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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
وصحبه  ،وآله ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
 وبعد:

فإإإمن مإإإن ال إإإرورال الجمإإإا اليإإإب جإإإاضل ال إإإر ع  بح   إإإا  إإإرورة ح إإإ  
األعراض، وفب هإاا الممإان الإاخ اجيلفإل فألإه األمإم ببع إ ا اني إر فإب   يإر مإن 

جاضهم مإن الإبالد البرةألإ ، وهإو اه إرا  علإى المنإا عإن  ،بالد المسلمين سلوك م ين
 ،فر قإإإ  البيلإإإ  والجدألعإإإ ، ون إإإررا للحاجإإإ  لدراسإإإ  هإإإا  المسإإإ ل  مإإإن الناحألإإإ  ال ق ألإإإ 

 فقد عممإل علإى  يابإ  بحإ  فإب الإك بعنإوان: ؛الحد الميريب علي او  ،وةألان ح م ا
 .يةاإلكراه على الزنا غيلة )التخدير نموذًجا( وتطبيقاته القضائ

 أسباب اختيار الموضوع:
 وناقش جمألع جوانبه. ،أننب لم أجد من بح  هاا المو وع - 1
رغبإإ  الباحإإ  فإإب جمإإع مسإإاوض هإإاا المو إإوع، ودراسإإ  اليفبألقإإال الق إإاوأل  الميعلقإإ   -2
 به.

)اتلخدير نموذًجا( يلة اإلكراه ىلع الزنا غ
 وتطبيقاته القضائية

 : إعداد
 المطرودي بن عبد الله عادلد. 
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 أهداف الموضوع:
ويسإإإلألل ال إإإوض علإإإى اه إإإرا  بواسإإإف   ،بألإإإان صإإإورة اه إإإرا  علإإإى المنإإإا غيلإإإ  - 1

 اليجدير.
لحاق ا ب قرب الحدود  ب را ب ا. ،بألان اريباط ها  النامل  بالحدود ال رعأل  - 2  وا 
 ،ورجإا  النألابإ  ،والق إاة ،إ راض الم يب  ال ق أل  بدراس  مسإ ل  ألحياج إا ال ق إاض - 3

 ونحوهم.
 الدراسات السابقة:

وسإإإجالل الرسإإإاوض  ،وقواعإإإد المعلومإإإال ،بعإإإد البحإإإ  فإإإب ف إإإارا الم يبإإإال
وةألان إإإا علإإإى  ،ل علإإإى بعإإإض األبحإإإا  فإإإب بعإإإض جموألإإإال المو إإإوعوق إإإ العلمألإإإ 

 النحو اآليب:
دراسإإ  فق ألإإ ، إعإإداد: د. هنإإد بنإإل عبإإد العم إإم بإإن بإإام، وهإإب رسإإال   :اليجإإدير – 1

د يإإورا  فإإب قسإإم ال قإإه ب لألإإ  ال إإر ع  بجامعإإ  اهمإإام محمإإد بإإن سإإعود اهسإإالمأل ، 
مفلبرإا بعنإوان: اليجإدير  - وفق إا ه -هإإ، وقإد و إعل الباح إ  1433نوق ل عام 

وعالقيه بالحراب ، وناق ل فألإه باجيصإار مسإ ل  ادعيإداض  ،لالعيداض على األعراض
 .على العرض يحل ي  ير المجدر

وبح إإإب يجيلإإإل عإإإن البحإإإ  المإإإا ور فإإإب أمإإإور   يإإإرة، من إإإا: النيإإإاو  اليإإإب 
الناملإإ ،  وأدلي إإا، ويوصإإيل هإإا  ،ويجر ج إإا ،يوصإإلل إلي إإا، وأسإإلوب بحإإ  المسإإ ل 

مما يجعإض البحإ  ييصإل  ؛وبح  األصو  اليب يجرج علي ا، واليفبألقال الق اوأل 
 إن  اض ه. -بالجدة واه اف  فب ها  المس ل  

 عدد من األبحا  اليب  يبل فب مو وع ادغيصاب، ومن ا: - 2
ادغيصإإاب وأح امإإه فإإب ال إإر ع  اهسإإإالمأل ، د. يوسإإل العفاألإإا، مجلإإ  مجمإإإع  -

 .11هسالمب، العدد ال قه ا
جر مإإ  ادغيصإإاب فإإب ال قإإه والقإإانون، د. عمإإر محمإإد حامإإد. مجلإإ  مجمإإع ال قإإه  -

 .7اهسالمب، العدد 
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إ بال جر م  ادغيصاب بالقراون المعاصرة، د. يوسل الم وا، مجل  الدراسإال  -
 .1الفبأل  ال ق أل ، العدد 

على المنا؛ ل إن هإاا وها  األبحا  وغيرها ا يرك مع ا فب أصض ف رة اه را  
البح  يجيلل من ناحأل  أن مو وعه ير إم علإى اه إرا  علإى المنإا غيلإ  ياليجإدير 

ا(، ف و ير م على صورة معين  من ادغيصاب ل ا حادل مينوع  يسيدعب  ،نمواجر
 الدراس  والن ر ال ق ب الجاص.

 منهج البحث:
ومن أبرم سإمايه  ،ايبعل فب هاا البح  المن   الميبع فب م ض ها  األبحا 

 ما أل يب:
إا قبإض بألإان ح م إا؛ ليي إص المقصإود  -1 يصو ر المس ل  المراد بح  ا يصإو ررا دقألقر

 من دراسي ا.
إاا  انإإل المسإإ ل  مإإن موا إإع ادي إإاه ا إإرل ح م إإا بدليلإإه مإإع يو يإإ  ادي إإاه مإإن  -2

 م انه المعيبرة.
 إاا  انل المس ل  من مساوض الجالف ايبعل اآليب:  -3
 وبع  ا محض اي اه. ،إاا  انل بعض الصور محض جالف ،حر ر محض النماعي -أ

 ا ر األقوا  فب المس ل ، وةألان من قا  ب ا من أهض العلم. -ب
مإع بألإان مإا يألسإر الوقإوف علألإه مإن  ،ادقيصار على المااهب ال ق ألإ  المعيبإرة -ج

اا لإإإم أقإإإل علإإإى المسإإإ ل  فإإإب أحإإإد المإإإااهب سإإإل  ل في إإإا أقإإإوا  السإإإلل الصإإإالص، وا 
 مسلك اليجر  .

 يو ي  األقوا  من  يب أهض الماهب ن سه. -د
وا إر مإا يإرد  ،مع بألان وجه الددلإ  –حسب اهم ان  –اسيقصاض أدل  األقوا   -هإ

 والجواب عن ا. ،علي ا من مناق ال
 إن وجدل. -اليرجألص مع بألان مبررايه، وا ر  مرة الجالف  –و 



 (99العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-450- 

  فإإإب البحإإإ ، والرجإإإوع إلإإإى المراجإإإع المناسإإإب  ادعيمإإإاد علإإإى المراجإإإع األصإإإيل -4
 ليصور النوام  والق األا المسيجدة.

 و ع جايم  للبح  ي يمض على ملجص له مع أبرم النياو  واليوصألال. -5
 .و ع ف را للمصادر والمراجع -6

 خطة البحث:
 ويم يد، و ال   مباح ، وجايم . ،أل يمض البح  على مقدم 

مو إإوع، وأسإإباب اجيألإإار ، وأهإإداف المو إإوع، والدراسإإال وفي إإا: أهمألإإ  ال المقدمةةة:
 السابق ، ومن   البح .

 وفأله:  ال   مفالب: التمهيد:
 : المراد باه را  على المنا.المطلب األول
 : المراد بالبيل .المطلب الثاني
 : المراد باليجدير وعالقيه باه را .المطلب الثالث

 المبحث األول: اإلكراه على الزنا.
 بحث الثاني: اإلكراه على الزنا غيلة باستخدام التخدير.الم

 المبحث الثالث: تطبيقات قضائية.
 وفي ا أهم النياو . الخاتمة

 .المراجعالمصادر و فهرس 
إإا لوج إإه ال إإر م ،والقبإإو  ،اليوفيإإ  -عإإم وجإإض-وأسإإ   ه   ،وأن يجعلإإه جالصر

 موجبرا لمر ايه ودجو  جنال النعألم.
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 التمهيد
 :الزنا على باإلكراه المراد ول:األ  المطلب

 جالف وهو ال ر ، من " ر "، ال ال ب ال عض من مصدر :اللغة في اإلكراه
 .(1)والمحب  الر ا

 أخ: .ُ ر  على قمل ألقا : الم ق ، ألعنب فال م و م ا، ،ال اف ب يص وال ر 
 .(2)فعله أل ر  ما ي ليل :وبال يص م ق ، على

 حمليه :أو ق ررا، علأله حمليه :إ راهرا األمر على وأ رهيه اهجبار، :واه را 
 .(4)الك على ف  رهل ،َنْ س ا ُغِصبل فالن : واسُيْ ِرَهل .(3)أل رهه  بض على

ا،   يرة بيعر  ال ُعرِ ف فقد والفقهاء األصوليين عند اإلكراه وأما  من ا: جدر
 يجيار د ،فعض أو ،قو  من ير ا  د ما على البير حمض :األول التعريف
 .(5)ون سه يرك لو مبا ريه
 لو مبا ريه يجيار ود ،ير ا  د ما أل عض أن على البير حمض :الثاني التعريف

 .(6)لالجيألار د ،للر ا ماُمعد فأل ون  ؛ون سه جلب
 أولى ف و وأو ص، ،أ مض ال انب اليعر ل أن - أعلم وه - أل  ر والاخ
 بادجيألار.
، ،يمنب ،الرجض نىم  وأُلقصر، ،أُلمد ف و لغة الزنا وأما  ومناض مقصور، منىر

                                                 

 (.432 - 17/430(، لسان العرب دبن من ور ي5/172ين ر: مقايألا اللب  دبن فارا ي (1ي
، ومن اللبو ين 161، وفلب  الفلب  للنس ب 99ين ر: المراجع السابق ، وأنألا ال ق اض للقونوخ  (2ي

 من د يرى الي ر   بين ال يص وال م.
(، وفلب  الفلب  2/532المنير لل يومب ي، والمصباح 269ين ر: مجيار الصحاح للرامخ  (3ي

 .161للنس ب 
 (.36/487، وياج العروا للمةيدخ ي1252ين ر: القاموا المحألل لل يرومآبادخ  (4ي
 (.2/206ين ر: اليقر ر واليحبير دبن أمير حاج ي (5ي
 (.2/390ين ر:  رح اليلوألص على اليو ألص للي يامانب ي (6ي
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 .(1)ال ي  :المناض وأصض ،َ َمنى ومنى ،مماناة ،ومانى المرأة. و الك ممدود،
 .(2) ب   ود ملك غير فب المحرم بالوطض المحرم ال رج اني اك :واصطالًحا

 فب وهو بادغيصاب، المعاصر ن لسان فب ألعرف ما هو الزنا على واإلكراه
 وغصبه ،منه غصبه ألقا :  لمرا، ال بض أجا والبصب َغَصَب، نم افيعا  اللب 
 م له. وادغيصاب ق ر ، ال بض: على فالنرا وغصب علأله،

 البير ما  أجا وهو الب ب، ا ر الحدي  فب "وي رر العرب: لسان وفب
 فاسيعار   رهرا، واقع ا أنه أراد :"نفسها غصبها أنه" الحدي : وفب وعدوانرا،  لمرا

 .(3)للجماع"
 من ا: ميعددة، صور له المعاصر ممننا فب المنا على واه را 

 وفعض ،األن ار عن بعيدة أما ن إلى ب ن والاهاب ،بالقوة النساض اجيفاف - 1
 ب ن. ال اح  

 النساض. واغيصاب ،المنام  على المسلص السفو - 2
  م ،غيرها أو ،السحر أو ،اليجدير فر   عن إ عافه أو ،ال عور إاهاب - 3

 ال اح  . فعض
 على للمرأة الرجض إ را  عن الحدي  البح  ب اا فالمقصود حا   ض وعلى

 بعد واليسلل ،واهحساا ال عور بماهاب ح مرا أو واليجو ل، بالي ديد حقألق  المنا
 المنا. باري اب الك

                                                 

 - 38/225(، ويإإاج العإإروا للمةيإإدخ ي360 - 14/359ور يين إإر: لسإإان العإإرب دبإإن من إإ (1ي
226.) 

(،  إإإإإإإإرح مني إإإإإإإإى اهرادال 4/125(، وأسإإإإإإإإنى المفالإإإإإإإإب ي9/241ين إإإإإإإإر: الإإإإإإإإاجيرة للقرافإإإإإإإإب ي (2ي
 (.3/343ي
 (.1/648لسان العرب ي (3ي
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 :بالغيلة المراد الثاني: المطلب
 الباول  قليض وفالن ،البافن الحقد :والباول  الجدألع ، :اللغة في الغيلة

 :أخ .غيل  فالن وُقِيض وادغيألا ، ،الجدألع  بال سر: والبيل  ال ر، :أخ .والمبال 
 فب فالبيل  قيله، إلأله صار فماا ،مو ع إلى به فياهب ،يجدعه أن وهو جدع ،
 .(1)أل عر ود ،ألعلم د حي  من ال ر إألصا  :العرب  الم

 البيل ، قيض وألسمونه ،القيض فب يل الب يرد ما أ  ر الفقهاء استعمال وفي
 أو ،بييرا فيدجله ،إنسانرا يجدع  الاخ ،ِغرة على القيض هو ال ق اض لدى ويعر  ه

 .(2)ماله وأل جا ،فألقيله ،نحو 
 ماله، أجا على إنسان قيض فب ألحيا  الاخ وهو  المحارب، المبيا  وقيض:

ن  ،سمرا ف فعمه ، رس فب صحبه أو ،بييه علأله دجض ل ن ،السالح أل  ر لم وا 
ا فألقيض ،فقيله ا د ،حدر  .(3)قودر

 الما ، ألجا سررا الن وا ألقيض  ان إاا "وأما يألمأل : بن اهسالم  يخ وألقو 
 وأجا ،قيل م من م بقوم ان رد فماا السبيض، ألبناض أل ر ه جان فب يجلا الاخ م ض

 ،فألقيله ،لكا نحو أو ،فب أو ،لجألاف  ألسي جر  من منمله إلى يدعو أو أموال م،
 .(4)غيل " القيض ألسمى وهاا ماله، وأل جا

 ما على ادعيداض فب البيل  - المال أل   بعض - ال ق اض بعض وألسيعمض
ا الن ا دون   الحيل . وجه على  ان إاا ،ال روج أو األفراف من أأل ر

 قفع ومن الن ا، فب  البيل  األفراف فب "والبيل  الجليض: مواهب فب جاض
 ييوب أن إد لإلمام والح م ،له قصاص فال ؛البيل  وجه على عينه  فق أو ،رجض يد

                                                 

(، والقإإإاموا 2/142(، وم إإإاره األنإإإوار للقا إإإب عألإإإاض ي6/16ين إإإر: المح إإإم دبإإإن سإإإيد  ي (1ي
 (.513 - 11/512، ولسان العرب ي1040المحألل 

 (.6/32ين ر: مفالب أولب الن ى للرحيبانب ي (2ي
 (.7/436ين ر: الجامع ألح ام القرآن للقرفبب ي (3ي
 (.28/316بن يألمأل  يمجموع فياوى  يخ اهسالم  (4ي
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 .(1)القصاص" فأله فأل ون  ؛علأله ألقدر أن قبض
 المدون  فب وقع ما ليدجض ،عقض إاهاب "أو عرف : ابن حدود رح  فب جاض

 .(2)محارةون" أموال م لأل جاوا ،السأل ران الناا ألسقون  الاين والجنَّاقون  :قول ا من
 الك أل علون  بض ،و    اوخ  أل ونوا د أن "ال انب مأل :يأل بن سالماه  يخ قا 

، غيل    ما ،غيل  المحارب ف اا أ رهوها، المرأة عندهم صارل إاا حيى واحيألادر
 .(3)السدخ..." قا 

 والي اصيض ل البي فب المال أل  يوسع أن - أعلم وه - للباح  أل  ر والاخ
اأ  ال يجعلون  ألن م الك فب ا روها اليب    ير فب بالحراب  قون او لح ،جاص  ح امر
 غيل ، ببير أو ،غيل  ادعيداض بين أل رقون  د الاين الجم ور بجالف ،الصور من

 لألا مأ ،غيل  أ ان سواض مفلقرا، القصاص م الر  الجم ور عند العمد القيض فموجب
 د ،احدر  فألقيض ،الحراب  قبيض من غيل  القيض يجعلون  المال أل  بينما غيل ،

ا  الحن أل ، :الجم ور لدى البيل  حو  الي اصيض من   يررا يجد د ولالك .(4)قصاصر
 والحنابل . وال افعأل ،
 فب البيل  يفبألقال من يعد اليب الق األا من   يررا نرى  المعاصر الواقع وفب

 أو ،اليجدير فر   عن غيل  العرض على ادعيداض م الر  فنجد ،دون ا وفألما ،الن ا
ا ونجد السحر، أو ،المبنافألسب مالينوأل  أ ناض المر ى من األع اض سرق  أأل ر

 السحر. ي  ير يحل األموا  سرق  و الك اليجدير، يحل وهم ،العملألال

                                                 

 (.9/6(، و ن ر: منص الجليض لعلألش ي6/233مواهب الجليض للحفاب ي (1ي
 (.23 - 13/22بن يألمأل  يسالم مجموع فياوى  يخ اه (2ي
(، 4/348، و ن إإر: حا إإأل  الدسإوقب علإإى ال إإرح ال بيإإر ي507 إرح حإإدود ابإإن عرفإ  للرصإإاع  (3ي

 (.2/203وال وا ه الدوانب ي
(، والبألإإان واليحصإإيض دبإإن ر إإد 4/382ين إإر: الحجإإ  علإإى أهإإض المدينإإ  لمحمإإد بإإن الحسإإن ي (4ي
 - 11/460(، والمبنإإب ي7/349واألم لل إإافعب ي(، 8/3(، و إإرح الجر إإب علإإى جليإإض ي16/373ي

 (.182 - 11/180(، والمحلى ي461
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 :باإلكراه وعالقته بالتخدير المراد الثالث: المطلب
 واسيرجاض، ،و سض ،فيور عرا  إاا :جدرا َجَدر من :اللغة في التخدير

 األسد وجدر فيورها، :العين فب والجدر الم ب، من واميناع ا ،الرجض  قض :والُجْدرة
  بض عن بصررا منع  بض و ض مجدر، جادر ف و ،يجرج أل ن لم إاا :عر نه فب
 .(1)مجدر والليض أجدر ، فقد

 - مؤقيرا - األجرى  األحاسألا وبعض األلم إاهاب :االصطالح في والتخدير
 .(2)معين  أدوأل  بواسف 

 بو ع والك جراوم م، دري اب المجرمين بعض اسيجدمه األدوأل ب واليجدير
  م ومن وعأله، ال جص لأل قد ؛الك ونحو  راب أو فعام فب المجدر من  بض

 ،ع و   أو ،لما  سرق  أو ،عرض اني اك من أل اض ما فعض المجرم هاا ألسيفألع
 الك. ونحو

 إ را   وف واجيألار  علمه دون  وجدع  غيل  إنسان على وقع إاا واليجدير
 أو ،(3)يحمض اليب  اآلل  وألصبص وقدريه، إراديه وألسلبه ، عور  أل قد  ألنه ملجئ؛
 .(4)ف يل ه ما  أو ،فقيله إنسان على  اه  من ألقب  من

اا  غير اه را  من ف اا يجدر  مادة لييناو  ونحو  ب رب ال جص ُأ ر  وا 
 بالك. معاور وهو ،الملجئ

                                                 

(، 233 - 4/232(، ولسإإإإإان العإإإإإرب ي160 - 2/159ين إإإإإر: مقإإإإإايألا اللبإإإإإ  دبإإإإإن فإإإإإارا ي (1ي
 (.7/119وي ايب اللب  لألمهرخ ي

و  ،189ين إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر: الموسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوع  الفبألإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ال ق ألإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ، د. أحمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإد  نعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإان  (2ي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1. 

(، واهب إإإاج فإإإب  إإإرح المن إإإاج 393 - 4/391ين إإإر:   إإإل األسإإإرار  إإإرح أصإإإو  البإإإمدوخ ي (3ي
(، و إرح ال و إب المنيإر دبإن النجإار 1/194(، و رح مجيصر الرو   للفإوفب ي2/415للسب ب ي

 (.4/64(، وا عالم الموقعين دبن القألم ي1/509ي
 (.1/194جيصر الرو   للفوفب يين ر:  رح م (4ي
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 قدريه سلب إلى اه را  اني ى من أل لل د"و  المنير: ال و ب  رح فب جاض
 القدرة سلب إلى اه را  اني ى إاا الجبض: قا ب ابن قا  يحمض.  آل  صار حيى

  رب على أ ر   من بالس ر، ُعِار من وأما م لل... غير ف اا وادجيألار
ا آ ض   أل لل د و اا به... المعاور س ر  حا  فب م لل غير فمنه ؛المس ر  بنجر
 .(1) لأله..."ع ومبمى

                                                 

 (.510 - 1/509ين ر:  رح ال و ب المنير لل يومب ي (1ي
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 األول المبحث
 الزنا على اإلكراه

  خلُّٱ يعالى:- قا  ،(1)المسلمين باي اه محرم ،ب ع أمر المنا على اه را 
  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل
  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه  ىه  جهمه
ٍّ   ََّّ (2). 

 .(3)َّمك   لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىثُّٱ يعالى:- وقا 
 ف يل الفرفين، بر ا يجرخ  الاخ المنا فب وهاا   يرة، هاا فب والنصوص

 وا  اع  ،اليروألع من الك ألحد ه لما علأله؛ اه را  قبص المنا قبص إلى ان م إاا
 ؛النساض لدى جاص  الك، من اليحوط وصعوب  أعرا  م، على الناا بين الجوف

 لنا ه نس   اه را ، اها درض على القدرة وعدم ،ال عل من علي ن ألبلب لما
ا وفأله العافأل ، وللمسلمين  على سيجاف المرأة ألن السبيض؛ قفع من  اوب  أأل ر

 حق ا. فب الفر   فينقفع ؛والحاجأل  ال رور   مصالح ا ق اض من ويمينع ،ن س ا
 يعالى:- قا  علأله،  بض فال الم َر  وأما الم ِر ، على الك فب والمؤاجاة

 .(4) َّىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يمُّٱ
اا  بالقو  اليم يد من بد فال الب ع  الجر م  ها  عقوب  عن الحدي  أردنا وا 

 :فق ألرا يوصأل  ا فب ايجاهين لل ق اض ب ن
نما ،اليوصيل فب أ ررا لإل را  يجعلون  ود ،المنا من أن ا :األول االتجاه  يرةفون  وا 

                                                 

 .160ين ر: اهجماع دبن المنار  (1ي
 .69 - 68سورة ال رقان، آأل :  (2ي
 .285سورة اهسراض، آأل :  (3ي
 .119سورة األنعام، آأل :  (4ي



 (99العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-458- 

 .(1) ان ص   أخ على المحرم ال رج باني اك الح م
 ون ر ،اليروألع من في ا لما األرض؛ فب واهفساد الحراب  من أن ا :الثاني االتجاه
 .(2)السبيض وقفع ،الناا بين الجوف

 أفعا  من المصفلص هاا أل مله وما ،الحراب  م  وم عن مي رع  المس ل  وها 
 الحراب  قصر ال ق اض من يرى  فمن علأله، الميريب  والعقوب  الوصل هاا يسيح 

 األعراض على ادعيداض يدجض د فمنه وم ابرة مجاهرة الما  ألجا عيداضاد على
 على ادعيداض لأل مض الحراب  م  وم يوسألع يرى  منو  الحراب ، حد فب واه را  بالقوة

جاف  ،واألموا  ،واألعراض ،الن وا  يجعض فمنه ؛وال و ى الاعر ون ر السبيض، وا 
 .(3)الحراب  من المنا على اه را 

 على العلماض بين جالف محض المنا على اه را  عقوب  فمن الك حرري إاا
 قولين:
 .عقوةي ا وألسيح  ،الحراب  من المنا على اه را  نإ األول: القول

 

                                                 

(، و إرح 12/359، والبألإان للعمرانإب ي(2/754ين ر: ال داألإ   إرح بداألإ  المبيإدخ للمرغينإانب ي (1ي
 (.375، 3/247مني ى اهرادال للب ويب ي

 .582ين ر: ال افب دبن عبد البر  (2ي
، ومإإإنص الجليإإإض لعلإإإألش 582(، وال إإإافب دبإإإن عبإإإد البإإإر 7/9ين إإإر: بإإإداوع الصإإإناوع لل اسإإإانب ي (3ي
(، وحوا إإب 5/498ي(، ومبنإإب المحيإإاج لل إإرةينب 4/154(، وأسإإنى المفالإإب لألنصإإارخ ي9/335ي

(، و  إإإاف 5/153(، وحا إإإأل  الجمإإإض علإإإى  إإإرح المإإإن   ي8/4ال براملسإإإب علإإإى ن األإإإ  المحيإإإاج ي
(، والمحلإإى دبإإن حإإمم 6/251(، ومفالإإب أولإإب الن إإى للرحيبإإانب 150 - 6/149القنإإاع للب إإويب ي

يجنا د. عبإد (، ولليوسع فب م  وم الحراب  وما يي رع عنإه ين إر: الحرابإ  دراسإ  مقارنإ  ل إ12/274ي
، والقإإإو  بقصإإإر الحرابإإإ  علإإإى ادعيإإإداض ألجإإإا األمإإإوا  هإإإو مإإإاهب الحن ألإإإ  110 - 77ه الر إإإيد 

 وال افعأل  والحنابل ، والقو  بيوسألع م  وم ا هو ماهب المال أل  وال اهر  . ين ر: المراجع السابق .
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   يخ ،الحنابل  وبعض ،(2)ال افعأل  وبعض ،(1)المال أل  أ  ر ماهب وهو
 ،العصر هاا اضفق   بار من جماع  واجيار  ،(4)وال اهر   ،(3)يألمأل  بن اهسالم
 قرار صدر وبه ،(6)مهرة أبو محمد وال يخ ،(5)ال يخ آ  إبراهألم بن محمد  ال يخ

 .(7)السعودأل  العرةأل  الممل   فب العلماض  بار هيو  من
 فمن المانب، معامل  الم ِر  وألعامض ،المنا من ألعد المنا على اه را  نإ الثاني: القول
د الرجم، فحد  محصنرا  ان  ،(8)الحن أل  ماهب وهو واليبر ب، لدفالج وا 

 .(10)والحنابل  ،(9)وال افعأل 

                                                 

(، وحا إإإأل  4/348ي، وحا إإإأل  الدسإإإوه علإإإى ال إإإرح ال بيإإإر 582ين إإإر: ال إإإافب دبإإإن عبإإإدالبر  (1ي
(، ومإإإنص 4/491(، وحا إإإأل  الصإإإاوخ علإإإى ال إإإرح الصإإإبير ي8/104العإإإدوخ علإإإى  إإإرح الجر إإإب ي

 (.9/335الجليض لعلألش ي
(، وحوا إإإإإب ال إإإإإروانب والعبإإإإإادخ علإإإإإى يح إإإإإ  المحيإإإإإاج 8/4ين إإإإإر: ن األإإإإإ  المحيإإإإإاج للرملإإإإإب ي (2ي
 (.9/157ي
 (.22 - 13/21ين ر: مجموع فياوى  يخ اهسالم ابن يألمأل  ي (3ي
  (.283، 12/281ين ر: المحلى ي (4ي
(، وهإو الم  إوم 29 - 12/28ين ر: فياوى ورساوض سماح  ال يخ محمإد بإن بإراهألم آ  ال إيخ ي (5ي

دراسإ   :رحمه ه، ونسب هاا الرأخ له أأل ار  يجنا د. عبده الر يد فب رسال : الحراب -من  المه 
 هإ.21/6/1379، ويار خ 365إمارة الر اض بعدد  ، بناض على جفاب وج ه ال يخ إلى94مقارن  

 .140ين ر: الجر م  والعقوب  فب ال قه اهسالمب، محمد أبو مهرة  (6ي
 .77 - 75، 12ين ر: مجل  البحو  اهسالمأل  العدد  (7ي
(، حا إإإأل  ابإإإن عابإإإدين 91 - 7/90(، وةإإإداوع الصإإإناوع ي9/195ين إإإر: المبسإإإوط للسرجسإإإب ي (8ي
 (.4/113ي
(، 364 - 7/363، ورو إإإإإ  الفإإإإإالبين للنإإإإإووخ ي17/298ر: ن األإإإإإ  المفلإإإإإب للجإإإإإو نب يين إإإإإ (9ي

(، 8/4(، وحوا إإإب ال براملسإإإب علإإإى ن األإإإ  المحيإإإاج ي499 - 5/498ومبنإإإب المحيإإإاج لل إإإرةينب ي
 (.5/153وحا أل  الجمض على  رح المن   ي

 - 6/149اع ي(، و  إاف القنإ6/364(، و رح المر  إب ي10/155ين ر: ال رع دبن م لص ي (10ي
150.) 
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 والمناقشات: األدلة
 أل يب: بما الحراب  من المنا على اه را  ب ن القاولون  اسيد 

  رت  يب  ىب  نب  مب   زب ُّ يعالى:- قوله األول: الدليل

  ىف   يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت

  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  مل   يك  مكىك  لك  اك  يق  ىق  يف

 َّ ىن  نن
(1). 

 مريبف  ال ديدة العقوب  ها  جعض -وجض عم - ه أن االستدالل: وجه
 ميحق  األمر وهاا بال ساد، األرض فب والسعب ،ورسوله ه محارة  هو ،بوصل

فساد ،ول ر عيه -وجض عم- هلل محارة  ف و عرا  م،أ  على الناا مبالب  فب  وا 
جاف  م ، الجر  ها  باري اب األرض فب  .للمجيمع وا 

ا ؛السالح بم  ار الفر   إجاف  ير د أن إد الل م» القرفبب: قا   للبلب  قصدر
 معنى فب هاا دجض وقد األموا ، أجا من وأقبص المحارة ، أفحش ف اا ال روج، على
 .(2)« َّ ىت   نت  مت  زت  ُّٱ يعالى:- قوله

  جس  مخ  جخ   مح  جح  مج  حج  مث  ُّٱ يعالى:- قا  الثاني: الدليل
   جعمع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص   حص  مس  خس  حس

  حل  مكجل  لك  خك  حك   جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ
 َّ  جم  هل  مل  خل

(3). 
  ان الن اه أن لالسل بعض عن العلماض من جماع  نقض االستدالل: وجه

 أوجه:  ال   على
 أن ألسيحيون   انوا وهؤدض وأم اله، سلو  بن أبب بن ه عبد ن اه م ض ن اه :األول
ن به، عملوا وجدو  فماا أن س م، بالك ألصونون  ،المنا أل يوا  ييبعو . لم يجدو  لم وا 

                                                 

 .33سورة الماودة، آأل :  (1ي
 (.7/444الجامع ألح ام القرآن للقرفبب ي (2ي
 .62 - 60سورة األحماب، اآلألال:  (3ي
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 قا  ف ؤدض ،الفر   على ل ن فيجلسون  ،م ابرة النساض أل ابرون  من ن اه :والثاني
 رجالر  أن لو السدخ: قا  ، َّخف  حف  جف  مغ  جغ   جعمع ُّٱ في م: ه
 غير في م الح م  ان ب ا ف جروا ،ن س ا على فبلبوها ،امرأة أ ر اقيصوا أ  ر أو

 .(1)أعناق م في رب يؤجاوا أن والرجم الجلد
 ي ديد ويحل بالقوة الما  أجا جعلوا  اف  المااهب فب العلماض أن الثالث: الدليل
 من والبلب  بالقوة العرض اني اك يجعض أن أولى باب فمن الحراب ، من السالح
 .(2)الحراب 

 جرجوا قوم إلب رفع قد الق اض يولأل  أألام  نل» العرةب: بن العالم  قا 
 جمل  ومن موج ا، من ن س ا على مبالب  امرأة من م ف جاا رفق ، إلى محارةين
 من فس لل ب م، وجبض ف ِجاوا الفلب في م جد  م فاحيملوها، ،في ا معه المسلمين

 فب ي ون  إنما الحراب  ألن ؛ارةينمح لألسوا فقالوا: ،الم يين من به ه ابيالنب  ان
نا هلل إنا ل م: فقلل ال روج. فب د ،األموا   الحراب  أن يعلموا ألم راجعون!! إلأله وا 

 ،أموال م ياهب أن لير ون   ل م الناا وأن األموا ، فب من ا أفحش ال روج فب
 ه قا  ما فوه   ان ولو وةنيه، موجيه من المرض أُلْحَرب ود ،أيدي م بين من وُيْحرب
 فب وجصوصا ،الج ا  صحب  بالض   من وحسب م ال روج، ألسلب لمن ل انل عقوب 
 .(3)«والق اض ال يألا

ويستدل ألصحاب القول الثاني القائلين بأن اإلكراه على الزنا يعد زنا وليس 
 حرابة بما يأتي:

                                                 

 - 19/183(، وي سإير الفبإإرخ ي22 - 13/21بإن يألمألإإ  يين إر: مجمإوع فيإإاوى  إيخ اهسإإالم  (1ي
 - 6/662ن إإإإإور للسإإإإإيوفب ي(، والإإإإإدر الم3156 - 10/3155(، وي سإإإإإير ابإإإإإن أبإإإإإب حإإإإإايم ي187
663.) 

 (.4/348ين ر: ال رح ال بير للدردير مع حا أل  الدسوقب ي (2ي
 (.71 - 2/70أح ام القرآن دبن العرةب المال ب ي (3ي
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أن ن ررا من ع ض  مانأل  قدموا على رسو   –ر ب ه عنه–حدي  أنا الدليل األول: 
 ،وسقمل أجسام م ،فاسيوجموا األرض ،فباألعو  على اهسالم ،صلى ه علأله وسلم-ه 

أال تخرجون مع راعينا في "فقا :  ،صلى ه علأله وسلم-ف  وا الك إلى رسو  ه 
 ،وألبان ا ،ف رةوا من أبوال ا ،فجرجوا .فقالوا: بلى ،((فتصيبون من أبوالها وألبانها ،إبله

فبع   ،صلى ه علأله وسلم-فبلغ الك رسو  ه  ،وفردوا اهبض ،بفقيلوا الراع ،فصحوا
ثم  ،وسمر أعينهم ،فقطعت أيديهم وأرجلهم ،فأمر بهم ،فجبض ب م ،ف در وا ،فب آ ارهم

 .(1)"نبذوا في الشمس حتى ماتوا
، و ان قصدهم فألما (2)أن آأل  الحراب  نملل فب هؤدض الن روجه االستدالل: 

 فد  الك على اجيصاص العقوب  بمن  ان قصد  الما . ،فعلو  أجا الما 
 :بما يلي ويناقش

أن العلماض اجيل وا فب سبب نمو  ها  اآلأل ، فالقو  ب ن سبب نمول ا ها   -1
 ،القص  غير مجموم به، ولاا لم يجمم إمام الم سر ن ابن جر ر الفبرخ بالك

 .(3)بض ح ى األقوا  في ا دون جمم ب اا القو 
ب ن ها  القص  هب سبب نمو  اآلأل ، فلألا في ا ددل  على أن على اليسلألم  -2

، (4)د بجصوص السبب ،ألن العبرة بعموم الل   ؛الحراب  جاص  ب جا الما 
د سألما مع وجود  ،رة إلى  ون مناط الح م أجا الما ولألا فب النص إ ا

 ،وسمض أعين الرعاة ، القيض ،أوصاف أجرى معيبرة ألم ن إناف  الح م ب ا

                                                 

  َّرت  يب  ىب  نب  مب   زبُّٱيعإإإإإالى:-(  روا  البجإإإإإارخ،  يإإإإإاب الي سإإإإإير، بإإإإإاب قولإإإإإه 1ي
. بإإإإاب ح إإإإم المحإإإإارةين والمريإإإإدين ، ومسإإإإلم،  يإإإإاب القسإإإإام  والمحإإإإارةين4610( رقإإإإم 52-6/51ي
 ، والل   لمسلم.1672( رقم 102-5/101ي
 (.367-8/361(  ين ر: ي سير الفبرخ ي2ي
(، والجم إإإإور علإإإإى أن سإإإإبب نمول إإإإا قصإإإإ  العإإإإرنيين. قالإإإإه 8/367(  ين إإإإر: ي سإإإإير الفبإإإإرخ ي3ي

 (.7/431ين ر: الجامع ألح ام القرآن ي .القرفبب
 (.186-3/177( ، و رح ال و ب المنير ي47-2/46ب ي(  ين ر: فيص القدير لل و ان4ي
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فمناف  الح م ب جا الما  يح م بال  ،وغيرها ،واهفساد ،واليروألع ،ال ربو 
 برهان.

ا معلومرا -عم وجض-أن ه الدليل الثاني:  فال يجوم يجاوم  إلى  ؛قد جعض للمنا حدر
أو  ،فوجب قصر الحراب  على قفع الفر   ألجا الما  ؛(1) الحراب  ،حد آجر

 إجاف  السبيض.
 : بما يلي ويناقش

نما مناأن  -1 وة  للرعب  ،ويجو ل لآلمنين ،اه را  على المنا لألا منا فقل، وا 
فال ألسيوخ هو والمنا الاخ ييم بيرا ب  ،وقفع لمصالح م ،بين الناا

ولاا فحد ؛ وفب  ض   ر –ود أ ر له فب ب  الجوف فب المجيمع  ،الفرفين
، وبادغيصاب الحراب  والمنا د يعارض بين ما، فالمنا باليرا ب فأله حد المنا

 واه را  فأله الحراب .
و جعلوا أجا الما   ،ينببب علي م أن ألفَّردوا فب قول مل م على اليسلألم باسيدد -2

والحراب  أجا  ،ولألا حراب ، فمن قالوا إن السرق  هب أجا الما  ج أل  ،سرق 
إن  ان ج أل  وةيراض  ف و منا يوجب  ،: و الك المناضْ ألق ؛فافيرقا ؛الما  م ابرة

ن  ان مبالب  وم ابرة أوجب حد الحراب ، فلمااا الي ر  ؟! ،د المناح  وا 
 الترجيح:

أن اه را  على المنا بالقوة والي ديد ألعد من الحراب ؛  –وه أعلم  –الراجص 
 والك لألسباب اآليأل :

أن هاا ال عض من أع م ال ساد فب األرض باي اه العقالض؛ لما يني  عنه من  -1
يلح  بالمبيصب  وأهل ا من العار، وما فأله من ن ر ال اح    م اسد المنا، وما

جاف  الناا ،فب المجيمع  د سألما النساض. ،ويروألع م ،وا 

                                                 

(، وحا إإإأل  الجمإإإض علإإإى  إإإرح المإإإن   8/4(  ين إإإر: حوا إإإب ال براملسإإإب علإإإى ن األإإإ  المحيإإإاج ي1ي
 (.5/153ي
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أن اه را  على المنا بالقوة والي ديد والم ابرة مما ألعسر ادحيرام منه؛ ألن  -2
والم اج ة، وعند الي مض فب ال ر ع  نجد أن  ،والي ديد ،فاعله ألعيمد على القوة

الجراوم اليب ألعسر ادحيرام من ا ألحصض في ا من الي ديد فب العقوبال ما د 
وجعلل في ا  ،ألحصض فب غيرها؛ ولاا نرى ال ر ع   ددل العقوب  فب السرق 

فال  ،ونحوها ،وادجيالا ،بجالف ادني اب ،لصعوب  ادحيرام من ا ؛القفع
ن ال ق اض إلى أن فقد اهب جمع م ،قفع في ا، و الك األمر فب قيض البيل 

ا ا ،فاعله ألقيض حدر ا عدوانرا ،فلألا فأله ع و ،د قصاصر  ،بجالف القيض عمدر
فالجألار فأله ألولألاض الدم، وةناض على ها  الن رة ال امل  لقاعدة ال ر ع  فب 

لأل ون من قبيض  ؛العقوبال ينببب أن أل دد فب اه را  على المنا بالقوة والي ديد
 الحراب .

ود يوجد دليض يجرج  ،و موله ل ا  الجر م  ،فساد فب األرضعموم دليض اه -3
أن العلماض أدجلوا فب عموم اهفساد فب د سألما  ،ها  ال عل  من هاا النص

  ادعيداض على األموا . ،األرض ما هو أقض من ادعيداض على األعراض
إن جراوم الجفل والسفو دني اك حرمال "اض فب قرار هيو   بار العلماض: ج

المسلمين على سبيض الم ابرة والمجاهرة من  روب المحارة  والسعب فب األرض 
ا، المسيحق  للعقاب الاخ ا ر  ه  سواض وقع الك  ،فب آأل  الماودة -سبحانه–فسادر

 .(1)"أو أحد  إجاف  السبيض ،أو العرض ،أو الما  ،على الن ا
اب  على الُم ر  على ويجدر اه ارة هنا إلى أن الاين د يرون إقام  حد الحر 

والم ابرة قد ألبل ون العقوب  على فاعض الك يعم ررا، والحا م  ،والي ديد ،المنا بالقوة
 .(2)ولو بلغ الك القيض ،له ح  اليعم ر بما يقي أله المصلح  وبما يردع أهض ال ر

                                                 

 (.77-76، ي12(  ين ر: مجل  البحو  اهسالمأل ، العدد 1ي
وع فيإإاوى  إإيخ  (، ومجمإإ526-12/523(، والمبنإإب ي121-12/120(  ين إإر: الإإاجيرة للقرافإإب ي2ي

 (.28/108اهسالم ابن يألمأل  ي
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 المبحث الثاني
 اإلكراه على الزنا غيلة باستخدام التخدير

والم ابرة  ،والي ديد ،اه را  على المنا بالقوة يبين فب المبح  الساب  أن
ا أن أجا اهنسان على  يدجض يحل حد الحراب  على القو  الراجص، ويبين لنا أأل ر

اهاب عقله بمس ر ،غرة فما ألحصض من  فماا يقرر هاا ؛(1)أو مجدر ألعد إ راهرا ،وا 
ن الوعب وفعض  لل اح   ب ن أ ناض غألاب ن ع ،بعض المجرمين من يجدير للنساض

 هض ألعد حراب  يدجض فب الي صيض الاخ ا رنا  سابقرا؟
 أن هذه المسألة ال تخلو من أحوال: –وهللا أعلم  –الذي يظهر 

فماا  ،وأل ره ا بالقوة على يناو  المجدر ،أن ي دد الجانب ال حأل الحال األولى: 
اعله ف اا داجض فب اه را  على المنا الاخ ألسيح  ف ؛غابل عن الوعب منا ب ا

 واليروألع. ،والم ابرة ،واهجبار ،يفبي  حد الحراب  علأله؛ لما فب الك من اه را 
وقصد أاأل   ،يولو ان رد ببلد("  السالك عند حدي ه عن المحارب: جاض فب بلب

بعض الناا، فال أل يرط قصد عموم الناا... ي مسقب نحو سأل ران( بسين م مل  
 ،وأدجض بإيينحو(( البن  ،نبل معلوم أو معجم  مع  م ال اف: ،مع فيص ال اف

 .(2)"وهو أ د من السأل ران، والدايورة أ د الجمألع...
ودون ر اها،  ،أن أل ع الجانب المجدر لل حأل  غيل  دون علم االحال الثانية: 

ونحو الك، فماا غابل عن الوعب فعض  ،أو جلوة به ،ودون ي ر ل من ا بجروج معه
ألنه فعض الك دون ر ا  ؛ر  على المنا غيل وم  ،ف اا مبيصب ؛ال اح   ب ا

المرأة، ف و إ را  بحيل ، وهو مما ألعسر ادحيرام عنه، فينببب أن أل دد فأله، وهو 
من المحارة  هلل ول رعه، ومن اهفساد فب األرض، ود فره بينه وةين الي ديد 

 ونييجي ما واحدة. ،إا فب  ض من ما سلب هرادة ال حأل  ؛بالسالح ونحو 
                                                 

 ( يقدم الك فب المفلب ال ال  فب اليم يد. 1ي
(، و ن ر: حا أل  الدسوقب على ال رح ال بير 4/492( بلب  السالك ألقرب المسالك للصاوخ ي2ي
 (. 349-4/348ي
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أنه ُأيب بامرأة  جم  وهب  –ر ب ه عنه  –ض عن عمر بن الجفاب جا
منيل. فلما اني ل إلى عمر ألقولون:  ،يب ب قد  اد الناا أن ألقيلوها من المحام

فقالل:  نل امرأة  قيل  الرأا، و ان ه  "يب ألك؟ إن امرأةر رةما اسي رهل ما"قا : 
فو ه ما أألق نب إد الرجض قد  م نمل،  ،يرمقنب من صالة الليض، فصليل ليل 

لو قيلل ها  "من هو من جل  ه. فقا  عمر:  ر بنب، فرأيل إلأله ُمْقِ ألرا ما أدرخ 
 . (1)"ج يل على األج بين النار

اعيبر ها  المرأة م ره ؛ ألن ا  –ر ب ه عنه  –وجه ادسيدد : أن عمر 
ن يعيبر المرأة اليب يحل باب أولى أ فمن( 2)ودرأ عن ا الحد ،وفول وهب ناوم 

 ي  ير اليجدير م ره ؛ ألن اليجدير أبلغ فب فقدان الوعب من النوم.
ولم يجد من ألعين ا  ،وأما إاا فجر ب ا مسي رهرا"سالم بن يألمأل : قا   يخ اه

: أن أل ون له  و    المحارةين ألجا الما ، وهؤدض أحدهماف ؤدض نوعان:  ؛علأله
بض أل علون الك غيل   ،اوخ  و   ا: أن د أل ونو والثانيا.. فألقيلو  ،محارةون لل اح  

، حيى إاا صارل المرأة عندهم أ رهوها  ما قا   ،ف اا المحارب غيل  ؛واحيألادر
ا ن  انوا جماع  فب المصر ف م  المحارةين فب المصر ،السدخ. ألقيض أأل ر  .(3)"وا 

إما  –غاوب  عن الوعب  أو ،أن يجد الجانب امرأة يحل ي  ير المجدرالحال الثالثة: 
 ؛هاا اليجدير، فيمنب بيلك المرأة ولألا للجانب دور فب ،أو ببير  ،ب عض فبيب  

ولم أل ره ا على  ،أنه لألا من الحراب ؛ ألنه لم يجدرها -وه أعلم-فالاخ أل  ر 
، ود (4) المنا بالمجنون  المفاوع  ،ود حيل  لإل را  ،الك، ولألا فب الك مبالب 

لعدم وجود ما يد  على الحراب  من األفعا   ؛عامض معامل  المحاربألم ن أن أل

                                                 

ابإإن حجإإر  وا إإر  28051( رقإإم 5/212بإإاب فإإب درض الحإإدود بال إإب ال ي ،( روا  ابإإن أبإإب  إإيب 1ي
 (. 12/154به فب فيص البارخ ي امحيجر 

 (. 12/154( ين ر: فيص البارخ ي2ي
 (. 23-13/22بن يألمأل  ي( مجموع فياوى  يخ اهسالم 3ي
 (.358 - 12/3357(  المبنب ي4ي
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ن المس ل  هنا يينامع ا ود قوة، ومن المعلوم أ ،ود م ابرة ،فلألا هناك مبالب 
والحدود  ،غير مجموم به ،فحد الحراب  هنا م يبه ،وحد الحراب  ،حد المنا :حدان

د  ، ان محصنرا فالرجمفمن  ،يدرأ بال ب ال؛ ولاا فألعامض معامل  المانب يجلد وا 
و ردع أم اله عن ها   ،وألبرب سن ، وللحا م أن ألعمر  يعم ررا بلألبرا يؤدبه ،ماو 

 ال عل  ال نألع .
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 المبحث الثالث
 تطبيقات قضائية على اإلكراه على الزنا غيلة

يعد اليفبألقال الق اوأل   ا    للواقع العملب فب أخ مو وع للق اض فأله 
يعبر عن واقع المجيمع، وينم ض الق اة لألح ام ال ق أل  على هاا مدجض؛ ألن ا 

ا أح ام فب نمااج لق األا صدرل في  –على سبيض اهيجام–وس سيعرض  ،الواقع
 .هاا المجا 

 :(1)القضية األولى
وفعض  ،جرى يوجأله ادي ام من المدعب العام للمدعى علأله باسيدراج فياة

قام  ،وفلب إ بال ما أسند إلأله ، ر ب افاح   المنا ب ا بالقوة بعد اليبر  حد  وا 
حي  يلقل ال رف  بالغرا عن دجو  فياة المسي  ى  ،الحراب  والمانب المحصن علأله

وب بل أقوال ا قررل ب ن ا يعرفل على  جص عبر ال ايل،  ،ليعر  ا دعيداض
فاهب ب ا  ،فجرجل معه ،ففلب من ا أن يراها للمواج ب ا ،يفورل العالق 

 ، م قام بمنما  مالبس ا ،ففلب من ا أن يدجض غرف  النوم ،اح  فب م ان بعيددسير 
وأقر بوجود عالق   ،وبعد اليحرخ عنه جرى القبض علأله ،وفعض ال اح   ب ا بالقوة

 ،ورف ل الرجوع لمنمل ا ،وأن ا ر بل معه مرة ،بينه وةين ال ياة عن فر   ال ايل
وأنه  ،وفعض ال اح   ب ا بمألالج بر اها مريين ،ف جاها لبرفيه ،وفلبل منه المواج

وفعض ب ا  ،قام ب ض ب اري ا، أقر المدعى علأله ب نه قام بميواض ال ياة يومرا  امالر 
 ،ونادم على ما صدر منه ،وأنه غير محصن لم ألسب  له المواج ،ال اح   بر اها

 ،باديصا  بهوأن ا من قامل  ،وأن ا بالب  را دة ،ود صح  ب نه قام باسيدراج ا
 .ورف ل أن يعود لبيل أهل ا ،ور بل معه بفوع ا ،وا رل أن ا على ال ورنألش

 ،فقرر ب ن بينيه ما ورد فب أوراه المعامل  ،جرى سؤا  المدعب العام البين 
 ،وبالرجوع ل ا لم أل  ر من ا ما يد  على اسيدراج ا، وألن المدعى علأله آوى ال ياة

لاا لم ي بل لدى الداورة ما يوجب  ؛عض ال اح   ب اإ اف  ل  ،وأج اها عن أهل ا

                                                 

، وسإإإإإ نقض 191-190، ص27هإإإإإإ المجلإإإإإد 1435(  ين إإإإإر: مجموعإإإإإ  األح إإإإإام الق إإإإإاوأل  لعإإإإإام 1ي
 وصعوب  نقل ا بي اصيل ا. ،لفو  الق أل  ارجع الما ور؛ ن رر الق أل   ما ورد فب الم
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 ،وح مل علأله بجلد  ماو  جلدة دفع  واحدة ،إقام  حد الحراب  على المدعى علأله
ا لمنا الب ر،  ما ح مل علأله بسجنه سن  إ افأل  ؛وسجنه سن  وجلد  ماو   ،حدر

 ،الدعوى  والك هيواوه لل ياة فب ، ض فيرة جمسون جلدة :جلدة أجرى على فيريين
بقاو ا معه ج او ا عن أهل ا.. ،وا  والمدعى  ،قرر المدعى علأله القناع  بالح م .وا 

 العام عدم ا بدون يقدألم دوح ، صده الح م من مح م  ادسيوناف.
 التعليق على الحكم:

نما وجدل  ،ون ى اه را ، ولم يوجد بين  ي بل اه را  ،الجانب اعيرف بالمنا -1 وا 
 .(1) محاول  ال ياة ادنيحار ،ن يصض إلى درج  البينالقراون د يرقى إلى أ

لعدم  بول اه را   ؛درأ أصحاب ال  يل  الق اة عن المدعى علأله حد الحراب  -2
 لدي م، وح موا علأله بحد المانب غير المحصن.

لما قام به من  ؛ح م أصحاب ال  يل  الق اة على المدعى علأله باليعم ر -3
ج او ا عن أ  ،إيواض ال ياة بقاو ا عند . ،هل اوا   وا 

ولاا  ؛لعدم ا يما  البينال الموجب  له ؛والمالح  أن الح م بالحراب  لم ي بل
 وه أعلم. ،عيرافه بموجب الكواليعم ر د ،انيقض الح م إلى حد المنا

 :(2)القضية الثانية
 ،جرى يوجأله ادي ام من المدعب العام للمدعى علأله بجفل فياة قاصر

ا، وفلب  ؛نا ب ا يحل ي ديد السالحوفعض فاح   الم  مما أدى لحمل ا منه س احر
حي  قبض علأله إ ر بالغ من ال ياة  ،والح م علأله بحد الحراب  ،إ بال ما أسند إلأله

حيى اقيرةل من البقال  اليب ألعمض ب ا المدعى  ،ب ن ا  انل يسير فب الفر  
وأدجل ا العمارة اليب ب ا  ،اوأمسك ب  ،وةيد  س ين ،ف ق ض بقاليه وايجه نحوها ،علأله
و رر مع ا ال عض أ  ر  ،وقام بيصو رها عار   ،واغيصب ا ،ف نم  مالبس ا ،منمله

ا من أهل ا ، م جرجل ،من مرة وبعد   ور عالمال  ،ل ون ا جاو   ؛ولم يجبر أحدر
ومقارني ا بعين  الدم  ،الحمض أجبرل والدي ا، جرى فحص عين  الدم للمدعى علأله

                                                 

 (.27/194ورد هاا فب ي اصيض الق أل  ي (1ي
 .213-212، ص27هإ المجلد 1435مجموع  األح ام الق اوأل  لعام  (2ي
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 ؛ف  ر ب ن ا ميفابق  ؛(DNAاخ أنجبيه ال ياة بيقنأل  الحمض النووخ يللف ض ال
،  ،أن ر المدعى علأله الدعوى والي م  جمل  .مما ي بل ب نه والد الف ض وي صألالر

وبمواج يه بما ي منه يحليض الحمض النووخ أقر ب نه فعض ب ا ال اح   بر اها 
مقابض ماو  ر ا ، أقر وفلبل منه الك  ،مرة واحدة بعدما فرقل علأله الباب
وح مل برد دعوى المدعب العام إقام  حد  ،المدعى علأله ب عض ال اح   بال ياة

لعدم  بول موجبه، وح مل على المدعى علأله بالرجم حيى المول حد  ؛الحراب 
 م فيحل  .المانب المحصن، وبعرض الح م علي ما قررا ادعيراض بالوح ..

وجرى إعادة فيص باب  ،وحيه ادعيرا أل الجلس  بعدما قدم المدعى علأله د
لالك  ؛لمنا، وألن الحدود يدرأ بال ب الوقرر ب نه لم أل عض بال ياة فاح   ا ،المرافع 

مع بقاض ح م ا  ...،عما ح مل به من رجم المدعى علأله له فقد رجعل المح م  
ه، لعدم  بول موجب ؛الساب  فألما يجص رد فلب المدعب العام إقام  حد الحراب 

ةناض على ما ا ر من يسبيب و  ،وةناض على ما ا ر سابقرا من يسبيب للح م األو 
فقد ح مل المح م  على المدعى علأله بالسجن جما سنوال اعيباررا من  ؛للرجوع

 ، ض دفع  جمسون جلدة :وجلد  جمسماو  جلدة م رق  على دفعال ،يار خ إألقافه
بعاد  عن البالد بعد ين يا  بين  ض دفع  وأجرى ما د ألقض عن ع رة أألام، وا 

صده  يسمص به يعلألمال الح  والعمرة. مح ومييه، ود ألسمص له بالعودة ل ا عدا ما
 الح م من ادسيوناف.
 التعليق على الحكم:

 ؛ م نقض هاا الح م ،الح م بحد المنا؛ ن ررا ل بويه بادعيراف فب أو  األمر -1
 ليراجع المدعى علأله عن إقرار .

حد الحراب  مع مفالب  المدعب العام ب ا؛ ن ررا لعدم  بوي ا بالبين ، عدم الح م ب -2
 وعدم إقرار المدعى علأله ب ا.

ل ن لعدم  بول الك  ،الق اة يرون يفبي  حد الحراب  على مري ب المنا إ راهرا -3
 ن ررا للقراون القوأل . ؛صرفوا الن ر عنه، وح موا بيعم ر 

الباح  من دجو  اه را  على المنا  ألالح  أن الح م يي   مع ما يوصض إلأله
 ومن ا البينال. وه أعلم. ،فب الحراب  إاا ا يملل  روط الك
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 الخاتمة
 .ونعميه ،على ف له -سبحانه–وال  ر له  ،الحمد هلل على يمام هاا البح 

 أهم ا: ،وقد يوصلل فأله إلى جمل  من النياو 
 يجيار مبا ريه لو جلب ود ،اه را  حمض البير على أن أل عض ما د ير ا  -

 د لالجيألار. ،فأل ون معدمرا للر ا ،ون سه
 المنا اني اك ال رج المحرم بالوطض المحرم فب غير ملك ود  ب  . -
وله صور  ،اه را  على المنا هو ما ألعرف فب لسان المعاصر ن بادغيصاب -

ح   وفعض ال ا ،والاهاب ب ن إلى أما ن بعيدة ،من ا: اجيفاف النساض بالقوة
ب ن، ومن ا السفو المسلص على المنام  واغيصاب النساض، ومن ا إاهاب 

 م فعض  ،ونحو الك ،أو سحر ، مجدر ،وسيل   ال عور أو إ عافه ب أل
 ال اح  .

ألصا  ال ر من حي  د ألعلم ،وادحيألا  ،البيل  بمعنى الجدألع  - ود أل عر،  ،وا 
فيجعلون ا  ،اض فب البيل وأ  ر ما يسيعمض فب قيض البيل ، و يوسع بعض ال ق 

 أو العرض. ،وما دون ا من األفراف ، امل  للن ا
اا ، جرى مؤقيرا بواسف  أدوأل  معين اليجدير إاهاب األلم وبعض األحاسألا األ - وا 

وألعار من  ،وقع اليجدير على اهنسان غيل  دون علمه واجيألار  ف و إ را  ملجئ
 وقع علأله الك اه را .

وهو جر م  ب ع  يحد  الجوف  ،ر محرم باي اه المسلميناه را  على المنا أم -
 جاص  بين النساض، وفأله  اوب  من قفع السبيض. ،وين ر الرعب ،بين الناا

والراجص أنه  ؟هض هو حراب  أو منا :اجيلل ال ق اض فب اه را  على المنا بالقوة -
 حراب .

 اه را  على المنا غيل  باليجدير له  ال   أحوا : -
 ب ا ف اا حراب . ، م فعض ال اح   ، را  ال حأل  على يناو  المجدرإاألولى: 
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ودون  ،ودون ر اها ،أن أل ع الجانب المجدر لل حأل  غيل  دون علم االثانية: 
 وهو من الحراب . ،ف اا اغيصاب ،ي ر ل من ا

 ،فيمنب ب ا ،أن يجد الجانب امرأة يحل ي  ير المجدر ب عض فبيب أو غير الثالثة: 
وقد ألعمر  الحا م يعم ررا بلألبرا يردع عن فعض م ض هاا  ،ولألا حراب  ،اف اا من
 ال عض.

من جال  اليفبألقال الق اوأل  فب هاا المجا  يبين أن المحا م ييجه نحو  -
إاا يوفرل  روفه المعيبرة  ،اعيبار اه را  على المنا بالقوة وادحيألا  من الحراب 

  رعرا.
 أجمعين. وصحبه ،وآله ،محمد على ه وصلى ،اليوفي  وباهلل
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 والمراجع المصادر فهرس
 القرآن الكريم. -

هإ(، وولد  756، لعلب بن عبد ال افب السب ب يل: اإلبهاج في شرح المنهاج -1
هإ(، يحقي : د. أحمد 771ياج الدين عبد الوهاب بن علب السب ب يل: 

حألاض الممممب، ود. نور الدين صبيرخ، دار البحو  للدراسال اهسالمأل  وا  
 هإ.1424اليرا ، دول  اهمارال، ح وم  دبب، الفبع  األولى 

هإ(، 318، ألبب ب ر محمد بن إبراهألم بن المنار النألسابورخ يل: اإلجماع -2
يحقي : د. أبو حماد صبير أحمد حنيل، دار عالم ال يب، الفبع  ال انأل  

 هإ.1424
هإ(، 543رةب يل ألبب ب ر محمد بن عبد ه أبو ب ر بن الع ،أحكام القرآن -3

 هإ.1421يحقي : عبد الرماه الم دخ، دار ال ياب العرةب، الفبع  األولى، 
ل يخ اهسالم م ر ا األنصارخ يل  ،أسنى المطالب شرح روض الطالب -4

 هإ(، دار ال ياب اهسالمب.926
للعالم  محمد بن أبب ب ر بن أيوب  ،إعالم الموقعين عن رب العالمين -5

هإ(، يحقي : محمد عبد السالم إبراهألم، 751م   يل: المعروف بابن قألم الجو 
 هإ.1411دار ال يب العلمأل ، بيرول، الفبع  األولى 

هإ(، دار ال  ر، بيرول، 204، لإلمام محمد بن إدر ا ال افعب يل: األم -6
 هإ.1410

، قاسم بن عبد ه أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء -7
هإ(، يحقي : ألحيى حسن مراد، دار ال يب العلمأل ، 978يل: القونوخ الحن ب 

 هإ.1424بيرول 
لل يخ عالض الدين أبب ب ر بن مسعود  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -8

 هإ.1406هإ(، دار ال يب العلمأل ، الفبع  ال انأل ، 587ال اسانب يل 
 صغيربلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح ال -9
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يال رح الصبير هو  رح ال يخ الدردير ل يابه المسمى أقرب المسالك لماهب 
اهمام مالك(، ألبب العباا أحمد بن محمد الجلويب ال  ير بالصاوخ المال ب 

 هإ(، دار المعارف.1241يل 
للعالم  أبب الحسن ألحيى بن أبب الجير  ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي -11

جدة، الفبع   –ي  قاسم محمد النورخ، دار المن اج هإ(، يحق558العمرانب ي
 هإ.1421األولى، 

للعالم   ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -11
هإ(، حققه د. محمد حجب وآجرون، 520أبب الوليد محمد بن أحمد بن ر د ي

 هإ.1408دار البرب اهسالمب، الفبع  ال انأل ، 
محمد بن محمد بن عبد الرماه الحسينب  ،هر القاموستاج العروس من جوا -12

هإ( مجموع  من المحققين، دار 1205أبو ال ألض المري ى المةيدخ يل 
 ال داأل .

لل يخ   اب الدين أحمد بن محمد بن حجر  ،تحفة المحتاج شرح المنهاج -13
هإ(، ومعه حوا ب ال روانب والعبادخ على يح   974ال ي مب الم ب يل 

 إحألاض اليرا  العرةب.المحياج، دار 
، جامع البألان عن ي و ض آخ القرآن، ألبب جع ر محمد بن تفسير الطبري  -14

هإ(، يحقي : د. عبد ه الير ب باليعاون مع مر م 310جر ر الفبرخ يل: 
 هإ.1422البحو  بدار هجر، الفبع  األولى 

دبن أبب حايم، عبدالرحمن بن محمد بن إدر ا  ،تفسير القرآن العظيم -15
هإ(، يحقي : أسعد 327حن لب الرامخ المعروف بابن أبب حايم يل: ال

الفيب، م يب  نمار البام، الممل   العرةأل  السعودأل ، الفبع  ال ال   
 هإ.1419

ه  ما الدين محمد بن محمد المعروف بابن  ، أبو عبدالتقرير والتحبير -16
 انأل  هإ(، دار ال يب العلمأل ، بيرول، الفبع  ال879أمير حاج يل: 
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 هإ.1402
هإ(، 370، ألبب منصور محمد بن أحمد األمهرخ ال روخ يل: تهذيب اللغة -17

يحقي : محمد عوض مرعب، دار إحألاض اليرا  العرةب، بيرول، الفبع  
 م.2001األولى 

، ألبب الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان -18
 هإ(، يحقي : د. عبد671فبب يل: عبد ه محمد بن أحمد بن أبب ب ر القر 

 هإ.1427ه الير ب، مؤسس  الرسال ، بيرول، الفبع  األولى 
 ، محمد أبو مهرة، دار ال  ر العرةب.الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي -19
حاشية الجمل على شرح المنهج المسمى فتوحات الوهاب بتوضيح شرح  -21

العجيلب األمهرخ  ، لل يخ سلألمان بن عمر بن منصورمنهج الطالب
 هإ(، دار ال  ر.1204المعروف بالجمض ي

لل يخ  ما الدين محمد بن أحمد بن  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -21
 هإ(، دار ال  ر.1230عرف  الدسوقب المال ب يل 

، ألبب عبد ه محمد بن الحسن ال يبانب يل: الحجة على أهل المدينة -22
ب، عالم ال يب، بيرول، الفبع  ال ال   هإ(، يحقي : م دخ حسن ال ألالن189

 هإ.1403
، رسال  ماجسيير مقدم  إلى قسم الدراسال العلألا دراسة مقارنة :الحرابة -23

ال رعأل  بجامع  الملك عبد العم م فرع م  ، إعداد: عبد ه بن سعد الر يد، 
هإ، مفبوع  على اآلل  ال ايب  1397إ راف: أ.د. حسين حامد حسان 

  ب   اهنيرنل.ومن ورة على 
، لجال  الدين عبدالرحمن بن أبب ب ر الدر المنثور في التفسير بالمأثور -24

 هإ(، دار ال  ر، بيرول.911السيوفب يل: 
هإ(، دار 684للعالم    اب الدين أحمد بن إدر ا القرافب يل  ،الذخيرة -25

 هإ.1422ال يب العلمأل  ، الفبع  األولى، 
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الم  أبب م ر ا محيب الدين ألحيى بن للع ،روضة الطالبين وعمدة المفتين -26
هإ(، ومعه المن اج السوخ فب يرجم  اهمام النووخ، 676 رف النووخ يل

ومنيقى الينبوع فألما ماد على الرو   من ال روع للسيوفب، يحقي : عاد  
هإ، فبع  جاص  على 1423وعلب معوض، دار عالم ال يب،  ،عبد الموجود

 ن ق  األمير الوليد بن فال .
، سعد الدين مسعود بن عمر الي يامانب يل: ح التلويح على التوضيحشر  -27

 هإ(، م يب  صبألص بمصر.793
لل يخ محمد بن عبد ه الجر ب  ،شرح الخرشي على مختصر خليل -28

 هإ(، مع حا أل  العدوخ، دار ال  ر، بيرول.1011يل
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر لشرح  -29

، لل يخ محمد بن أحمد ال يوحب المعروف بابن ختصر في أصول الفقهالم
ود. نم ه حماد، يوم ع  هإ(، يحقي : د. محمد المحيلب،972النجار يل: 

 هإ.1424ون اهسالمأل  بالممل   العرةأل  السعودأل  وومارة ال 
شرح حدود ابن عرفة المسمى الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام  -31

، لمحمد بن قاسم األنصارخ الرصاع اليونسب المال ب يل: ة الوافيةابن عرف
 هإ.1350هإ(، الم يب  العلمأل ، الفبع  األولى 894

لنجم الدين سلألمان بن عبدال ر م الفوفب يل:  ،شرح مختصر الروضة -31
ون اهسالمأل  ود ه الير ب، يوم ع: ومارة ال هإ(، يحقي : د. عب716

 هإ.1419أل ، الفبع  ال انأل  بالممل   العرةأل  السعود
للعالم  منصور  ، يدقاو  أولب الن ى ل رح المني ى( شرح منتهى اإلرادات -32

هإ(، دار عالم ال يب، الفبع  األولى، 1051بن يونا الب ويب الحنبلب يلا
 هإ.1414

-، الجامع المسند الصحألص المجيصر من أمور رسو  ه صحيح البخاري  -33
لإلمام محمد بن إسماعيض البجارخ يل  ،وأألامه وسننه -صلى ه علأله وسلم
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 هإ.1422هإ(، يحقي  مهير الناصر، دار فوه النجاة، الفبع  األولى، 256
: المسند الصحألص المجيصر بنقض العد  عن العد  إلى رسو  صحيح مسلم -34

هإ( 261لإلمام مسلم بن الحجاج النألسابورخ ي ،صلى ه علأله وسلم-ه 
 بيرول. –د الباقب، دار إحألاض اليرا  العرةب يحقي  محمد فؤاد عب

هإ(، المفبع  538، عمر بن محمد بن إسماعيض النس ب يل: طلبة الطلبة -35
 هإ.1311العامرة وم يب  الم نى بببداد، 

هإ(، 1389يل:  فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -36
 انأل .ال يخ محمد بن قاسم، الفبع  ال  :جمع ويرييب ويحقي 

للحاف  أحمد بن علب بن حجر  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  -37
هإ(، يرقألم محمد فؤاد عبد الباقب، دار المعرف ، بيرول، 852العسقالنب يل 

 هإ.1379
، لل يخ محمد فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -38

ع  ال انأل ، هإ(، مؤسس  الر ان، الفب1250بن علب ال و انب يل: ا
 هإ.1420

لل يخ أحمد بن غنألم  ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -39
 هإ.1415هإ(، دار ال  ر، 1125الن راوخ يل

، مجد الدين أبو فاهر محمد بن ألعقوب ال يرومآبادخ يل: القاموس المحيط -41
 هإ(، يحقي : م يب  يحقي  اليرا  فب مؤسس  الرسال ، بم راف محمد817

 هإ.1426نعألم العرقسوسب، مؤسس  الرسال ، بيرول، الفبع  ال امن ، 
، لإلمام أبب عمر يوسل بن عبده بن عبدالبر الكافي في فقه أهل المدينة -41

هإ(، دار ال يب العلمأل ، بيرول، يوم ع م يب  463النمرخ القرفبب يل: 
 عباا البام.

ه يصحألص ال روع هإ(، ومع763لل يخ محمد بن م لص يل:  ،كتاب الفروع -42
لعالض الدين المرداوخ، يحقي : د. عبده الير ب، مؤسس  الرسال ، الفبع  
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 هإ.1424األولى 
، لإلمام أبب ب ر عبد ه بن محمد بن الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار -43

هإ(، يحقي :  ما  الحول، م يب  الر د، الر اض، 235أبب  يب  يل:
 هإ.1409الفبع  األولى 

للعالم  منصور بن يونا الب ويب يل  ،القناع عن متن اإلقناع كشاف -44
 هإ.1402هإ( دار ال  ر وعالم ال يب، 1051

، عبدالعم م بن أحمد البجارخ يل: كشف األسرار شرح أصول البزدوي  -45
 هإ(، دار ال ياب اهسالمب.730

ب للعالم  جما  الدين محمد بن م رم بن من ور اهفر ق ،لسان العرب -46
ون اهسالمأل  بالممل   العرةأل  السعودأل ، ومن مفبوعال ومارة ال هإ(، 711ي

 هإ.1424دار عالم ال يب، 
ب ر محمد بن أحمد السرجسب يل  بللعالم   ما األوم  أب ،المبسوط -47

 هإ.1414هإ(، دار المعرف ، بيرول، 483
، مجل  دور   يصدر عن الرواس  العام  هدارال مجلة البحوث اإلسالمية -48

 هإ.1405لمأل  واهفياض والدعوة واهر اد، العدد ال انب ع ر، عام البحو  الع
هإ(، 728ل يخ اهسالم أحمد بن عبد الحلألم بن يألمأل  يل  ،مجموع الفتاوى  -49

جمع ويحقي  ال يخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، النا ر مجمع الملك 
 هإ.1416ف د لفباع  المصحل ال ر ل، 

ادرة من وزارة العدل بالمملكة العربية مجموعة األحكام القضائية الص -51
 هإ، من ور على موقع ومارة العد .1435لعام  السعودية

، ألبب الحسن علب بن إسماعيض بن سيد  المرسب المحكم والمحيط األعظم -51
هإ(، يحقي : عبد الحميد هنداوخ، دار ال يب العلمأل ، بيرول، 458يل: 

 هإ.1421الفبع  األولى 
مام أبب محمد علب بن أحمد بن حمم ال اهرخ لإل ،المحلى باآلثار -52
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 هإ(، دار ال يب العلمأل ، بيرول.456ي
، م ن الدين أبو عبد ه محمد بن أبب ب ر الرامخ الحن ب مختار الصحاح -53

صيدا،  -هإ(، يحقي : يوسل ال يخ، الم يب  العصر  ، بيرول 666يل: 
 هإ.1420الفبع  الجامس  

، للقا ب عألاض بن موسى الألحصبب مشارق األنوار على صحاح اآلثار -54
 هإ(، الم يب  العيألق  ودار اليرا .544يل: 

، أحمد بن محمد ال يومب يل: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -55
 هإ(، الم يب  العلمأل ، بيرول.770

لل يخ مصف ى بن سعد  ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -56
 هإ.1415ال انأل ،  الرحيبانب، الم يب اهسالمب، الفبع 

لل يخ  ما الدين محمد  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -57
هإ( دار ال يب العلمأل ، الفبع  األولى، 977بن أحمد ال رةينب يل ا

 هإ.1415
لإلمام موف  الدين عبد ه بن أحمد بن  ،المغني شرح مختصر الخرقي -58

ب و د. عبد ال ياح الحلو، دار هإ(، يحقي  د. عبد ه الير 620قدام  يل 
 هإ.1417عالم ال يب، الفبع  ال ال  ، 

هإ، يحقي : 396، ألبب الحسين أحمد بن فارا بن م ر ا يل: مقاييس اللغة -59
 هإ.1420عبدالسالم هارون، دار الجيض، بيرول 

لل يخ محمد بن أحمد بن محمد علألش  ،منح الجليل شرح مختصر خليل -61
 هإ.1409ل  ر، بيرول، هإ( دار ا1299المال ب يل 

للعالم  أبب عبد ه محمد بن محمد بن  ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل -61
هإ(، دار ال  ر، الفبع  954عبد الرحمن الرعينب المعروف بالحفاب يل 

 هإ.1412ال ال  ، 
موسوع  جامع  ألح ام ال ق أل  فب الصح   ،الموسوعة الطبية الفقهية -62
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د. أحمد محمد  نعان، يقدألم: د. محمد هي م والمرض والممارسال الفبأل ، 
 هإ.1427الجألاط، دار الن اوا، الفبع  ال انأل  

، ل ما الدين محمد بن أحمد الرملب يل: نهاية المحتاج شرح المنهاج -63
 هإ.1401هإ(، مع حوا ب ال براملسب، دار ال  ر 1004

 ، همام الحرمين عبد الملك بن عبدهنهاية المطلب في دراية المذهب -64
هإ(، يحقي : د. عبد الع ألم الديب، دار المن اج، جدة، 478الجو نب يل: 
 هإ.1428الفبع  األولى 

، لل يخ برهان الدين علب بن أبب ب ر الهداية شرح بداية المبتدي -65
الم، هإ(، حققه محمد يامر، وحاف  عا ور، دار الس593المرغينانب يل: 

 .هإ1427مصر، الفبع  ال انأل  
 


