه يسم  ولـ  حاالته جمي  في به التكمـ عف يتحاشى كاف الذي النيؾ لفظ

                                                           

 (.219/ 5(  ابف ال ماـ: شرح فتح القدير )91/ 9السراسي: المبسوط ) (1)
 (.65/ 9ابف قدامة: المغني ) (2)
 (.182/ 4وعميرة: حاشيتاهما عمى شرح المحمي ) قميوبي (3)
 (.65/ 9ابف قدامة: المغني ) (4)
(  قاؿ ا لباني في 4427( )147/ 4أارجه أبو داود في سننه  ؾ: الحدود  ب: رجـ ماعز بف مالؾ  ) (5)

 المرج  نفسه: صحيح.
(  قاؿ ا لباني في 4428)( 148/ 4أارجه أبو داود في سننه  ؾ: الحدود  ب: رجـ ماعز بف مالؾ  ) (6)

 المرج  نفسه: لعيؼ.
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 بأمر الشي  تصوير أف شؾ وال حسياً  تصويراً  صور  بؿ بذلؾ يكتؼ لـ ثـ  الموطف
 .(1)عميه وأدل ا أسمائه بأصرح تسميته مف االستفصاؿ في أبم  محسوس

أنه يجب في اإلقرار أف يكوف مفصاًل مبينًا لحقيقة الفعؿ المقر  ومما ذكر يتلح جمّياً 
به  فالزاني إذا أقر ال يؤاذ إقرار  قلية مسممة  بؿ ينبغي عمى القالي أف يتحقؽ مف إقرار   
وذلؾ بالسؤاؿ عف سالمة عقمه  فإذا تبيف أنه سميـ العقؿ  سأله عف ماهية الزنا  وكيفيته  كما 

ف ذلؾ كمه عمى وجه يجعمه مسئوؿ جنائيًا سأله أمحصف هو أـ ال  فإف   فإذا بيّ فعؿ النبي 
  وما ذلؾ إال زيادة في التثبت  ومنعًا إلقامة الحد عمى مف (2)اعترؼ باإلحصاف سأله عف ماهيته

 ال يستحقه  فألف ياطئ اإلماـ في العفو اير له مف أف ياطئ في العقوبة.

األكقاؼااث  لػَ ااّوّا

يأتي عمى معاني  من ا السب  ومن ا كذلؾ الرمي  أي الرمي بالس ـ  :ألكقاؼافياألكةغ  .1
والحصى والكالـ  واستعمؿ مجازًا في الرمي بالمكار . ويسّمى أيلًا الفرّية  أي مف 

 .(3)االفترا  والكذب
فكؿ من ـ أورد ات الفق ا  في تعريؼ حد القذؼ  ااتمفت عبار : فقد فياألالصطالحألكقاؼا .2

 .بعض الشروط والقيود ليشمؿ القذؼ الموجب لمحدتعريفًا ذكر فيه 
 .(4)"الشب ة انعداـ عند داللة  أو اً صريح الزنا إلى أحصف مف نسبة"بأنه  ألك   مذيعرفه  - أ
 مسمـ  نسب قط  أو لزنا  رير  آدمي نسبة: ا عـ القذؼ أف ألكن كرل افقه ءانفاج ء - ب

 صغيرة أو بالغًا  مسمماً  عفيفاً  حراً  رير  مكمؼ آدمي نسبة": الحد إليجاب وا اص
 .(5)مسمـ نسب قط  أو لزنا  الوط  تطيؽ

 ير التعي معرض في بالزنا الرمي هو لمحد  الموجب بالقذؼ المراد أف ألكشم ل ي ذكر - ت
 .(6)أربعة دوف به يش د أف إال في ا حد فال بالزنا  الش ادة ليارج

                                                           

 (.72/ 12العظيـ أبادي: عوف المعبود ) (1)
 بالغة بامرأة داؿ مسمماً  حراً  بالغاً  عاقالً  الرجؿ يكوف أف هو اإلحصاف(  و 434/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (2)

 ((.27. ) الجرجاني: التعريفات )صحيح بنكاح مسممة حرة عاقمة
 (.277/ 9منظور: لساف العرب )ابف  (3)
 (.316/ 5البابرتي: العناية شرح ال داية ) (4)
 (.324/ 4(  الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير )10/ 3الّرّصاع: شرح حدود ابف عرفة ) (5)
 (.460/ 5الشربيني: مغني المحتاج ) (6)
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  لذلؾ يمكف أف متقاربةالتعريفات جميع ا  أف بعد عرض تعريفات الفق ا  لمقذؼ  وجدت
 (.منيانفاأّصفا  كس  افيانعمضاألكذعللم) نعّرفه بالتالي:

والقذؼ إما أف يكوف صريحًا  كأف يقوؿ لممقذوؼ: يا زاٍف  أو أف يكوف تعريلًا  هذا 
 كأف يقوؿ له: ما أنا بزاف وال أمي بزانية.

ش ادة القاذؼ  ولعظـ عقوبة القذؼ  وهي ثمانوف جمدة  م  ما يتبع ا مف عدـ قبوؿ 
ا ًا كهاألاألكت با ضعاألكعةن ءاشم ط  حد القذؼ ال بّد مف التأكد والتثبت قبؿ إقامة كاف  (1)أبداً 

 ن الةيا،ان ه افياألإلقمألماإلث  تاّواألكقاؼ
الّداؿ عمى الزنا ونفي النسب داللة والحة مف رير  أفالر فاألكقاؼا  كةفظاألكصملح .1

 عمى أقواؿ: فماتمؼ فيه (3)  كذعملضأما إف كاف   (2)التباس أو احتماؿ  وهذا باتفاؽ

نما فيه  هأن : م ألل ان واأّنواأ  اّ لف اا بألكق ؿاألس ؿاا ال حد عمى القذؼ بالتعريض  وا 
 .التعزير

ف لـ ينو به القذؼ لـ  وجوب إلى ألكش فعل اا بألكق ؿاألكث  ياا الحد بالكناية إذا توافرت النية  وا 
يجب به الحد  سوا  كاف ذلؾ في الاصومة أو ريرها   نه يحتمؿ القذؼ ورير  فمـ يجب به 

 .(4)الحد إال بنية
                                                           

افَا َلْمنُااَ ألكَّاِلفَا : تعالى لقوؿ اهلل  ش ادته سقوط الحد م  عميه يجب القاذؼ أفعمى  اتفؽ الفق ا (1) 
َصَ  تِا ّْ َـّااألْكُن اُ ـُااَ ُأْ َكِئؾَااَأَ ًوألاَشَه َو ًااَكُهـْااَذْقَ ُة ألاَ الاَجْةَو ُااَثَن ِ لفَااَف ْجِةُو ُ ـْااُشَهَوألءَااِ َأْمَ َع ِااَلْأُذ ألاَكـْااُث
ألذفؽاألكعةن ءاأفاألكذ   ا(  لكف إذا تاب القاذؼ هؿ يسقط الحد وتقبؿ ش ادته أـ ال؟  4النور: ) ألْكَف ِتُق فَا

ف تسقط القاذؼ ش ادة أف حنيفة أبو فرأى :فياق  ؿاألكشه و   ألألخذةف ا الاذتقطاألكّو،  مالؾ ورأى تاب  وا 
 في اتالف ـال المسألة هذ  في ألخذالفهـا لمجعات ب تاب  إف ش ادته تقبؿ القاذؼ أف وأحمد والشافعي

ُّ ألاَاِكؾَااَ ْعوِااِنفْااَذ ُ  ألاألكَِّالفَااِإالَّا : بعد اآلية السابقة تعالى قوؿ اهلل تفسير  أف رأى فمف  (5النور: ) َ َأْصَة
 ومف الش ادة  قبوؿ عدـ عمى تؤثر وال الفسؽ ترف  التوبة: قاؿاآلية   في مذكور أقرب إلى يعود االستثنا 

 رد مف وتمن  الفسؽ ترف  التوبة: قاؿ جميًعا ا مريف ويتناوؿ كم ا السابقة الجممة إلى يعود االستثنا  أف رأى
(  الزرقاني: شرحه عمى موطأ اإلماـ 401/ 7  وهذا هو الراجح ) ابف ال ماـ: شرح فتح القدير )الش ادة
/ 20مجموع شرح الم ذب )(  المطيعي: تكممة ال226/ 4(  ابف رشد: بداية المجت د )491/ 3مالؾ )

 ((.273/ 7(  ابف قدامة: المغني )74
(  527/ 2(  الشربيني: اإلقناع )224/ 4(  ابف رشد: بداية المجت د )158/ 2الزبيدي: الجوهرة النيرة ) (2)

 (.218/ 10ابف قدامة: الشرح الكبير )
ما أنا بزاٍف. ) العـوا: أصوؿ النظاـ  القذؼ بالتعريض هو القذؼ بكالـ يحتمؿ الرمي بالزنا ورير   كقوله: (3)

 ((.255الجنائي في اإلسالـ )
 (.347/ 3الشيرازي: الم ّذب ) (4)
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ا  دلت أو القذؼ منه ف ـ إذا بالتعريض القذؼ في الحد وجوبإلى : ن كؾاا بألكق ؿاألكث كثا
 .(1)القذؼ قصد القاذؼ أف عمى القرائف

اأوك األكق ؿاألس ؿا

 استدؿ الحنفية عمى قول ـ بالكتاب والسنة النبوية  والمعقوؿ  وذلؾ عمى النحو التالي:

 أ اًلاانفاألكرذ با

اَنِةـَااَأ ُفِتُرـْاافىِااَأْرَ  ُذـْااَأ ْااألك َّْت ءِااِخْطَ  ِااِنفْااِ هِااَنمَّْضذـُافلَن اَنَةْلُرـْااُجَ  حَااَ ال  : اهلل قاؿ
نَّْعُم ًف اَقْ الًااَذُق ُك ألاَأفاِإالَّااِتمِّألاُذَ ألِنُو ُ فَّااالَّااَ َكِرفاَتَذْاُرُم َ ُهفَّااَأ َُّرـْااألهللُا

(2). 

 ب ا التعريض فأباح ب ا والتصريح بالاطبة التعريض بيف فرؽ تعالى اهلل أف جهاألكوالك اا 
 فأولى عميه يعزر فيما والتصريح التعريض بيف فرؽ قد الشرع كاف فإذا التصريح وحـر العدة في
 رير  يحتمؿ التعريض فإف ذلؾ عف وفلاًل  الحد. بعقوبة عميه يعاقب فيما بين ما يفرؽ أف

 .(3)بالشب ات تدرأ والحدود شب ة واالحتماؿ

اث  لً اانفاألكت  األك   ل ا

   فمـ يعاقبه النبي (4): )إف امرأتي ولدت رالمًا أسود(ما روي أف رجاًل قاؿ لمنبي  .1
اعمى ذلؾ.

األكوالك ا يف ـ مف قوؿ الرجؿ أنه أراد أنه ليس أبو الغالـ  وفي ذلؾ تعريلًا بالقذؼ   جه
   فدؿ عمى أنه ال يجب الحد بالتعريض.لزوجته  وم  ذلؾ لـ يحّد  النبي 

 ث كثً اانفاألكنعق ؿا

 .(1)بالشب ات تدرأ والحدود  شب ة واالحتماؿ  رير و  القذؼ يحتمؿ التعريض إف قالوا
                                                           

 (.327/ 4الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير ) (1)
 (.235) البقرة (2)
 (.392/ 12(  ابف قدامة: المغني )317/ 5ابف ال ماـ: شرح فتح القدير ) (3)
 إف اهلل  رسوؿ يا: فقاؿ أعرابي جا    اهلل رسوؿ أفالمتفؽ عميه وفيه    هريرة هذا جز  مف حديث أبي  (4)

 هؿ : »قاؿ مر حُ : قاؿ «ألوان ا ما : »قاؿ نعـ : قاؿ «إبؿ مف لؾ هؿ : »فقاؿ أسود  رالماً  ولدت امرأتي
 نزعه هذا ابنؾ فمعؿ : »قاؿ نزعه  عرؽ أرا : قاؿ «ذلؾ كاف فأنى : »قاؿ نعـ : قاؿ «أورؽ مف في ا
(  ومسمـ  6847( )173/ 8  أارجه البااري في صحيحه  ؾ: الحدود  ب: ما جا  في التعريض )«عرؽ

 (.1500( )1137/ 2ؾ: الطالؽ  ب: انقلا  عدة المتوفى عن ا زوج ا  )
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ا وكلؿاألكق ؿاألكث  يا

 الشافعية بالمعقوؿ  عمى النحو التالي:لقوؿ ستدؿ ويمكف أف يُ 

.جدت وجب الحدّ د  فإف وُ حدّ   والنية هي التي تُ أف التعريض يحتمؿ القذؼ ورير   

 وكلؿاألكق ؿاألكث كثا

 يمكف االستدالؿ لقوؿ مالؾ بالمعقوؿ عمى النحو التالي:

ض قد يكوف يإذا كاف قوله مف ومًا بأنه يقدح في عرض أايه  يعاقب عميه  فالتعر أنه  
 بمقاـ الصريح لو كاف مف ومًا لمطرفيف.

ات باألكخالؼا

  يتلح أف به القذؼ أو ال يثبت يثبت في أف لفظ الكناية بالنظر إلى أقواؿ الفق ا 
 لمصريح. الكناية في المغة العربيةمدى مساواة  يرج  إلى االف ـ إّنما

الحا أت   هاجألكذما

القائؿ بأّنه ال حّد عمى  بعد عرض ا قواؿ وأدلة كؿ قوؿ  يترجح لدّي أف قوؿ الحنفية
 هو الراجح  وذلؾ لمتالي: القاذؼ بالتعريض

ف جاز العقاب تعزيرًا كما في كؿ   إف التعريض يتلمف شب ة يحسف م  وجودها أف يدرأ الحد  وا 
 .(2)سب وشتـ

 وا صؿ    ويقصد باإلحصاف هنا العفة وليس كإحصاف الزناألكنقا ؼانّص  ًاأفالر فا .2
ا : تعالى اهلل قوؿ اإلحصاف شرط في صَ َ تِااَلْمُن فَااألكَِّالفَاِإفَّ ّْ األْكُنْؤِن َ تِااألْكَغ ِفالتِااألْكُن

َنِظلـٌااَنَاألبٌااَ َكُهـْاا أَلآلِخَم ِااألكوُّْ ل َااِفياُكِعُ  أل
عمى إحصانه   ويشترط كذلؾ أف يبقى (3)

 .(4)إلى وقت الحد

                                                                                                                                                                      

 (.392/ 12(  ابف قدامة: المغني )317/ 5ابف ال ماـ: شرح فتح القدير ) (1)
 (.255الجنائي اإلسالمي )العّوا: أصوؿ النظاـ  (2)
 (.23النور: ) (3)

 (.46/ 4) الماتار الدر عمى حاشيته: عابديف ابف(4) 
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وهو شرط عند جم ور اوذلؾ كقذؼ الوالد ولد  اأفالر فاألكق اؼاغلماأصؿاكةنقا ؼا .3
 .(1)الفق ا 

 ا(2)ث كثً ااّواألكشمب

 وتراها الابائث أـ الامر تعتبر  ن ا  قاطًعا تحريًما الامر اإلسالمية الشريعة رمتح
 .والماؿ والصحة والعقؿ لمنفس مليعة

في  يقاؿ م ما الامر مناف  أف يـو أوؿ مف لمناس تبيف أف عمى الشريعة حرصت وقد 
األْكَخْنمِااَنفِااَلْتأَُك َ ؾَا  : قوؿ اهلل ذلؾمف و  الجسيمة  ألرارها م  تتعادؿ ال لئيمة منافع ا
ْثُنُهن َااِكة َّ سِااَ َنَ  ِفعُااَرِ لمٌااِإْثـٌااِفلِهن َااُقؿْااَ ألْكَنْلِتمِا  َّْفِعِهن َااِنفاَأْرَ مُااَ ألِ 

(3). 

  ذعملؼاألكشمبا

وهو ما ال يتأّتى فيه المل    (4): تناوؿ كؿ مائ  ما  كاف أو رير ةغ ألكافياألكُشمب .1
اَشمألً  اَم ُُّهـْااَ َتَق ُ ـْا   قاؿ اهلل عز وجؿ في صفة أهؿ الجنة: (5)حالاًل كاف أـ حراماً 

َطُه مأل
(6). 

                                                           

(  الموسوعة الفق ية 461/ 5(  الشربيني: مغني المحتاج )46/ 4) الماتار الدر عمى حاشيتهابف عابديف:  (1)
 .((411/ 8) واإلكميؿ التاج: العبدري  ) لولد  يحد ا ب أف لمالؾ قوؿ وفي(  11/ 13الكويتية )

األكشَّْلَط فِااَنَنؿِااِنفْااِمْجٌسااَ ألْسَْساَلـُااَ ألْسَْ َص بُااَ ألْكَنْلِتمُااألْكَخْنمُااِإ ََّن اآَنُ  ألاألكَِّالفَااَل َألَُّه  قاؿ اهلل تعالى:  (2)
ُّ فَااَكَعةَُّرـْااَف ْجَذِ ُ  هُا  مسكر وكؿ امر  مسكر كؿ »(  وجا  في صحيح مسمـ حديث: 90)المائدة:  ُذْفِة
(  2003  1587/ 3)«اآلارة في يشرب ا لـ يتب  لـ يدمن ا وهو فمات الدنيا في الامر شرب ومف حراـ 

فقد اتفؽ الفق ا  عمى أف ما أذهب العقؿ موجب لمحد قمياًل كاف أو كثيرًا  وااتمفوا في تحديد معنى الامر  
عند الحنفية الحد يجب بشرب الامر قميمه وكثير  سوا   والامر عندهـ هو أحد أنواع ثالثة  هي: ما  

طبم فذهب أقؿ مف ثمثيه وصار مسكرًا  نقي  البمح العنب إذا رال واشتد وقذؼ بالزبد  ما  العنب إذا 
والزبيب إذا رال واشتد وقذؼ بالزبد  وفيما عدا هذ  ا نواع ال يوجب الحد إال إذا أسكر  هكذا عند الحنفية  
أما الجم ور فالامر عندهـ كؿ ما أسكر مف أية مادة  سوا  أكاف عصيرًا أو نقيعًا  وال ياتص بالمسكر مف 

التمر فيروف أف شرب المسكر يوجب الحد سمي امرًا أـ لـ يســ  وسوا  أسكر قميمه أـ أسكر ما  العنب و 
/ 4(  الزرقاني: شرحه عمى الموّطأ )112/ 5كثير   لمحديث السابؽ. ) انظر: الكاساني: بدائ  الصنائ  ) 

 ((.159/ 9(  ابف قدامة: المغني )158/ 4(  السنيكي: أسنى المطالب )265
 (.219ة: )البقر  (3)
 (.27/ 2ا صف اني: مفردات ألفاظ القرآف الكريـ ) (4)
 (.27الجرجاني: التعريفات ) (5)
 (.21اإلنساف: ) (6)
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 :فياألالصطالحألكشمبا .2

الفق ي أف الشرب والشراب هو ما ُشرب مف أي نوع  وعمى أي حاؿ جا  في القاموس 
 .(1)كاف  وفي االصطالح يطمؽ الشرب عمى شرب ما يسكر

 اطاألإلقمألمافياّواألكشمبماش

 يقبؿ لـ تقادـ قد كاف فإذا  ذق وـاقواألإلقمألمالر فاالاأف يوسؼ وأبو حنيفة أبو يشترط
 ذهاب بعد السكر أو الامر بشرب أقر فمف  الرائحة ذهاب هو عندهما التقادـ وحد  المقر مف

 سببه لمتقادـ القبوؿ عدـ  ف  بالتقادـ اإلقرار بطالف يرى ال محمداً  ولكف  إقرار  يقبؿ لـ الرائحة
 .(2)الحادث عمى ملى م ما بإقرار  أاذ أقر فإذا نفسه عمى يت ـ ال واإلنساف الت مة

 مأل عً ااّواألكتمق ا

 .(3)أاذ الشي  افية :ألكتمق افياألكةغ  .1
 ممكا نصاب  قيمته ما أو محرزا  نصابا البال  العاقؿ أاذ هي": فياألالصطالحألكتمق ا .2

 .(4)"الافية وجه عمى فيه  له شب ة ال لمغير 

 شم طاألإلقمألمافياّواألكتمق ا

أف تتوفر فيه شروط اإلقرار السابقة  وليس هناؾ يشترط في اإلقرار إلقامة حد السرقة 
 .ما سبؽ ب ا اإلقرار في السرقة عف شروط ياتص

 خ نتً ااّواألكّمأل  ا

مف َحَرَب  وهي عمى أصوؿ ثالثة: أحدها السمب  يقاؿ: حربته ماله   :ألكّمأل  افياألكةغ  .1
  أي   واآلار الدويبة وهي الِحربا   يقاؿ: أرض محْرَبئة  أي ُسِمَبهحَرَباً  وقد حرب ماله

كثر حرباؤها وب ا شبه الحربا   وهي مسامير الدروع  والثالث: المحراب  وهو صدر 

                                                           

 (.192أبو جيب: القاموس الفق ي ) (1)
 (.309/ 5ابف ال ماـ: فتح القدير ) (2)
 (.155/ 10ابف منظور: لساف العرب ) (3)
 (.292/ 24الموسوعة الفق ية الكويتية ) (4)
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انَةىاَفَخَمجَا :   كما في قوؿ اهلل (1)المجمس والجم  محاريب  ويقولوف المحراب الغرفة
مألباِنفَااَقْ ِنهِا ّْ ألكِن

(2). 

المرور  ويطمؽ عمى الحرابة قط  الطريؽ  أي قط  المارة عف الطريؽ ومنع ـ مف
طالؽ  الكبرى السرقة أيلاً  ويطمؽ عمي ا  (3)فيه  حقيقة  ال مجاز الطريؽ قط  عمى السرقة وا 
 الطريؽ قط  في ولكف  مجاهرة الماؿ أاذي الطريؽ قط  وفى افية الماؿ أاذ هي السرقة  ف

 السرقة تطمؽ ال ولذا  ا مف لحفظ أقامه وَمفْ  اإلماـ عف القاط  ااتفا  هو الافية مف لرب
  الطريؽ قط  من ا يف ـ لـ فقط السرقة قيؿ ولو  الكبرى السرقة فيقاؿ بقيود إال الطريؽ قط  عمى
 .(5)  والحرابة تحدث مف الجماعة أو مف فرد قادر عمى الفعؿ(4)المجاز عالمات مف التقييد ولزوـ

 فقد عرؼ العمما  الحرابة بتعريفات ماتمفة: :فياألالصطالحألكّمأل  ا .2
ا - أ  وجه عمى المغالبة سبيؿ عمى الماؿ  اذ المارة عمى الاروجبأن ا ) ألكر ت  يانمفه 

 بعد واحد مف أو جماعة  مف القط  كاف سوا  الطريؽ وينقط  المرور  عف المارة يمتن 
العصا والحجر والاشب  مف رير  أو بسالح القط  كاف وسوا  القط   قوة له يكوف أف

 .(6)أو بتسبب البعض بالمساعدة وا اذ(   وسوا  كاف بمباشرة الكؿ ونحوها
  إاافة الناس في الطريؽ بقصد منع ـ مف السموؾ واالنتفاع ب ا) بأن اااألكوت قينّمفه ا - ب

 .(7)عمى وج  يتعذر فيه الغوث( أو بقصد أاذ الماؿ أو بقصد الغمبة
ا - ت األكمنةيا  م  الشوكة عمى اعتماداً  مكابرة إرهاب أو لقتؿ أو ماؿ  اذ )البروزنمفه 

 .(8)الغوث( عف البعد
عصًا أو حجرًا  كاف تعرض مكمفيف ممتزميف لمناس بسالح ولو)بأن ا  األ فاألك ج منّمفه ا - ث

 .(9)(  فيغصبوف مااًل مجاهرةفي صحرا  أو بنياف أو بحر

                                                           

 (.48/ 2ابف فارس: معجـ مقاييس المغة ) (1)
 (.11مريـ: ) (2)
 (.113/ 4ابف عابديف: رد المحتار ) (3)
 (.422/ 5ابف ال ماـ: شرح فتح القدير ) (4)
 (.113/ 4ابف عابديف: رد المحتار ) (5)
 (.90/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (6)
 (.14 /19الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير ) (7)
 (.3/ 8الرممي: ن اية المحتاج ) (8)
 (.381/ 3الب وتي: شرح منت ى اإلرادات ) (9)
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عمى هذ  التعريفات أف العمما  متفقوف عمى أف الحرابة اروج عمى الناس   الّظا لُا
أحدهـ ال يعتبر شرطًا عند اآلار   ولكن ـ ااتمفوا في التفاصيؿ ا ارى  فما يعتبر شرطًا عند

 .(1)افية ال ومغالبة مجاهرة أف يكوف يقتلى في ا ا اذ أف أيلاً  يّتلحو 

  م  باقي الشروط السابقة (2)عند بعل ـأف يكوف مرتيف  بالحرابة  لشذمطافياألإلقمألم
 ر مف جريمة مف سرقة وقتؿ وتروي .ف و حد ال ياتص بشروط محددة  لكونه يجم  بيف أكث

 ألكفمؽا لفاألإلقمألما ألكشهػ و ا

بالنظر إلى كؿ مف اإلقرار والش ادة  باعتبارهما مف وسائؿ اإلثبات يتبيف أف هناؾ  
 :(3)يمكف بيان ا عمى النحو التاليفروقات عّدة بين ما 

 الكؿ  إلى وتتعدى عامة واليته القالي  ف ب ا  القلا  اتصاؿعند  كاممة حجة الش ادة .1
 واليته لقصور وذلؾ بإقرار   الغير يحاسب وال وحد   المقر عمى قاصرة حجة فإنه اإلقرار أما

 .رير  عمى
 عند بنفسه لمحؽ موجب فإنه اإلقرار أما ب ا  القلا  باتصاؿ إال حقاً  توجب ال الش ادة .2

ف الفق ا  عامة  إال يعترؼ ال الولعي القانوف أف بالذكر والجدير القلا   به يتصؿ لـ وا 
 .عندهـ له عبرة فال القلا  مجمس رير في اإلقرار أما القلائي  باإلقرار

لذي ال تقبؿ العدالة شرط أساسي في الش ادة  وليست شرطًا في المقر  فيقبؿ إقرار الفاسؽ ا .3
 ش ادته.

ال يجوز إكرا  الجاني عمى اإلقرار  وال يجوز عقابه عف كذبه فيه  أما الش ادة فيجب في ا  .4
ألكةَّهِااِنفَااِنْ َوهُااَشَه َو ًااَرَذـَااِننَّفْااَأْظَةـُااَ َنفْا اإلدال  بما لديه  لقوؿ اهلل تعالى: 

  ولذلؾ (4)
 أدائ ا  ويأثـ كاتم ا.ُيعزر الممتن  عف الش ادة والكاذب في 

 العمـ بعد إال تكوف ال فإن ا الش ادة باالؼ إقرار   ويقبؿ والمج وؿ  بالمعموـ اإلقرار يصح .5
 .به بالمش ود

                                                           

 (.643/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (1)
الب وتي: المرج  السابؽ  وأود اإلشارة في اتاـ عرلي الموجز لمحدود أني قد استثنيت حدي الردة والبغي   (2)

 والبغي   نه ال ُيتايؿ أف ُيَقر ب ما.
 (.69_ 59عوض عبد اهلل أبو بكر: نظاـ اإلثبات في الفقه اإلسالمي ) (3)
 (.140البقرة: ) (4)
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 فسم  نه الحاكـ  بحلرة عن ا إال الرجوع يصح ال الش ادة تفصيؿ  إذفي الرجوع عف  .6
   ولمرجوع(1)القالي مجمس وهو المجمس مف الش ادة به تاتص بما فياتص لمش ادة

 ذكرها عمى النحو التالي:أوقات  ياتمؼ الحكـ بااتالف ا  يمكف 
  ف بش ادت ـ  الحكـ إذا كاف الرجوع بعد أدا  الش ادة وقبؿ الحكـ: امتن  سوا  أعادوها وا 

 الثاني في أو ا وؿ في أصدقوا يدري ال الحاكـ  ف ريرها  في أـ عقوبة في كانت
 وال الرجوع  أو الش ادة في إما محالة ال ثابت كذب ـ فإف وأيلاً  الصدؽ  ظف فينتفي
 الكذاب  وهذا موافؽ لحكـ الرجوع عف اإلقرار في هذ  الحالة. بش ادة الحكـ يجوز

 تـ  قد القلا   ف الماؿ  واستوفي به الحكـ إذا رجعوا بعد الحكـ وقبؿ استيفا  ماؿ: نفذ 
بالرجوع  وهذا موافؽ أيلًا لحكـ الرجوع عف  يتأثر حتى بالشب ة يسقط ما هذا وليس

 اإلقرار في هذ  الحالة.
 بالشب ة تسقط  ن ا العقوبة  تمؾ يستوفي إذا رجعوا بعد الحكـ وقبؿ استيفا  عقوبة: ال 

 القذؼ. حد حدوا زنا في ش ادت ـ عف رجعوا شب ة  ولو والرجوع
 في صدق ـ ولجواز ا مر لتأكد الحكـ ينقض إذا رجعوا بعد استيفا  المحكوـ به: لـ 

 الحكـ ينقض فال اآلار مف بأولى أحدهما وليس وعكسه  الرجوع في وكذب ـ الش ادة 
 .ماتمؼ بأمر

 : أثماألإلقمألم

  ال إنشا  ي ثبوت الحؽ في المالي ف و ظ ور ما أقر به  أأما عف أثر اإلقرار 
  (2)ابتدا ً 

األكمج عانفاألإلقمألم ااث كثً اانفهـ 

 أو فعالً  هو أف يصدر مف المقر قوالً ورير : "كما عّرفه الزحيمي الرجوع عف اإلقرار  
 .(3)"يناقض إقرار  السابؽ

ا

                                                           

 (.132/ 3المرريناني: ال داية ) (1)
 (.395/ 1: مجم  ا ن ر )داماد أفندي (2)
 (.136(  البغا ورير : الدعاوى والبينات والقلا  )760/ 2الزحيمي: وسائؿ اإلثبات في الشريعة ) (3)
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 شمحاألكذعملؼا

جنس في التعريؼ يارج رير المقر مف ذلؾ  فمو رج  المَقر له أو شاص آار  :(نفاألكنقم )
 .رير المقر عف اإلقرار ال يسمى رجوعاً 

 لمتقسيـ  أي أف الذي يصدر مف المقر مقسـ إلى قوؿ وفعؿ.أو هنا : (ق ؿاأ افعؿ )

 عكس يثبت فعمه أو المقر قوؿ يكوف أف رجوعاً  الرجوع لتسمية شرط :(ل  قضاإقمألمهاألكت  ؽ )
 .البداية في أقر  ما

  فإف نقض المقر لما أقر  مسبقًا يعد رجوعًا عف إقرار . وعمى هذا

تحت  الفق ا  يتحدث عف الرجوع عف اإلقراربعض هذا وتجدر اإلشارة هنا إلى أّف 
 ."اإلنكار بعد اإلقرار"عنواف 

وش د الش ود عمى   ولو أقر في رير مجمس القاليفقد جا  في البدائ  ما نصه: ) 
ف كاف  إقرار  ال تقبؿ ش ادت ـ   نه إف كاف مقراً  فالش ادة لغو   ف الحكـ لإلقرار ال لمش ادة  وا 

 صحيح  واهلل  فاإلنكار منه رجوع  والرجوع عف اإلقرار في الحدود الاالصة حقا هلل  منكراً 
 .(1) (أعمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
                                                           

 .(50/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (1)
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األكن ّثاألكث  يا

اص ماألكمج عانفاألإلقمألم.

 :يدةلمرجوع عف اإلقرار عّدة صور  وذلؾ باعتبارات عد

 نونها اا  نذ  ماألكذصملحانفاألإلقمألماألكمج عأ اًلاا

  ألكمج عاألكصملحا .1

بقوؿ المقر: كذبت في إقراري  أو رجعت عنه  أو لـ أفعؿ ما  الرجوع الصريح يتحقؽو 
 أقررت به.

 أالتي تدر  والمقر الذي رج  في إقرار  إما أف يكوف قد أقر بحؽ مف حقوؽ اهلل 
بالشب ات  وأما أف يكوف قد أقر بحؽ مف حقوؽ العباد  أو بحؽ مف حقوؽ اهلل سبحانه وتعالى 

 الفصوؿ القادمة  وذلؾ عمى تفصيؿ سيأتي في (1)بالشب ات  كالزكاة والكفاراتالتي ال تسقط 
 بإذف اهلل.

 ألكمج عاغلماألكصملحا .2

ك روب الذي يقاـ عميه الحد مثاًل  فإف جم ور الفق ا  ع رير صريح أما إف كاف الرجو  
دوف الحاجة  يترتب عميه إسقاط العقوبة الحديةيرى أف هذا ال روب يعتبر رجوًعا عف اإلقرار  و 

 .(4)والحنابمة (3)  والمالكية(2)هذا ما ذهب إليه فق ا  ا حناؼ  إلى التصريح بالرجوع

 عتبري ال عميه الحد إقامة أثنا  المقر هروب أف يروف فإن ـ الشافعية  فق ا  جم ور أما
 .(5)بذلؾ صرح إذا إالّ  رجوًعا

 با نونهاث  لً ااألكمج عانفاألإلقمألما  نذ  ماألكذت 

ومعنى ُمسـبب أف المفظ المذكور ناتج عف المعنى المراد  ورجوع مسبب   مج عانت َّبا .1
نما لسبب معيف.  أي أف الرجوع لـ يكف مف تمقا  نفس المقر وا 

                                                           

 (.389الحفناوي: الشب ات وأثرها في العقوبة الجنائية ) (1)
 (.56/ 5ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) (2)
 (.61/ 12القرافي: الذايرة ) (3)
 (.588/ 4ابف قدامة: الكافي ) (4)
 (.20/304المطيعي: تكممة شرح الم ّذب ) (5)
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 والرجوع المسّبب له صور:
 إال قوله يقبؿ لـ  مكرهاً  كاف أنه عىادـ  ثـ بحؽ  أقر مف :ألإلرمألها ت بامج ع - أ

 أف إال اإلكرا   عدـ ا صؿ  ف رير   عند أو السمطاف عند أقر سوا  ببينة 
 قوله القوؿ فيكوف به  والتوكيؿ والحبس كالقيد اإلكرا   عمى داللة هناؾ يكوف
 .(1)اإلكرا  عمى تدؿ الحاؿ هذ   ف يمينه  م 

 : كأف يكوف قد ظّف أف ما فعمه يوجب الحد وهو ال يوجبه. ت باألكخطأمج عا - ب
كمف أقر وليس بعالـ بعاقبة إقرار   وذلؾ  ف   ت باألكذغملما ألكخوألعاامج عا - ت

 إقرار  كاف تغريرًا مف أحدهـ.
وهو ما كاف ااٍؿ عف ا سباب السابقة  بحيث يرج  عف إقرار  مف تمقا  : مج عانجّمو .2

 اطأ أو تغرير.إكرا  أو نفسه  دوف 

 :لهألالتذث  ءانةألكمج عانفاألإلقمألما  نذ  ماوخ ؿاث كثً اا

واشترطوا فيه شروط  وكؿ مف اشترط شرطًا  يصح االستثنا  في اإلقرار باتفاؽ الفق ا  
اعتبر االفه رجوعًا عف اإلقرار  فإذا انفصؿ االستثنا  عف اإلقرار فال يصح  ويعتبر 

 .(2)وهو رير جائز عند جماهير العمما االستثنا  رجوعًا عف اإلقرار  

رجوع عف اإلقرار فال  ) استثنا  الكؿ( االستغراؽ في االستثنا كما اعتبر الفق ا  أف 
 .(3)يصح  ويمـز المقر جمي  الماؿ في حقوؽ العباد لعدـ صحة الرجوع في ا

 ألكمج عانفاألإلقمألما  نذ  ما قتاألكمج عامأل عً اا

قد يرج  المقر عف إقرار  قبؿ القلا  أو بعد  سوا  قبؿ اإلملا  أو بعد إملا  بعض 
يقبؿ رجوعه ولو كاف قبؿ  _ وهي حؽ هلل_الحكـ ال ياتمؼ بااتالؼ الوقت  ففي الحدودفالحد  

القلا   أو بعد   قبؿ اإلملا  ) التنفيذ(  أو بعد إملا  بعض الجمدات أو بعض الرجـ وهو 
 ما زاؿ حيًا.

                                                           

 (.264/ 7ابف قدامة: المغني ) (1)
/ 7(  الماوردي: الحاوي الكبير )537/ 3(  الصاوي: بمغة السالؾ )173انظر: المرريناني: بداية المبتدي ) (2)

 (.437/ 2(  ابف تيمية: المحرر في الفقه )20
(  الماوردي: المرج  السابؽ  297/ 2أفندي: مجم  ا ن ر ) (  داماد87/ 18السراسي: المبسوط ) (3)

 (.116/ 5(  ابف قدامة: المغني )410/ 3الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير )
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لمعبد  فإنه ال يقبؿ الرجوع فيه   ف حؽ العبد  رجوع عف اإلقرار بحؽأما إف كاف ال
 .(1)ا ثبت ال يحتمؿ السقوطبعدم

 األكمج عانفاألإلقمألمانعا ج واألك ل  خ نتً اا

إذا كاف الدليؿ عمى ثبوت الحؽ عمى الشاص هو اإلقرار فحسب  فيكوف القوؿ في 
إذا رج  المقر عف إقرار  رجوعه عف إقرار  حسب كونه مف حقوؽ اهلل أـ مف حقوؽ العباد  وأما 

رجوعه لثبوت الحؽ ب ا  أـ أف  إلى ينظرال ف ؿ تعتبر البينة و بينة تُثبت الحؽ عميه  وكاف هناؾ 
ف و ا  عمى النحو التالي: في ذلؾ  وبيانه الفق ا جدت البينة؟  فقد ااتمؼ لعبرة باإلقرار وا 

 كاف إذا أما اتفاًقا  القلا  قبؿ عميه المش ود باعتراؼ تبطؿ الش ادة أف :ّ لف المىاأ  أ اًلاا
 سقوطب ل تؼاأ   الش ادة  فقد ااتمؼ صاحبا   فقاؿ أساس عمى بالحد القلا  بعد اإلقرار
 نّنو وقاؿ اإلقرار  عدـ هو الش ادة شرط و ف القلا  مف الحدود في اإلملا   ف العقوبة 
 .(2)الحالة هذ  في العقوبة طو سقبعدـ 

 رج  إذا الحد عنه يسقط بالعقوبة عميه فحكـ أقر ثـ الش ود بش ادة الزنا عميه يثبت فمف 
 داللة. أـ صريًحا رجوعه كاف سوا  اإلقرار عف

 رج  ثـ صحيًحا إقراًرا نفسه عمى وأقر  البينة عميه ثبتت إذا الزاني أف  أّنوان كؾالمىث  لً اا
 .(3)الش ود بش ادة آار وجه مف ثابت  نه برجوعه  الحد عنه يسقط لـ إقرار  عف

ال اعتبر  اإلقرار أو البينة  إلى الحكـ أسند إف اأ هاألكش فعل المىث كثً اا   ن ا البينة اعتبرت وا 
 .(4)من ا أقوى اآلدمييف حقوؽ في واإلقرار اإلقرار  مف أقوى اهلل حقوؽ في

ف بمقتلاها  عمؿ بينة عميه وأقيمت أقر جا  في حاشية قميوبي: ) لو   ن ا تأارت  وا 
ال الرجوع امتن  لمبينة حكمه أسند فإف بعدهما حاكـ حكـ ولو تعالى  اهلل حقوؽ في أقوى  فمه وا 

 .(5)(الرجوع_ يقصد الرجوع عف اإلقرار

ا

                                                           

 (.61/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (1)
 (.228/ 5ابف ال ماـ: شرح فتح القدير ) (2)
 (.439/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (3)
 (.84/ 5الغرر الب ية )السنيكي:  (4)
 (.183/ 4القميوبي وعميرة: حاشيتا قميوبي وعميرة )  (5)
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 ت باألالخذالؼا

ويرج  السبب في ااتالف ـ إلى ااتالف ـ في قيمة الش ادة إذا اجتمعت م  اإلقرار  فمف 
بأف العبرة باإلقرار لـ يعتبر قاؿ أف ل ا قيمة ووزف  قاؿ: رجوعه عف اإلقرار ال يؤثر  ومف قاؿ 

 الش ادة.

 ألكذمجلحا أت   ها

 بعد عرض آرا  العمما  في هذ  المسألة يتبف رجحاف رأي الشافعية  لألسباب التالية: 

أف المعتبر ما استند إليه القالي في إصدار الحكـ  فإف كاف ما أسند إليه الحكـ هو  .1
ف كاف العكس   فالعكس.اإلقرار لـ تعتبر البينة  وا 

أف الظف في صدؽ البينة أقؿ وألعؼ منه في صدؽ اإلقرار  فُيغّمب اإلقرار  حرصًا  .2
 عمى الوصوؿ لممقصود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

ا

ا



 الفصل األول                                 هفهىم الرجىع عي اإلقرار وصىرٍ وأًىاعَ

 
37 

األكن ّثاألكث كثا

اأ  ألعاألكمج عانفاألإلقمألم.ا

ما أف يكوف حقًا االصًا الحؽ المرجوع عنه   إما أف يكوف االصًا هلل سبحانه وتعالى  وا 
ما أف  تغميب أحدهما  وبيانه في  في يجتم  فيه حؽ اهلل وحؽ العبد م  االاتالؼلمعبد  وا 
 التفصيؿ التالي:

 األكخ كص اأ اًلااألكمج عانفاألإلقمألمافياّؽانفاّق ؽاألهلل

 الحؽونسبة   (1)النف  العاـ  مف رير ااتصاص بأحدما يتعمؽ به حؽ اهلل الاالص هو:  
 له حقاً  شي  يكوف أف يجوز فال بشي   ينتف  أف عف يتعالى  اهلل  ف  تعظيماً  تعالى اهلل إلى
 له حقاً  يكوف أف يجوز وال  الكؿ عف متعاؿ هو االنتفاع أو التلرر باعتبار  نه الوجه  ب ذا
 نفعه  وقوي اطر   عظـ ما لتشريؼ إليه اإللافة بؿ ذلؾ  في سوا  الكؿ  ف التاميؽ  بج ة
 اهلل إلى اإللافة في سوا  الكؿ التاميؽ فباعتبار كافة  الناس به ينتف  بأف فلمه  وشاع
ألْسَْمضِااِفياَ َن األكتََّن َ ألتِااِفياَن اَ ِكةَّهِا  :  يقوؿ اهلل (2)تعالى

(3). 

 وال ا فراد مف اإلسقاط يقبؿ ال الحؽ أف :بذلؾ وفيقصد هلل الحؽ الفق ا  ينسب وحيف
 وهى العامة المصمحة استوجبت ا كمما تعالى هلل حًقا الشريعة في العقوبة وتعتبر الجماعة  مف
 .(4)ل ـ والسالمة الصيانة وتحقيؽ الناس عف الفساد دف 

حقوؽ اهلل إما عبادات محلة_ سوا  كانت مالية كالزكاة أو بدنية كالصالة أو مالية و 
وبدنية كالحج_  أو عقوبات محلة_ وهي الحدود_  أو كفارات_ وهي ما تردد بيف العبادة 

   فا صؿ في ا أن ا ال تقبؿ اإلسقاط مف أحد مف العباد   نه ال يممؾ الحؽ في ذلؾ _ةوالعقوب
وذلؾ  ف مف حقوؽ اهلل تعالى ما شرع أصاًل لمصمحة العباد  فال يسقط باإلسقاط لمنافاة 

                                                           

 (.300/ 2التفتازاني: شرح التمويح عمى التوليح ) (1)
 (.135/ 4) كشؼ ا سرارالبااري: (2) 
 (.31النجـ: ) (3)
 (.484/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (4)
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ومف حاوؿ إسقاط حؽ مف حقوؽ اهلل فإنه يقاتؿ  كما فعؿ أبو بكر   (1)اإلسقاط لما هو مشروع
 .(2)بمانعي الزكاة الصديؽ 

ذا كانت حقوؽ اهلل  مف ج ة ال تقبؿ اإلسقاط مف ج ة العباد  فإن ا تقبؿ اإلسقاط  وا 
معنى أنه سبحانه ال ب حقوؽ اهلل مبنية عمى المسامحة  فّ صاحب الشرع رحمة بالعباد  ذلؾ أ

ومف ثـ قبؿ الرجوع عف اإلقرار في الحدود الاالصة هلل تعالى  فيسقط  يمحقه لرر في شي  
أسباب سقوط الحد الشب ة   ولذلؾ كاف مف (3)الحد باالؼ حقوؽ اآلدمييف منعًا لملرر

   ومن ا الرجوع عف اإلقرار عمى رأي معظـ الفق ا  كما سيأتي.(4)المعتبرة

ا  واألكخ كص اث  لػػً ااألكمج عانفاألإلقمألمافياّؽانفاّق ؽاألكع

حؽ العبد الاالص أو المحض هو ما يتعمؽ به مصمحة ااصة  ويصح لإلنساف  
 .(5)إسقاطه

  ولماف المتمفات وممؾ (6)الواجبة الديوف  والنفقاترد الودائ  والمغصوب و  ا نث كه 
 .(7) المبي   والزوجة ورير ذلؾ..

ما كاف حقًا هلل ف و هلل  وما كاف حقًا لمعبد فراج  إلى اهلل مف  أفّ تجدر اإلشارة هنا إلى و 
ج ة حؽ اهلل فيه  ومف ج ة كوف العبد مف حقوؽ اهلل  إذ كاف هلل أف ال يجعؿ لمعبد حّقًا 

 .(8)أصالً 

                                                           

 (.101/ 3انظر: الشاطبي: الموافقات ) (1)
 (.262/ 1الشيرازي: الُم ّذب في فقه اإلماـ الشافعي ) (2)
 (.59/ 2الزركشي: المنثور في القواعد الفق ية ) (3)
 فاموا مارج له كاف فإف استطعتـ  ما المسمميف عف الحدود ادر وا : » اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عائشة عف (4)

  أارجه الترمذي في سننه  ؾ: «العقوبة في ياطئ أف مف اير العفو في ياطئ أف اإلماـ فإف سبيمه 
(  قاؿ ا لباني في المرج  نفسه: حديث لعيؼ  1424( )4/33الحدود  ب: ما جا  في در  الحدود )

والحديث فيه أمر لألئمة أف ال يحدوا إال بأمر متيقف )انظر: السيوطي: قوت المغتذي عمى جام  الترمذي 
ف كاف لعيفهو ((  و 378/ 1) أحاديث أارى تعلد   فيصمح بعد ذلؾ لالحتجاج به عمى  فقد وردت اً وا 

/ 4) تحفة ا حوذيمشروعية در  الحدود بالشب ات المحتممة ال مطمؽ الشب ات )انظر: المباركفوري: 
574.)) 

 (.300/ 2التفتازاني: شرح التمويح ) (5)
 (.536/ 2الشاطبي: الموافقات) (6)
 (.180/ 2أمير باد شاة: تيسير التحرير ) (7)
 (.535/ 2الشاطبي: الموافقات ) (8)
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   ن ا حقوؽ ثبتت لممقر له    ال يقبؿ رجوعهرج  عف إقرار  في مثؿ هذ  الحقوؽفمف  
ما كاف لمعبد فيه مصمحة محققة بحيث ال تظ ر   ف(1)ا بغير رلا فال يممؾ المقر إسقاط 

مصمحة الجماعة بالمقارنة م  مصمحته في هذا الحؽ  ف و حؽ له  ال يقبؿ فيه رجوع مقر وال 
   فالعبد يكذب المقر(2)أي شب ة   ف حقوؽ العبد ال تدرأ بالشب ات  وهي مبنية عمى المشاحة

  باالؼ حقوؽ اهلل (3)بالكمية اإلقرار_ _في إابار  الثاني_ الرجوع _ فينعدـ أثر  في إابار  ا وؿ
 .إذ ال مكّذب في ااهلل 

 فيما إال به  بالمقر له المقر حؽ لتعمؽ إقرار   عف المقر رجوع يقبؿ يقوؿ الب وتي: ) وال 
 .(4)رجوعه( فيقبؿ  هلل حداً  كاف

 الفألكّقانةىان األشذنؿفلفاألإلقمألماث كثً ااألكمج عان

 :حاليفوحؽ العبد ال يامو مف  ما اجتم  فيه الحقاف  أي حؽ اهلل  

فإف عفا ولي   فيجوز فيه العفو  (5)وهو القصاص باتفاؽ ّؽاألكع وافلهاأغةباالر فألس ؿااأفا 
العباد    ف حقوؽ (7)فال يقبؿ فيه الرجوع عف اإلقرار وعميه  (6)ولي الدـ فميس لإلماـ أف يقتص
 اهلل حؽ عمى مقدـ اآلدمي حؽف   (8)  فال يسقطه إال صاحبهالعباد مبنية عمى المشاحة والمن 

 .(9)منه استيفاؤهما وتعذر واحد محؿ في الحقاف ازدحـإذا  تعالى

 :فلهاأغةبألكث  يااأفالر فاّؽاألهللا

                                                           

 (.296عثماف: النظاـ القلائي في اإلسالـ )  (1)
مف الشح وهو أشد الباؿ  وهو أبم  في المن  مف الباؿ  (  والمشاّحة: 391اإلسنوي: ن اية السوؿ ) (2)

 عمى يتشاحاف هما: ويقاؿ فوته  حذر إليه وتبادروا بعض عمى بعل ـ به شح: وعميه ا مر في وتشاحوا
 ((.495/ 2يفوته. ) ابف منظور: لساف العرب ) أف من ما واحد كؿ يريد ال تنازعا   إذا أمر

 (.223/ 5ابف ال ماـ: فتح القدير ) (3)
 (.475/ 6الب وتي: كشاؼ القناع ) (4)
 (.181/ 2أمير باد شاة: تيسير التحرير ) (5)
 (.89/ 4أمير باد شاة: تيسير التحرير ) (6)
 (.233/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (7)
 (.202/ 9القرافي: الذايرة ) (8)
 (.241/ 3السبكي: اإلب اج في شرح المن اج ) (9)
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لكونه أشبه بالزنا الذي هو حؽ االص  عمى الراجح عند الفق ا    (1)حد القذؼومثاله  
فالحدود حقوؽ اهلل تعالى   ن ا وجبت لمصالح العامة وهي دف  كؿ فساد يرج  إلي ـ ويق  هلل  

                                                           

 ااتمؼ العمما  في طبيعة حد القذؼ  هؿ هو حؽ هلل تعالى أـ هو حؽ لآلدمي  عمى أقواؿ:  (1)
 .ألسّ  ؼا ألكظ  مل هذا الرأي أف عقوبة القذؼ حؽ هلل تعالى في ا رالب  وذهب إلى  ألكق ؿاألس ؿا
 .ألكن كرل ا ألكش فعل ا ألكّ   ة أف عقوبة القذؼ حؽ اآلدمي في ا رالب  وذهب إليه  :ألكق ؿاألكث  ي
ذهبوا إلى التفريؽ بيف كونه قبؿ الرف  إلى القلا  أـ بعد   حيث قبؿ الرف  يكوف حقًا لمعبد   ألكق ؿاألكث كثا

اوبعد  يكوف حقًا هلل   ان و اق ؿ : (  اب146/ 3السمرقندي: تحفة الفق ا  ). انظر: )ألكن كرل     ف حـز
(  ابف 8 /7(  الماوردي: الحاوي الكبير )412/ 8العبدري: التاج واإلكميؿ )(  234/ 10المحمى باآلثار )
 ((.155/ 9قدامة: المغني )

 أوكذهـا
صمحة العامة  إذ المقصود من ا أف القذؼ مف العقوبات التي يعود النف  في توقيع ا إلى الموكلؿاألس ؿاا

حماية المجتم  بحماية السمعة الطيبة لألفراد  وب ذا ف ي ال ياتص ب ا إنساف دوف إنساف وهي بذلؾ حقًا 
لمعبد  فكاف الغالب هلل  ويعتبر حؽ اهلل رالب أيلًا   ف في النفس حقيف: حؽ االستعباد هلل  وحؽ االنتفاع 

 .حؽ اهلل تعالى
االعتدا  إنما وق  عمى سمعة المقذوؼ وحد   وليس مف لرر يصيب رير  مف ا فراد   أف ألكث  ياوكلؿا

والعبد بحاجة لحقه أكثر مف حاجة الجماعة إلى حق ا  ومف ثـ فال يمكف توقيع ا إال بطمب المجني عميه  
 وله أف يعفو عف الجاني.

أف العقوبة قبؿ رف  الجريمة لمقلا  تكوف حقًا لآلدمي أما بعد رفع ا فإن ا تصبح حقًا هلل ال  وكلؿاألكث كثا
 يجوز التراج  عنه.

: أف هذا التمييز في واق  ا مر  ليس مقصورًا عمى عقوبة جريمة القذؼ  بؿ يمكف  لؤخاانةىاألكن كرل 
الجريمة عند وقوع ا تنِشئ حقًا في اقتلا  تطبيقه عمى جمي  الجرائـ المعروفة في الشريعة اإلسالمية  ف

العقاب  وال يتأكد هذا الحؽ إال بحكـ القلا   ودور المجني عميه دائمًا هو اإلبالغ عف وقوع الجريمة  فإذا 
كاف الحؽ الذي وقعت الجريمة اعتدا  عميه حقًا فرديًا محلًا  فالمجني عميه قد يطمب مف القالي استيفا   

 ه  وقد ال يفعؿ بعفو  عف الجاني.إذا رف  ا مر إلي
أما إذا كاف الحؽ الذي وقعت عميه الجريمة حقًا عامًا فال داؿ إلرادة المجني عميه في استيفا  العقاب  أو 

ابف . انظر: ) العفو عنه  ومف ثـ فتفريق ـ بيف قبؿ الرف  لمقلا  وبعد  ليس ماتصًا بحد دوف آار
العّوا: (  العبدري: المرج  السابؽ  486/ 2عودة: التشري  الجنائي ) ( 111/ 2موقت: التقرير والتحبير )ال

ف كاف لمعبد  ألكذمجلحا(  (256في أصوؿ النظاـ الجنائي ) أرجح أف حؽ اهلل رالب في حد القذؼ  ف و وا 
فيه حؽ لكونه اُت ـ في عرله ودينه  إال أف حؽ اهلل يغمب فيه  وذلؾ لكي يتحتـ إقامة الحد عمى القاذؼ_ 

عتدائه عمى المجتم  وعمى المقذوؼ_  ولكي يمن  المقذوؼ مف التنازؿ عف حقه  أو الصمح عميه  مما ال
يؤدي إلى شيوع الفاحشة وانتشار ا لفاظ المامة باآلداب  فالحدود عقوبات مقدرة مف اهلل ليس لواحد مف 

يممؾ أحد إسقاطه بالعفو  واهلل  البشر أف ينقص من ا أو أف يزيد في ا أو يعفو عن ا  والقذؼ هو حد اهلل فال
 أعمـ.
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ال يقبؿ فيه   إال أنه حصوؿ الصيانة ل ـ  وهذا المعنى موجود في حد القذؼ  فكاف حؽ اهلل 
ف كاف حؽ اهلل ف لمعبالرجوع عف اإلقرار   فالقذؼ ت مة مف القاذؼ  رالب  د حؽ فيه وا 

لممقذوؼ بالزنا  وهذ  الت مة تؤذي المقذوؼ  وتمحؽ به العار ظممًا  وال بّد أف يزاؿ العار ويدف  
الرجوع عف اإلقرار فيه وال العفو  د عمى القاذؼ  لذلؾ ال يصحا ذى عف المقذوؼ بإقامة الح

سقاط العقوبة   .(1)لى وااللطراب في المجتم يفلي إلى الفو بالرجوع عنه  فالعفو وا 

                                                           

 (.309/ 44(  ابف قدامة: الكافي في فقه اإلماـ أحمد )309أبو فارس: الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي ) (1)



 

 

  

ا

ا

 الفصل الثاوي:

 أثر الرجىع عه اإلقرار فيما كان حقًا هلل تعاىل.
ا

ا فلهاثالث ان  ّثا

ا

 األكّرـ.األكن ّثاألس ؿااأثماألكمج عانفاألإلقمألماق ؿ
 .األكن ّثاألكث  يااأثماألكمج عانفاألإلقمألما عواألكّرـا ق ؿاألالتذلف ء
 .ألكن ّثاألكث كثااأثماألكمج عانفاألإلقمألما عواألكّرـا أث  ءاألكذ فلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
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األكن ّثاألس ؿا
اأثماألكمج عانفاألإلقمألماق ؿاألكّرـ.ا

_ يجاهر ب امف ابُتمي بمعصية_ كشرب امر أو زنا أو سرقة أو ريرها_ فعميه أف ال 
ؿ ج ر ب ا تزو    لحرمة التحدث بالمعاصي تفّك ًا ومجاهرًة  فمفأي أف يتحّدث ب ا لعامة الّناس_

 العافية ويستحؽ الطمب والعقوبة. عنه

 المجاهريف  إال معافى أمتي كؿ"    أنه قاؿ: اهلل رسوؿ عف  هريرةفقد روى أبو 
ف  فالف  يا: فيقوؿ عميه  اهلل ستر  وقد يصبح ثـ  عمالً  بالميؿ الرجؿ يعمؿ أف المجاهرة مف وا 

  ف ؤال  ال (1)"عنه اهلل ستر يكشؼ ويصبح ربه  يستر  بات وقد وكذا  كذا البارحة عممت
وحؽ  يستحقوف بقا  العافية والستر عمي ـ   ن ـ بمجاهرت ـ بالمعاصي قد استاّفوا بحؽ اهلل 

 .(2)كما يقوؿ ابف بّطاؿ رسوله 
مف اقترؼ حّدًا أف يذهب ويعترؼ أماـ القالي بذنبه  فما حكـ اعترافه ولكف لو أراد 

زالة الستر عف نفسه في هذ  الحالة؟.  وا 
ااتمؼ الفق ا  فيمف أصاب حّدًا  ولـ يّطم  عميه أحٌد إال اهلل  هؿ ا ولى له االعتراؼ أـ 

 أف ُيتـّ ستر اهلل عميه  فال يعترؼ  وذلؾ يمكف بيانه عمى النحو التالي:
يستحب أاّل يذهب مف اقترؼ حّدًا إلى الحاكـ ويعترؼ  بؿ يستحب له أف يتوب  ألكق ؿاألس ؿا

 .(3)ويستغفر  فيتوب عميه  وهو قوؿ جم ور الفق ا  إلى اهلل 

 كما فعؿ الرسوؿ  وأف يمقف المقر الرجوع مإلماـ أف ُيظ ر الكراهة لإلقرار وعمى هذا ف
 .(4)ـوالغامدية والسارؽ  وريره م  ماعز

يجب عمى مف فعؿ فاحشة ولـ يكف مف المجاهريف  أف يستر عمى نفسه  فال  األكق ؿاألكث  ي
 .(5)المالكية بعض وقاؿ به يابر أحدًا ب ا

                                                           

 (.6069( )20/ 8أارجه البااري في صحيحه  ؾ: ا دب  ب: ستر المؤمف عمى نفسه  ) (1)
 (.9/263ابف بّطاؿ: شرح صحيح البااري ) (2)
(  ) 488/ 10(  ابف حجر: فتح الباري )149/ 6(  الشافعي: ا ـ )208/ 4الزيمعي: تبييف الحقائؽ )  (3)

 (.182/ 10(  ابف قدامة: المغني )131/ 4السنيكي: أسنى المطالب )
  لّقنه الرجوع المرة تمو المرة لعّمؾ عنه عندما أقّر عمى نفسه بما فعؿ  وثبت أنه  فقد أعرض النبي  (4)

/ 2لعمؾ  ف ذا دليؿ صريح منه بلرورة الستر وعدـ الج ر بما اقترؼ.)انظر: عودة: التشري  الجنائي )
437.)) 

 (.262/ 4ابف رشد: البياف والتحصيؿ ) (5)
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  وقاؿ ا ولى بمف اقترؼ حّدًا أف يعترؼ أماـ القالي أو ا ماـ  ليط ر  مف ذنبه ألكق ؿاألكث كثا
 .(1)به الظاهرية

األسوك ا

اأوك األكق ؿاألس ؿا

استدّؿ القائموف باستحباب الستر وعدـ إظ ار المعصية  بالكتاب و السّنة النبوية والمعقوؿ  عمى 
 النحو التالي:

انفاألكرذ باأ اًلاا

ِّ ُّ فَااألكَِّالفَااِإفَّا  :يقوؿ اهلل   َش ُااَذِشلعَااَأفْااُل ِّ اأَِكلـٌااَنَاألبٌااَكُهـْااآَنُ  ألاألكَِّالفَااِفياألْكَف 
َذْعَةُن فَااالاَ َأْ ُذـْااَلْعَةـُااَ ألكةَّهُااَ ألآْلِخَم ِااألكوُّْ َل اِفي

(2). 

أف اهلل سبحانه توعد الذيف يحبوف أف تشي  الفاحشة في المؤمنيف بالعذاب   جهاألكوالك ا 
عالن ا لمغير فيه إشاعة لمفاحشة  ل ذا يستحب  ا ليـ في الدنيا واآلارة  والمجاهرة بالمعصية وا 

 .(3)وب إلى اهلل ويستتر بستر   وأف يندـ عمى فعؿ المعصيةلمف ارتكب معصية أف يت

ااألك   ّل انفاألكت  ث  لً اا

 يبِد لنا مف فإنه اهلل  بستر فميستتر شيئاً  القاذورات هذ  مف أصاب مف »: قوؿ الرسوؿ  .1
 .(4)«اهلل كتاب عميه نقـ صفحته 

يدؿ الحديث عمى كراهة االعتراؼ بالزنا  وحب الستر عمى النفس  والفزع   جهاألكوالك ا
بالتوبة  فإذا أزاؿ الستر عف نفسه واعترؼ أماـ القالي بالحد  وجب  إلى اهلل 

 .(5)الحد
 يـو اهلل ستر  إال الدنيا  في عبد عمى اهلل يستر ال : »قاؿ   النبي عف هريرة  أبي عف .2

 .(1)«القيامة
                                                           

: المحّمى ) (1)  (.54/ 12ابف حـز
 (.19النور: ) (2)
 (  بتصرؼ.163/ 5الجصاص: أحكاـ القرآف ) (3)
: الشافعى قاؿ(  12( )825/ 2أارجه مالؾ في الموّطأ  ؾ: الحدود  ب: فيمف اعترؼ عمى نفسه بالزنا  ) (4)

 فنحف  به ويقوؿ  يعرفه مف عندنا العمـ أهؿ مف رأيت وقد  نفسه هو به يثبت مما ليس منقط  حديث هذا
 (.2328( )363/ 7  )ا لباني: إروا  الغميؿ )به نقوؿ

 (.497/ 7االستذكار )ابف عبد البر:  (5)
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الحديث يحتمؿ وج يف أحدهما أف يستر اهلل معاصيه عف إذاعت ا في أهؿ  ألكوالك ا جها
  وفيه داللة عمى أف مف ستر  اهلل (2)الموقؼ  والثاني: ترؾ محاسبته عمي ا  وا وؿ أظ ر

ظ ار ما ستر ليستحؽ  في الدنيا فإنه يستحب له أف ال يزيؿ هذا الستر باالعتراؼ وا 
 الستر يـو القيامة.

 الدنيا  كرب مف كربة مؤمف عف نفس مف: » اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ   هريرة يأب عف .3
 الدنيا في عميه اهلل يسر معسر  عمى يسر ومف القيامة  يوـ كرب مف كربة عنه اهلل نفس

 .(3)«واآلارة الدنيا في اهلل ستر  مسمما  ستر ومف واآلارة 
نما يكوف_   جهاألكوالك ا أف الستر مندوب إليه  واإلشاعة أمر مذموـ بؿ مكرو  تنزي ًا  وا 

أي الستر_ لمف لـ يعتد بالزنا والفواحش ولـ يت تؾ ب ا  أما إذا وصؿ حاله إلى إشاعت ا 
والت تؾ ب ا  فتكوف الش ادة عميه أولى مف ترك ا   ف مطموب الشرع إاال  ا رض مف 

 .(4)المعاصي والفواحش
 فقاؿ  زنى اآلار إف: له فقاؿ   الصديؽ بكر أبي إلى جا  أسمـ مف رجالً  أفّ وي ما ر  .4

 اهلل إلى فتب : »بكر أبو له فقاؿ  ال: فقاؿ ريري؟  حد هذا ذكرت هؿ: بكر أبو له
 بف عمر أتى حتى نفسه  تقرر  فمـ  «عباد  عف التوبة يقبؿ اهلل فإف اهلل  بستر واستتر

 فمـ  بكر أبو له قاؿ ما مثؿ عمر له فقاؿ  بكر  بي قاؿ ما مثؿ له فقاؿ  الاطاب
 .(5)  واعترؼ عند .. الحديثوسمـ عميه اهلل صمى اهلل رسوؿ إلى جا  حتى نفسه تقرر 

 مف حداً  اقترؼ إذا نفسه عمى بالمسمـ أولى الستر أفيدؿ الحديث عمى   جهاألكوالك ا
 وتكوف الذنب عمى والندـ التوبة اعتقاد م  وذلؾ  السمطاف عند به االعتراؼ مف الحدود
 ويحب عباد  عف التوبة يقبؿ اهلل فإف االعتراؼ مف به أولى ف ذا  يعود أال ومعتقد  نيته

 .(6)والتوبة والندـ والديف العقؿ أهؿ فعؿ وهذا  التوابيف

ا

                                                                                                                                                                      

(  2002/ 4أارجه مسمـ في صحيحه  ؾ: البر والصمة واآلداب  ب: بشارة مف ستر اهلل عيبه في الدنيا  )(1) 
(2590.) 

 (.143/ 16النووي: شرحه عمى صحيح مسمـ ) (2)
القرآف أارجه مسمـ في صحيحه  ؾ: الذكر والدعا  والتوبة واالستغفار  ب: فلؿ االجتماع عمى تالوة (3) 

 (.2699( )2074/ 4وعمى الذكر )
 (.5/ 5ابف نجيـ: البحر الرائؽ )(4) 
 (.2( )820/ 2أارجه مالؾ في الموطأ  ؾ: الحدود  ب: ما جا  في الرجـ  ) (5)
 (.119/ 23ابف عبد البر: التم يد ) (6)
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انفاألكنعق ؿااكثً اث 

 عمى مبنية اإلسالميةُيستدّؿ عمى استحباب الستر وعدـ البوح بالمعصية بأّف الشريعة  .1
 ولوال بامقه  اهلل مف لطفاً  ا االؽ  ومبنية عمى مكاـر ورض الطرؼ عف الزاّلت  الستر

حد  إلافًة إلى ما  في ا شرع لما الدنيوية المفاسد مف الحدود ذوات المعاصي في ما
 نجد  في الشريعة اإلسالمية مف الترريب بالستر عمى الغير  فكيؼ بالستر عمى النفس؟.

أف اشتراط الكثير مف الشروط إلقامة الحد  ل و دليؿ والح عمى أف الستر مستحب وأف  .2
اهلل يحب الستر عمى عباد   لذلؾ فالستر مندوب إليه  ولما كاف الستر مندوبًا إليه كانت 

 .(1)اإلشاعة أمرًا مذموماً 

أما وذكر القالي عياض أف الستر إنما يكوف في رير المش ور بالفسؽ والمعاصي  
مف اشت ر وجاهر ب ا  فقد كر  اإلماـ مالؾ ورير  الستر عميه  ورأى رفعه والش ادة عميه  ليرتدع 

 . (2)عف فسقه

 أوك األكق ؿاألكث  يا

بالسنة النبوية والمعقوؿ  عمى النحو  استدؿ القائموف بوجوب الستر عمى النفس لقول ـ
 التالي:

 أ اًلاانفاألكت  األك   ل ا

 ليستر اهلل إف » :يقوؿ  اهلل رسوؿ سمعت قاؿ   الصامت بف عبادةما روي عف 
 .(3)«الناس به يحدث :قاؿ ؟اهلل رسوؿ يا يارقه وكيؼ :قالوا  يارقه لـ ما الذنب مف العبد

يدؿ الحديث الشريؼ عمى أف اعتراؼ الشاص بما أصاب مف معاٍص هو   جهاألكوالك ا
 إظ ار السيئة وسترها واجٌب بحؽ المسمـ.فال يجوز  وبالتالي فعدـ ارؽ لستر اهلل تعالى 

 ث  لػػػً اانفاألكنعق ؿا

أف ا مر بالستر في ا حاديث الشريفة لـ يصرفه صارؼ فيبقى عمى حقيقته في أنه  
 يقتلي الوجوب  وهذا يفيد بوجوب الستر عمى النفس وعمى الغير حيف الوقوع في الزاّلت.

                                                           

 (.146/ 9السراسي: المبسوط )(1) 
 (.578/ 5القالي عياض: إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ )(2) 
 (.338/ 5حديث مرفوع ذكر  ابف عبد البر في التم يد ) (3)
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 أوك األكق ؿاألكث كثا

 بجواز الستر م  أفلمية االعتراؼ  عمى قول ـ بالسنة النبوية والمعقوؿ:استدّؿ القائموف  

 أ اًلاانفاألكت  األك   ل ا

 عمى تبايعوني : »فقاؿ مجمس  في  اهلل رسوؿ م  كنا: قاؿ الصامت  بف عبادة عف
 وفى فمف بالحؽ  إال اهلل حـر التي النفس تقتموا وال تسرقوا  وال تزنوا  وال  شيئاً  باهلل تشركوا ال أف

 مف شيئا أصاب ومف له  كفارة ف و به فعوقب ذلؾ مف شيئاً  أصاب ومف اهلل  عمى فأجر  منكـ
ف عنه  عفا شا  إف اهلل  إلى فأمر  عميه  اهلل فستر  ذلؾ  .(1)«عذبه شا  وا 

دّؿ هذا الحديث عمى أف عاقبة ستر المسمـ عمى نفسه أف يرتف  أمر  إلى   جهاألكوالك ا
ف شا  عفا عنه  أما مف عوقب نتيجة اعترافه بالذنب فقد ُكّفر عنه  اآلارة  فإف شا  عذبه اهلل وا 

   مما يؤكد أفلمية االعتراؼ.(2)ذنبه في الدنيا

 ث  لً اانفاألكنعق ؿا

أّف كوف المسمـ قد ُط ٍّر مف ذنبه بإقامة الحد عميه  هو أفلؿ مف أف يكوف ا مر  .1
مؤجاًل إما إلى العذاب أو إلى العفو  فدّؿ ذلؾ عمى أف مف اقترؼ ذنبًا يستوجب العقوبة 
يستحب له أف يعترؼ أماـ اإلماـ ليط ر  بالحد مف ذنبه  فعذاب الدنيا أهوف مف رمسة 

 .(3)هلل_في النار_ والعياذ با
  (4)لـ ينكر عمي ا اعتراف ا  بؿ إنه حمد توبت ا أف الغامدية عندما أقرت عند النبي  .2

وهذا دليؿ عمى أف االعتراؼ اير مف الستر لما فيه مف الجود بالنفس هلل سبحانه 
 وتعالى. 

أف الغامدية كاف ظ ر عمي ا الحَبؿ م  كون ا رير ذات زوج  فتعّذر  ُلعذمضانةلها
ـّ قّيد بعل ـ ترجيح االستتار بحيث  االستتار  لالطالع عمى ما يشعر بالفاحشة  ومف ث

ف وجد فالرف  إلى اإلماـ  ليقيـ عميه الحد أفلؿ  .(5)ال يكوف هناؾ ما ُيشعر بلد   وا 

ا
                                                           

 (.1709( )1333/ 3أارجه مسمـ في صحيحه  ؾ: الحدود  ب: الحدود كفارات  هم ا  )(1) 
: المحّمى )(2)   (.54/ 12ابف حـز
: المرج  السابؽ.(3)   ابف حـز
 (.122/ 14موسوعة الفق ية الكويتية )ال(4) 
 (.274/ 4تحرير والتنوير )ابف عاشور: ال(5) 
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 أت  باألالخذالؼا

تعارض ا حاديث الواردة في الَستر م  ا حاديث الواردة في الثنا  عمى مف اعترؼ  .1
 فط ٍّر بإقامة الحد عميه.

مالكية م  الجم ور في وجود صارؼ يصرؼ ا مر بالستر مف ااتالؼ بعض ال .2
الوجوب إلى الندب أو عدـ وجود   فقد قالوا بعدـ وجود الصارؼ  بينما الجم ور اعتبروا 

 عمى توبة ماعز والغامدية. أف ا مر مصروؼ لمندب  بأحاديث ثنا  النبي 

  أت   ها ألكذمجلح

بعد عرض ا قواؿ في المسألة  وأدلت ـ  يترجح لدي أف قوؿ الجم ور والذي ينص عمى 
 استحباب الستر وعدـ االعتراؼ هو الراجح  واهلل أعمـ  وذلؾ لألسباب التالية:

 ف القوؿ بوجوب الستر يقتلي أف يكوف المقر بذنبه أماـ الحاكـ آثمًا  وليس كذلؾ   .1
قامة العقوبة ليست   إنما كر  ل ـ اال ف النبي  عتراؼ بداية   ف الستر هدؼ  وا 

نما هي لردع مف ال يرتدع إال ب ا.  راية  وا 
عراله عمف اعترؼ عند  بالحد   والقوؿ بأفلمية االعتراؼ يعارل ا كراهية النبي  .2 وا 

 وهذا دليؿ عمى استحبابه لمستر.
تكميؼ  فمف وق  في  في القوؿ باستحباب الستر تربية لمناس عمى الفليمة دوف إلزاـ أو .3

معصية توجب عقوبة  فأمر  راج  إلى نفسه  إما أف يستتر ويتوب  أو يعترؼ فيط ر 
 بالعقوبة.

اّرـامج عانفاأقّماأن ـاألكق ضيا ّّواق ؿاّرـاألكق ضيا

ـ رج  عف أماـ القالي بحد مف حدود اهلل  ث أقرّ ااتمؼ العمما  في قبوؿ رجوع َمف  
 التالي: عمى النحوعمى ثالثة أقواؿ  يمكف بيان ا  قبؿ الحكـ إقرار 

األس ؿا قبوؿ رجوعه مطمقًا: وهو قوؿ جم ور الفق ا   الحنفية والمش ور عند المالكية   ألكق ؿ
 .(1)والشافعية والحنابمة

 .(2)عدـ قبوؿ رجوعه مطمقًا: وهو قوؿ الظاهرية  وابف أبي ليمى وعثماف البتي ألكق ؿاألكث  يا

                                                           

(  ابف 473/ 3(  الشيرازي: الم ّذب )61/ 12(  القرافي: الذايرة )344  11ابف ال ماـ: فتح القدير ) (1)
 (.7/55مفمح: المبدع شرح المقن  )

: المحّمى ) (2)  (.222/ 4ابف رشد: بداية المجت د ) ( 252/ 8ابف حـز
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عذر ُقبؿ منه  كأف يقوؿ أاذت مالي المرهوف  أو المودع افية إف كاف رجوعه ل ألكث كثاألكق ؿا
ف لـ يكف لعذر وطئُت زوجتي وهي حائض فظننته زنا فسميته سرقة  أو أف يقوؿ  _ أي لـ وا 

 (1)وهو قوؿ لمالؾ لـ يقبؿ منه  يذكر سبب لرجوعه_
األسوك ا ن  قشذه ا

 أوك األكق ؿاألس ؿا

 وذلؾ والمعقوؿ وا ثر استدؿ القائموف بقبوؿ رجوع المقر عف إقرار  لرأي ـ  بالسنة النبوية 
 عمى النحو التالي:

 أ اًلاانفاألكت  األك   ل ا

 فإف استطعتـ  ما المسمميف عف الحدود ادر وا : » اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عائشة عف .1
 في ياطئ أف مف اير العفو في ياطئ أف اإلماـ فإف سبيمه  فاموا مارج له كاف

 .(2)«العقوبة

ورجوع المقر عف   (3)متيقف بأمر إال يحدوا ال أف لألئمة أمر فيه الحديث جهاألكوالك اا
إقرار  بالحد  يورث شب ة الحتماؿ صدقه في الرجوع وكذبه في اإلقرار أو العكس  

 .(4)بالتالي ال يقاـ الحد   ف الحدود تسقط بالشب ات

 : "بقوله بالرجوع بالزنا_ معترفاً  جا   لماعز_ عندما عرض ما ثبت أف رسوؿ اهلل  .2
 .(5)"نظرت أو رمزت  أو قّبمت  لعّمؾ

                                                           

/ 4(  الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير )61/ 12(  القرافي: الذايرة )222/ 4ابف رشد: بداية المجت د ) (1)
346.) 

(  قاؿ ا لباني في 1424( )4/33أارجه الترمذي في سننه  ؾ: الحدود  ب: ما جا  في در  الحدود )(2) 
ف كاف لعيؼ فقد وردت أحادي ث أارى تعلد   فيصمح بعد ذلؾ المرج  نفسه: حديث لعيؼ  والحديث وا 

لالحتجاج به عمى مشروعية در  الحدود بالشب ات المحتممة ال مطمؽ الشب ات )انظر: المباركفوري: المرج  
 ((.574/ 4السابؽ )

 .(378/ 1) الترمذي جام  عمى المغتذي قوت: السيوطي (3)
 (.122السيوطي: ا شبا  والنظائر ) (4)
 رمزت  أو قبمت  لعمؾ : »له قاؿ  النبي مالؾ بف ماعز أتى لما: قاؿ عن ما  اهلل رلي عباس ابف عف (5)

برجمه. أارجه البااري في  أمر ذلؾ فعند: قاؿ يكني  ال  «أنكت ا : »قاؿ اهلل  رسوؿ يا ال: قاؿ «نظرت أو
 (.6824( )167/ 8صحيحه  ؾ: الحدود  ب: هؿ يقوؿ اإلماـ لممقر  لعمؾ لمست أو رمزت )
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  (1)لعّمؾ  أي بأنؾ تجوزت بإطالؽ لفظ الزنا عمى مقدماته يقصد بقوله   جهاألكوالك ا
ال ليرج  عف إقرار  دليؿ والح عمى قبوؿ الرجوع عف  لماعز وفي تعريله  اإلقرار  وا 

 .(2)لـ يكف لتعريله معنى

 فقاؿ المتاع  معه يوجد ولـ اعترافًا  فاعترؼ بمص أتي  اهلل رسوؿ وما ورد أيلًا أف .3
: قاؿ  «سرقت إاالؾ ما : »قاؿ ثـ بمى : قاؿ «سرقت (3)إاالؾ ما : » اهلل رسوؿ
 اهلل أستغفر: قاؿ  " إليه وأتوب اهلل أستغفر: قؿ: "  النبي فقاؿ فقط   به فأمر بمى 

 .(4)مرتيف «عميه تب الم ـ : »قاؿ إليه  وأتوب
ما إاالؾ سرقت_ أي ما أظنؾ_ تمقيف لممعترؼ ليرج   إنما قصد مف قوله   جهاألكوالك ا

 .(6)  بحيث إنه لو رج  لـ يقط (5)عف اعترافه
 ث  لً اانفاألسثما

بالزنا  ثـ رج  عنه فتركه  وقاؿ:  أّف رجاًل أقر عند أمير المؤمنيف عمر بف الاطاب  .1
مثؿ  في بكر  وافؽ أباقد أف أقيـ حّدًا بالشب ة  و  ف أترؾ حّدًا بالشب ة  أولى مف 

 .(7)هذا  وليس ل ما في الصحابة ماالؼ
األكوالك ا   عّد الرجوع شب ة مؤثرة في الحد  فمـ يقمه   ف أف عمر بف الاطاب   جه

 الحدود تدرأ بالشب ات.

 ً اانفاألكنعق ؿاكثث 

 يستدؿ عمى قبوؿ رجوع المقر عف إقرار  بحد قبؿ الحكـ مف وج يف:
حؽ هلل تعالى   ُقبؿ رجوعه باعتبارهاالحدود مكذٍّب لمراج  عف إقرار    لما لـ يوجد في .1

 .(8)ؽ العباد التي يوجد في ا مف يكذب المقر إذا رج باالؼ حقو 
                                                           

 (.150/ 7الشوكاني: نيؿ ا وطار ) (1)
 (.127/ 2(  السندي: حاشيته عمى سنف ابف ماجه )452/ 5الشربيني: مغني المحتاج ) (2)
 ((.226/ 11ما إاالؾ  أي ما أظنؾ ) ابف منظور: لساف العرب ) (3)
 لباني في (  قاؿ ا2597( )866/ 2أارجه ابف ماجه في سننه  ؾ: الحدود  ب: في التمقيف في الحد  ) (4)

 المرج  نفسه: لعيؼ.
 (.127/ 2السندي: حاشيته عمى سنف ابف ماجه ) (5)
 (.186السيوطي: شرح سنف ابف ماجه ) (6)
 (.210/ 13الماوردي: الحاوي الكبير ) (7)
 (.233/ 5ابف ال ماـ: فتح القدير ) (8)
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 ال يترتب عمى رجوع المقر عف إقرار  في الحدود لرر يعود لمغير فيقبؿ رجوعه أنه  .2
 .(1)باالؼ حقوؽ اآلدمييف

 ألكق ؿاألكث  يااأوك 

 وبياف ذلؾ في التالي:  والمعقوؿ استدؿ القائموف بعدـ قبوؿ رجوعه بالقياس

 أ اًلااألكقل سا

 رير بالحقوؽ اإلقرار كاف لمافقالوا  ا ارى  بالحقوؽ اإلقرار عمى بالحدود اإلقرار قاسوا
 .(2)فيه الرجوع يصح ال بالحدود اإلقرار فكذلؾ فيه  الرجوع يصح ال الحدود

باالؼ  بالشب ات  تدرأ الحدود أف ذلؾ الفارؽ  م  قياس هذا بأف  ُلعذمضانةلها
 .(3)بالشب ات تدرأ ال ف ي ا ارى الحقوؽ

 ث  لً ااألكنعق ؿا

  ومنعًا مف ذلؾ قمنا عف إقرار  أماـ القالي فيه استافاؼ بالقلا قالوا إف رجوع المقر  
 بمزـو اإلقرار عف كاف أماـ القلا .

 أوك األكق ؿاألكث كثا

استدؿ مف َشَرَط أف يكوف الرجوع عف اإلقرار لعذر أو لسبب حتى يقبؿ  بالسنة النبوية  
 :  وذلؾ عمى النحو التاليوالمعقوؿ

ااًلاانفاألكت  األك   ل ا اأ

يبِد  مف فإنه اهلل  بستر فميستتر شيئاً  القاذورات هذ  مف أصاب مف »: قوؿ الرسوؿ  .1
 . (4)«اهلل كتاب عميه نقـ صفحته  لنا

                                                           

الموسوعة الفق ية الكويتية وهذا  ف الرجوع يؤثر عمى الحد فقط دوف حؽ العبد إف وجد  ) انظر:  (1)
(18/26.)) 

 (.68/ 9ابف قدامة: المغني ) (2)
 (.136/ 15انظر: الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (3)
: الشافعى قاؿ(  12( )825/ 2أارجه مالؾ في الموّطأ  ؾ: الحدود  ب: فيمف اعترؼ عمى نفسه بالزنا  ) (4)

 فنحف  به ويقوؿ  يعرفه مف عندنا العمـ أهؿ مف ترأي وقد  نفسه هو به يثبت مما ليس منقط  حديث هذا
 (.2328( )363/ 7  )ا لباني: إروا  الغميؿ )به نقوؿ
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يدؿ الحديث عمى كراهة االعتراؼ بالزنا  وحب الستر عمى النفس  والفزع   جهاألكوالك ا
بالتوبة  فإذا أزاؿ الستر عف نفسه واعترؼ أماـ القالي بالحد  وجب الحد  وال يقبؿ  إلى اهلل 

 .(1)منه الرجوع إال لسبب

 هذا  امرأة إلى أنيس يا وارد : »قاؿ   النبي عف   هريرة وأبي االد  بف زيد عف .2
 .(2)«فارجم ا اعترفت فإف

األكوالك ا أنيس أف يذهب ويرجـ المرأة بناً  عمى  في هذ  الحادثة أمر النبي   جه
  وفي كمتا الحالتيف (3)  أو أف النبي حكـ له بالرجـ بعد أف أابر  أنيس باعتراف ااعتراف ا عند  

 لـ يأمر  أف يمقن ا الرجوع  وهذا يدؿ أف الرجوع ال يعتبر إال إذا كاف لسبب مقبوؿ.

 ث  لً اانفاألكنعق ؿا

نفسه  إال إذا أتى بعذر مقبوؿ  بإكذابه يسقط فمـ بإقرار  لزمه بحؽ نفسه عمى أقر أـنه
 .(4)لرجوعه

 باألالخذالؼا ت أ

كاف يمّقف مف أقر عند  بحد الرجوَع   ااتالف ـ في قبوؿ ا حاديث التي تفيد أف النبي  .1
ل ـ إال ذلؾ  ومف لـ يأاذ ب ا  فمف أاذ ب ا قاؿ بقبوؿ الرجوع  إذ ال معنى لتمقينه 

 قاؿ بمزـو إقرار  وعدـ قبوؿ الرجوع.
شب ة أـ ال  فمف قاؿ بأف رجوعه يورث شب ة  الرجوع عف اإلقرار اعتبارااتالف ـ في  .2

 قاؿ بقبوله  ومف قاؿ بأنه ليس كذلؾ اشترط ذكر شب ة أو عذر لقبوؿ الرجوع.

 ألكذمجلحا أت   ها

 القائؿ بقبوؿ رجوع المقر ا وؿ  قوؿ أرى رجحاف القوؿبعد االّطالع عمى أدلة كؿ 
 لألسباب التالية:

ف إقامة الحدود في اإلسالـ ليس راية  إذ إ  الشريعة اإلسالميةسماحة ل مناسبة قول ـ .1
 إنما هو وسيمة لحفظ المجتم  مف االن يار.

                                                           

 (.497/ 7ابف عبد البر: االستذكار ) (1)
 (.2314( )102/ 3أارجه البااري في صحيحه  ؾ: الوكالة  ب: الوكالة في الحدود  ) (2)
 (.142/ 12انظر: ابف حجر: فتح الباري ) (3)
 (.1385/ 1: المعونة عمى مذهب اإلماـ مالؾ )ابف نصر (4)
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يؤذى اإلنساف أّف شدة العقوبة المقدرة لمقترؼ الحد تستدعي التشدد في إثباته  حتى ال  .2
سقاط  أو يقتؿ بغير يقيف  إذ المبدأ في الشريعة اإلسالمية أف اطأ اإلماـ في العفو وا 

 الحد ايٌر مف اطأ  بإقامة الحد.
 اإلقرار في يصدقه ولـ اإلنكار في يكذبه لـ تعالى اهلل  فانعداـ المكذب أو المتلرر   .3

 الرجوع فبطؿ اإلنكار في وكذبه اإلقرار في صدقه الاصـ  ف العباد  حقوؽ باالؼ
 .(1)التكذيب بمعارلة

أف الرجوع بعد اإلقرار ينتج عنه تساٍو في الظف بصدقه في إقرار   وصدقه في رجوعه   .4
 وال مرجح  حدهما  مما يورث شب ة  والحدود ال تقاـ بالشب ة إنما تسقط ب ا.

ذا قمنا بقبوؿ رجوع المقر عف إقرار  إذا رج  قبؿ الحكـ عميه  و  أقر  ف ؿ ا مر كذلؾ لوا 
شاص بحد اارج مجمس القلا  فش د عميه اثناف أماـ القالي فأنكر أنه أقر؟  سأبيف ذلؾ في 

 المسألة التالية.

 افأ رمهاّرـامج عانفاأقما ّوافياغل  األكق ضيا شهو ألانةىاإقمألمهاأن ـاألكق ضي

 ألخذةؼاألكعةن ءافيااكؾانةىاق كلف،ا اكؾانةىاألك ّ األكذ كيا

نكار  لإلقرار رجوع  وال حد عمى الش ود   اعتبروا أفس ؿااألكق ؿاأل الش ادة لغو فال عبرة ب ا  وا 
 .(2)كةّ فل ا ألكن كرل ا أصحاألكم أللذلفانفاألإلن ـاأّنو  وهو لكماؿ نصاب ـ

نكار  ل ا رير مقبوؿ  أما إف أنكر اإلقرار مف ا صؿ أ ألكق ؿاألكث  يا ف الش ادة عندهـ معتبرة  وا 
  كاف في حدود اهلل التي تدرأ بالشب ات وال يقبؿ إف كاف في ما ال يقبؿ السقوط  كالقذؼفيقبؿ إف 
 .(3)ألكش فعل وهو رأي 

األسوك ا

 وكلؿاألكق ؿاألس ؿا

 استدؿ أصحاب القوؿ ا وؿ بالمعقوؿ  وذلؾ عمى النحو التالي: 

                                                           

 (.11/ 5(  ابف نجيـ: البحر الرائؽ )220/ 4البااري: كشؼ ا سرار ) (1)
(  المرداوي: اإلنصاؼ 318/ 4(  الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير )50/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  )(2) 

 (.349/ 3)(. الب وتي: شرح منت ى اإلرادات 164/ 10)
 (.132/ 4السنيكي: أسنى المطالب ) (3)
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ش دوا عمى إقرار  أف اإلقرار إحدى بينتي الحد  فإف أقر فالعبرة لإلقرار ال لمش ادة  فإف 
 .(1)فأنكر  أماـ القالي يكوف ذلؾ رجوعًا منه  والرجوع في القذؼ ال يقبؿ

اوكلؿاألكق ؿاألكث  ياا

 استدؿ الشافعية لقول ـ بالمعقوؿ أيلًا  وذلؾ عمى النحو التالي:

أف إنكار  لمش ادة فيه تكذيب لمش ود والقالي بغير دليؿ  فال يقبؿ منه  فالش ادة معتبرة 
 .(2)قبؿ إنكار  ل اوال ي

 ت باألالخذالؼا

ااتالف ـ في قيمة الش ادة إذا كانت بينة عمى اإلقرار  فمف لـ يعتبرها قاؿ بأف إنكار  ل ا 
 يعد رجوعًا  ومف اعتبرها لـ يقبؿ رجوعه عف إقرار  بما ُش د عميه بأنه أقر به. 

 ا أت   هاحلجذماألك

 لمتالي:مف اعتبار أّف الش ادة لغو ال عبرة ب ا هو ا رجح  وذلؾ ما ذهب إليه جم ور الفق ا  

أنه ال عبرة بالتفريؽ بيف أف ينكر الش ادة عمى إقرار   أو ينكر اإلقرار مف ا صؿ  وذلؾ  .1
  ف مجرد إنكار  يورث شب ة تستمـز التثبُّت  والشب ات دارئة لمحدود.

ادة في حؽ اإلنساف  فإف وجد حكـ به  أف اإلقرار إحدى بينتي الحد  وهو أقوى مف الش  .2
ال لـ تكف الش ادة دلياًل عميه  .(3)وا 

                                                           

 (  بتصرؼ.50/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (1)
 (  بتصرؼ.132/ 4السنيكي: أسنى المطالب ) (2)

وهذ  المسألة تاتمؼ عّما إذا أقر شاص بارتكاب فعؿ يوجب الحد  وثبت ارتكابه ذلؾ الفعؿ بالش ادة أيلًا (3) 
 ااتمؼ الفق ا  في قبوؿ رجوعه عمى ثالثة أقواؿ:ثـ رج  عف إقرار   فقد 

األس ؿا ال عبرة بالرجوع عف اإلقرار سوا  صدر قبؿ ش ادة الش ود أو بعدها  وهذا قوؿ المالكية  ألكق ؿ
 والحنابمة.

 إذا اجتمعت الش ادة واإلقرار ثـ رج  عف إقرار  سقط الحد  وهو رأي الحنفية. ألكق ؿاألكث  يا
وقالوا بالتفصيؿ فاإلقرار إذا كاف بعد ثبوت الحد بالش ادة  ثـ رج  المش ود عميه ايةلمشافعألكق ؿاألكث كثاا

 عف إقرار   فال يسقط الحد   ف الحكـ ثبت بالش ادة وليس باإلقرار.
إما إذا أقر ثـ ثبت الحد بعد إقرار  بالش ادة ثـ رج  عف إقرار   فقد رأى بعض الشافعية أف رجوعه ال يسقط 

 البينة.الحد  لبقا  
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اذقللـا ذ جلها

وبنا  عمى ما سبؽ  فإف الحديث عف قبوؿ الرجوع عف اإلقرار  مبنيٌّ عمى مدى اعتبار   
 منشئ لشب ة نعتدُّ ب ا  ف ؿ رجوعه عف إقرار  ينشئ شب ة نعتدُّ ب ا كي نقبؿ رجوعه؟

 مدى اعتبار الرجوع منشئ لمشب ة يتطمب أف أعّرؼ الشب ة  فأقوؿ:الحديث عف  

الشب ة هي االلتباس  فنقوؿ أمور مشتب ة  أي مشكمة يشبه بعل ا  ألكش ه افياألكةغ ا .1
 .(1)بعلًا  وُشبٍّه عميه ا مر  أي ااتمط والتبس

 فالشب ة عدـ ظ ور الشي  وولوحه لمشاص  ف و ماتمط عميه يشبه بعله بعلًا.
الشب ة هي ما التبس أمر   فال يدري أحالؿ هو أـ حراـ  حؽ هو أـ  فياألكشمعاه األكش  .2

  وهي ب ذا ال تارج عف (2)باطؿ  أو هي ما يشبه الثابت  وليس ثابت في نفس ا مر
 المعنى المغوي ل ا.

ا قواقّتـاألكفقه ءاألكش ه انو اذقتلن ت،اأ ل ه انةىاألك ّ األكذ كيا

وُتسّمى شب ة اشتبا   أي شب ة في حؽ مف حصؿ له اشتبا   وذلؾ إذا  أ اًلااش ه افياألكفعؿا
 ظّف الحؿ   ف الظف هو الشب ة  لعدـ دليؿ قائـ تثبت به الشب ة  كمف وط  زوجته المطمقة 

                                                                                                                                                                      

ويرى بعل ـ اآلار أف الرجوع عف اإلقرار مسقط لمحد   نه ال أثر لمش ادة م  اإلقرار  واإلقرار بطؿ 
 بالرجوع عنه.

 َعَمْيِ فـ  َفاْسَتْشِ ُدوا ِنَساِئُكـْ  ِمفْ  اْلَفاِحَشةَ  َيْأِتيفَ  َوالاـلِتي  :بقوؿ اهلل  ألتذوؿاأصّ باألكق ؿاألس ؿاكق كهـاا
. )النسا : َسِبياًل  َلُ فـ  الـمهُ  َيْجَعؿَ  َأوْ  اْلَمْوتُ  َيَتَوـفاُهفـ  َحـتى اْلُبُيوتِ  ِفي َفَأْمِسُكوُهفـ  َشِ ُدوا َفِإفْ  ِمْنُكـْ  َأْرَبَعةً 
15.) 

األكوالك ا أف اهلل تعالى عّمؽ الحكـ عمى الش ادة إف وجدت وكانت مستوفية الشروط  وأوجب الحكـ   جه
 قرار مع ا ال ينبغي أف يكوف ملعفًا ل ا طالما أن ا تامة مقبولة.بمقتلاها  ووجود اإل

ا عمى المنكر  وال اعتبار ل ا عمى المقر  فقالوا إف الش ادة إنما  ألتذوؿاأصّ باألكق ؿاألكث  يا  كنعق ؿا
 ويحكـ عميه بإقرار  ال بالش ادة.

الذي يترجح لدي أف الش ادة تكوف معتبرة وال عبرة بالرجوع عف اإلقرار بوجودها   ن ا إنما شرعت  ألكمألجحا
ف وجد مع ا اإلقرار ف و يقوي ا وال يصح أف يكوف اإلقرار  لإلثبات فإذا وجدت الش ادة وتأكدت عمؿ ب ا وا 

ال اتاذ اإلقرار ذريعة إلسقاط الحد في هذ  ا سقاط ا  وا  لحالة_ واهلل أعمـ_. ) انظر: ابف سبب إللعاف ا وا 
 ((.439/ 2(  عودة: التشري  الجنائي )157/ 5(  ابف قدامة: المغني )228/ 5ال ماـ: شرح فتح القدير )

 (.1247(  الفيروز أبادي: القاموس المحيط )504/ 13ابف منظور: لساف العرب )(1) 
 (.189)(  أبو جيب: القاموس الفق ي 124الجرجاني: التعريفات )(2) 
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 .(1)لمحنفيةثالثًا في العّدة ظاّنًا حم ا  وهذا التقسيـ 

ليس الحكـ إنما هو شب ة الحكـ  وتسّمى شب ة حكمية  لكوف الثابت  ث  لً ااش ه افياألكنّؿا
لكوف دليؿ الحؿ عارله مان   كالوط  في الام  الاالي عف ماؿ  وقد اشترؾ في هذا التقسيـ 

 .(2)والشافعيةوالمالكية الحنفية 

األكف نؿا افي اش ه  فراشه  أي أف يكوف االلتباس مف نفس الفاعؿ  كمف يجد امرأة في ث كثً ا
 .(3)ا عند الشافعية والمالكيةفيطأها ظاّنًا أن ا زوجته  وهذ

األكجه ا اأ  األكطملؽ افي اش ه  وتسمى شب ة ااتالؼ الفق ا  وهي الشب ة الناشئة عف  مأل عً ا
ااتالؼ الفق ا  بأف يكوف أحد المجت ديف قاؿ بالحؿ  كالوط  في نكاح بدوف ولي أو بدوف 

 .(4)ش ود  فقد ااتمفوا في صحته  وهذا عند المالكية والشافعية

وقد انفرد ب ذا التقسيـ اإلماـ أبي حنيفة  وتعني ما وجد في ا صورة  خ نتً ااش ه افياألكعقوا
 .(5)العقد ال حقيقته  كوط  مف يحـر عميه نكاح ا بعقد

عمى القصد أو  (6)وبالنظر إلى هذ  التقسيمات لمشب ة نجد أن ا تؤثر عمى الركف الشرعي 
وكذلؾ يتلح أّف الشب ة في  تمن  وجوب العقوبة الحدية التالي وب  أو عمى اإلثبات (7)الجنائي
التقسيمات مبناها وجود الظف أو عدـ اليقيف  م  االاتالؼ في الشي  الذي وق  فيه  جمي 
 الظف.

العتداد بمدى كوف الرجوع شب ة تسقط الحد لوابط  يمكف بيان ا عمى وعمى هذا فا 
 النحو التالي:

                                                           

 ( وما بعدها.19/ 4ابف عابديف: رد المحتار ) (1) 
 (.521/ 2(  الشربيني: اإلقناع )172/ 4( وما بعدها  القرافي: الفروؽ )19/ 4رد المحتار )  ابف عابديف:(2) 
 (.521/ 2(  الشربيني: اإلقناع )172/ 4القرافي: الفروؽ )(3) 
 (.521/ 2قناع )(  الشربيني: اإل172/ 4القرافي: الفروؽ )(4) 
 (.179/ 3الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(5) 
: ويعني وجود نص يحظر الجريمة ويعاقب ألكمرفاألكشمنيلمجريمة أركاف ثالثة ال بد مف توافرها  وهي: (6) 

: ألكمرفاألسو ي: ويقصد به إتياف العمؿ المكوف لمجريمة سوا  أكاف فعاًل أو امتناعًا   ألكمرفاألكن ويعمي ا  
 ((. 111/ 1ويعني كوف الجاني مكمفًا ) عودة: التشري  الجنائي )

المقصود بالقصد الجنائي: هو تعّمد إتياف الفعؿ المجـر  أو ترؾ فعؿ ما أمر الشارع به. ) الحفناوي:  (7) 
 ((  أي أنه تعمُّد إحداث الركف المادي لمجريمة.343الشب ات وأثرها في العقوبة الجنائية )
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ففي اإلقرار   عمى الظف وذلؾ  نه يقوـ ألكمج عاش ه اط لع األإلقمألماذقذضياأفالر فا .1
يكوف ظف صدؽ المقر أرجح  لكوف اإلنساف ال يابر عف نفسه بما يؤذي ا كاذبًا  

في اإلقرار  فال ندري أهو صادؽ  ظف صدقه م  ظف كذبه وبرجوعه عف اإلقرار يتساوى
 اإلقرار  وهذا معنى الشب ة. في إقرار  أـ أنه صادؽ في رجوعه عف

اصّذه .2 افي األكعةن ء في الحدود  فمن ـ مف قاؿ بقبوؿ الرجوع عف اإلقرار :ألخذالؼ
 في كافة الحدود. ومن ـ مف من  ذلؾ الاالصة هلل

مبنيٌّ عمى  :  ننا إف قمنا بأف رجوعه مجردٌ نت   ًامج نً ار  هالعذ ماش ه اراكؾاّ ؿا .3
عه لسبب_ وهذا السبب يورث شب ة في الركف الظف  والظف يورث شب ة  فحاؿ رجو 

 الشرعي أو المادي لمجريمة_ يورث شب ة آكد.

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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األكن ّثاألكث  يا

اأثماألكمج عانفاألإلقمألما عواألكّرـا ق ؿاألالتذلف ء.ا

إقرار   ُتستكمؿ اإلجرا ات إلقامت ا عميه   د الحكـ عمى الجاني بالعقوبة بناً  عمىبع 
ولكف لو رج  المقر عف إقرار  في هذ  الفترة  أي بعد الحكـ وقبؿ االستيفا   هؿ يؤثر رجوعه 

 ؟.العقوبة  أـ أنه ال يعتبر رجوعه وُيستوفى منه ىعم

مسألٍة وهي: هؿ يشترط بقا  المقر عمى إقرار   مبنية عمىإلجابة عف هذا التساؤؿ  ا 
 إلقامة الحد أـ ال؟

  فقد ااتمؼ العمما  في ذلؾ عمى قوليف  يمكف بيان ما عمى النحو التالي: 

  إلى تماـ الحد  وبالتالي يقبؿ الرجوع ويسقط به الحد بقا  المقر عمى إقرار  يشترطألكق ؿاألس ؿاا
 . (1)الشافعية والحنابمةو الحنفية والمالكية  قاؿ به جم ور الفق ا  مفعندهـ  و 

ال يشترط بقا  المقر عمى إقرار  إلى تماـ الحد وبالتالي ال يقبؿ الرجوع  فمتى أقر ألكق ؿاألكث  ياا
 .(2)كعثماف البتي ابف أبي ليمى ومف تبعهوقاؿ به   لـز إقرار  ووجب عميه الحد

 ألسوّك ا

 ألس ؿااألكق ؿاأوك 

 قول ـ بالسنة النبوية  والمعقوؿ  كالتالي:يمكف أف نستدؿ عمى 

 أ اًلااألكت  األك   ل ا

 عف الحدود ادر وا : » اهلل رسوؿ قاؿ: أن ا قالت _عائشة_ رلي اهلل عن احديث  .1
 العفو في ياطئ أف اإلماـ فإف سبيمه  فاموا مارج له كاف فإف استطعتـ  ما المسمميف

 .(3)«العقوبة في ياطئ أف مف اير

                                                           

(  الشيرازي: الم ذب في 10/ 4الدر الماتار )ابف عابديف: حاشيته عمى (  8/ 5ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) (1)
(  التميمي: توليح ا حكاـ مف بموغ المراـ 68/ 9(  ابف قدامة: المغني )473/ 3فقه اإلماـ الشافعي )

(4 /568.) 
 (.284/ 3الطحاوي: ماتصر االؼ العمما  ) (2)

 ( مف هذا البحث.50  ص: )سبؽ تاريجه(3) 
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ا يابر الحديث بأف الحدود ال تقاـ م  الشب ة  ورجوع المقر عف إقرار   ألكوالك ا جه
 شب ة  ال يقاـ مع ا الحد  لذلؾ يشترط إلقامته البقا  عمى اإلقرار.

 ث  لً ااألكنعق ؿا

يمكف أف يستدؿ ل ـ بأف موجب الحد إنما هو اإلقرار  فإذا زاؿ اإلقرار بالعدوؿ عنه زاؿ  
 الحد.

 ث  ياألكاأوك األكق ؿ

 استدلوا بالسنة النبوية وبيان ا عمى النحو التالي: 

 فرجـ الحرة إلى ارجأُ وأمر برجمه أنه  عندما اعترؼ عند النبي  ما ورد أف ماعز  
 ولربه به  فلربه جمؿ لحي معه برجؿ مر حتى يشتد  فر الحجارة مس وجد فمما بالحجارة 

 فقاؿ الموت  ومس الحجارة مس وجد حيف فر أنه  اهلل لرسوؿ ذلؾ فذكروا مات  حتى الناس
 .(1)«تركتمو  هال: »وسمـ عميه اهلل صمى اهلل رسوؿ

ا األكوالك ا قالوا إف ماعزًا هرب عند إقامة الحد عميه  فقتمو  وما تركو   ولو كاف  جه
 .(2)الشرط إلقامة الحد عميه بقا  المقر عمى إقرار  إلى وقت االستيفا  لمزمت ـ الدية

أماـ القالي وحكـ عميه بإقرار   لزمه هذا اإلقرار  وال يصح له الرجوع  الجاني فمتى أقر 
 عنه.

 باألالخذالؼا ت أ

يرج  ااتالف ـ في مسألة اشتراط البقا  عمى اإلقرار حتى إتماـ الحد مف عدمه  إلى 
 ا سباب التالية:

 في المسألة.صريح عدـ وجود نص  .1
  فمن ـ مف قاؿ بأن ا تدلؿ عمى اشتراط في ف ـ وتوجيه النصوص الواردةااتالف ـ  .2

 الثبات عمى اإلقرار حتى إقامة الحد ومن ـ مف قاؿ أنه ال دليؿ في ا عمى ذلؾ.

ا
                                                           

(  1328( )36/ 4أارجه الترمذي في سننه  ؾ: الحدود  ب: ما جا  في در  الحد عف المعترؼ إذا رج  ) (1)
 قاؿ ا لباني في المرج  نفسه: حديث حسف صحيح.

 (.150/ 22الموسوعة الفق ية الكويتية ) (2)
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 لحا أت   هاجألكذما

بعد عرض أقواؿ العمما  ودليؿ كؿ قوؿ  يظ ر لدي أف الراجح في هذ  المسألة أف  
 الية:البقا  عمى اإلقرار شرط في إقامة الحد  وذلؾ لألسباب الت

الحدود تدرأ بالشب ات  كما  ف عدـ البقا  عمى اإلقرار والرجوع عنه يورث شب ة  و  .1
 ذكرت.

حقوؽ اهلل مبنية عمى و  ف عدـ اشتراط البقا  عمى اإلقرار في الحدود فيه تلييؽ   .2
 المسامحة.

أف اشتراط البقا  عمى اإلقرار فيه بياٌف لجانب الرحمة والعدؿ في التشري  الجنائي  .3
اإلسالمي  حيث إف الشرع رير متشوؼ إلقامة العقوبة  إنما ما يرنو إليه هو إصالح 

قامة حيات ـ عمى طريؽ االستقامة.  أحواؿ الناس  وا 

وعمى هذا إذا رج  المقر عف إقرار  بعد حكـ الحاكـ وقبؿ استيفا  الحد  ُقبؿ رجوعه 
 لشب ة.لمحد باوسقط عنه الحد  درًأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
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األكن ّثاألكث كثاا

 أثماألكمج عانفاألإلقمألما عواألكّرـا أث  ءاألكذ فلا.

بعد الحكـ عمى مف أصاب حّدًا بالعقوبة بناً  عمى إقرار   وأثنا  تنفيذها عميه  قد يرج   
كأف يقوؿ: كذبت في رجوع المقر بعد الحكـ عميه وأثنا  التنفيذ قد يكوف بالقوؿ: و  عف إقرار  

هذ   ففيأو قاؿ: ال تحدوني   إلقرار  كأف يقوؿ: أنا ما أقررت بشي   إقراري  أو أف ينكر ا
 هؿ يقبؿ رجوعه ويعتد به أـ أنه ال أثر له فيستكمؿ تنفيذ الحد عميه؟ الحالة

اّرـاألكمج عانفاألإلقمألما عواألكّرـا أث  ءاألكذ فلاا  كق ؿا

   عمى النحو التالي:العمما  في هذ  المسألة عمى ثالثة أقواؿااتمؼ 

والشافعية في  والحنابمة وعه عف اإلقرار  ويامى سبيمه  وهو قوؿ الحنفيةيقبؿ رج ألكق ؿاألس ؿا
 .(1)قوؿ ورواية لمالؾ  وبه قاؿ عطا  ويحيى بف يعمر والزهري

وهو قوؿ الشافعية في ا صح   ويستكمؿ الحد  ما لـ يكف صريحاً  ال يقبؿ رجوعه ألكق ؿاألكث  يا
  .(2)بالرجوع الصريح عف اإلقراروف إال عندهـ  ف ـ ال يعتد

  وهي ال يقبؿ رجوعه إف كاف قد أقيـ عميه أكثر الحد  ويقبؿ إف أقيـ عميه أقمهألكق ؿاألكث كثاا
 .(3)رواية لإلماـ مالؾ

األسوكػػػ ا

 أوكػػ األكق ؿاألس ؿا

 وقد استدؿ أصحاب هذا القوؿ بالسنة النبوية والمعقوؿ  عمى النحو التالي: 

 ألكت  األك   ل انفاأ اًلاا

                                                           

(  الرممي: ن اية 319_318/ 4ى الشرح الكبير )(  الدسوقي: حاشيته عم5/8ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) (1)
 (.69/ 9(  ابف قدامة: المغني )431/ 7المحتاج )

(  وقوله: كذبت في إقراري  أو لـ أفعؿ ما أقررت 187/ 17أبو المعالي: ن اية المطمب في دراية المذهب ) (2)
عندهـ  أما قوله: ال تحدوني  ردوني به  أو رجعت عف إقراري كم ا ألفاظ يعتبر ب ا الرجوع صريحًا فيقبؿ 

 ((.212/ 13إلى اإلماـ  ف ذا ال يعتبر رجوعًا ويستكمؿ إقامة الحد عميه. )الماوردي: الحاوي الكبير )
 (.257/ 9عميش: منح الجميؿ ) (3)
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 أف ماعز لما رجمه الناس ووجد مس الحجارة صرخ ب ـ وقاؿ: ) يا عف جابر ما روي
  اهلل رسوؿ أف وأابروني نفسي  مف ورروني قتموني  قومي فإف   اهلل رسوؿ إلى ردوني قوـ
 تركتمو  ف ال : »قاؿ وأابرنا    اهلل رسوؿ إلى رجعنا فمما قتمنا   حتى عنه ننزع فمـ قاتمي  رير

 .(1)«به وجئتموني

  يدؿ عمى أنه رج  عف إقرار  الذي أقر به عند النبي  أف قوؿ ماعز   جهاألكوالك ا
ف لـ يكف كذلؾ لما كاف وقوؿ الرسوؿ  : هال تركتمو   يدلؿ عمى أف له فسحة لكي يرج   وا 
 .(2)ل ذا القوؿ فائدة

 نفاألكنعق ؿاث  لً اا

تقاـ  اإلقرار  والحدود اليورث شب ة في صدؽ  المقر عف إقرار  أثنا  تنفيذ الحد أف رجوع
   لذا يقبؿ رجوعه.(3)إال بيقيف  وتدرأ بالشب ات

 أوك األكق ؿاألكث  يا

 عمى النحو التالي: السنة النبويةاستدؿ الشافعية لقول ـ ب 

أف ماعز قاؿ وفيه   والذي استدؿ به أصحاب القوؿ ا وؿحيث استدلوا بحديث جابر 
 أف وأابروني نفسي  مف ورروني قتموني  قومي فإف   اهلل رسوؿ إلى ردوني قوـ يا لراجميه: )

 .ولكن ـ االفوهـ في توجيه الحديثقتمنا (   حتى عنه ننزع فمـ قاتمي  رير  اهلل رسوؿ

لـ يقتص ممف قتموا ماعز  ولو كاف رجوعه مقبواًل القتّص  أف النبي   جهاألكوالك ا 
 .(4)وهذا دليؿ والح عمى أف رجوعه ال يقبؿ إال إذا كاف صريحاً أو حتى لـمن ـ  من ـ  

ا

ا

ا

                                                           

(  قاؿ ا لباني في 4420( )4/145أارجه أبو داود في سننه  ؾ: الحدود  ب: رجـ ماعز بف مالؾ  ) (1)
 ج  نفسه: حديث حسف.المر 

 (  بتصرؼ.375/ 12ابف أبي الاير: البياف في مذهب اإلماـ الشافعي ) (2)
 (.122انظر: السيوطي: ا شبا  والنظائر ) (3)
 (  بتصرؼ.131/ 4السنيكي: أسنى المطالب ) (4)
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 أوك األكق ؿاألكث كثا

 بالمعقوؿ  عمى النحو التالي: ُيمكف أف ُيستدؿ لقوؿ مالؾ 

إف رجوع المقر عف إقرار  بعد إقامة أكثر الحد عميه إنما يكوف لندمه  فال يقبؿ   ف مف  
 .(1)أولهفي أراد الرجوع إنما يرج  قبؿ تنفيذ الحد أو 

اأت  باألالخذالؼا

يرج  سبب ااتالؼ الفق ا  في قبوؿ رجوع المقر عف إقرار  بالقوؿ أثنا  تنفيذ الحد عميه 
 إلى ا سباب التالية:

ااتالف ـ في اشتراط بقا  المقر عمى إقرار  إلى تماـ الحد  فمف اشترطه َقِبؿ رجوعه   .1
 ومف لـ يشترطه لـ يقبؿ رجوعه.

ااتالف ـ في المفظ المعتبر في الرجوع عف اإلقرار  فمف شرط أف يكوف المفظ صريحًا لـ  .2
 وع.يعتد إال به لقبوؿ الرجوع  ومف لـ يشترطه اعتبر أي لفظة تدلؿ عمى الرج

ااتالف ـ في وقت الرجوع بعد بد  التنفيذ  فمف لـ يحدد وقتًا لمرجوع َقِبمُه منه متى كاف   .3
ومف حدد الرجوع بإقامة أقؿ الحد قبؿ رجوعه فيه  أما إف أقيـ عميه أكثر الحد فال يقبؿ 

 رجوعه عف إقرار   لكونه ُيشعر بسبب الرجوع وهو الندـ.

 األكذمجلحا أت   ه

لعمما  في المسألة وأدلت ـ  يترجح لدي أف قوؿ الجم ور وهو قبوؿ بعد عرض أقواؿ ا
 رجوع المقر أثنا  تنفيذ الحد عميه بأي لفظة تدؿ عمى الرجوع هو الراجح  وذلؾ لألسباب التالية:

ف لـ تكف صريحة  .1 شب ة  والحدود تسقط وال  تورثأف أي لفظة تدؿ عمى رجوع المقر وا 
 تقاـ م  الشب ات.

شرطًا   يعتبرالسبب اآلار ما رجحته سابقًا أف البقا  عمى اإلقرار حتى استيفا  الحد  .2
 وبذلؾ فإف رجوع المقر بعد إقرار  مقبوؿ  ولو كاف أثنا  التنفيذ.

أف الحد إنما ثبت باإلقرار  ويعتبر اإلقرار دلياًل طالما أف المقر ثابت عميه  أما إف  .3
 بنا  عميه الحد  فيكوف استكماله عقوبة بال دليؿ.تراج  عنه فال يبقى دليؿ يقاـ 

مف مقاصد العقوبة أن ا موان  وزواجر  موان  مف ارتكاب الجريمة وزواجر مف العودة  .4
 إلي ا بعد العقاب  فرجوعه بعد أف ُحّد بعض الحّد يقبؿ   ف المقصود يكوف قد تحقؽ.

                                                           

 (148تركي بف مصمح: اإلقرار بالزنا بيف الشريعة والقانوف ) (1)



 الفصل الثاًي                               أثر الرجىع عي اإلقرار فيوا كاى حقّاً هلل تعالً

 
64 

نا  تنفيذ الحد عميه يعد مقبواًل  فما وبناً  عمى الراجح في أف رجوع المقر عف إقرار  بقوله أث
 ؟ هؿ يعد هروبه رجوعًا عف إقرار ؟الحكـ فيما لو هرب الجاني أثنا  تنفيذ الحد عميه

 :ّرـا م باألكنقماأث  ءاذ فلااألكّوا

 قواؿ العمما  يتلح أن ـ ااتمفوا في ذلؾ عمى قوليف  عمى النحو التالي:بالنظر إلى أ

يعتبر رجوعًا عف اإلقرار  ويترتب عميه إسقاط العقوبة الحدية_ يرى أف ال روب ألس ؿاااألكق ؿ
والمالكية لحنفية إيقاؼ تنفيذ العقوبة_ دوف الحاجة إلى التصريح بالرجوع  وهذا ما ذهب إليه ا

 .(1)والحنابمة

  يرى بأف هروب المقر أثنا  إقامة الحد عميه ال تعتبر رجوعًا إال إذا صرح بذلؾ ألكث  يااق ؿألك
 .(2)في ا صح ا ذهب إليه الشافعيةوهذا م

 ألسوكػػػ ا

األس ؿاألكق ؿاأوك ا

 والمعقوؿ  عمى النحو التالي: النبوية لقول ـ بالسنة استدؿ الفريؽ ا وؿ 

 أ اًلاانفاألكت  األك   ل ا

 الموت  ومس الحجارة مس وجد حيف فر أنهما ورد أف النبي عندما أابر عف ماعز 
 .(3)«تركتمو  هال : » فقاؿ

قاؿ   (4)مسقط لمحددّؿ الحديث عمى أف ال رب دليؿ الرجوع  وأف الرجوع   جهاألكوالك ا
  سوا  أكاف (5)رج  إذا رجوعه يقبؿ بالحدود المقر أف عمى الدالئؿ أولح ابف عبد البر: هذا

 الرجوع صريحًا أـ داللة.

                                                           

(  ونص 588/ 4(  ابف قدامة: الكافي )61/ 12(  القرافي: الذايرة )167/ 3الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (1)
المالكية عمى أف ال روب إنما يعتبر رجوعًا إف كاف أثنا  التنفيذ أما قبمه فال يعتبر رجوعًا )العدوي: حاشيته 

 ((.325/ 2عمى شرح كفاية الطالب الرباني )
 (.304/ 20المجموع )المطيعي: تكممة  (2)
 ( مف هذا البحث.63سبؽ تاريجه في ص ) (3)
 (.61/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (4)
 (.503/ 7ابف عبد البر: االستذكار) (5)
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 ث  لً اانفاألكنعق ؿا

الرجوع  والحدود ال تقاـ م   ثنا  تنفيذ الحد عميه يحتمؿقالوا إف هروب المقر أ 
   إذ االحتماؿ شب ة والحدود تدرأ بالشب ات.(1)االحتماؿ

 ألكث  يااألكق ؿاوكلؿ

استدؿ أصحاب هذا القوؿ بالحديث الذي استدؿ به أصحاب القوؿ ا وؿ  والذي قاؿ 
   ولكن ـ االفوهـ في توجي ه.(2)«تركتمو  هال » : فيه

  أي لينظر في أمر  أهرَب مف ألـ الحجارة  أو رج  «تركتمو  هال»تأويؿ   جهاألكوالك ا
 .(3)عف إقرار 

 وحد  ال روب كاف لو إذ  الدية قتمه حتى هتتبع مف يمـز لـ  الرسوؿأف ذلؾ  يعلدو 
  قتمو  مف دية يمزموف وعميه قتموا  قد هؤال  لكاف بالرجوع تصريح رير مف الحد إسقاط في كافًيا
 نه   (4)الديةتدرأ  ال ولكن ا القصاص  عن ـ تأدر  التي وهي عميه  الحد وجوب شب ة وقياـ

أنه يجب الكؼ عنه في الحاؿ  فال يستمر تنفيذ   ولكن ـ يروف صرح باإلقرار ولـ يصرح بالرجوع
ف لـ يرج  استكمؿ الحد  .(5)الحد وال يتب   فإف رج  قبؿ رجوعه  وا 

 ت باألالخذالؼا

أثنا  إقامة الحد عميه هؿ يعتبر رجوعًا إلى يرج  ااتالف ـ في مسألة هروب الجاني  
 ا سباب التالية:

إسقاط الحد عنه رأى أف معنى قوله ) هال تركتمو (    ـااتالف ـ في ف ـ النص  فمن .1
وتركه  ومن ـ مف رأى أف مقصد  هال تركتـ تنفيذ الحد عميه وسألتمو  عف سبب هربه 

 استكماؿ الحد أو إيقافه.مف ا لـ  وبناً  عميه يحكـ بهروب أهو رجوع أـ 

                                                           

 (.309/ 4ابف قدامة: الكافي ) (1)
 سبؽ تاريجه في الصفحة السابقة. (2)
 (.577/ 4المباركفوري: تحفة ا حوذي ) (3)
 (.394الشب ات وأثرها في العقوبة الجنائية )الحفناوي:  (4)
 (.453/ 5الشربيني: مغني المحتاج ) (5)
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االاتالؼ بيف الفق ا  في اشتراط بقا  المقر عمى إقرار  إلى تماـ إقامة الحد  فمف رأى  .2
أف بقا  المقر عمى إقرار  شرط قاؿ بقبوؿ رجوعه عف اإلقرار  ومف قاؿ ال يشترط البقا  

 .(1)عمى اإلقرار قاؿ بعدـ قبوؿ رجوعه

 ألكذمجلحا أت   ها

وذلؾ  عندهـ  ا صح في الشافعية رأي وأدلت ا نجد أف الراجح هوبعد عرض اآلرا   
 لألسباب التالية:

وسالمة منطق ـ  حيث إف قول ـ يؤيد مبدأ استقرار القلا   وذلؾ  ننا لو وجاهة قول ـ   .1
جعمنا أي شب ة ولو كانت لعيفة تؤثر عمى الحكـ  لكاف هذا دافعًا لممجرميف مف أف 

 المفرولة عمي ـ.يتامصوا مف العقوبات 
 آار  ماموؽ كأي البدنية  العقوبات مف لـيتأ عمي ا اهلل طبعه التي بطبيعته اإلنساف أف .2

  (2)ا لـ سبب مف بال روب ولو ا لـ  هذا يوقؼ أف يحاوؿ عادة فإنه ا لـ به اشتد فإذا
 أف الشرعية القاعدة  ف لكف اإلقرار  رجوعًا عف ال روب يعتبر ال أف فا ولى هذا وعمى
 أف يجب فإنه عنه الحد تدرأ شب ة يكوف أف يصمح المقر وهروب بالشب ات  تدرأ الحدود
ال فنتركه  إقرار  عف رج  أنه منه نعمـ حتى يتب   وال الحاؿ  في التنفيذ يوقؼ  تنفيذ تـ وا 
   واهلل أعمـ.(3)الحد

المقر في إقرار   يجدر بي أف وبناً  عمى ما توّصمُت إليه في المسائؿ السابقة مف قبوؿ رجوع 
 أتناوؿ ا ثر المترتب عميه مف حيث: وجوب اللماف  والعدوؿ عف العقوبة الحّدية إلى ريرها.

 أ اًلاان الذعةؽا  كضن فا

بناً  عمى ما تقرر مف القوؿ بقبوؿ رجوع المقر عف إقرار  بالحد أثنا  التنفيذ  يمكف بحث  
 .الحدمسألة لماف المحدود إذا تمؼ في 

فأقوؿ بأنه وبالنظر إلى كتب الفق ا   والبحث عف آرائ ـ حوؿ ما يجب عمى مقيـ الحد   
فيما إذا رج  المحدود عف إقرار   واستمر القّيـ باستيفا  العقوبة  لـ أقؼ عمى تناول ـ ل ذ  

                                                           

 (.57حاتـ عبادة: جرائـ الحدود وأحكام ا الشرعية ) (1)
 (.303عثماف: النظاـ القلائي في الفقه اإلسالمي ) (2)
 (.453/ 5الشربيني: مغني المحتاج ) (3)
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مف قوؿ حوؿ إذا همؾ  والمالكية المسألة_ عمى حد بحثي_  إال ما وجدته في كتب الحنفية
 .محدود حاؿ استيفا  الحد دوف أف يكوف هناؾ رجوع عف اإلقرارال

فقد جا  في رد المحتار قوله: ) مف حّد  اإلماـ أو عّزر  فدمه هدر عند الحنفية ومالؾ  
ـَ مأموٌر بالحد  وفعؿ المأمور ال يتقيد بشرط السالمة( وأحمد االفًا لمشافعية   ف اإلما
  وقاؿ (1)

اب أيلًا: ) لو قتمه شاص_ ويقصد مف وجب عميه الحد  وكاف في مول  آار مف هذا الكت
حد  القتؿ_ أو فقأ عينه بعد القلا  به ف در  أي ال قصاص فيه لو كاف عمدًا وال دية لو كاف 

 .(2)بالاطأ(

وجا  في حاشية العدوي المالكي عمى كفاية الطالب الرّباني  ما نّصه: ) وكذلؾ القالي  
 . (3)فساد  فال شي  عميه( إذا َحّد حّدًا ونشأ منه

وقاؿ ابف قدامة في المغني: ) ولو أّف اإلماـ حّد حاماًل فأتمؼ جنين ا لمنه  م  أف  
 .(4)تمؼ به(أبيننا أنه ال يجب لماف المحدود إذا  عميهالحد متفؽ 

وأف  يفّرقواوربما كاف سبب سكوت ـ عف حكـ اإلتالؼ بعد الرجوع عف اإلقرار أن ـ لـ  
أّف فعؿ المأمور الحكـ قبمه وبعد  سوا  عندهـ  أال وهو عدـ اللماف  ولعّؿ ذلؾ يرج  إلى 

  فطالما أف الحد ُبِدَأ بإذف شرعي  فال يغـر مف أتمؼ المحدود  (5)عندهـ ال يتقيد بشرط السالمة
 .(6) نه ال يجتم  إذف ولماف

التفصيؿ  يمكف بيانه عمى النحو  إاّل أف الشافعية قد تناولوا هذ  المسألة بشي  مفا
 التالي:

 اإلماـ أـ رير  مف الناس  فقالوا:عميه الحد  الشافعية بيف ما إذا كاف مف أكمؿ فّرؽ

 إاألار فاألإلن ـا  انفاأرنؿاألكّوا أ اًلا

                                                           

 (.79/ 4ابف عابديف: رد المحتار ) (1)
 (.11/ 4ابف عابديف: المرج  السابؽ ) (2)
 (.284/ 2العدوي: حاشيته عمى كفاية الطالب الرّباني ) (3)
 (.179/ 9ابف قدامة: المغني ) (4)
 (.249ابف نجيـ: ا شبا  والّنظائر )  (5)
 (.195/ 1القرافي: الفروؽ ) (6)
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 فاتفقوا عمى أنهأتـ اإلماـ عميه الحد فمات منه  إذا رج  المقر بعدما ُجمد بعض الحد  ف
 .(1)ال قصاص عميه  الاتالؼ العمما  في سقوط الحد بالرجوع  وااتالف ـ شب ة تدرأ القصاص

 :(2)اتفقوا عمى وجوب الدية عميه  لكن ـ ااتمفوا في مقدارها وآليت ا عمى قوليفقد و 

ب نصؼ الدية  وهي تكوف عولًا عف بعض الحد الذي تراج  المقر عف إقرار  : يجألكق ؿاألس ؿ
 عميه  فنفذ  اإلماـ.قبؿ تنفيذ  

ما أقيـ عمى الجاني أكثر أو أقؿ أو نصؼ    فإف كافتوزع الدية عمى عدد السياط ألكق ؿاألكث  يا
الحد  تكوف الدية بنسبة السياط المتبقية والتي رج  المقر عف إقرار  قبؿ تنفيذها  ومف ثـ نفذها 

 عميه.

 يرج  إلى ااتالف ـ في كيفية حساب اللماف بناً  عمى ما تمؼ بالتعدي.  كعؿات باألخذالفهـ

 ألكذمجلحا

 والراجح مف القوليف هو الثاني  والذي يقوؿ بأف الدية توزع عمى عدد السياط  وذلؾ لمتالي:

مناسبة القوؿ لمقاصد الشرع  فكما أف مف مقاصد العقوبات تحقيؽ العدؿ في المجتم    .1
 في تواب  العقوبات أيلًا.فإنه يجب تحقيؽ ذلؾ 

أنه ا نسب وا نف  لمطرفيف  فإف المحدود قد يرج  في أوؿ الحد أو في وسطه أو في  .2
بعد تنفيذ أكثر   وعميه فميس مف رج  في أوؿ الحد كمف رج  بعد تنفيذ أكثر   فيكوف 

 القوؿ بتوزي  الدية أولى واهلل أعمـ.

ـّاألكّوألكفعؿامجعاأث  ءاألكذ فلاا  كق ؿاأ ااإاأل ث  لً ا  فأذةفهااأّو ـافأذ

   كالتالي:(3)عمى وج يف وجوب القصاص في هذ  الحالة فقد ااتمفوا في 

ااتمفوا في صحة رجوعه فكاف ااتالف ـ قد أهؿ العمـ    إذ إفلشب ة الاالؼ  أنه ال يجب :ألس ؿ
لمقصاص  و ف صحة اإلقرار مما يافى  فيكوف ذلؾ عذرًا مانعًا مف وجوب  شب ة دارئة
 .هو ا صح  وهذا (4)القصاص

                                                           

 (.431/ 7الرممي: ن اية المحتاج ) (1)
 (.96/ 10) النووي: رولة الطالبيف (2)
 النووي: المرج  السابؽ. (3)
 (.303/ 6(  الزركشي: شرحه عمى ماتصر الارقي )69/ 9انظر: ابف قدامة: المغني ) (4)
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ِبالـنْفسِ  الـنْفَس  َأفـ  أنه يجب  عماًل با صؿ  إذ ا صؿ  ألكث  يا
  فمف أتـ الحد فقد أتّمه (1)

 يقابؿ ا صح.عمى مف ال يستحؽ وبالتالي فإقامته عميه جناية يؤااذ به  وهذا ما 

 :،ا  ل  هانةىاألك ّ األكذ كيأن ا  ك ت  اكضن  ها  كول اففلهاذفصلؿ

إف كاف رجوعه بالقوؿ الصريح   كأف يقوؿ: كذبت في إقراري  أو رجعت عنه  أو لـ  .1
ذا  ُلمف لزواؿ قتؿ أفعؿ ما أقررت به  أو ريرها  فإنه والحالة هذ  يجب الكؼ عنه  وا 

  .ولمانه يكوف بالدية فقط إقرار  صريحًا فكأنه لـ يقر 
ُيلمف  لحديث ماعز  و نه إباحة دمه متيقنة  فال يجب  فالإف هرب فقتمه شاص  .2

 . (2)لمانه بالشؾ

وهذا التفريؽ مبني عمى اجت ادات العمما  إذ لـ يرد أي نص يتحدث عف مسالة 
ف لمّ  إنه لـ يذكر ما إف لّمف النبي    حيثاللماف ن ـ فعمى مف قتمة ماعز أـ ال  وا 

ف كاف يف ـ مف كالم ـ أف اللماف إنما يكوف مف بيت ماؿ المسمميف  نظرًا  ن ـ  اللماف  وا 
 رسوؿ بأف سممنا لوقتمه بالشرع  وما قاله الشيم الحفناوي يولح ذلؾ  حيث قاؿ: ) بمأذوف ل ـ 

 عدـ شب ة مف ل ؤال  كاف ما أساس عمى مبني فذلؾ بديته  ماعز أصحاب يمـز لـ  اهلل
 عميه وبنا  الحجارة  ومس اآلالـ  عف ناتج ال روب أف ف موا أن ـ لجواز  الصريح الرجوع
 فسر والشؾ الجنائي  القصد في وشؾ شب ة  عميه يترتب هذا مثؿ أف يافى ال ومما تتبعو  
 مف سوا  ديته  أاذ استنكفوا قد _ورثة له كاف ف_ إماعز ورثة أف يجوز أنه كما المت ـ لصالح
 .المسمميف ماؿ بيت مف أو تتبعو   الذيف

 مف كاف فإذا الماؿ  لبيت ديته تجب الحالة هذ  مثؿ وفي ورثة  له يكف لـ ماعزاً  أف أو
 عميه أنه فيجوز من ا  يعفي ـ أف  الرسوؿ حؽ مف فإنه الدية  سيتحمموف الذيف هـ تتبعو 
ف  من ا عفاهـ قد والسالـ الصالة  بيت يدف  أف الفائدة فما سيتحمم ا  الذي هو الماؿ بيت كاف وا 
 .الماؿ لبيت الماؿ

 ونظر  ماعز  دية شأف مف بشي  قلى قد  اهلل رسوؿ يكوف أف يمكف كمه هذا وفوؽ
 بما النشغال ـ عن ا شي  لذكر يتعرلوا لـ الرواة فإف الدية  عف الحديث يتطمب لـ المقاـ  ف
 .(3)(ماعز قلية جوانب مف أهـ هو

                                                           

 (.45المائدة: ) (1)
 (.94/ 4(  ابف قدامة: الكافي )474/ 3الشيرازي: الم ّذب ) (2)
 (.396الحفناوي: الشب ات وأثرها في العقوبة الجنائية ) (3)
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 ألكعو ؿانفاألكعق   األكّوّل اإكىاغلم  اث  لً اا

إذا قمنا بقبوؿ الرجوع عف اإلقرار في الحدود الاالصة هلل  وأسقطنا به العقوبة الحّدّية   
 ف ؿ يكوف سقوط ا إلى بدؿ أـ ال؟

بمعنى  هؿ قبوؿ الرجوع عف اإلقرار يعفي المقر مف المسئولية الجنائية مطمقًا  أـ أنه  
ف سقطت العقوبة الحدية؟. يبقى مسئواًل جنائياً   وا 

  وأبيف ا ثر المترتب عمى إسقاط ا التساؤؿ سأتناوؿ كؿ حٍد عمى حدىلإلجابة عف هذ
 العقوبة الحّدية نتيجة قبوؿ الرجوع عف اإلقرار.

  كس  ألكمج عانفاألإلقمألما : 
عقوبة قبؿ أف أتطرؽ إلى مسألة العدوؿ عف العقوبة الحّدّية في حد الزنا  ال بّد مف معرفة 

 حد الزنا  فما هي عقوبة الزاني؟
 ألكسأل ياألكنّصفانق   ا

  وااتمفوا في وجوب الجمد حتى الموت اتفؽ الفق ا  عمى أف عقوبة الزاني المحصف الرجـ
  و ف رجـ المحصف ولـ يجمد     ف النبي م  الرجـ  وجماهير الفق ا  عمى أنه ال يجب

 .(1)الجمد يعّرى عف مقصود  بوجود الرجـ
 ألكسأل ياألك رمانق   ا

واتفقوا أيلًا عمى أف عقوبة الزاني البكر جمد مائة  وااتمفوا في التغريب هؿ هو حدٌّ أـ 
  فقد االؼ أبو حنيفة الجم ور وقاؿ بأف التغريب إنما هو عقوبة تعزيرية لمزاني البكر  تعزير

ن  عف الفساد    وعّمؿ ذلؾ بأف المقصود مف إقامة الحد الموالحد عند  جمد مائة فقط
 .(2)والتغريب هو فتٌح لباب الفساد  فال يكوف الحد متناقلًا في مقصد 

محصنًا كاف  وعمى هذا  لو أقر بالزنا ثـ رج  عف إقرار  فإنه يقبؿ رجوعه_ كما رجحت_
أف يحّد  فمإلماـ  ه يبقى مسئواًل جنائيًا   ولكن  وبالتالي تسقط العقوبة الحّدية عف الراج أـ بكر

 بما يرا  مناسبًا. يعزر   وله أف (3)اـ ا وزاعي  كما ورد عف اإلمالفرية  الفترائه عمى نفسهحد 

                                                           

(  ابف حجر: تحفة 455/ 4(  الصاوي: حاشيته عمى الشرح الصغير ) 180/ 3الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (1)
 (.251/ 4(  أبو الّنجا: اإلقناع في فقه اإلماـ أحمد )108/ 9المحتاج )

: (  النفراوي322/ 4(  الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير )14/ 4انظر: ابف عابديف: رد المحتار ) (2)
 (.91/ 6(  الب وتي: كشاؼ القناع )448/ 5(  الشربيني: مغني المحتاج )205/ 2الفواكه الدواني )

 (.68/ 9ابف قدامة: المغني )(3) 
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ف كاف الراج  عف إقرار  بكرًا  و  إف رأى في تغريبه مصمحة  إذ  لمدة عاـ  غّربهيُ له أف ا 
 عمى رأي الحنفية. التغريب ال يتأثر بالرجوع  نه ليس بحد

 كتمق ا ألكمج عانفاألإلقمألما  
السرقة فكذلؾ يسقط الحد بالرجوع  ولكف الجاني ال يبرئ بأما بالنسبة لمرجوع عف اإلقرار 

مف المسئولية الجنائية  فسقوط الحد ال يؤثر عمى حؽ اإلماـ في العدوؿ إلى عقوبة 
  (1)أارى تكوف رادعة لمجاني ومؤدبة له  فيعاقبه عقوبة تعزيرية تتناسب م  حاله

 .(2)كي عف ا وزاعيكاللرب دوف الحّد كما حُ 
 ألكمج عانفاألإلقمألما  كّو واألسخمىا 

الزنا والسرقة يشّكالف  يإذ إن ما باإللافة إلى حدّ   بر الشالحرابة  و وأقصد هنا حّدي 
  وما قيؿ في السرقة يقاؿ سابقاً  رجحتُ  الحدود التي يقبؿ في ا الرجوع عف اإلقرار كما

سقطت لسبب  فإف هذا السبب ال ُيمغي كؿ في هذ  الحدود  إذ إف العقوبة الحدية إف 
عقوبة  واإلماـ بنظر  يرى إف كاف ا مر يحتاج منه أف يعدؿ عف العقوبة الحدية إلى 

 .(3)عقوبة أار فعؿ ذلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.290/ 2(  ابف فرحوف: تبصرة الحكاـ )616/ 2عودة: التشري  الجنائي )(1) 
 (.68/ 9ابف قدامة: المغني )(2) 
 (.646/ 2عودة: المرج  السابؽ )(3) 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 أثر الرجىع عه اإلقرار فيما كان حقًا للعبد.
ا

ا فلهان ّث فا
ا

 .األكن ّثاألس ؿااأثماألكمج عانفاألإلقمألمافياألكّرـ
 .األكن ّثاألكث  يااأثماألكمج عانفاألإلقمألمافياألكضن ف
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األكن ّثاألس ؿا

األإلقمألمافياألكّرـ.أثماألكمج عانفا

 ما المسمميف عف الحدود ادر وا »: تبّيف سابقًا أف حقوؽ اهلل تدرأ بالشب ات  لقوله  
 في ياطئ أف مف اير العفو في ياطئ أف اإلماـ فإف سبيمه  فاموا مارج له كاف فإف استطعتـ 
 .(1)«العقوبة

ولما كانت حقوؽ العباد والحديث هنا عف حقوؽ العباد  وأثر الرجوع عف اإلقرار ب ا   
 مبنية عمى المشاّحة  فإن ا ال تدرأ بالشب ات  وال يقبؿ في ا الرجوع  لتعمق ا بالغير.

 لوجود  العباد حقوؽ في يصح ال إنما اإلقرار بعد لرجوعقاؿ السراسي في المبسوط: ) ا 
 اهلل حؽ االص هو فيما موجود رير وذلؾ الرجوع  في ويكذبه اإلقرار في يصدقه اصـ
 .(2)(تعالى

 يدرأ تعالى  هلل حدا كاف فيما إال إقرار   عف المقر رجوع يقبؿ والويقوؿ ابف قدامة: )  
 بالشب ات  تدرأ ال التي تعالى اهلل وحقوؽ اآلدمييف حقوؽ أما  فإلسقاطه ويحتاط بالشب ات 

 .(3)(االفاً  هذا في نعمـ وال  عن ا رجوعه يقبؿ فال والكفارات  كالزكاة

  (4)وعمى هذا لو أقر شاص عمى نفسه بحؽ لغير   كجناية عمى النفس أو ما دون ا 
 يصبح إقرار  الزمًا ال يمكنه التراج  عنه  ذلؾ أف الجنايات مف الحقوؽ الاالصة لمعبد.

ذلؾ أف الجناية عمى النفس أو ما دون ا تستوجب القصاص  إذ القصاص حؽ االص 
القتيؿ  أما الجناية عمى ما دوف النفس فإف الحؽ يثبت لممجني لمعبد  حيث إنه يثبت  وليا  

 عميه نفسه.

                                                           

 ( مف هذا البحث.50سبؽ تاريجه في ص )(1) 
 (.94/ 9السراسي: المبسوط )(2) 
 (.119/ 5ابف قدامة: المغني )(3) 
  كالماؿ  لكف أكثر الفق ا  تعارفوا عمى ريرها أو النفس عمى لرًرا يتلمف محظور فعؿ كؿالجناية هي: (4) 

وهي القتؿ والجرح واللرب  أما الجريمة إطالؽ لفظ الجناية عمى ما وق  عمى نفس اإلنساف أو أطرافه  
ف ي: محظورات شرعية زجر اهلل عن ا بحد أو تعزير  وفي الفقه اإلسالمي نرى مف االؿ استعماالت 

/ 1(  عودة: التشري  الجنائي )79الفق ا  أف لفظ الجناية مرادؼ لمفظ الجريمة. ) الجرجاني: التعريفات )
66_67.)) 
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ال يصح ذلؾ الحؽ بعد إثباته باإلقرار  و  وكوف القصاص حقًا لمعبد  فإنه ال يجوز إسقاط 
ف رج   تىح الرجوع عنه  فإذا ما أقر الشاص بالقتؿ أو الجرح أو القط  فإنه يؤااذ بإقرار  وا 

 .(1)عنه

ا   ولمإتالؼ علوبالنفس أو  إزهاؽب وذلؾ أّنه يكوف يدرأ بالشب ة  كالحدود القصاص و  
يذا  الجاني  و التشكاف مقصد الشرع مف تشري  العقوبة الردع واإلصالح  وليس  أف وؼ لمقتؿ وا 

قيف  لكون ا حقًا هلل  وحيث وجب القصاص ال تقاـ العقوبة إال بي  (2)ا صؿ في الدما  التحريـ
َل  ٌااألْكِقَص صِااِفياَ َكُرـْاكما ورد في قوؿ اهلل تعالى:   قدر اإلمكاف لمجبر مة بطريؽ المماث اَّ

َذذَُّق فَااَكَعةَُّرـْااألْسَْكَ  بِااَل ُأ ِكي
تغميب ل م  أنه يدرأ بالشب ات  فيه الرجوع عف اإلقرار ال يقبؿف  (3)

كالزنا والشرب والسرقة والحرابة  فإننا نقبؿ في ا    باالؼ حدود اهلل تعالى (4)فيهالعبد  حؽّ 
 .الىحقوؽ االصة هلل سبحانه وتعالرجوع عف اإلقرار لكون ا 

والحديث هنا حوؿ تأثير الرجوع عف اإلقرار في الحدود عمى العبد  هؿ يقتصر أثر  
بد الرجوع عمى إسقاط الحد إف كاف يقبؿ السقوط  أـ أف أثر  أعمؽ مف ذلؾ بحيث يبقى الع

ف كاف هذامسئواًل جنائيًا  ِلما ذكرت بأف في الحدود حؽ لمعباد  الحؽ افي_. _ وا 

وبعبارة أارى هؿ الرجوع عف اإلقرار في الحدود يسقط العقوبة مطمقًا_ إف كانت مما  
ى عقوبة أارى بديمة يراها الحاكـ  وبياف ذلؾ فيما يسقط بالرجوع_ أـ أنه يسقط العقوبة الحدية إل

 يمي:

  أثماألكمج عانفاألإلقمألما  كقاؼانةىاألكّرـاأ اًلاا

في القذؼ يجتم  الحّقاف حؽ اهلل وحؽ العبد  عمى االؼ بيف العمما  في الغالب من ما  
فمف قاؿ إنه حؽ لمعبد قاؿ ال يسقط الحد بالرجوع وبالتالي ُتستكمؿ العقوبة عمى المقر  ومف 

 .سقوط الحد أيلًا بعدـ قبوؿ رجوعه وعدـجعمه حؽ هلل قاؿ 

هو الغالب في حد  وقد تعرلت ل ذ  المسألة وذكرت ما في ا  ورجحت أف حؽ اهلل 
ف كاف حؽ هلل إال أف اإلقرار به ينشئ أمرًا  القذؼ  إال أف العمما  قد جعموا له اصوصية  ف و وا 

                                                           

 (.296/ 4(.  الزيمعي: تبييف الحقائؽ )233/ 7الصنائ  ) انظر: الكاساني: بدائ (1) 
 (.1807/ 4أبو زهرة: زهرة التفاسير )(2) 
 (.179البقرة: )(3) 
 (  بتصرؼ.373) 40بحث بعنواف: الحؽ في الشريعة اإلسالمية منشور في مجمة البحوث اإلسالمية  ع (4) 
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فوجب  يتعّمؽ بالعبد  والرجوع عف اإلقرار ال ُيسقط حؽ العبد  وهو هنا لحوؽ العار بالمقذوؼ 
 .دف  العار عف هذا الشاص بتقرير الحد

وعمى هذا إذا أقر الشاص عمى نفسه بالقذؼ ثـ رج  عف إقرار   فال عبرة برجوعه ويقاـ  
َصَ  تِااَلْمُن فَااَ ألكَِّالفَا :عميه حد القذؼ  عماًل بقوؿ اهلل  ّْ َـّااألْكُن اُشَهَوألءَااِ َأْمَ َع ِااَلْأُذ ألاَكـْااُث

ألْكَف ِتُق فَااُ ـُااَ ُأ َكِئؾَااَأَ ًوألاَشَه َو ًااَكُهـْااَذْقَ ُة ألاَ اَلااَجْةَو ًاا ِ لفَاَثنَااَف ْجِةُو ُ ـْا
  و ف المقذوؼ قد (1)

أصيب في عرله ودينه  لذلؾ ال بد مف تبرئته وبياف ط ر   وهذا ما اقتلى عدـ جواز رجوع 
 .(2)القاذؼ عف إقرار   لوجود الُمطالب

 الرجوع  ف سبيمه  امي وسطه في أو الحد قبؿ إقرار  عف رج  إفيقوؿ ابف نجيـ: )  
 حؽ فيه ما باالؼ باإلقرار الشب ة حقؽتفت فيه يكذبه أحد وليس كاإلقرار لمصدؽ محتمؿ ابر
 .(3)(يكذبه مف لوجود القذؼ وحد القصاص وهو العبد

  كس  انةىاألكّرـا اث  لػػً ااأثماألكمج عانفاألإلقمألم

 إقرار  يقبؿ رجوعه  ويسقط عنه الحد_ كما ذكرُت سابقًا_.مف أقر بالزنا ثـ رج  عف 

                                                           

 (.4النور: )(1) 
فاكـا ؿاُلشذمطاأفالط كباألكنقا ؼا إق ن(2)   اّواألكقاؼ،اأـاأفاألكق ضيانذىامفعتاإكلهاألكقضل اّرـافله ا أل 

الط كباألكنقا ؼ؟
بمعنى  هؿ مطالبة المقذوؼ بإقامة الحد عمى القاذؼ  والتي يعبر عن ا بتقديـ الدعوى أو المااصمة عند 

 القلا   شرط إلقامته؟
 يتقدـ أف أي المقذوؼ  مااصمة القذؼ حد قامةإل يشترطفإنه  ن وانفاق ؿا أفاّواألكقاؼا  اّؽاكةع و

 لو كذلؾ الغير  شكوى أساس عمى الدعوى تقاـ أف يجز لـ رير  مف الشكوى قدمت فإذا بشكوا   المقذوؼ
 ال والدعوى الدعوى  قياـ قبؿ تقبؿ ال الش ادة  ف  الش ادة من ـ تقبؿ لـ هلل حسبة بش ادت ـ الش ود تقدـ
 .المقذوؼ بشكوى إال تقـو

عبد القادر عودة أف المااصمة مطموبة عمى القوليف  وقد بّينُت وجه الّنظر في إقامة الدعوى ويرجح الشيم 
عند مف قاؿ أف الحد حؽ لمعبد  أما بالنسبة لقول ـ بأنه حؽ هلل فإف إقامة الدعوى فيه تكوف مف باب 

دعوى متعمقة بحد مف االستثنا  مف القاعدة الشرعية العامة أف اصومة المجني عميه ليست شرطًا في إقامة 
ف الجريمة فحدود اهلل  وذلؾ    وثيًقا  اتصااًل  وعرله بسمعته وتتصؿ المقذوؼ تمس أن ا إال حًدا كانت وا 

 الجريمة ب ذ  رمى كمما الزنا جريمة عف مسئواًل  المقذوؼ أصبح أثبته فمو قذفه إثبات حؽ لمقاذؼ و ف
 شكوى عمى القذؼ دعوى رف  يعمؽ أف الحكمة مف كاف الاطيرة النتائج ول ذ  عقوبت ا  عميه ووجبت
 ((.480/ 2) عودة: التشري  الجنائي ) المقذوؼ

 (.8/ 5ابف نجيـ: البحر الرائؽ )(3) 
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حالة قاذفًا ل ا  لو أقر أنه زنى بامرأة معينة ثـ رج  عف إقرار   هؿ يعد في هذ  الولكف  
 فيحد حد القذؼ؟

اّوّاألخذةؼاألكعةن ءافياّرـا ،انةىاثـامجعانفاإقمألمهأ هاس  ا فال  اانفاأقمّاألكقاؼانةىااكسـ 
اأق ألؿا يار كذ كيا

   ا إف رج  عف إقرار  ال شي  عميه  إال أف تدعي عميه القذؼ  فُيحد حد القذؼ األكق ؿاألس ؿ
 .(1)س ياّ لف ا ص ّ هاأ يال تؼ

األكث  ي ف كذبته أو اّدعت الّنكاح األكق ؿ اكةن كرل ااإف رج  عف إقرار  لزمه حد القذؼ وا     
  .(2) ألكش فعل ا ألكّ   ة ا نعهـانّنوانفاألكّ فل 

ا ن  قشذه ااألسوك 

 أوك األكق ؿاألس ؿا

 المعقوؿ كالتالي:السنة النبوية و استدلوا عمى مذهب ـ ب 

 أ اًلاانفاألكتّ  األك   ل ا

 له  سماها بامرأة زنى أنه عند  فأقر أتا  رجالً  أف : »النبي عف  سعد  بف ما روا  س ؿ .1
 الحد فجمد  زنت  تكوف أف فأنكرت ذلؾ عف فسأل ا المرأة  إلى  اهلل رسوؿ فبعث
 .(3)«وترك ا

أقاـ الحد عمى الرجؿ باعترافه ررـ إنكار المرأة لما أقر بحق ا   أف رسوؿ اهلل   جهاألكوالك ا
 فدؿ بمف ومه عمى أف الرجؿ لو رج  عف إقرار  لما لزمه شي .

 إال اهلل أنشدؾ: فقاؿ رجؿ فقاـ   النبي عند كنا: قاال   االد بف وزيد هريرة ما روا  أبو  .2
 لي؟ وأذف اهلل بكتاب بيننا اقض: فقاؿ منه  أفقه وكاف اصمه  فقاـ اهلل  بكتاب بيننا قليت

 شاة بمائة منه فافتديت بامرأته  فزنى هذا عمى عسيفاً  كاف ابني إف: قاؿ  «قؿ : »قاؿ

                                                           

 (.348/ 2(  المرريناني: ال داية شرح بداية المبتدي )62_61/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (1)
(  338/ 3(  الشيرازي: الم ّذب )132/ 4: أسنى المطالب )(  السنيكي435/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (2)

 (.111/ 6(  الب وتي: كشاؼ القناع )65/ 9ابف قدامة: المغني )
(  قاؿ 4466(  )159/ 4أارجه أبو داود في سننه  ؾ: الحدود  ب: إذا أقر الرجؿ بالزنا ولـ تقر المرأة  ) (3)

 ا لباني في المرج  نفسه: صحيح.
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 عاـ  وتغريب مائة جمد ابني عمى أف: فأابروني العمـ  أهؿ مف رجاالً  سألت ثـ واادـ 
 ذكر   جؿ اهلل بكتاب بينكما  قليف بيد  نفسي والذي : » النبي فقاؿ  الرجـ امرأته وعمى
 امرأة عمى أنيس يا وارد عاـ  وتغريب مائة جمد ابنؾ وعمى  عميؾ رد والاادـ شاة المائة
 .(1)«فارجم ا اعترفت فإف هذا 

يدؿ الحديث عمى أف مف أقر بالحد وجب عمى اإلماـ إقامته عميه  ولو لـ   جهاألكوالك ا
يعترؼ مشاركه في ذلؾ  وأيلًا فيه أف لممرأة_ إف أنكرت_ الحؽ في طمب حد القذؼ عمى مف 

 أنيساً   النبي بعث سبب إفادعى الزنى ب ا لكونه قاذفًا ل ا  وهذا ما أفاد  النووي حيث قاؿ: ) 
 مف العمما  أوله هكذا :قاؿ  أنكرت إف قاذف ا بحد لتطالب المذكور بالقذؼ ليعمم ا لممرأة

 حد  ف مراد رير وهو الزنا حد إقامة يطمب بعث أنه ظاهر   ف  منه بد وال  وريرهـ أصحابنا
 قصة في تقدـ كما  ليرج  به المقر تمقيف يستحب بؿ عنه والتنقيب بالتجسس له يحتاط ال الزنا
ف أي  مقابالً  اعترفت فإف لقوله وكأف  ماعز  فحذؼ القذؼ حد طمب ل ا أف فأعمم ا أنكرت وا 
(  وهذا يدؿ عمى أنه لو رج  عف إقرار  فال  جيبتالحد  وطمبت أنكرت فمو االحتماؿ لوجود

 .(2)شي  عميه إال إذا ادعت القذؼ  فيحد حد القذؼ

 ث  لً اانفاألكنعق ؿا

تمقيف  لمحاكـ ويتوب  بؿ إنه في حاؿ االعتراؼ يندبأف الشرع ندب لممذنب أف يستتر 
المعترؼ الرجوع عف قوله  وما ذلؾ إال دليؿ عمى أف العقوبة ليست راية في الشريعة اإلسالمية  

وهذا يقتلي أف ال نوجب عقوبة بغير موجب   !فكيؼ نجيز البحث والتنقيب عف المذنب ليحد
 عميه القذؼ. عية معينة ثـ تراج  عف إقرار   ما لـ تدّ ل ا  فال يحد لمقذؼ مف اعترؼ بالزنا بامرأ

  أوك األكق ؿاألكث  يا

 استدؿ أصحاب هذا القوؿ لقول ـ بالسنة النبوية والمعقوؿ  عمى النحو التالي:

 أ اًلاانفاألكتّ  األك   ل ا

                                                           

 (.6827( )167/ 8ااري في صحيحه  ؾ: الحدود  ب: االعتراؼ بالزنا  )أارجه الب (1)
 (.141/ 12ابف حجر: فتح الباري ) (2)
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 أرب  بامرأة زنى أنه فأقر   النبي أتى ليث بف بكر مف رجالً  عف ابف عباس أف .1
 رسوؿ يا واهلل كذب: فقالت المرأة  عمى البينة سأله ثـ بكرًا  وكاف مائة  فجمد  مرات 
 .(1)«ثمانيف الفرية حد فجمد  اهلل 

يدؿ الحديث عمى أف مف أقر بأنه زنى بامرأة معينة فكذبته أنه يحد حدي   جهاألكوالك ا
ف رج  عف إقرار  سقط حد الزنا دوف حد القذؼ  وأما سبب عدـ ورو  د حد الزنا والقذؼ وا 

ففرؽ بيف النص عمى عدـ الوجوب   فال يدّؿ عمى عدـ وجوبه القذؼ في ا دلة السابقة 
 .(2)أّنه برجوعه عف اإلقرار ًيعّد قاذفاً  ظاهرال إفّ   وكذلؾ ف وعدـ الدليؿ عمى الوجوب

 ث  لً اانفاألكنعق ؿا

حقًا لآلدمي  فإف رج  عف إقرار  يسقط حؽ اهلل وهو حد  نه بتعيينه لممرأة في إقرار  أوجدأ
 لمقذؼ.   فيحدّ لعدـ تأثير الرجوع في حقوؽ العباد وأما حؽ المرأة فال يسقط   لمشب ة  الزنا 

 ألالخذالؼابات 

ا حاديث الواردة في هذا المولوع  فأصحاب القوؿ ا وؿ ااتالف ـ في ف ـ وتوجيه 
المرأة القذؼ  أما الجم ور فقالوا  ما لـ تّدعِ شي   اج ر لوج وا ا حاديث عمى أنه ال يجب عمى ا

هو  رود إف عدـ ورود حد القذؼ في ا دلة ليس دلياًل عمى عدـ وجوبه  إذ قد يكوف سبب عدـ و 
مف عموميات في حد القذؼ كاٍؼ في إثباته  فال يسقط إال بدليؿ وال  وجود مسقط  أو أف ما ورد

 دليؿ.

 ا أت   هاحلجذماألك

والذي   أبي حنيفة وصاحبهبعد عرض ا قواؿ وا دلة في المسألة  يترجح لدي قوؿ 
ينص عمى عدـ لزـو حد القذؼ عمى مف رج  عف إقرار  بالزنا بامرأة معينة  إال إذا ادعت 

 وذلؾ لألسباب التالية: القذؼ 

أف اإلقرار ررـ كونه حجة كاممة ُيفصؿ ب ا في النزاعات  إال أنه حجة قاصرة عمى  .1
   بما ياصهال يؤااذ إالالمقر  فال تتعدا  لغير   فإف أقر بحؽ عميه وعمى رير   

 فإف رج  سقط الحد عنه.  الزنا حدبالزنا وعّيف امرأة إنما يمزمه بإقرار  وبالتالي إف أقر 

                                                           

(  قاؿ 4467(  )159/ 4أارجه أبو داود في سننه  ؾ: الحدود  ب: إذا أقر الرجؿ بالزنا ولـ تقر المرأة  ) (1)
 ا نباري الصنعاني تكمـ فيه رير واحد.ا لباني في المرج  نفسه: منكر  في إسناد  القاسـ بف فياض 

 (.106/ 12العظيـ أبادي: عوف المعبود ) (2)
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عميه  فيه أف الشريعة اإلسالمية قائمة عمى الستر  وبإيجاب حد القذؼ دوف اّدعائ ا  .2
   وهذا أيلًا يتعارض م  مقصد الشريعة بجمب المصالح ودر  المفاسد.إزالة ل ذا الستر

ا كتمق انةىاألكّرـا أثماألكمج عانفاألإلقمألما كثػػػػً ااث

 مف أقر بالسرقة ثـ رج  عف إقرار   هؿ ُيقبؿ رجوعه؟

ااتمؼ الفق ا  في قبوؿ رجوع المقر بالسرقة عف إقرار  عمى قوليف  أبين ا عمى النحو 
 التالي:

 .(1)جم ور الفق ا السرقة يقبؿ فيسقط الحد  وهو قوؿ أف الرجوع عف اإلقرار ب ألكق ؿاألس ؿا

 وهو قوؿ الظاهرية بالسرقة  فيبقى إقرار  ممزمًا له أنه ال يقبؿ الرجوع عف اإلقرار  ألكق ؿاألكث  يا
 .(2) وجه عند الشافعيةو 

األسوك ا ن  قشذه ا

 أوك األكق ؿاألس ؿا

 استدلوا عمى قول ـ بالسنة النبوية والمعقوؿ  عمى النحو التالي:

 ألك   ل اأ اًلاانفاألكتّ  ا

 رسوؿ فقاؿ المتاع  معه يوجد ولـ اعترافًا  فاعترؼ بمص تيأُ   اهلل رسوؿ ما ورد أف
 فقط   به فأمر بمى : قاؿ  «سرقت إاالؾ ما : »قاؿ ثـ بمى : قاؿ «سرقت إاالؾ ما : » اهلل

 تب الم ـ : »قاؿ إليه  وأتوب اهلل أستغفر: قاؿ  " إليه وأتوب اهلل أستغفر: قؿ: "  النبي فقاؿ
 .(3)مرتيف «عميه

ما إاالؾ سرقت_ أي ما أظنؾ_ تمقيف لممعترؼ ليرج  عف  إنما قصد مف قوله   جهاألكوالك ا
   وهذا دليؿ والح عمى قبوؿ رجوعه.(5)  بحيث إنه لو رج  لـ يقط (4)اعترافه

                                                           

(  ابف 473/ 3(  الشيرازي: الم ّذب )61/ 12(  القرافي: الذايرة )344  11ابف ال ماـ: فتح القدير ) (1)
 (.7/55مفمح: المبدع شرح المقن  )

: المحمى با473/ 3الشيرازي: الم ذب ) (2)  (.103/ 7آلثار )(  ابف حـز
 مف هذا البحث. 42سبؽ تاريجه ص  (3)
 (.127/ 2السندي: حاشيته عمى سنف ابف ماجه ) (4)
 (.186السيوطي: شرح سنف ابف ماجه ) (5)
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  نفاألكنعق ؿا ث  لً ا

 التالي: ُيستدؿ لقول ـ بالمعقوؿ عمى النحو

اإلقرار يورث شب ة  لعدـ إمكانية ترجيح جانب الصدؽ في أحد ا مريف أف رجوعه عف  
اإلقرار أو الرجوع  ف و إف كاف صادقًا في إقرار  ف و كاذب في الرجوع والعكس  وبالتالي ُيدرأ 

 الحد   ف الحدود ال تقاـ بالشب ات.

 أوك األكق ؿاألكث  يا

 التالي:استدلوا عمى قول ـ بالقياس والمعقوؿ عمى النحو 

  :أ اًلااألكقل س

  لكون ا مبنية عمى المشاّحة  فكذلؾ آلدمييفابحقوؽ الرجوع عف اإلقرار كما ال يقبؿ أنه 
 ال يقبؿ الرجوع عف اإلقرار بالسرقة  لوجود حؽ لآلدمي في ا.

فالحد حؽ هلل أف وجود حؽ لآلدمي في السرقة ال يعني كوف الحد مف حؽ العبد   لعذمضانةلها
 لرجوع فيه  وال يقبؿ في حؽ العبد  فيلمنه.يقبؿ اوبالتالي 

 :ث  لً اانفاألكنعق ؿ

ف كاف شب ة فإنه ال يؤثر عمى الحد  لما فيه مف حؽ العبد   أف الرجوع عف اإلقرار وا 
 وحقوؽ العباد ال تسقط بالشب ات.

 باألالخذالؼا ت أ

حؽ هلل قاؿ  ااتالف ـ في تكييؼ حد السرقة أهو حؽ هلل أـ حؽ مشترؾ  فمف قاؿ بأنه .1
بقبوؿ الرجوع عف اإلقرار فيه  ومف قاؿ بأنه حؽ مشترؾ  منعوا الرجوع صيانة لحؽ 

 العبد.
ااتالف ـ في اعتبار الرجوع عف اإلقرار شب ة تدرأ الحد  فمف اعتبر أف الرجوع يورث  .2

بعدـ  قاؿال يعّد شب ة  شب ة ال تقاـ الحدود ب ا قاؿ بقبوؿ الرجوع  ومف قاؿ بأف الرجوع 
 قبوؿ الرجوع.

ا

ا
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األكذمجلحا أت   ها

بقبوؿ الرجوع عف اإلقرار  القائؿ الجم ور قواؿ وأدلت ـ يظ ر لدي رجحاف رأيبعد عرض ا 
 لمتالي:بالسرقة  وذلؾ 

لمناسبة قول ـ لسماحة الشريعة اإلسالمية  ومقصدها مف تشري  العقوبة  ف ي لـ تشرع  .1
نما لإلصالح.  العقوبات لمتشفي وا 

 نه يتناسب م  شدة العقوبة والتي تقتلي شدة التثبت قبؿ إقامة الحد وامو الدليؿ مف  .2
 الشب ات الدارئة لمعقوبة.

وم  القوؿ بقبوؿ الرجوع وسقوط الحد به فممحاكـ أف يعزر    ف الرجوع يسقط به حؽ  
 تكتمؿ لـ_ كما يقوؿ الفق ا _ عمى كؿ سرقة (2)  فيجوز التعزير(1)اهلل دوف حؽ العبد والحاكـ

 لوجود في ا الحد در  سرقة كؿ وعمى في ا الحد وجوب لعدـ شروط ا  تستوؼ لـ أو أركان ا 
 .(3)شب ة

ولو أقر أكثر مف واحد بالسرقة  فرج  أحدهـ هؿ يحد الباقوف أـ أف الحد يسقط عن ـ برجوع 
 أحدهـ  ااتمؼ العمما  في ذلؾ عمى قوليف:

 .(4)ورواية عند الحنابمة يسقط الحد عف الجمي   وبه قاؿ الحنفية ألكق ؿاألس ؿا

الشافعية وهي و  المالكية يسقط الحد عف الراج  فقط ويقاـ عمى اآلاريف  وبه قاؿ ألكق ؿاألكث  يا
 .(1)الرواية الراجحة عند الحنابمة

                                                           

 (.616/ 2عودة: التشري  الجنائي )(1) 
التعزير في المغة هو التأديب  وكذلؾ هو بمعنى المن  والردع والنصرة والتعظيـ  وفي االصطالح يعـرؼ (2) 

 بأنه: عقوبة رير مقدرة تجب حّقًا هلل تعالى أو آلدمي في كؿ معصية ليس في ا حد أو كفارة. 
 وتنت ي واإلنذار  نصحكال  العقوبات بأبسط تبدأوالتي  المقدرة  رير العقوبات مف مجموعة هي والتعازير

 بين ا مف ياتار أف لمقالي ويترؾ الاطيرة  الجرائـ في لمقتؿ تصؿ قد بؿ والجمد  كالحبس العقوبات بأشد
 .وسوابقه ونفسيته المجـر ولحاؿ لمجريمة المالئمة العقوبة

وب ذا نجد أنه ال يارج المقصود الشرعي عف المعنى المغوي ف و في المغة التأديب والردع ومراد  في الشرع 
تأديب مرتكب المعصية وردعه عن ا  وذلؾ لُيحقؽ التعظيـ لحرمات اهلل في نفس المعـزر. ) الفيومي: 

 ((.685/ 1  الجنائي )( عودة: التشري671(  الب وتي: الروض المرب  )4077/ 2المصباح المنير )
 (.290/ 2(  ابف فرحوف: تبصرة الحكاـ )345/ 24الموسوعة الفق ية الكويتية ) (3)
 (.141/ 9(  ابف قدامة: المغني )230/ 3الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (4)
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األسوكػػ ا

 وكلػػؿاألكق ؿاألس ؿا

 القائموف بسقوط الحد عف الجمي  بالمعقوؿ كالتالي: استدؿ 

إف السرقة ثبتت عمى الشركة  فمما أنكر السرقة واحد من ـ بعد اإلقرار ب ا  كاف هذا 
 .(2)رجوعًا منه  فبطؿ الحد عنه  وأورث ذلؾ شب ة في حؽ اآلار أسقطت الحد عنه

 وكلؿاألكق ؿاألكثػػ  يا

 ج  فقط بالمعقوؿ أيلًا عمى النحو التالي: القائموف بسقوط الحد عف الرا استدؿ 

أف فعؿ السرقة لـ يثبت بالنسبة لمراج  عف إقرار   وعدـ ثبوت الفعؿ بحقه ال يؤثٍّر في 
 .(3)وجود الفعؿ مف شريكه الذي بقي إقرار  بالسرقة في حؽ نفسه قائمًا فيؤاذ به

 ت باألالخذالؼا

شاص باصوص فعؿ واحد  فمف ااتالف ـ في قيمة اإلقرار إذا صدر مف أكثر مف 
اعتبر أف إقرار الكؿ إقراٌر واحد  قاؿ بسقوط الحد عف اآلاريف إذا رج  أحدهـ  ومف قاؿ بأف 

 إقرار كؿ شاص هو إقرار مستقؿ  قاؿ بسقوط الحد عف الراج  فقط.

 ا أت   هاػحلجػألكذما

ر أكثر مف أنه إذا أق رجحاف القوؿ الثاني وهو لدي بّيفبعد عرض ا قواؿ وا دلة يت
  فيسقط عنه شاص بسرقة أمر ما وقد بم  نصابًا  فرج  أحدهـ عف إقرار   فإنه يقبؿ رجوعه

 وذلؾ لألسباب التالية:  القط  وال يسقط عف رير   لبقا  إقرار  سميمًا فيؤاذ به

القوؿ بأف رجوع أحد المقريف يورث شب ة في حؽ اآلاريف لعيؼ  وذلؾ  ف اإلقرار  .1
ف كانوا شركا  في الفعؿ إال أف إقرار حجة قاصرة عمى  المقر باالؼ البينة  ف ـ وا 

ف قمنا بأف رجوع أحدهـ يورث شب ة في حؽ رير  فإن ا  أحدهـ ال يؤثر عمى اآلار  وا 
 تكوف شب ة لعيفة ال تقوى عمى در  الحد.

                                                                                                                                                                      

 .(141/ 9(  ابف قدامة: المغني )143/ 10النووي: رولة الطالبيف ) ( 630/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (1)
 (.86/ 4(  ابف عابديف: رد المحتار )230/ 3الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(2) 
 (.630/ 2عودة: التشري  الجنائي )(3) 
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  فيسقط عنه القط   أما الباقيف فإف بقوا عمى في حؽ نفسه شب ةأف رجوع أحدهـ يورث  .2
فإن ـ يقطعوف   ن ـ والحالة  (1)إقرارهـ ووصفوا ما سرقوا وكاف فعم ـ قد استوفى الشروط

 هذ  يكونوف كما لو أقروا مف دوف الراج .

ولو رج  المقر بالسرقة عف إقرار  بعد الشروع في القط _ أي أثنا  التنفيذ_ ينظر فإف 
ػة يسقط الباقي فيكؼ عف القط   قط  بعض اليد بحيث ال يلر القط  ويمكف أف يمتئـ بالمعالج

 فمو قطعه يلمنه بيت ماؿ المسمميف إف لـ يكف بتعٍد مف القاط .

أما لو بقي مف القط  بعد الرجوع ما يلر إبقاؤ  قطعه هو لنفسه  وال يجب عمى اإلماـ 
 .(2)قطعه

فيقوؿ ابف قدامة: )   يرجى كاف إف يتممه لـ المفصؿ  بعض قط  وقد رجوعه كاف وا 
ف  قميالً  قط  لكونه برؤ   ف تركه شا  إف بالايار  فالمقطوع ا كثر  قط  وا   قطعه  شا  وا 

 .(3)(بحد وليس تداو  قطعه  ف قطعه  القاط  يمـز وال كفه  تعميؽ مف ليستريح

 أثماألكمج عانفاألإلقمألما  كّمأل  انةىاألكّرـامأل عً اا

البروز  اذ الماؿ أو القتؿ أو )    والراجح من ا هو:لمحرابة تعريفات ماتمفة عند الفق ا 
 (4)اإلرهاب مكابرًة اعتمادًا عمى الشوكة م  البعد عف الغوث(

والفاعؿ من ا محارب  ويسمى أيلًا قاط  طريؽ  أي قاط  الماّريف في الطريؽ  وذلؾ 
 .(5)المتناع الناس مف سموؾ الطريؽ اوفًا منه

َّ ِمُ  فَااألكَِّالفَااَجسألءُااِإ ََّن  ه: قول في ولمحرابة عقوبة حّدية ذكرها اهلل   اَ َمُت َكهُااألكةَّهَااُل
اُلْ َفْ ألاَأ ْااِخاَلؼٍااِنفْااَ َأْمُجُةُهـْااَأْلِولِهـْااذَُقطَّعَااَأ ْااُلَصةَُّ  ألاَأ ْااُلَقذَُّة ألاَأفْااَفَت ًوألاألْسَْمضِااِفياَ َلْتَعْ فَا

                                                           

لمسرقة شروط عدة  وقد تاتمؼ نظرًا الاتالؼ الفق ا  فيما يعتبر شرطًا وما ال يعتبر  فالشروط عمى وجه (1) 
القصد الجنائي وأف ال يكوف ملطرًا  وأف يكوف اإلجماؿ هي: أف يكوف السارؽ مكمفًا وأف يتوفر لديه 

المسروؽ منه معمومًا ومعصـو الماؿ  وأف تكوف يد  صحيحة عمى الماؿ  وأف يأاذ الماؿ عمى وجه الافية  
 ((.324/ 24)انظر: الموسوعة الفق ية الكويتية )

(  السنيكي: أسنى 143/ 10(  النووي: رولة الطالبيف )491/ 5انظر: الشربيني: مغني المحتاج )(2) 
 (.150/ 4المطالب )

 (.9/139ابف قدامة: المغني )(3) 
 (.3/ 8الرممي: ن اية المحتاج )(4) 
 (.211/ 4البجيرمي: حاشيته عمى شرح الاطيب )(5) 
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اَأفْااَقْ ؿِااِنفْااذَ ُ  ألاألكَِّالفَااِإالَّا*ااَنِظلـٌااَنَاألبٌااألآْلِخَم ِااِفياَ َكُهـْااألكوُّْ َل اِفياِخْسيٌااَكُهـْااَاِكؾَااألْسَْمضِااِنفَا
لـٌااَغُف مٌااألكةَّهَااَأفَّااَف ْنَةُن ألاَنَةْلِهـْااَذْقِوُم أل ِّ َم

(1) . 

 :ألكّمأل  اص م

إما أف تكوف بأاذ الماؿ هي و   عمى الماّرةقط  الطريؽ تتمّثؿ في  وصورة الحرابة قديماً 
ما أف تكوف بالقتؿ ال ريروحدُّ  في هذا الحاؿ قط  يد  اليمنى م  رجمه اليسرى  ال رير    وا 

ما أف تكوف ب ما جميعاً ويكوف حد  القتؿ دوف الصمب ما أف وحّد  القتؿ والصمب معاً    وا    وا 
ا.(2)وعقوبته النفي تكوف بالتاويؼ بال قتؿ وال أاذ ماؿ

يد لمعقوبات هو رأي أكثر العمما   وهو مبني عمى أف ) أو( في اآلية الكريمة وهذا التحد
تفيد التنوي   وقد روي عف ابف عباس أنه ااتار أف تكوف ) أو( لمتايير  فاإلماـ ماير في إيقاع 

ا.(3)هذ  العقوبة عمى المحاربيف

أما اليوـ فمـ تعد هذ  الصورة هي الوحيدة لمحرابة  وذلؾ  ف الطرؽ محمية  ووسائؿ 
  تاتمؼ بااتالؼ الج ة المعتدى عمي ا  ًا متعددةنجد أف ل ا صور لذلؾ التنقؿ قد ااتمفت  

 ويمكف بيان ا عمى النحو التالي:

ا
                                                           

 (.34_33المائدة: ) (1)
(  الكاساني: بدائ  276 275  274/ 5( وما بعدها  زيداف: المفّصؿ )255/ 10الطبري: جام  البياف ) (2)

/ 5(  الشربيني: مغني المحتاج )349/ 4(  الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير )93/ 7الصنائ  )
الشرح الصغير (  الصاوي: حاشيته عمى 312/ 10(  والشرح الكبير )144/ 9(  ابف قدامة: المغني )501

(4 /495.) 
 ااتمؼ الفق ا  في تحديد المقصود بالنفي عمى النحو التالي:وقد 

المراد بالنفي حبسه في نفس البمد  وألاؼ الحنفية راية ل ذا الحبس وهي حتى  ق ؿاألكّ فل ا ألكش فعل ا
 ُيحدث توبة.

 بمد ويحبس في ا. النفي في الحرابة عندهـ كنفي الزنا  فالمحارب ينفى إلى  ق ؿاألكن كرل ا
 نفي ـ أف يشردوا فال يتركوا يأووف في مكاف أو بمد.  ق ؿاألكّ   ة ا

ا الحبس في البمد  وذلؾ لكيال نفتح ل ـ ذرائ  الرتكاب  إّنما هو المقصود بالنفي ويترّجح لدّي أفّ ألكمألجح؛
)ابف نجيـ:  جرائـ أارى  وأما كون ـ في البمد  فمُيعمـ حال ـ وليكونوا عبرة لغيرهـ  و نه أبم  في الزجر.

(  341/ 9(  عميش: منح الجميؿ )4/215(  البجيرمي: حاشيته عمى الاطيب )5/73البحر الرائؽ )
 ((.136ي )الارقي: ماتصر الارق

 (.197/ 9(  9اياط: الحدود في اإلسالـ  بحث منشور في مجمة البحوث اإلسالمية  ع ) (3)
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 اأ اًلااألكجمألئـاألك ألقع انةىاألك فس
 زماننا متعددة  أبرزها: الجرائـ الواقعة عمى النفس في 
 وما يشاب  ما. (2)أو الجمرة الابيثة (1)القتؿ بنقؿ ا مراض المستعصية  مثؿ: اإليدز .1
   والعقاقير المادرة الحديثة.(3)القتؿ بترويج المادرات .2
اراج ـ عف دين ـ  .3 القتؿ بالفتنة والحرب النفسية  وذلؾ بترويج اإلشاعات بيف الناس وا 

 ال الؾ.مما يؤوؿ ب ـ إلى 
 .(4)جرائـ الاطؼ واالتجار بالبشر .4

 ألكجمألئـاألك ألقع انةىاألكن ؿااث  لً ا
 والجرائـ الواقعة عمى الماؿ عديدة  أهم ا: 
 في أسواؽ الماؿ إليقاع اللرر بأصحاب ا مواؿ. (5)الملاربة .1
 عمى المحاؿ التجارية والبنوؾ. (6)السطو .2

 ث كثً ااألكجمألئـاألك ألقع انةىاألكعمض.

                                                           

اإليدز: مرض مزمف يشّكؿ اطرًا عمى الحياة  وهو ناجـ عف فايروس يسبب فشاًل/  قصورًا في الج از  (1)
المناعي لدى البشر  وفي مراحمه المتقدمة يسمى مرض نقص المناعة المكتسبة. 

https://www.webteb.com/general-health 
الجمرة الابيثة: هي عدوى حاّدة ناجمة عف جرثومة بكتيرية ُتدعى ُعَصّية الجمرة الابيثة  وهي توجد في  (2)

التراب عمى شكؿ أبواغ_ جسـ ال جنسي وحيد الااليا ومتعدد الااليا_ وتمثؿ ا بواغ الشكؿ رير الفّعاؿ 
 https://www.kaahe.org/health/ar/956تعيش عشرات السنيف ب ذا الشكؿ مف الجرثـو  ويمكن ا أف 

المادرات: مف اّدر أي ستر  وفي الشرع ُتسّمى المفترات وتعني: ما ُيغيب العقؿ والحواس دوف أف يصيب  (3)
ذلؾ النشوة والسرور فإف أصاب ما ف و مسكر  ويعرف ا القانوف عمى أن ا مجموعة مف المواد التي تسبب 
اإلدماف  وتسمـ الج از العصبي المركزي  وبشكؿ عمـ فالمادرات هي كؿ مادة ااـ مصدرها طبيعي أو 
مصّنعة كيميائيًا  تحتوي عمى مواد مثبطة أو منشطة إذا استادمت في رير ا رراض الطبية فإن ا تسبب 

الشاص جسميًا ونفسيًا امؿ في عمميات العقؿ  وتؤدي إلى حالة مف التعّود أو اإلدماف عمي ا  مما يلر ب
 http://ghiras.net/meningofdruge/whatgruge.htmواجتماعيًا  

 ( وما بعدها.74المحيداف: الصور المعاصرة لجريمة الحرابة ) (4)
الملاربة هي بي  أو شرا  صوري  ال بغرض االستثمار بؿ بغرض االستفادة مف التغيرات التي تحدث في  (5)

القيمة السوقية في ا وراؽ المالية في ا جؿ القصير جدًا  حيث ينافض بشدة معّدؿ االرتباط بيف القيمة 
قيقية( مف ناحية أارى. المحيداف: السوقية لألوراؽ المالية مف ناحية وبيف القيمة اإلسمية والدفترية ) الح

 (.143المرج  السابؽ )
 (.1295السطو: أاذ ماؿ الغير ق رًا وبطشًا  الفيروز أبادي: القاموس المحيط ) (6)
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 الجرائـ:ومف هذ  

 إقامة دور الفجور والبغا . .1
 .(2)عمي ـ (1)اإليقاع با شااص عف طريؽ اإلنترنت  وممارسة الت ديد واالبتزاز .2

وهذ  الصور ليست عمى سبيؿ الحصر  بؿ إف كؿ ما يعتبر إفساد في ا رض ف و محاربة 
 هلل يداؿ في حكـ اآلية الكريمة سابقة الذكر.

  كّمأل  انةىاألكّرـاأثماألكمج عانفاألإلقمألما 

مما سبؽ يمكف القوؿ أنه إذا رج  المقر عف إقرار  في حد الحرابة فإنه يقبؿ رجوعه 
  م  بقا  حؽ إف كاف الفعؿ سرقة أو إاافة فحسب فيسقط عنه الحد الواجب هلل سبحانه وتعالى

 اإلماـ في تعزير  إف كاف حاله يقتلي التعزير.

إنما  دمي لآلحؽ   نه   فال أثر لمرجوع عميه القتؿإف كاف ما نتج عف الحرابة هو أما 
ف شا  عفى عنه إلى دية أو يعفو بال مقابؿ فيه ا مريكوف   .(3)لولي الدـ إف شا  اقتص منه وا 

ف عمى إقرارهـ  فالحكـ هنا رج  عف اإلقرار بعل ـ وبقي اآلارو ولو أقروا بالحرابة ثـ 
 .(4)دوف البعض إف كانت السرقة مشتركة هو نفسه حكـ رجوع بعض السارقيف عف إقرارهـ

 ما بياف عمى هنا اقتصرت ولكنني المذاهب  كتب في متوافرة كثيرة تفصيالت ولمحرابة
ذ اإلقرار عف الرجوع أثر مف بحثي ياص  بالسرقة اإلقرار عف الرجوع أثر بأف يقولوف بالعمما  وا 

 تمحؽ فحين ا آدمي  حؽ في ا يكوف أف إال بالمحاربة  اإلقرار عف الرجوع عمى مترتب نفسه هو
 ت.كر ذ سبؽ وأف كما اإلقرار عف بالرجوع تسقط وال الشب ة م  تثبت التي اآلدمييف بحقوؽ

ا
ا

                                                           

االبتزاز: هو القياـ بالت ديد بكشؼ معمومات معينة عف شاص  أو فعؿ شي  يدمر الشاص الم دد  إف لـ  (1)
ى بعض الطمبات  هذ  المعمومات تكوف عادة محرجة أو ذات طبيعة يقـ الشاص الم دد باالستجابة إل

 http://nawalaleid.com/cnt/lib/768مدمرة اجتماعيًا  
 ( وما بعدها.143المحيداف: الصور الحديثة لمحرابة ) (2)
 (.646/ 2عودة: التشري  الجنائي )(3) 
 ( مف هذا البحث.72لحكـ  ص )راج  المسألة في أثر الرجوع عف اإلقرار بحد السرقة عمى ا (4)
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اكن ّثاألكث  ياأل
ا.أثماألكمج عانفاألإلقمألمافياألكضن ف

رجحُت سابقًا أف رجوع المقر عف إقرار  في الحدود عدا القذؼ مقبوؿ  فبرجوع المقر 
في جنايته   ا فراد بحؽ يتعمؽ عما (1)جنائًيا مسئوالً  يظؿيسقط الحد عف الجاني  م  ذلؾ ف و 

كما في القصاص في حد الحرابة  وكذلؾ ا مر فإنه يبقى مسئواًل جنائيًا إف كانت جنايته تمس 
 هذا فيما يتعّمؽ بالمسئولية الجنائية. ي عميه في شاصه  فمإلماـ في الحالة هذ  تعزير  المجن

  فما يترتب عمى الجناية مف كاممة تبقى أما ما يتعمؽ بالمسئولية المدنية فإن ا أيلاً 
ف سقط عنه الحد  أنه إال حقه في كاممة حجة المقر إقرار  فوهذا   حقوؽ لألفراد ف و يلمن ا وا 

 .(2)بالشب ات تدرأ الحدود  ف  لعقوبته بالنسبة اعتبار  تعذر

وعمى هذا فإف الحديث عف المسئولية المدنية  والتي عّبرُت عن ا باللماف  يستمـز بياف 
 المراد من ا.

وسينصبُّ حديثي حوؿ مف وـ اللماف  ثـ بياف ما يتعمؽ بلماف الجاني لحؽ العبد 
 سئواًل وال تبرأ ذمته حتى يبرأها هو بتحممه لتبعة عممه.الذي سمبه  والذي به يبقى اإلنساف م

 ذعملؼاألكضن فا

 اللماف في المغة له عدة معاٍف: ألكضن فافياألكةغ ا .1
 فيأتي بمعنى الكفالة  فنقوؿ: لّمنه الشي   أي كّفمه  فاللميف هو الكفيؿ.

 ويأتي بمعنى الغرامة  نقوؿ: لمنته الشي  تلمينًا  أي ررمته.
 االلتزاـ  فيقاؿ: لمنته الماؿ  أي ألزمته إيا .ويأتي بمعنى 

لزامه به  وهو المراد في هذا البحث.وعميه   فاللماف في المغة هو تغريـ الشاص الشي  وا 
 
 

                                                           

يقصد بالمسئولية الجنائية صالحية الشاص لتحمؿ الجزا  الجنائي عما يرتكبه مف جرائـ  أما المسئولية (1) 
المدنية ف ي إلزاـ الشاص المسئوؿ بتعويض المتلرر جرا  لرر أصابه بفعؿ المسئوؿ. ) مف مقاؿ: 

انوف الولعي وهو منشور عمى موق  مركز راشيؿ كوري المسئولية الجنائية بيف التشري  اإلسالمي والق
 الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف ومتابعة العدالة الدولية                                        

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=18058 
 (.646/ 2عودة: التشري  الجنائي )(2) 
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 األكضن فافياألالصطالح .2
 الشي  مثؿ إعطا ): بأنه( مف مجمة ا حكاـ العمية 416)  في المادة ورد تعريؼ اللماف

ا(1)(القيميات مف كاف إف وقيمته  اتالمثميّ  مف كاف إف لمف الفق ا   تحّدث عنهوقد ،
باعتبار أّف في كّؿ من ا التزاـ مف الغرامة  عند حديث ـ عف أو حديث ـ عف عقد الكفالة 

  رير أف العرؼ جاٍر بأف اللماف والغرامة يستادماف في ا مواؿ  والكفالة ج ة الفاعؿ
 .(2)في ا نفس وا مواؿ بحسب المولوعتستادـ في النفوس وا بداف  وااللتزاـ يكوف 

وبناً  عمى ما قررته مف أف الجاني تبقى مسئوليته المدنية كاممة بعد رجوعه عف اإلقرار  
 فسأتناوؿ كؿ حد يترتب عمى الرجوع عف اإلقرار به حؽ لمغير  ومف ذلؾ:

   كس  انةىاألكضن فا أ اًلااأثماألكمج عانفاألإلقمألما

الكبائر إذ فيه تعٍد عمى النسؿ والعرض المذاف يعتبر حفظ ما مف يعد الزنا مف أكبر  
مقاصد الشريعة اإلسالمية  فقّدر الشارع الحكيـ عقوبة الرجـ حتى الموت لمف زنا وقد ُأحصف  
وعقوبة الجمد مائة جمدة لمزاني البكر  وااتمؼ العمما  في التغريب ورأي الجم ور أنه مف الحد 

 أف ُيجمد.فيغرب البكر عامًا بعد 

والبّينات المتفؽ عمي ا في إثبات حد الزنا إنما تقتصر عمى بينتّي اإلقرار والش ادة  فإف 
أقر الشاص عمى نفسه بالزنا وكاف إقرار  موافقًا لمشروط  ثـ رج  عف إقرار  يسقط عنه الحد 

أنه زنى    ولكنه يلمف حؽ العبد  وحؽ العبد هنا هو الم ر لمف أقر(3)عمى قوؿ أكثر العمما 
 ب ا  ف ؿ يجب الم ر عمى مف أقر بأنه زنى بامرأة ثـ رج  عف إقرار ؟

: إف سقوط الحد عف المقر بالزنا إذا رج  عف إقرار  (4)ق ؿاألكّ فل ا ألكن كرل ا ألكش فعل ا ألكّ   ة 
نما يعاقب عقوبة تعزيرية إف ارتأى اإلماـ ذلؾ  إلافة إلى  ال يعني إفالته مف العقوبة مطمقًا  وا 

                                                           

 (.80مجمة ا حكاـ العدلية )(1) 
 (.288/ 34الموسوعة الفق ية الكويتية )(2) 
وقد ذكرت مسألة الرجوع عف اإلقرار بالحد في الفصؿ الثاني مف هذا البحث  وكاف الراجح أنه يقبؿ رجوع  (3)

 المقر عف إقرار  في الحدود عدا القذؼ.  
(  الشربيني: مغني المحتاج 208/ 2) (  النفراوي: الفواكه الدواني135/ 4ابف ال ماـ: شرح فتح القدير ) (4)
 (.68/ 9(  ابف قدامة: المغني )453/ 5)
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ا    وسو تغريمه الم ر  فإف أقر أنه زنى بامرأة معينة ثـ رج  عف إقرار  وجب عميه م ر المثؿ
 .(1)ادعت الزوجية أـ ال في ذلؾ

ااكؾا  كنعق ؿ،انةىاألك ّ األكذ كياانةىا ج با قواألتذوّك ألا

   فال يسقط بالرجوع.لم ر حٌؽ آلدمي ثبت بإقرار  بسببهأف ا .1
الم ر   ف التصرؼ في البل  المحتـر ال يامو عف حد زاجر أو أنه إذا امتن  الحد وجب  .2

 .(2)م ر جابر

ذا ثبت أنه ال بّد مف لماف م ر المثؿ  فقد ااُتمؼ في بياف المقصود مف م ر المثؿ   (3)وا 
 :(4)وبيانه عمى النحو التالي

 مف بمثم ا م رها تقدير عند الزوجة تقاس أف المثؿ م ر مف المقصود إف قالوا األكّ فل ااأ الًا
ف لـ يوجد قيست أبي ا  قبيمة  .أبي ا قبيمة تماثؿ قبيمة مف بمثم ا وا 

ف لـ يكف فم ر المثؿ  األكن كرل ااث  ل ًا  عبارة هوإف كاف ل ا مماثؿ مف قبيمة أبي ا قيست به  وا 
 الصفات مف به متصفة هي ما باعتبار الزوجة في الزوج مثؿ به يررب الذي الماؿ مف قدر عف

 .الحسنة

 كاف ذكراً  إحداهف فرلت لو الالتي أقارب ا إلى بالقياس أوالً  المثؿ م ر يعتبر األكش فعل ااث كث ًا
 المثؿ م ر اعتبار تعذر فإذا  بعدهف مف إلى ينظر يماثم ا مف في ف يكف لـ فإف ل ا عصبة
 االعتبار تعذر بعد ثـ  ا ـ أو ا ب ج ة مف وقرابات ا ا ـك ا رحاـ بنسا  يعتبر من ف  بواحدة

                                                           

(  الشربيني: 325/ 2(  العدوي: حاشيته عمى كفاية الطالب الرباني )61/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (1)
 وايقبمال ألكظ  مل ا(  وهنا تجدر اإلشارة إلى أّف 68/ 9(  ابف قدامة: المغني )453/ 5مغني المحتاج )

أن ـ ال يسقطوف الحدود بالشب ات كما ال أن ـ يقيمون ا بالشب ات  ً   ذلؾ الرجوع عف اإلقرار بالزنا ابتدا
فإقامة الحد وسقوطه إنما يكوف بنص  أما إف أقر بالزنا بامرأة معينة فحاليف: إما أف يكوف صادقًا وحين ا 

ف ثبت عمي ا الحد ُحّدت أيلًا  ما أف تُثبت هي كذبه وبالتالي يقاـ عميه حد القذؼ   يقاـ عميه حد الزنا وا  وا 
ال كاف أكاًل  مواؿ الناس بالباطؿ. : المحّمى باآلثار  وكال الحاليف ال يوجباف تغريمه الم ر  وا  ) ابف حـز

 ( مف نفس الجز  بتصرؼ(.260(  وكذلؾ ص )57/ 12)
/ 9(  ابف قدامة: المغني )453/ 5محتاج )(  الشربيني: مغني ال135/ 4ابف ال ماـ: شرح فتح القدير ) (2)
68.) 
هذا وتجدر اإلشارة هنا أف الحديث عف م ر المثؿ إنما كاف  جؿ ايلاح ما يجب عمى الجاني لمانه  (3)

 حيث وجب عميه اللماف برجوعه.
 .بعدها وما( 118/ 4) ا ربعة المذاهب عمى الفقه: الجزيري(4) 
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 أو كفصاحة الرربة  فوت به يحصؿ مما والقبح الجماؿ في يماثم ا ومف بمدها بنسا  يعتبر ب ف
 .بحال ا الالئؽ الم ر ل ا فرض أقارب ا في توجد ال بصفة ماتصة كانت فإف بكارة  أو سف

قرابت ا  م  مراعاة الترتيب في  نسا  إلى بالقياس الحاكـ يفرله المثؿ م ر قالوا: ألكّ   ة اامأل ع ًا
 .بمدها نسا  مف يشاب  ا بمف قيست أقارب ل ا يكف لـ فإفذلؾ  

 وذلؾ ا رجح  هو الشافعية رأي أف أرى ينأن إال متقاربة  لوجدناها أقوال ـ في تأممنا ولو
 .م رها تقدير في الفتاة حاؿ إلى إلحالة ا مر عند عدـ المثيؿ

 ألإلقمألما  كتمق انةىاألكضن فاث  لً ااأثماألكمج عانفا

جريمة السرقة هي انت اؾ وتعٍد عمى حؽ الماؿ الذي قامت الشريعة اإلسالمية عمى 
حفظه  وجعمت الحفاظ عميه لرورة مف اللرورات الامس  وبمعنى آار فإف في ا تعٍد عمى 

ف سقط عنه  حؽ اهلل وحؽ العبد أيلًا  لذلؾ فإف مف أقر بسرقة نصاب ثـ رج  عف إقرار  ف و وا 
الحد برجوعه إال أنه يبقى مسئواًل  يعزر  اإلماـ إف كاف هناؾ مصمحة بتعزير   وتبقى مسئوليته 

 المدنية كاممة مف حيث إنه يلمف المسروؽ.

 ضن فاألكنتم ؽا

عند الحديث عف لماف المسروؽ فإنه يفرؽ بيف حاليف  ا وؿ: حاؿ كوف العيف  
والثاني: حاؿ كون ا تالفة مست مكة  ف ؿ يلمف السارؽ المسروقة قائمة موجودة عند السارؽ  

 الراج  عف إقرار  العيف المسروقة في الحاليف  أـ أنه يلمن ا في حاؿ دوف حاؿ؟.

 أ اًلااضن فاألكعلفاألكنتم ق اإفار  تاق ئن ا

ال االؼ بيف أهؿ العمـ في وجوب رد الماؿ المسروؽ إلى صاحبه المسروؽ منه  إذا  
ؽ قائمًا  سوا  كاف السارؽ موسرًا أـ معسرًا  وسوا  أقيـ الحد عمى السارؽ أو لـ كاف هذا المسرو 

 .(1)ُيقـ  فوجود الحد أو عدمه ال يمن  لماف المسروؽ إف كاف موجودًا رير هالؾ

 السنة النبوية والمعقوؿ  عمى النحو التالي:ب عمى ذلؾ واستدلوا

 

                                                           

الرممي: ن اية (  337/ 2(  العدوي: حاشيته عمى كفاية الطالب الرباني )89/ 7: بدائ  الصنائ  )الكاساني (1)
 (.139/ 9(  ابف قدامة: المرج  السابؽ )333الماوردي: ا حكاـ السمطانية )(  465/ 7المحتاج )
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 أ اًلااألكت  األك   ل ا

 .(1)«تؤدي حتى أاذت ما اليد عمى : »قاؿ   النبي عف سمرة ما روى  .1
 إال يبرأ وال  لغير  ممؾ وهو المر  أاذ  ما رد وجوب عمى دليؿ الحديثفي   جهاألكوالك ا

 .(2)بذلؾ إال التأدية تتحقؽ وال (تؤدي حتى)  لقوله مقامه يقوـ مف أو مالكه إلى بمصير 
 متاع  له لاع أو متاع  الرجؿ مف سرؽ إذا »:  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ سمرة  عف .2

 .(3)«بالثمف البائ  عمى المشتري ويرج  به  أحؽ ف و بعينه  رجؿ بيد فوجد 
األكوالك ا ف كاف   جه يابر الحديث أف مف وجد متاعه المسروؽ في يد أحد حتى وا 

اشترا  فيكوف أحؽ به مف ذاؾ الشاص فيأاذ  منه بغير شي  ويرج  المشتري عمى 
البائ  بالثمف إف وجد   وهو دليؿ عمى أف العيف المسروقة إف كانت قائمة ف ي حؽ 

 .(4)لممسروؽ منه ُترد إليه
 تحت فولعه برد  مف له ردا  لؼ ثـ وصّمى  بالبيت طاؼ أنه: أمية بف صفواف عف .3

 هذا إف: فقاؿ   النبي به فأتى فأاذ  رأسه  تحت مف فاستمه لص  فأتا  فناـ رأسه 
 فاقطعا به اذهبا: » قاؿ نعـ : قاؿ «هذا؟ ردا  أسرقت: »  النبي له فقاؿ ردائي  سرؽ
 قبؿ ما فمو: » له فقاؿ. ردائي في يد  تقط  أف أريد كنت ما: صفواف قاؿ  «يد 
 .(5)«هذا

األكوالك ا رد الردا  لصفواف  وذلؾ  نه في رواية  ُيف ـ مف الحديث أف النبي   جه
: أارى ورد أف صفواف قاؿ أبيعه إيا  وأنسأ  ثمنه  يريد بذلؾ العفو عف السارؽ فقاؿ 

 .(6)) ف ال قبؿ أف تأتيني به(  وهذا دليؿ أنه رد له الردا  وقط  سارقه
 
 

                                                           

ا لباني في  (  قاؿ3561( )296/ 3أارجه أبو داود في سننه  ؾ: اإلجارة  ب: في تلميف العور  ) (1)
 المرج  نفسه: لعيؼ.

 (.96/ 2الصنعاني: سبؿ السالـ ) (2)
(  33 /323 )أارجه أحمد في مسند   مسند البصرييف  مف حديث سمرة بف جندب عف النبي  (3)

/ 2(  وابف ماجه في سننه  ؾ: ا حكاـ  ب: مف سرؽ له شي  فوجد  في يد رجؿ اشترا   )20147)
 ا لباني في المرج  نفسه: حديث لعيؼ.(  قاؿ 2331( )781

 (.54/ 2انظر: السندي: حاشيته عمى سنف ابف ماجه ) (4)
(  قاؿ 4881( )69/ 8أارجه النسائي في سننه  ؾ: قط  السارؽ  ب: ما يكوف حرزًا وما ال يكوف  )(5) 

 ((.4883ا لباني في المرج  نفسه: صحيح. ) انظر: سنف النسائي  حديث رقـ )
 (.4883ر: سنف النسائي  حديث رقـ )انظ(6) 
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 ث  لً ااألكنعقػػػ ؿا

 إف كانت قائمة بالتالي: حب ااصيمكف االستدالؿ عمى أف العيف المسروقة ترد إلى  

أنه ال يحّؿ شرعًا م ما كاف الحاؿ عمدًا أـ اطًأ  جّدًا أـ هزاًل أف يأاذ إنساف ماؿ رير   .1
ف مف دوف سبب شرعي   ف مبدأ الشريعة العاـ هو احتراـ حقوؽ الناس المالية  فم

تجاوز هذا المبدأ اعتبر متعّديًا يجب عميه رد الماؿ لصاحبه ماداـ موجودًا أو قائمًا  
وهذا بنا  عمى القاعدة الفق ية القائمة: ) ال يجوز  حد أاذ ماؿ أحد بال سبب 

 .(1)شرعي(
أف المسروؽ حؽ لممسروؽ منه فال يسقط بالرجوع   ف حقوؽ العباد مبنية عمى  .2

 المشاحة.
نما هو النت اؾ حرمة الحرز  وامتناع القط  ال يمن  أف القط   .3 ليس عولًا عف الغـر  وا 

 .(2)رد حؽ الغير

 ث  لً ااضن فاألكعلفاألكنتم ق اإفار  تا  كر ا

ال االؼ بيف العمما  كذلؾ في وجوب لماف العيف المسروقة إف كانت هالكة سوا   
سبب يمن  الحد كرجوعه عف إقرار   همكت بسببه أو بأي سبب آار  ولـ يقـ الحد عمى السارؽ  ل

برد مثم ا إف كانت مثمية أو لمان ا   ويكوف (3)وال فرؽ في ذلؾ بيف أف يكوف موسرًا أو معسراً 
 .(4)قيمت ا إف كانت قيمية

 بالمعقوؿ مف وج يف  عمى النحو التالي: ذلؾعمى  وااستدلو 

                                                           

 (.182الزحيمي: نظرية اللماف ) (1)
 (. 337/ 2العدوي: حاشيته عمى كفاية الطالب الرباني ) (2)
(  العدوي: المرج  السابؽ  183_182/ 9(  السراسي: المبسوط )89/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (3)

 (.68/ 9(  ابف قدامة: المغني )236قوانيف الفق ية )(  ابف جزي: ال285/ 17الجويني: ن اية المطمب )
ويمكف بياف المقصود مف قول ـ يلمف بالمثؿ أو بالقيمة  مف حالؿ إيراد مف ـو كؿ من ما  فالمثمي عند  (4)

الفق ا  هو: "ما يوجد له مثؿ في ا سواؽ بال تفاوت معتد به"  وهو في العادة مكيؿ أو موزوف  أما القيمي 
"  فالكتاب الذي القيمة في به المعتد التفاوت م  لكف يوجد أو السوؽ في مثؿ له يوجد ال ما" عندهـ ف و:

(  مجمة 456/ 2كتب باط جيد تاتمؼ قيمته عف الكتاب بالاط الردي  ) داماد أفندي: مجم  ا ن ر)
 ((.121/ 1(  مال اسرو: درر الحكاـ شرح مجمة ا حكاـ )146ا حكاـ العدلية  ـ )
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ولمانه إف كاف تالفًا  سوا  أف المسروؽ ماؿ ملموف بالرد إلى مالكه لو كاف موجودًا   .1
قط  فيه السارؽ أو لـ يقط    ف القط  والغـر حقاف يجباف لمستحَقيف  فإف سقط حؽ 

 .(1)اهلل في ا فال يسقط حؽ العبد
نما يكوف تأثير  في تأاير اللماف ال أف اإلعسار  .2 يكوف سببًا في إسقاط حؽ اآلدمي  وا 

 .(2)إلى حيف اليسار ال إسقاطه

الحد بعد ثبوته لمان  وهو الشب ة وريرها  فإف أثر هذا السقوط وحكمه هو فمتى سقط  
داوؿ المسروؽ في لماف السارؽ  فيجب عمى السارؽ رد عينه إلى صاحبه إف كاف قائمًا بعينه 

 .(3)في يد   ورد قيمته إف كاف قيميًا ومثمه إف همؾ أو است مؾ

 إفاّوثاذغلمافياألكعلفاألكنتم ق ا

العمما  السابقة الذكر في العيف المسروقة بأن ا إف كانت قائمة عمى  ُيف ـ مف أقواؿ 
حال ا  أي لـ يحدث ب ا تغييرات مؤثرة عمي ا  فإن ا ترد إلى رب ا  أما إف كاف قد أحدث في ا 

 .(4)ة النقصيلمف قيمو  يردها شيئًا يؤثر عمي ا بالنقص أو االست الؾ فإنه

 ألكضن فاأثماألكمج عانفاألإلقمألما  كّمأل  انةىا

إذا رج  المقر عف إقرار بالحرابة  فإف رجوعه ال يؤثر عمى حقوؽ العباد التي أقر ب ا ا
 .(5)فيؤااذ ب ا  ويلمف ما يجب لمانه

 ألكضن فافياألكّمأل  ا

مف االؿ الرجوع إلى حاالت الحرابة سابقة الذكر  ُيحدد ا ثر المترتب عمى الرجوع عف  
 اإلقرار  وذلؾ عمى النحو التالي:

 

 

                                                           

 (  بتصرؼ.130/ 9(  نقاًل عف ابف قدامة: المغني )2/609الحصري: السياسة الجزائية ) (1)
 (.232/ 3الزيمعي: تبييف الحقائؽ )  (2)
 (.89/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (3)
 (.130/ 9(  ابف قدامة )342/ 13انظر: الماوردي: الحاوي الكبير ) (4)
 (.699/ 2الحصري: السياسة الجزائية ) (5)
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 أ اًلااإاألاأخا ألاألكن ؿا

إف أاذوا الماؿ في حرابت ـ وكانت قد ثبتت الحرابة بإقرارهـ  فإف الرجوع عف اإلقرار ال  
يؤثر عمى حقوؽ العباد_ كما أسمفت_  فيجب عميه اللماف ولمانه والحالة هذ  يكوف بلماف 

 المسروؽ برد  إف كاف قائمًا  و بمثمه أو قيمته إف كاف هالكًا.

بد مف بياف كيفية اللماف في حاؿ ا كاف قط  الطريؽ الغالب فيه جماعي  كاف ال ولمّ  
 اذ الماؿ  هؿ اللماف يكوف عمى المحارب السارؽ وحد  أـ أف الجمي  لامف؟أ

افلهاخالؼانةىاق كلفا

ف قائمًا  كاف إف صاحبه عمى أن ـ إف أاذوا الماؿ ردو  ألس ؿاألكق ؿا  مست مكًا  أو هالكًا  كاف وا 
الحنفية  ذهب إليهو   اللماف  وأف اللماف يكوف عمى المباشر لمسرقة دوف رير  فعمي ـ

 .(1)والشافعية والحنابمة وبعض المالكية

أف المحاربيف لامنوف متلامنوف بالنسبة لمماؿ المأاوذ مف المجني عمي ـ  فمو  ألكق ؿاألكث  يا
أاذ الماؿ البعض دوف البعض ثبت ا اذ في حق ـ جميعًا  ولكف لو كاف رير  أقيـ عميه الحد 

 .(2)  وهذا هو الراجح عند المالكيةأو كاف معسرًا بعد الحرابة فال يغـر عنه

 ألسوكػػ ا

 وكلؿاألكق ؿاألس ؿا

 استدؿ الجم ور عمى قول ـ بالمعقوؿ عمى النحو التالي:

أّف اللماف ياتمؼ عف الحد  فال يمـز رير المباشر له  إذ ال تلامف في المسئولية  
 .(3)المدنية

اوكلؿاألكق ؿاألكث  يا

 استدؿ المالكية عمى قول ـ بالمعقوؿ أيلًا عمى النحو التالي:

                                                           

(  عودة: التشري  351/ 4(  الدسوقي: حاشيته عمى الشرح الكبير )96/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  )(1) 
 (.115(  الجميمي: الغرامة المالية في الحدود والجنايات )669/ 2الجنائي )

 (.702/ 2الحصري: السياسة الجزائية ) (2)
 (.669/ 2عودة: التشري  الجنائي ) (3)
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 ن ـ بقطع ـ لمطريؽ أّف مف ُقدر عميه مف المحاربيف ُأاذ بجمي  ما أاذ  هو وأصحابه  
فأي ـ ُأِاذ لمف ما أاذ  هو ورير   ي هذ  الجناية أصبحوا كالحمال  وتقّوي بعل ـ ببعض ف

  .(1)مف المحاربيف

 ت باألالخذالؼا

مف ُقدر  أاذ به قاؿ إفّ ااتالف ـ في ا اذ بمبدأ التلامف في المسئولية المدنية  فمف  
أاذ به قاؿ إف اللماف عمى يعميه مف المحاربيف ُأاذ بجمي  ما أاذ  هو وأصحابه  ومف لـ 

 المباشر من ـ.

 ألكذمجلحا أت   ها

اؿ العمما  وأدلت ـ ترجح لدي قوؿ الجم ور بأف اللماف عمى المباشر بعد عرض أقو  
 لمفعؿ فقط  وذلؾ لمتالي:

ف لـ يكونوا قد باشروا الفعؿ عقوبات الشرع رتب  ف   عمى فعمت ـ تشمم ـ جميعًا  وا 
 جميعًا  ولـ يذكر اللماف  فدّؿ عمى أنه يبقى عمى ا صؿ بحيث يمـز مسبَبه فقط.

 ث  لً ااإاألاقذة ألافقطا

  ولـ يكف عفوهـ هإال إذا عفا أوليا  المقتوؿ عن ال لماف عمى القاتؿففي الحالة هذ   
 .(2)فتجب عميه الديةبال مقابؿ  

 ث كثً ااإاألاقذة ألا أخا ألاألكن ؿا

ف   عند حكم ما هو ما االجتماع عند والقتؿ الماؿ  أاذ فحكـ وقتموا الماؿ  أاذوا كانوا وا 
   وقد سبؽ وأف أشرُت عمى ذلؾ.(3)االنفراد

                                                           

 (.702/ 2اسة الجزائية )الحصري: السي (1)
(  382: 3(  الب وتي: شرح منت ى اإلرادات )166/ 6(  الشافعي: ا ـ )96/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (2)

ف كانوا قد أحدثوا جراحات في المقطوع عمي ـ  ففي ا القصاص من ـ فيما يجري فيه القصاص  وما ال  وا 
/ 5_  )زيداف: المفّصؿ )بالماؿ_ الدية أو ا رش يمكف فيه القصاص  فالواجب عمي ـ فيه التعويض

287.)) 
 (.96/ 7الكاساني: بدائ  الصنائ  ) (3)
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وناتـ بكالـ اإلماـ الشافعي الذي يولح فيه أثر الرجوع عف اإلقرار بالسرقة والحرابة 
قاط  الطريؽ والسارؽ إذا أقّرا ثـ عدال عف  أف :_ رحمه اهلل_يقوؿ عمى الحكـ واللماف 

جب عمي ما أدا  حقوؽ الناس  وأرـر السارؽ قيمة ما سرؽ يسقط عن ما الحد  وي فإنه  إقرارهما
وأرـر قاط  الطريؽ قيمة ما أقر أنه أاذ  صحابه  أما إف كاف في إقرار قاط  الطريؽ أنه قتؿ 
ف شا  عفا عنه   ف موجب قتمه هو  ف شا  أاذ منه الدية وا  أحدًا ُدف  إلى وليه  فإف شا  قتمه وا 

 .(1)اإلقرار بالقتؿ وليس بالحد  فالحد سقط بالعدوؿ

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           

 (.166/ 6الشافعي: ا ـ )(1) 
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األكخ ذن ا
ا فله اأ ـاألك ذ ئجا ألكذ صل تا

 أ اًلااألك ذػػػػ ئجا

ُـّ  عمتهنب يالحمد هلل الذ  الصالحات  في ن اية هذا البحث يمكف بياف أهـ النتائج التي  تت
 إلي ا  وذلؾ عمى النحو التالي:  تُ توصم

 أف يصدر مف المقِر قواًل أو فعاًل يناقض إقرار  السابؽ".يقصد بالرجوع عف اإلقرار " .1
لمرجوع عف اإلقرار عدة صور بعدة اعتبارات  فباعتبار التصريح وعدمه ف و صريح  .2

هناؾ صور ح  وباعتبار التسبب وعدمه ف و رجوع مسبب ورجوع مجّرد  و ورير صري
داوؿ االستثنا  عميه وعدمه  وباعتبار وقت الرجوع  ات ماتمفة  كاعتبارباعتبار أارى 

 وباعتبار وجود البينة معه وعدم ا.
  أو في حؽ االص في حؽ االص هلل  فيما إذا كافالرجوع عف اإلقرار ياتمؼ  .3

 ي حدود اهلل وال ُيقبؿ في حدود العبد.  فيقبؿ فلمعبد
  ؿ يستحب له أف يتوب ويستغفر اهلل ب مف اقترؼ حدًا إلى الحاكـ  يستحب أال يذهب .4

 ويحـر عميه أف يذكر معصيته مف باب التفّكه.
 .د مف حدود اهلل الرجوع عف إقرار عند  بح ف المقرّ يستحب لإلماـ أف يمقٍّ  .5
   ف عمى الراجح عف إقرار  قبؿ حكـ القالي عميه  فإف رجوعه مقبوؿ إذا رج  المقرّ  .6

 الحدود تدرأ بالشب ات.
يشترط إلقامة الحد عمى المقر أف يبقى ثابتًا عمى إقرار  إلى حيف إقامة الحد الراجح أّنه  .7

 عميه.
عمى  رجوع المقر عف إقرار  أثنا  تنفيذ الحد عميه بأي لفظة تدؿ عمى الرجوع يقبؿ .8

 .الراجح
رجوعًا إال بسؤاله عف سبب هربه   وب المقر أثنا  تنفيذ الحد عميه  ال ُيعدّ هر الراجح أّف  .9

ال ُيستكمؿ عميه الحد. يريدفإف كاف   الرجوع ُقبؿ منه  وا 
 ال قصاص عمى اإلماـ وتجب فيه الدية.إذا أكمؿ اإلماـ الحد عمى الراج  فمات  ف .10
ويجب لمانه بالدية   القصاص فالراجح عدـ وجوبإذا أكمؿ الحد عميه أحدهـ فقتمه   .11

 إف كاف رجوعه صريحًا.
ف كاف حؽ اهلل فيه رالب  وذلؾ لظ ور  .12 عدـ قبوؿ الرجوع عف اإلقرار بحد القذؼ  وا 

 حؽ العبد فيه.



 الفصل الثالث                                  أثر الرجىع عي اإلقرار فيوا كاى حقّاً للعثذ
  

 
98 

 حجة كاممة في اإلثبات. عبرة بالش ادة عمى اإلقرار  لكوف اإلقرارال  .13
أكثر مف شاص بالسرقة أو بأاذ الماؿ في الحرابة  ثـ رج  أحدهـ عف إقرار    لو أقر .14

رجوعه  ويسقط عنه الحد  لمشب ة  وأما حكـ الباقيف فُينظر فإف بقوا عمى  فالراجح قبوؿ
إقرارهـ ووصفوا فعم ـ فكاف مستوفيًا لمشروط  فإن ـ يقطعوف  كما لو أقّروا مف دوف 

 الراج .
فمو أاذ  ار من ا اإلماـ ما يناسب كؿ صورة وعقوبات متعددة يات لمحرابة صور ماتمفة .15

الماؿ فقط قطعت يد  اليمنى ورجمه اليسرى  ولو قتؿ فقط ُقتؿ  ولو أاذ الماؿ وقتؿ ُقتؿ 
 وصمب  ولو أرعب الناس فقط ُنفي في ا رض.

مؽ بحؽ عف إقرار  سقط عنه الحد  ولكنه يبقى مسئواًل جنائيًا فيما يتع المقرّ إذا رج   .16
ف سقط  عنه ا فراد  وكذلؾ تبقى مسئوليته المدنية كاممة  بحيث يلمف حقوؽ ا فراد وا 

 .الحد
  االفا لمظاهرية قاط  الطريؽ والسارؽ إذا أقرا ثـ عدال عف إقرارهما يسقط عن ما الحد .17

ا أدا  حقوؽ الناس  فيغـر السارؽ قيمة ما سرؽ  ويغـر المحارب قيمة ما م ويجب عمي
ف شا  أاذ  أ ما إف كاف إقرار قاط  الطريؽ أنه قتؿ أحدًا ُدف  إلى وليه  فإف شا  قتمه وا 

ف شا  عفى عنه   ف موجب قتمه هو اإلقرار بالقتؿ وليس بالحد  إذ  أاذ منه الدية وا 
 الحد سقط برجوعه  م  بقا  حؽ اإلماـ في التعزير.

 ث  لػػً ااألكذ صل تا

فقد بات لنا مدى سماحة الشريعة  في الحدود اإلقراربعد إتماـ دراسة أثر الرجوع عف 
 .و التشفي بؿ ررض ذلؾ االصالح ب ا تقـو في العقوبة عمى االنتقاـ أورحمت ا ف ي ال

دة حوؿ نظاـ العقوبة في اإلسالـ عمى ج ة وصي الباحثيف بإجرا  الدراسات المتعدّ وعميه فإني أ
صالح عمى مستوى الفرد والمجتم  مف تحقيؽ اإلإليه مف فمسفة عميقة في ر ما يستند ظ ِ تُ 

 ة العدؿ.منطمؽ الرحمة واالعتداؿ والتوازف تحت مظمّ 

ا

ا

ا

ا



 

 

ا

ا

ا

ا

 الفهـــــارس العامة:
ا

 .اأ اًلاافهمساألآلل ت
 األسّ ولث.اث  لً اافهمس
 .اث كثً ااق ئن األكنص وما ألكنمألجع
 .امأل عً اافهمساألكن ض ن ت

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 الفهارش العاّهــــــح                               
  

 
100 

األآلل تاافهمسأ اًلاا
 ت م األك قم اا

امقـاألكصفّ امقنه ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألآللاـ
1.   ْذ  ِدَياِرُكـْ  ِمفْ  َأْنُفَسُكـْ  ُتْاِرُجوفَ  واََل  ِدَماَ ُكـْ  َتْسِفُكوفَ  اَل  ِميثَاَقُكـْ  َأَاْذَنا َواِ 

 .َتْشَ ُدوفَ  َوَأْنُتـْ  َأْقَرْرُتـْ  ُثــ 
84 12 

2.  ـَ َشَ اَدًة ِعْنَدُ  ِمَف الـمِه َوَما الـمُه ِبَغاِفٍؿ َعـما ـُ ِمـمْف َكَت َوَمْف َأْظَم
 .َتْعَمُموفَ 

140 30 

3.   ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة ـْ َتتـُقوفَ َوَلُك  . 179 74َياُأوِلي اْ َْلَباِب َلَعـمُك
4.   َِلمـناسِ  َوَمَناِف ُ  َكِبيرٌ  ِإْثـٌ  ِفيِ َما ُقؿْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَاْمرِ  َعفِ  َيْسَأُلوَنؾ 

ْثُمُ َما  .َنْفِعِ َما ِمفْ  َأْكَبرُ  َواِ 
219 27 

5.   ِفي َأْكَنْنُتـْ  َأوْ  النٍَّسا ِ  ِاْطَبةِ  ِمفْ  ِبهِ  َعـرْلُتـْ  ِفيَما َعَمْيُكـْ  ُجَناحَ  َواَل 
 تَُقوُلوا َأفْ  ِإالـ  ِسرًّا ُتَواِعُدوُهفـ  اَل  َوَلِكفْ  َسَتْذُكُروَنُ فـ  َأـنُكـْ  الـمهُ  َعِمـَ  َأْنُفِسُكـْ 

 .َمْعُروًفا َقْواًل 

235 25 

 ت م األك ّْت ء

 مقـاألكصفّ  مقنه األآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ
6.  َفِإفْ  ِمْنُكـْ  َأْرَبَعةً  َعَمْيِ فـ  َفاْسَتْشِ ُدوا ِنَساِئُكـْ  ِمفْ  اْلَفاِحَشةَ  َيْأِتيفَ  َوالاـلِتي 

 َلُ فـ  الـمهُ  َيْجَعؿَ  َأوْ  اْلَمْوتُ  َيَتَوـفاُهفـ  َحـتى اْلُبُيوتِ  ِفي َفَأْمِسُكوُهفـ  َشِ ُدوا
 .َسِبياًل 

15 55 

7.  َأْنُفِسُكـْ  َعَمى َوَلوْ  ِلـمهِ  ُشَ َدا َ  ِباْلِقْسطِ  َقـواِميفَ  ُكوُنوا آَمُنوا اـلِذيفَ  َأيَُّ ا َيا 
 .َواْ َْقَرِبيفَ  اْلَواِلَدْيفِ  َأوِ 

135 13 

ات م األكنػػ ئو 

 مقـاألكصفّ  مقنه  ألآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ
8.  َفَساًدا اْ َْرضِ  ِفي َوَيْسَعْوفَ  َوَرُسوَلهُ  الـمهَ  ُيَحاِرُبوفَ  اـلِذيفَ  َجَزا ُ  ِإـنَما 

 ِمفَ  ُيْنَفْوا َأوْ  ِااَلؼٍ  ِمفْ  َوَأْرُجُمُ ـْ  َأْيِديِ ـْ  تَُقـط َ  َأوْ  ُيَصـمُبوا َأوْ  ُيَقـتُموا َأفْ 
 ِإالـ  * َعِظيـٌ  َعَذابٌ  اآْلِاَرةِ  ِفي َوَلُ ـْ  الدُّْنَيا ِفي ِاْزيٌ  َلُ ـْ  َذِلؾَ  اْ َْرضِ 
 .َرِحيـٌ  َرُفورٌ  الـمهَ  َأفـ  َفاْعَمُموا َعَمْيِ ـْ  َتْقِدُروا َأفْ  َقْبؿِ  ِمفْ  تَاُبوا اـلِذيفَ 

33_34 83 

9.  ِباْ َْنؼِ  َواْ َْنؼَ  ِباْلَعْيفِ  َواْلَعْيفَ  ِبالـنْفسِ  الـنْفَس  َأفـ  ِفيَ ا َعَمْيِ ـْ  َوَكتَْبَنا 
 .ِقَصاٌص  َواْلُجُروحَ  ِبالسٍّفٍّ  َوالسٍّفـ  ِباْ ُُذفِ  َواْ ُُذفَ 

45 69 
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10  ِرْجٌس  َواْ َْزاَلـُ  َواْ َْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْلَاْمرُ  ِإـنَما آَمُنوا اـلِذيفَ  َياَأيَُّ ا 
 .تُْفِمُحوفَ  َلَعـمُكـْ  َفاْجتَِنُبو ُ  الـشْيَطافِ  َعَمؿِ  ِمفْ 

90 27 

اإ ػمأل لػػػـت م ا

 مقـاألكصفّ  مقنه  ألآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ
11   ٌـْ ِإـف َعَذاِبي َلَشِديد ـْ َوَلِئْف َكَفْرُت ـْ َ َِزيَدـنُك ـْ َلِئْف َشَكْرُت ْذ َتَأـذَف َربُُّك  د  7َواِ 

ات م األك ّؿ

امقـاألكصفّ امقنه األآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ
يَمافِ  ُمْطَمِئفٌّ  َوَقْمُبهُ  ُأْكِر َ  َمفْ  ِإالـ  ِإيَماِنهِ  َبْعدِ  ِمفْ  ِبالـمهِ  َكَفرَ  َمفْ  ا12  ِباإْلِ

 َعِظيـٌ  َعَذابٌ  َوَلُ ـْ  الـمهِ  ِمفَ  َرَلبٌ  َفَعَمْيِ ـْ  َصْدًرا ِباْلُكْفرِ  َشَرحَ  َمفْ  َوَلِكفْ 
ا17 106

ات م انملـ

 مقـاألكصفّ  مقنه  ألآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـ
13   ََوَعِشيًّا ُبْكَرةً  َسبٍُّحوا َأفْ  ِإَلْيِ ـْ  َفَأْوَحى اْلِمْحَرابِ  ِمفَ  َقْوِمهِ  َعَمى َفَاَرج. 11 29 

ات م األكّ  م

امقـاألكصفّ امقنه األآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ
 َثَماِنيفَ  َفاْجِمُدوُهـْ  ُشَ َدا َ  ِبَأْرَبَعةِ  َيْأُتوا َلـْ  ُثــ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُموفَ  َواـلِذيفَ  ا14

 .اْلَفاِسُقوفَ  ُهـُ  َوُأوَلِئؾَ  َأَبًدا َشَ اَدةً  َلُ ـْ  تَْقَبُموا َواَل  َجْمَدةً 
ا75،ا24ا4

12   َرِحيـٌ  َرُفورٌ  الـمهَ  َفِإفـ  َوَأْصَمُحوا َذِلؾَ  َبْعدِ  ِمفْ  تَاُبوا اـلِذيفَ  ِإالـ. 5 24ا
 َأِليـٌ  َعَذابٌ  َلُ ـْ  آَمُنوا اـلِذيفَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  َتِشي َ  َأفْ  ُيِحبُّوفَ  اـلِذيفَ  ِإفـ  ا13

 .َتْعَمُموفَ  اَل  َوَأْنُتـْ  َيْعَمـُ  َوالـمهُ  َواآْلِاَرةِ  الدُّْنَيا ِفي
ا44 19

14   الدُّْنَيا ِفي ُلِعُنوا اْلُمْؤِمَناتِ  اْلَغاِفاَلتِ  اْلُمْحَصَناتِ  َيْرُموفَ  اـلِذيفَ  ِإفـ 
 .َعِظيـٌ  َعَذابٌ  َوَلُ ـْ  َواآْلِاَرةِ 

ا26 23

ات م األكّ جـ
 مقـاألكصفّ  مقنه  ألآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـ

15   ِاْ َْرضِ  ِفي َوَما الـسَماَواتِ  ِفي َما َوِلـمه. 31 37 
األإل ت فات م 

 مقـاألكصفّ  مقنه  ألآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـ
16   َْطُ وًرا َشَراًبا َربُُّ ـْ  َوَسَقاُهـ. 21 27 
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 فهمساألسّ ولثاألكّ   ل اث  لً اا
 رقـ الصفحة الراوياألكّػػػػػولػػػثاـ
وهو في المسجد فنادا   فقاؿ: يا  أتى رجٌؿ رسوَؿ اهلل  .1

 رسوؿ اهلل  إّني زنيت...
 21 أبو هريرة

 92 صفواف بف أمية .«أسرقت ردا  هذا »: قصة ردا  صفواف وفي ا قوله  .2
 .«إذا سرؽ مف الرجؿ متاع أو لاع له متاع » .3

 
 92 سمرة بف جندب

حتى راب ذلؾ منؾ في  »  قاؿ: نعـ  قاؿ: «أنكت ا؟ » .4
   قاؿ: نعـ.«ذلؾ من ا

عبد اهلل بف 
 عباس

23 

 26 أبو هريرة «إّف امرأتي ولدت رالمًا أسوداً  »: أّف رجاًل قاؿ لمنبيّ  .5
فأقر عند  أنه زنى بامرأة سّماها  أّف رجاًل أتى النبي  .6

 .«له..
  77 س ؿ بف سعد

  فقاؿ له: أف رجاًل مف أسمـ جا  إلى أبي بكر الصديؽ  .7
 "إّف اآلار زنى"

أبو سعيد 
 الادري

46 

  فأقر أنه أف رجاًل مف بني بكر بف ليث أتى النبي  » .8
 .«زنى بامرأة أرب  مرات..

عبد اهلل بف 
 عباس

79 

عبادة بف  .«إّف اهلل ليستر العبد مف الذنب ما لـ يارقه » .9
 الصامت

47 

أّف ماعزًا لما رجمه الّناس ووجد مس الحجارة صرخ ب ـ  .10
 وقاؿ: " يا قـو ردوني إلى رسوؿ اهلل..".

 

جابر بف عبد 
 اهلل

63 

أـ المؤمنيف  .«ادرؤوا الحدود عف المسمميف ما استطعتـ » .11
 عائشة

39  50  
59  74 

ُرف  القمـ عف ثالثة: عف النائـ حّتى يستيقظ  وعف  » .12
 .«الصبي حتى يشب  وعف المعتو  حّتى يعقؿ

عمي بف أبي 
 طالب

17  18 

 92 سمرة بف جندب .«عمى اليد ما أاذت حتى تؤدي » .13
ف مف المجاهرة... » .14  44 أبو هريرة .«كؿ أّمتي معافى إال المجاهريف  وا 
 28 ابف عمر .«كؿ مسكر امر  وكؿ مسكر حراـ » .15
 48عبادة بف في مجمس  فقاؿ: تبايعوني عمى  كنا م  رسوؿ اهلل  » .16
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 الصامت .«أاّل تشركوا باهلل شيئًا..
ال يستر اهلل عمى عبد في الدنيا إال ستر  اهلل يوـ  » .17

 .«القيامة
 45 أبو هريرة

لعّمؾ قّبمت أو رمزت  »  قاؿ له: لما أتى ماعُز النبـي  .18
 .«أو نظرت...

عبد اهلل بف 
 عباس

14  43  
50 

أبو أمية  .«مػػا إاػػالؾ سرقت » .19
 المازومي

15  51  
80 

 52  45 زيد بف أسمـ .«مف أصاب مف هذ  القاذورات شيئًا فميستتر بستر اهلل » .20
مف نّفس عف مؤمف كربة مف ُكَرب الدنيا نفس اهلل  » .21

 .«عنه...
 46 أبو هريرة

أبو هريرة_ زيد  .«وارُد يا أنيس إلى امرأة هذا فإف اعترفت فارجم ا » .22
 بف االد

14  21  
53  78 

والذي نفسي بيد  » : حديث قصة العسيؼ وفيه قوله  .23
شاة والاادـ رد  قليف بينكما بكتاب اهلل جؿ ذكر   المائة 
 .«...عميؾ  وعمى ابنؾ جمد مائة وتغريب عاـ 

أبو هريرة_ زيد 
 بف االد

14  78 

  63  60 صفواف بف أمية .«هاّل تركتمو » .24
65  66 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 ألكنص وما ألكنمألجعاق ئن اث كثً اا
اهػػ.1436  2طبعة مكتبة سمير منصور  رزة  فمسطيف  طأ اًلااألكقمآفاألكرملـاا

ا.ارذباذفتلماألكقمآفاألكرملـث  لػً اا
ااألكرذ ب ااألكنؤكؼاألتـاألكشهم األكمقـ
 .الرازي بكر أبو عمي بف أحمد ألكجص صا .1

األكقمآف   تحقيؽ: محمد الصادؽ القمحاوي  دار إحيا  أّر ـ
 هػ.1405التراث العربي_ بيروت  

 .محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد أ  اس م ا .2
 دار الفكر العربي  بدوف طبعة. س م األكذف تلم،

 .اآلممي رالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمدأبو جعفر   :ألكط مي .3
جام  البياف في تػأويؿ القرآف  تحقيؽ: أحمد محمد شاكر  

 هػ.1420  1مؤسسة الرسالة  ط
 محمد الطاهر بف محمد :أل فان ش م .4

 ـ.1984تونس  ط:   الدار التونسية لمنشر  ألكذّملما ألكذ  لم
 محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحالؽ ألكق تنيا .5

تحقيؽ: محمد باسؿ عيوف السود  دار الكتب  نّ تفاألكذأ لؿ،
 هػ.1418  1العممية_ بيروت  ط

 ا نصاري فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد  اهلل عبد أبو :ألكقمط ي .6
 الديف شمس الازرجي

تحقيؽ: أحمد  ألكقمآفاألكنعم ؼا ذفتلماألكقمط ي،ألكج نعاسّر ـا
  2دار الكتب المصرية_ القاهرة  ط ،االبردوني  إبراهيـ أطفيش

  ػ.1384
ه ا اث كثً اارذباألكت  األك   ل ا شمّ 

 عبداهلل أبو إسماعيؿ بف محمدأبو عبد اهلل   :ألك خ مي .7
ا ت  هااألهللامت ؿاأن مانفاألكنخذصماألكصّلحاألكنت واألكج نع

األكنعم ؼ  ناصر بف زهير محمد  ت: ألك خ ميا صّلحا أل نه،
 هػ.1422  1  دار طوؽ النجاة  طالناصر

 الممؾ عبد بف امؼ بف عمي الحسف أبو أل فا ط ؿا .8
 مكتبة  إبراهيـ بف ياسر تميـ أبو  تحقيؽ: شمحاصّلحاألك خ مي
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  ػ.1423،ا2،اطالرياض_ الرشد
 اللحاؾ بف موسى بف َسْورة بف عيسى بف محمدأبو عيسى   :ألكذمناي .9

األكذمناي (  محمد فؤاد عبد 1/2  تحقيؽ: أحمد شاكر )جت ف
(  مكتبة ومطبعة مصطفى 4/5(  إبراهيـ عطوة )ج 3الباقي ) ج

 هػ.1395  2بابي الحمبي_ مصر  ط
 عمرو بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف ا شعث بف سميماف :أ  اوأل و .10

 ِجْستانيالسٍّ  ا زدي
تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد  المكتبة  أ ياوأل و،ت فا

 العصرية_ صيدا  بيروت  بدوف طبعة.
 المصري ا زهري يوسؼ بف الباقي عبد بف محمد ألكسمق  يا .11

 وؼالرؤ  عبد طه  تحقيؽ: ن كؾاألإلن ـان طأانةىاألكسمق  ياشمح
 هػ.1424  1  طالقاهرة _الدينية الثقافة مكتبة  سعد

 التتوي ال ادي عبد بف محمدنور الديف اأبو الحسف  ألكت ويا .12
 مكتب_  السنف م  مطبوع_ ألك ت ئيات فانةىاألكت وياّ شل 

 هػ.1406  2  طحمب_ اإلسالمية المطبوعات
 بكر أبي بف الرحمف عبدجالؿ الديف   األكتل طي .13

  وهو في ا صؿ رسالة دكتورا  ألكذمناياج نعانةىاألكنغذاياق ت
  جامعة أـ مف إعداد ناصر الغريبي  إشراؼ سعدي ال اشمي

اهػ.1424القرى_ مكة المكرمة  
ألكتل طيا .14

 ألكنجوويا
 : ألكر ر  ي

 جالؿ الديف  محمد  فار الحسف 
ان جه األ ف ات ف   وهو مجموع مف ثالثة شروح: مصباح شمح

ي  ما يميؽ مف حؿ الزجاجة لمسيوطي  إنجاح الحاجة لممجدد
المغات وشرح المشكالت لمكنكوهي  قديمي كتب اانة_ كراتشي  

 بدوف طبعة.
 اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد ألكش ر  يا .15

 _الحديث دار  الصبابطي الديف عصاـتحقيؽ:  ،ألس ط ما لؿ
 هػ.1413  1  طمصر

  الحسني محمد بف صالح بف إسماعيؿ بف محمدأبو إبراهيـ   ألكص ع  يا .16
 المعروؼ با مير

 دار الحديث  بدوف طبعة وبدوف تاريم. ألكتالـ،ات ؿ
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 عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يوسؼ عمر بوأ ألك ماأل فان وا .17
 النمري

 دار  معوض عمي محمد عطا  محمد سالـتحقيؽ:  ألالتذار م،
 هػ.1421  1  طبيروت_ العممية الكتب

 بف عمي بف حمدأ :ألكعتقال ي .18
 الفلؿ أبو حجر

 الشافعي العسقالني

  دار فذحاألك  مياشمحاصّلحاألك خ مي
   بدوف طبعة.1379المعرفة_ بيروت  

 شرؼ  حيدر بف عمي بف أمير بف أشرؼ محمدأبو عبد الرحمف   ألكعظلـاأ  ويا .19
 الصديقي الحؽ 
  بيروت_ العممية الكتب دار  وأل واأ يات فاشمحاألكنع  وان ف

 هػ.1415  2ط
 اليحصبي عمروف بف عياض بف موسى بف عياضأبو الفلؿ   ألكق ضيانل ضا .20

 السبتي
انتةـ، ا ف ألئو األكنعةـ  الوفا  دارتحقيؽ: يحيى إسماعيؿ   إرن ؿ

 هػ.1419  1  طمصر _والتوزي  والنشر لمطباعة
 القزويني يزيد بف محمد أبو عبد اهلل  :أل فان جه .21

تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي  دار إحيا  الكتب   ت فاأل فان جه
 العربية_ فيصؿ عيسى البابي الحمبي  بدوف طبعة.

 المدني ا صبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ ن كؾا .22
 إحيا  دارموطأ اإلماـ مالؾ  تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي  

 هػ.1406  لبناف _بيروت العربي  التراث
  الرحيـ عبد بف الرحمف عبد محمد  العال أبو ألكن  مرف ميا .23

  بيروت _العممية الكتب ار  دألكذمناياج نعا شمحاألسّ اياذّف 
 بدوف طبعة.

 النيسابورياالقشيري الحسف أبو الحجاج بف مسمـ :نتةـ .24
األهللامت ؿاإكىاألكعوؿانفاألكعوؿا  قؿاألكنخذصماألكصّلحاألكنت و
،  _تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي  دار إحيا  التراث العربي

 بيروت  بدوف طبعة.
  الاراساني عمي بف شعيب بف أحمدأبو عبد الرحمف   ألك ت ئيا .25

ا  كت فانفاألكنجذ ى العمؼ ان  اأ    كة ت ئياألكصغمىاألكت ف
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تحقيؽ: عبد الفتاح أبو ردة  مكتب المطبوعات اإلسالمية_ حمب  
 هػ.1406  2ط

  شرؼ بف يحيى الديف محيي  زكريا أبو ألك   يا .26
 التراث إحيا  دار  ألكّج جا فانتةـاصّلحاشمحاألكن ه ج
 هػ.1392  2  طبيروت _العربي

امأل عً اارذػباذخملجاألكّولثاألكشملؼا
  الديف ناصر حمدم :ألسك   ي .27

 _اإلسالمي لمكتب  األكت لؿان  ماأّ ولثاذخملجافياألكغةلؿاإم ألء
 هػ.1405  2ط  بيروت

اخ نتً اارذباألكفقهاألكنا  يا
 رذباألكفقهاألكّ فيا 
 الشيم ابف اهلل عبد أبو الديف أكمؿ محمود  بف محمد بف محمد ألك   مذيا .28

 الرومي الديف جماؿ الشيم ابف الديف شمس
 .تاريم وبدوف طبعة دوف  بالفكر دار ألكهوألل ،اشمحاألكع  ل 

  زاد  بشياي المدعو سميماف بف محمد بف الرحمف عبداوألن واأف ويا .29
_ العربي التراث احيا  دار  ألس ّمانةذقىاشمحافياألس همانجنع
ا  بدوف طبعة وبدوف تاريم.بيروت

 العبادي الحدادي محمد بف عمي بف بكر أبواألكس لويا .30
األكقو مي،األكج  م  انخذصم انةى   1الايرية  ط المطبعة ألك لم 
اهػ.1322

 البارعي محجف بف عمي بف عثماف  الديف فار ألكسلةعيا .31
ْةِ يّْااّ  شل األكوق ئؽار ساشمحاألكّق ئؽاذ للف  لمطبعة  األكشّْ
 هػ.1313  1  طالقاهرة بوالؽ _ ا ميرية الكبرى

 ا ئمة شمس س ؿ أبي بف أحمد بف محمد ألكتمختيا .32
 هػ.1414  طبعة بدوف  بيروت _المعرفة دار ألكن ت ط،

 أحمد أبي بف أحمد بف محمد  الديف عال  بكر بوأاألكتنمق ويا .33
اهػ.1414  2  طلبناف_ بيروت العممية  الكتب دار ألكفقه ء،اذّف 

 الدمشقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد أل فان  ولفا .34
  2  طبيروت_ الفكر دار  ألكنخذ ماألكومانةىاألكنّذ ماّ شل امو

 هػ.1412



 الفهارش العاّهــــــح                               
  

 
108 

 أحمد بف مسعود بف بكر أبو الديف  ال عاألكر ت  يا .35
  2  طالعممية الكتب دار  ألكشمألئعاذمذلبافياألكص  ئعا وألئع

اهػ.1406
 الفرراني الجميؿ عبد بف بكر أبي بف عميأبو الحسف  األكنمغل   يا .36

 احيا  دار  تحقيؽ: طالؿ يوسؼ  ألكن ذويا وألل اشمحافياألكهوألل 
اتاريم.   بدوف طبعة وبدوفبيروت_ العربي التراث

 ومطبعة مكتبة  ّ لف اأ ياألإلن ـافقهافياألكن ذويا وألل انذفا .37
ا  بدوف طبعة.القاهرة_ صبح عمي محمد

 عمي بف فرامرز بف محمدانالاختم ا .38
 العربية  بدوف الكتب إحيا  دار ألسّر ـ،اغمماشمحاألكّر ـاومم
 .تاريم وبدوف طبعة

األسّر ـا .39 نجة 
األكعوكل 

 العثمانية نور الاالفة في وفق ا  عمما  عدة مف مكونة لجنة
اباغ_ كراتشي. آراـ كتب  تجارتِ  كاراانه محمد 

 محمد بف إبراهيـ بف الديف زيفا:أل فا جلـ .40
  بدوف 2  دار الكتاب اإلسالمي  طألكوق ئؽار ساشمحاألكمألئؽاألك ّم
 تاريم.

 السيواسي الواحد عبد بف محمد الديف كماؿ :أل فاألكهن ـ .41
   بدوف طبعة وبدوف تاريم.الفكر دار  ألكقولمافذح

 _ بيروت  بدوف طبعة.الفكر دار  شمحافذحاألكقولم  .42
 رذباألكفقهاألكن كريا 
 الرحمف عبد بف محمد بف محمد اهلل عبد أبو الديف شمس ألكّط باألكمُّنل يا .43

 .المغربي الطرابمسي
  3  طالفكر دار  خةلؿانخذصماشمحافياألكجةلؿان أل ب
 هػ.1412

 اهلل عبد بف محمد بف أحمد بف محمد القاسـ  أبو أل فاجسيا .44
   بدوف طبعة.ألكفقهل األكق أل لف

 عرفة بف أحمد بف محمد ألكوت قيا .45
 طبعة بدوف  الفكر دار  ألكر لماألكشمحانةىاألكوت قياّ شل 
 .تاريم وبدوف
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  أحمد بف محمد الوليد أبو :أل فامشو .46
  ألكنتذخمج اكنت ئؿا ألكذعةلؿا ألكذ جلها ألكشمحا ألكذّصلؿاألك ل ف

  بيروت _اإلسالمي الغرب دار  وآاروف حجي محمدتحقيؽ: 
 هػ.1408  2ط

 الاموتي محمد بف أحمد العباس أبو :ألكص  ي .47
انةىاألكص  يا ّ شل األكنعم ؼاألكنت كؾاسقمباألكت كؾا ةغ 

 .تاريم وبدوف طبعة بدوف  المعارؼ دار  ألكصغلماألكشمح
  يوسؼ بف القاسـ أبي بف يوسؼ بف محمد ألكع وميا .48

 هػ.1416  1  طالعممية الكتب دار  خةلؿاكنخذصما ألإلرةلؿاألكذ ج
 الصعيدي مكـر بف أحمد بف عمي  الحسف أبواألكعو يا .49

 يوسؼ  تحقيؽ: ألكم   ياألكط كبارف ل اشمحانةىاألكعو ياّ شل 
 هػ.1414بدوف طبعة    بيروت_ الفكر دار  البقاعي محمد الشيم

 محمد بف أحمد بف محمدأبو عبد اهلل   نةلشا .50
  بدوف طبعة  بيروت_ الفكر دار  خةلؿانخذصماشمحاألكجةلؿان ح

 هػ.1409
 الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف ش اب العباس بوأ ألكقمألفيا .51

( سعيد 6/ 2( محمد حجي  )ج 13/ 8/ 1  تحقيؽ: )ج ألكاخلم 
 الغرب دار( محمد بو ابزة  12-9/ 7/ 5_3أعراب  ) ج 

 ـ.1994  1  طبيروت _اإلسالمي
   عمي بف الوهاب عبد محمد أبو األ فا صم .52

ا،«أ سا فان كؾاألإلن ـ»األكنول  ان كـانا بانةىاألكنع   
_ الباز أحمد مصطفى التجارية  المكتبةتحقيؽ: حميش عبد الحؽ  

 بمكة القرى أـ بجامعة دكتورا  رسالة: الكتاب صؿ  أالمكرمة مكة
 .المكرمة

 م نا بف سالـ بف _رنيـ أو_ رانـ بف أحمد ألك فمأل يا .53
  الفكر دار  ألكقلم أل ياسلواأ ياأل فامت ك انةىاألكو أل ياألكف ألره

 هػ.1415بدوف طبعة  
 رذباألكفقهاألكش فعيا 
 عمر بف محمد بف سميماف األكُ َجْلَمِنيّا .54

انةىاألكّ لباألكخطلباأ ان اذتنىاذّف انةىاألك جلمنياّ شل 
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 .هػ1415  بدوف طبعة  الفكر دار  ألكخطلباشمح
  محمد بف يوسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ عبدأبو المعالي   ألكج ل يا .55

  تحقيؽ: عبد العظيـ محمد ألكنا باومألل افياألكنطةبا ه ل 
 .هػ1428  1  طالمن اج دارالّديب  

 حجر بف عمي بف محمد بف أحمد أل فاّجما .56
 بمصر الكبرى التجارية المكتبة ذّف األكنّذ جاإكىاشمحاألكن ه ج،

   بدوف طبعة.محمد مصطفى لصاحب ا
 العمراني سالـ بف الاير أبي بف يحيى  الحسيف بوأ أل فاأ ياألكخلما .57

 دار  النوري محمد قاسـ  تحقيؽ: ألكش فعياألإلن ـانا بافياألك ل ف
 هػ.1421  1  طجدة _المن اج

 حمزة بف أحمد العباس أبي بف محمد الديف شمس ألكمنةيا .58
   أايرة ط  بيروت _الفكر دار  ألكن ه جاشمحاإكىاألكنّذ جا ه ل 

 .هػ1404
 الديف زيف ا نصاري  زكريا بف محمد بف زكريا،اأبو يحيى :ألكت لري .59

  اإلسالمي الكتاب دار  ألكط كبام ضاشمحافياألكنط كباأت ى
 .تاريم وبدوف طبعة بدوف

 الميمنية  بدوف   المطبعةألك مول األك هج اشمحافياألك هل األكغمم  .60
 تاريم. وبدوف طبعة

 
 بف شاف  بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد  اهلل عبد أبو :ألكش فعي .61

 المكي القرشي المطمبي مناؼ عبد بف المطمب عبد
 هػ.1410  بدوف طبعة  بيروت _المعرفة دار  ألسـ

 الاطيب أحمد بف محمد الديف  شمس :ألكشم ل ي .62
 البحوث مكتب  تحقيؽ: شج عاأ ياأكف ظاّؿافياألإلق  ع

 .طبعة دوف_ بيروت  الفكر دار  والدراسات
 الكتب دار  ألكن ه جاأكف ظانع  يانعمف اإكىاألكنّذ جانغ ي  .63

 هػ.1415  1  طالعممية
 يوسؼ بف عمي بف إبراهيـ اسحاؽ أبو :ألكشلمألسي .64

_ بيروت  العممية الكتب دار  ألكش فعياألإلن ـافقهافياألكنهاب
 بدوف طبعة.
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 البرلسي وأحمد  سالمة حمدأ :ألكقةل  يا ننلم  .65
 طبعة  دوف  بيروت_ الفكر دار   ننلم اقةل  ياّ شلذ 
 .هػ1415

 البصري حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبو ألكن  مويا .66
انخذصماشمحا   األكش فعياألإلن ـانا بافقهافياألكر لماألكّ  ي
 عبد أحمد عادؿ الشيم_ معوض محمد عمي  تحقيؽ: ألكنس ي
 هػ.1419  1  طلبناف_ بيروت العممية  الكتب دار  الموجود

 شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبو ألك   يا .67
_ الفكر دار   ألكنطلعياألكت رياذرنة انعاألكنهاباشمحاألكنجن ع
 .طبعة دوف  بيروت

 لمكتب  االشاويش زهير  تحقيؽ: ألكنفذلفا ننو األكط ك لفام ض   .68
 .هػ1412  3  طعماف  دمشؽ  بيروت _اإلسالمي

 رذباألكفقهاألكّ  ةيا 
 إدريس بف حسف ابف الديف صالح بف يونس بف منصور :ألك ه ذي .69

 محمد القدوس بد  تحقيؽ: عألكنتذق عاسألواشمحاألكنم عاألكم ض
   بدوف طبعة وبدوف تاريم.الرسالة مؤسسة_ المؤيد دار  نذير

  بدوف طبعة  العممية الكتب دار  ألإلق  عانذفانفاألكق  عارش ؼ  .70
 وبدوف تاريم.

ان ذهىا شمحاألكنعم ؼاألكن ذهىاكشمحاألك هىاأ كياوق ئؽ  .71
 هػ.1414  1  عالـ الكتب  طألإلمألوألت

 محمد بف الالر بف اهلل عبد بف السالـ عبد :أل فاذلنل  .72
 مكتبة  ّ  ؿا فاأّنواألإلن ـانا بانةىاألكفقهافياألكنّمم
 هػ.1404  2  طالرياض _المعارؼ

 اهلل عبد بف الحسيف بف عمر القاسـ بوأ ألكخمقيا .73
  ألكشل   ياّ  ؿا فاأّنواألهللان واأل يانا باألكخمقيانةىانذف
 هػ.1413  بدوف طبعة  لمتراث الصحابة دار

 اهلل عبد بف محمد الديف شمس ألكسمرشيا .74
 هػ.1413  1  طالعبيكاف دار  ألكسمرشياشمح

 محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف موفؽ محمد أبو :أل فاقوألن  .75
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  1_ بيروت  طالعممية الكتب دار  أّنواألإلن ـافقهافياألكر في
 هػ.1414

 لمنشر العربي الكتاب دار  ألكنق عانذفانةىاألكر لماألكشمح  .76
  المنار صاحب رلا رشيد محمد طباعته عمى شرؼ  أوالتوزي 

 بدوف طبعة.
 هػ.1388مكتبة القاهرة  بدوف طبعة   ألكنغ ي،  .77
  سميماف بف عمي الحسف أبو الديف ال ع ألكنموأل يا .78

 التراث إحيا  دار  ألكخالؼانفاألكمألجحانعمف افياألإل ص ؼ
   بدوف تاريم.2  طالعربي

  محمد بف اهلل عبد بف محمد بف براهيـإ أل فانفةحا .79
  1  طبيروت _العممية الكتب دار  ألكنق عاشمحافياألكن وع
1418. 

 سالـ بف عيسى بف سالـ بف موسى بف أحمد بف موسى أ  األك ج ا .80
ا افقه افي اّ  ؿألإلق  ع ا ف اأّنو   تحقيؽ: عبد المطيؼ ألإلن ـ

 السبكي  دار المعرفة_ بيروت  بدوف تاريم.
اارذباألكفقهاألكظ  ميت وتً اا

ا .81  سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبو أل فاّـس
 .تاريم وبدوف طبعة بدوف  بيروت _الفكر دار  ألكنّّةىا  آلث م

ارذباأص ؿاألكفقها ألكق ألنواألكفقهل اات  عً ا
 البااري محمود بف أميف محمد :أنلما  وش ه .82

   بدوف طبعة.ألكذّملماذلتلم
  عمي بف الحسف بف الرحيـ عبد ألإلت  يا .83

 حسف محمد  تحقيؽ: ألسص ؿانةىاألكفم عاذخملجافياألكذنهلو
 هػ.1400  1  طبيروت_ الرسالة مؤسسة  هيتو

  بيروت_ العممية الكتب دار  ألك ص ؿان ه جاشمحاألكت ؿا ه ل   .84
 هػ.1420  1ط

 محمد بف أحمد بف العزيز عبد ألك خ ميا .85
 بدوف  اإلسالمي الكتاب دار  ألك سو ياأص ؿاشمحاألستمألمارشؼ
 .تاريم وبدوف طبعة
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 عمر بف مسعود الديف سعد ألكذفذ سأل يا .86
 طبعة بدوف  مصر_ صبيح مكتبة ألكذ ضلح،انةىاألكذة لحاشمح
 .تاريم وبدوف

 ب ادر بف اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد بوأ ألكسمرشيا .87
  2  طالكويتية ا وقاؼ وزارة  ألكفقهل األكق ألنوافياألكن ث م
 هػ.1405

 بف تماـ بف عمي بف الكافي عبد بف عمي الحسف أبو الديف تقي ألكت ريا .88
 يحيي بف حامد

 ا صوؿ عمـ إلي الوصوؿ من اج_ ألكن ه جاشمحافياألإل ه ج
 .هػ1416  بيروت_ العممية الكتب دار_  البيلاوي لمقالي

 الديف جالؿ بكر  أبي بف الرحمف عبد ألكتل طيا .89
 هػ.1411  1  طالعممية الكتب دار   ألك ظ ئماألسش  ه

 الطوسي الغزالي محمد بف محمد حامد أبو ألكغسألكيا .90
 الكتب دار  الشافي عبد السالـ عبد محمد   تحقيؽ:ألكنتذصفى

 هػ.1413  1ط  العممية
 الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف ش اب العباس أبو :ألكقمألفي .91

 عالـ  ألكفم ؽاأ  ألءافياألك م ؽاأ  ألمالتنىان اأ األكفم ؽ
 .تاريم وبدوف طبعة بدوف الكتب 

 بابف المعروؼ محمد بف محمد بف محمد الديف شمس اهلل  عبد أبو أل فاألكن ّقتا .92
 حاج أمير

األكهن ـاألكذقملم ا ف األكرن ؿ اذّملم انةى  الكتب دار   ، ألكذّ لم
 هػ.1403  2  طالعممية

 محمد بف إبراهيـ بف الديف زيف أل فا جلـا .93
األك عن ف ا ألك ظ ئمانةىانا باأ ياّ لف    تحقيؽ: زكريا ألسش  ه

 هػ.1419عميرات  دار الكتب العممية_ بيروت  
 رذباألكتل ت األكشمنل ا ألكنق صواث ن ً اا
 الغرناطي المامي محمد بف موسى بف إبراهيـ ألكش ط يا .94

 دار  سمماف آؿ حسف بف مش ور عبيدة أبو  تحقيؽ: ألكن ألفق ت
 هػ.1417  1  طعفاف ابف

 محمد بف عمي بف براهيـإ أل فافّم فا .95



 الفهارش العاّهــــــح                               
  

 
114 

 الكميات مكتبة  ألسّر ـا ن   جاألسقضل اأص ؿافياألكّر ـاذ صم 
 هػ.1406  1  طا زهرية

 البغدادي البصري حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبو ألكن  مويا .96
األكتةط  ل    بدوف طبعة وبدوف القاهرة_ الحديث دار  ألسّر ـ

 تاريم.
 ألكرذباألكنع صم ااذ تعً ا
لـ،ا .97 ألك غ ،ان واألكّم

 ألكمألشويا
 مصطفى ديب  القرشي  سالـ

 هػ.1427  1  دار المصطفى  ط ألكقض ءا ألك ل  تاألكون  ى
 أحمد إبراهيـ  واصؿ عال  الديف : ؾا أل  مأل لـ .98

 ـ.2003  4  المكتبة ا زهرية  ططمؽاألإلث  تاألكشمنل 
 عوض عبد اهللاأ  ا رما .99

ا  بدوف طبعة  وبدوف تاريم.ألإلتالنياألكفقهافياألإلث  تا ظ ـ
 بف حمد بف صالح بف الرحمف عبد بف اهلل عبد الرحمف عبد أبو ألكذنلنيا .100

 البساـ إبراهيـ بف حمد بف محمد
األكنمألـ ا ة غ انف األسّر ـ ،االمكّرمة ا سدي_ مّكة   مكَتبةذ ضلح

اهػ.1423  5ط
 عوض محمد بف الرحمف عبداألكجسلمياا .101

  2  طبيروت _العممية الكتب دار  ألسم ع األكناأل بانةىاألكفقه
اهػ.1424

 محسف عبد فرحاف صالحاألكجنلةيا .102
ا ا ن األكغمألن  األك فساألك شمل  انةى ا ألكج  ل ت األكّو و افي ألكن كل 

األإلتالني األكفقه افي   1  دار الكتب العممية_ بيروت  طو  ه 
اـ.2006

 عقيمةاّتفا .103
ا ألسناألما األكنخفف  األكظم ؼ اأ  اكةّو و، األكنتقط  ألكش ه ت
افقهل ا اومألت  األكّو و، اجمألئـ انةى األكنذمذ   اكةعق   ت ألكنتقط 

اهػ.1424  1  دار ابف حـز  طكت ل نق م  انةىاألكناأل باأل
 أحمد ألكّصميا .104

 هػ.1413  3  دار الجيؿ_ بيروت  طألكتل ت األكجسألئل 
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 منصور محمد منصور :ألكّف   ي .105
  مطبعة ألإلتالنياألكفقهافياألكج  ئل األكعق   افيا أثم  األكش ه ت

 هػ.1406  1ا مانة  ط
لةي .106  محمد مصطفى :ألكّس

  مكتبة دار البياف_ دمشؽ  ألكشملع األإلتالنل فياا ت ئؿاألإلث  ت
 هػ.1402  1ط

 مصطفى أحمد ألكسمق ا .107
 هػ.1418  1دار القمـ_ دمشؽ  ط ألكنوخؿاألكفقهياألكع ـ،

 عبد الكريـ :سلوألف .108
  ألكنفّصؿافياأّر ـاألكنمأ ا ألك لتاألكنتةـافياألكشملع األإلتالنل 

 هػ.1417  3مؤسسة الرسالة_ بيروت  ط
 سممة بف الممؾ عبد بف سالمة بف محمد بف أحمد جعفر أبو ألكطّ  يا .109

 المصري الحجري ا زدي
 البشائر دار  أحمد نذير اهلل عبد  تحقيؽ: نخذصماألخذالؼاألكعةن ء

 هػ.1417  2طا بيروت_ اإلسالمية
 حاتـ أميف محمد ن  و ا .110

الفكر    دارجمألئـاألكّو وا أّر نه األكشمنل ا،اومألت افقهل انق م  
 ـ.2010الجامعي_ اإلسكندرية  

 محمد رأفت نثن فا .111
 هػ.1415  2  دار البياف  طألإلتالنياألكفقهافياألكقض ئياألك ظ ـ

 محمد سميـ ألكعّ ألا .112
  ن لة مصر فياأص ؿاألك ظ ـاألكج  ئياألإلتالنياومألت انق م  

 ـ.2006  1لمطباعة والنشر  ط
 عبد القادر ن و ا .113

 باتالك دار  ألك ضعيا  كق   فانق م  ًااألإلتالنياألكج  ئياألكذشملع
   بدوف طبعة وبدوف تاريم.بيروت _العربي

 محمد عبد القادر أ  اف مسا .114
األإلتالني األكشمع افي األكج  ئي   دار الفرقاف_ عماف  ألكفقه

 ـ.2005
( دار السالسؿ_ 23_1  ) ج ألكر لذل األكفقهل األكن ت ن األس ق ؼا سألم  .115
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ا ألكشئ ف
 :ألإلتالنل 

اطمصر_ الصفوة دار مطاب ( 38_24  )ج 2الكويت  ط ،ا1،
 هػ.1427_ 1404  2( طب  الوزارة  ط45_39)

 رذباألكنع جـاألكةغ ان شمأًلاا
 سعدي أ  اّ لبا .116

اطدمشؽ _الفكر دار   ألصطالّ ًااكغ األكفقهياألكق ن س ،ا2،
  ػ.1448

 الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي ألكجمج  يا .117
 هػ.1403  1العممية_ بيروت  ط الكتب   داركذعملف تا

 القزويني زكريا بف فارس بف أبو الحسيف  أحمد ألكمألسيا .118
هاروف  دار الفكر   محمد السالـ   عبدألكةغ انق للسانعجـ

 هػ.1399
 ا نصاري قاسـ بف محمدأبو عبد اهلل   ألكمَّّصػ عا .119

ألك ألفل اانمف األ فاألإلن ـاّق ئؽاك ل فاألكش فل األكر فل األكهوألل 
 هػ.1350  1العممية  ط المكتبة،انمف األ فاّو وا شمحاألكنعم ؼ

 الفيض أبو الحسيني  الرّزاؽ عبد بف محّمد بف محّمد ألكس لويا .120
 مف مجموعة  تحقيؽ: ألكق ن ساج أل مانفاألكعم ساذ ج

   بدوف طبعة وبدوف تاريم.ال داية دار  المحققيف
 تميـ بف عمرو بف أحمد بف الاميؿ الرحمف عبد أبو ألكفمأل لويا .121

 ومكتبة السامرائي  دار إبراهيـ المازومي  م دي   تحقيؽ:ألكعلف
اال الؿ  بدوف طبعة  وبدوف تاريم.

 يعقوب بف محمد طاهر أبو الديف مجد ألكفلم ساأ  ويا .122
األكنّلط  مؤسسة في التراث تحقيؽ : مكتبحقيؽ  تألكق ن س
  8بيروت  ط والتوزي _ والنشر لمطباعة الرسالة الرسالة  مؤسسة

 هػ.1426
 الحموي ثـ الفيومي عمي بف محمد بف حمدأ ألكفل نيا .123

_ العممية لمكتبةا  ألكر لماألكشمحاغملبافياألكن لماألكنص  ح
   بدوف طبعة.بيروت

 محمد رواس  حامد صادؽ قةعجي،اق ل يا .124
 هػ. 1408  2ط  ألكفقه ءاكغ انعجـ
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 الديف جماؿ الفلؿ  أبو عمى  بف مكـر بف محمد أل فان ظ ما .125
 هػ.1414  3  طبيروت_ صادر دار  كت فاألكعمب

 ألس ّ ثا ألكو مل تاا:ألكّ ويانشم
 عبد الغني خل طا .126

األإلتالـ افي   بحث منشور في مجمة البحوث اإلسالمية  ألكّو و
الرئاسة العامة إلدارات    مجمة دورية تصدر عف197  ص: 9ع: 

 البحوث العممية واإلفتا  والدعوة واإلرشاد.
 تركي بف مصمح ألكمشلوا .127

انق م  ا اومألت  األك ضعل  ا ألكق أل لف األكشملع  افي ا  كس   ألإلقمألم
  رسالة ماجستير  بإشراؼ: د. عمي محمد حماد  جامعة ذط لقل 

 هػ.1425نايؼ العربية لمعمـو ا منية  
 عثماف جمعة :ضنلمل  .128

األإلتالنل  األكشملع  افي  البحوث   بحث منشور في مجمةألكّّؽ
 الرئاسة عف تصدر دورية مجمةا 349  ص: 40ع:  اإلسالمية 

 واإلرشاد. والدعوة واإلفتا  العممية البحوث إلدارات العامة
 حمد بف عمي ألكةّلوألفا .129

انق م   اذط لقل  اومألت  األكّمأل   اكجملن  األكنع صم  رسالة   ألكص م
لايؿ  جامعة نايؼ ا ماجستير  بإشراؼ: د. عبد اهلل محمد أبا

 هػ.1432العربية لمعمـو ا منية  الرياض  
األكث  يانشمااألكن ألقعاألإلكرذم  ل ا

ا .130 ار مي امألشلؿ انمرس االفمسطيني لحقوؽ اإلنساف ومتابعة العدالة الدوليةن قع
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=18058 

)االتتساز: الوفهىم واألسثاب والعالج( تقلن الذكتىرج ًىال العيذ، علً هىقع  محاضرة بعنوان: .131

 http://nawalaleid.com/cnt/lib/768ًىال العيذ 

)التعريف تالوخّذراخ( هٌشىر علً هىقع غراش  بعنوان: مقال .132

http://ghiras.net/meningofdruge/whatgruge.htm 
في هىسىعح الولك عثذ هللا تي عثذ العسيس العرتيح للوحتىي الصحي تعٌىاى  موضوع منشور .133

 https://www.kaahe.org/health/ar/956-all.htm1) الجورج الخثيثح( 
األكع كني؛ .134 األكصّ  هىقع    إليذز تعريفَ وأعراضَ( هٌشىر علًهىضىع تعٌىاى ) ا ن قع

 health-https://www.webteb.com/generalا  موق  الصحة العالميوية طة

    

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=18058
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=18058
http://ghiras.net/meningofdruge/whatgruge.htm
http://ghiras.net/meningofdruge/whatgruge.htm
https://www.webteb.com/general-health
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األكصفّ األكن ض عاـ
 جاألإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوألء،،، .1
 داشرما ذقولم،،، .2
 1انةخصاألك ّثا  كةغ األكعم ل  .3
 2األإل جةلسل نةخصاألك ّثا  كةغ ا .4
 3األكنقّون  .5
األكمج عانفاألإلقمألما ص مها أ  ألنه. .6  8األكفصؿاألس ؿاانفهـ 
األكمج عانفاألإلقمألم. .7  9األكن ّثاألس ؿاانفهـ 
 9 أواًل: تعريؼ الرجوع. .8
 9 ثانيًا: تعريؼ اإلقرار .9
 16    شروط اإلقرار .10
 30 الفرؽ بيف اإلقرار والش ادة. .11
 31 ثالثًا: مف وـ الرجوع عف اإلقرار. .12
 33األكن ّثاألكث  يااص ماألكمج عانفاألإلقمألم. .13
 33 أواًل: الرجوع عف اإلقرار باعتبار التصريح وعدمه. .14
 33 ثانيًا: الرجوع عف اإلقرار باعتبار التسبب وعدمه. .15
 34 ثالثًا: الرجوع عف اإلقرار باعتبار داوؿ االستثنا  عميه. .16
 34 جوع عف اإلقرار باعتبار وقت الرجوع.رابعًا: الر  .17
 35 اامسًا: الرجوع عف اإلقرار م  وجود البينة. .18
 37األكن ّثاألكث كثااأ  ألعاألكمج عانفاألإلقمألم. .19
 37 أواًل: الرجوع عف اإلقرار في حؽ مف حقوؽ اهلل الاالصة. .20
 38 حقوؽ العباد الاالصة.ثانيًا: الرجوع عف اإلقرار في حؽ مف  .21
 39 ثالثًا: الرجوع عف اإلقرار فيما اشتمؿ عمى الحّقيف. .22
 42األكفصؿاألكث  يااأثماألكمج عانفاألإلقمألمافلن ار فاّقً اهللاذع كى. .23
 43األكن ّثاألس ؿااأثماألكمج عانفاألإلقمألماق ؿاألكّرـ. .24
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