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  : ملخص

  اواط اوُ ارُ ار ُ   :(       تناولت ھذه الدراسة موضوع   

  ٌدرا ٌر ٌ (، ال سیما ف�ي  ،وھو موضوع في غایة األھمیة 

 خاص���ًة، الم���سلمین ب���ین طائف���ة م���ن أبن���اء   الل���واطھ���ذه األی���ام، نظ���رًا النت���شار 
  :لذا جاءت الدراسة ھادفة إلى  الغربیة والشرقیة عامًة،المجتمعاتو

           . لغًة واصطالحًاالعقوبةتحقیق معنى : أوالً

  .اصطالحًاتحقیق معنى اللواط لغًة و :ثانياً

    .فقھاء في كل قسم منھاآراء ال أقسام اللواط، وبیان: ثالثاً

 في  أن حد إتیان الرجل الرجل، أو المرأة األجنبیة   وقد توصلت الدراسة إلى   
، ھ��و القت��ل، س��واء كان��ا مح��صنین، أو بك��رین، وأن عقوب��ة إتی��ان الرج��ل      دبرھ��ا

  . زوجتھ، أو أمتھ، ھو التعزیر

ت ااا و ،اطوارن، اا    .  
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:Abstract  

This study tackles the subject of; the 
punishments that fail due on the gay behavior, a 
comparative Fundamental Fiqhi study. This issue is 
important, as these behavior are more spread in the 
meantime among different places of Muslim, eastern 
and western societies. Hence, this project aims to 
study the following: 

Firstly, it is to assess the meaning of punishment 
in the language and terminology.  

The second is; to assess the meaning of gay 
behavior in the language and terminology. 

The third is; to explain the types of these 
behaviors and the opinions of jurists concerning 
each type.  

The study come to a conclusion that the 
punishment of man and man, or man and foreigner 
woman sexual practice is execution. This so; 
regardless of whether or not they are virgin 
individuals. However, the penalty of committing this 
intercourse with a wife is al-t'zir; i.e. referred to the 
judicial estimation. 
 Keywords: punishment, gay behavior, and 
comparative Islamic.                                            
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  : المقدمة

 ،ل��م یعل��م  عل��م اإلن��سان م��ا، ال��ذي عل��م ب��القلم،المتع��اللكبی��ر إن الحم��د هللا ا       
 ورض��ي اهللا تع��الى ع��ن  ، وال��صالة وال��سالم عل��ى أش��رف الخل��ق س��یدنا محم��د   

صحابتھ األخیار، وعن آل بیتھ األطھار، ومن سار عل�ى دربھ�م، واقتف�ى آث�ارھم،                

َأ  (: قال تعالى .وتھم إلى یوم الدین   وسلك سبیلھم، ونھج طریقھم، ودعا بدع     

 ون مَْأو ِإ نو َو َ ق وا اُوا اُآ نذســورة آل (،)ا

َأ اس اُوا رم اذي ََم ن                (:وقال تعالى ). ١٠٢:اآلية:عمران

 ٍس وَْ          يذا وا اُاو ءا ور ًِر ْ ثو وز ْ قَو ةدا

       ر مَ ن ا ِإن مرَْاو  ونُء(،) وقـال   ).١:يةاآل:سورة النساء

 َ م َأَم       ۞ ا وُوُوا َو ًددا    َأ اذن آُوا اُوا    (:تعالى

 ظ ازوَ زَ دََ َورو ا ِط نو موُذ مَ رْســورة (،)و

  : أما بعد.)٧١-٧٠:اآليتان: األحزاب

ج�اءت    الق�در،   جلیل�ة  ، ال�شأن  عظیم�ة  بشریعة   ،فقد أنعم اهللا جل وعال علینا     
یعیش الناس  حتى؛ ...الدینیة والسیاسیة واالقتصادیة: مناحي الحیاةلكافة  شاملة  

 ، ویقف�ون عن�د    ا، ویحرم�ون حرامھ�    ایحلون حاللھ�  ف،  في ظاللھا، ویھتدون بھدیھا   

 وروُ  اََ    ِإذا ؤَ  و  َؤنٍ  ن  و (:، مصداقًا لقولھ تعالى   احدودھ

 َ ًََلََ د وروَ ا ِص ون َأِرم ن اْرُة َم ون َأن َأرًا

ً(،)  ف�ي   ال�وازع ال�دیني    نتیج�ة ل�ضعف   لك�ن   و ).٣٦:اآليـة :األحـزاب سورة

ویق�دم عل�ى الح�رام، فیتوج�ب عل�ى ول�ي        المحظ�ور،   الم�سلم    فق�د یرتك�ب      ،النفوس
ت ج��زاء م�ا اقترف��  ،إنزال العقوب�ة ال��شرعیة المناس�بة علی�ھ   ب� دئ�ذ ردع��ھ،  األم�ر عن 

  . بمخالفتھ أوامر الشرع ونواھیھ،یداه
نَّ َأل؛ وأف�سدھا م�ن أق�بح الج�رائم وأرذلھ�ا     ف�ي نظ�ر اإلس�الم     یعتبر الل�واط    و 

 الطَِّبیَع�َة الَِّت�ي َركََّبَھ�ا       اللُّوِطیََّة َعَكُسوا ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّت�ي َفَط�َر َعَلْیَھ�ا الرَِّج�اَل، َوَقَلُب�وا             
ج�ّل وع�ال     ھ، فاس�تحقوا من�     َفَأَتُوا الرَِّج�اَل َش�ْھَوًة ِم�ْن ُدوِن النِّ�َساءِ          ،اللَُّھ ِفي الذُُّكورِ  

َ  ََْ وَأَطرَ َم رًة ن      :(ق��ال تع��الى ، أش��د العق��اب 

     .)٧٤:ةاآلي: سورة الحجر(،)ٍل

 ھ��ي ف��ي الحقیق��ة معالج��ة    ، بجمی��ع أنواعھ��ا وأش��كالھا  ،العقوب��ة المادی��ة و
 واس��تھوتھم ش��یاطینھم، ،ألوض�اع أن��اس انحرف��وا ع�ن الفط��رة، وركب��وا أھ�واءھم   

 لھذا ؛ وأكثروا فیھا الفساد، لبغوا في األرض؛على أیدیھمولي األمر ولو لم یؤخذ 
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 ردع:  اإلس���المیة عدی���دة منھ���ا ف���ي ال���شریعةالعقوب���ة یق���اعم���ن إالغای���ات كان���ت 
مصالح الناس في العاجل حفظ و  وتحذیر اآلخرین من ارتكاب الجرائم،،المجرمین

محم�د  یق�ول   . واآلجل، فھي سیاج یحمي النظام العام من الخلل والتفكك واالنھی�ار          
 ،حمایة الفضیلة : أحدھما: الغایة من العقاب في الفقھ اإلسالمي أمران      :(أبو زھرة 

المنفع���ة العام����ة أو  : والث���اني . جتم���ع م���ن أن ت���تحكم الرذیل���ة فی���ھ     وحمای���ة الم 
 ؛وق��د ش��رع العق��اب عل��ى الجریم��ة:(ویق��ول عب��د الق��ادر ع��ودة. )١(....)الم��صلحة

 ال یكف�ي وح�ده     ، أو األم�ر بإتیان�ھ     ،لمنع الناس من اقترافھا، ألن النھي ع�ن الفع�ل         
 لكان��ت األوام��ر ؛ب أو االنتھ��اء عن��ھ، ول��وال العق��ا،لحم��ل الن��اس عل��ى إتی��ان الفع��ل

 وضربًا من العبث، فالعقاب ھو الذي یجعل لألم�ن والنھ�ي   والنواھي أمورًا ضائعةً  
مفھومًا ونتیجة مرجوة، وھو الذي یزجر الناس ع�ن الج�رائم، ویمن�ع الف�ساد ف�ي       
األرض، ویحم���ل الن���اس عل���ى االبتع���اد عم���ا ی���ضرھم، أو فع���ل م���ا فی���ھ خی���رھم    

لحة العامة فإنھا لیست في ذاتھا مصالح     والعقوبات وإن شرعت للمص    .وصالحھم
 ألنھ��ا ت��ؤدي إل��ى م��صلحة الجماع��ة     ؛ب��ل ھ��ي مفاس��د، ولك��ن ال��شریعة أوجبتھ��ا     

، لھ��ذا ج��اءت ھ��ذه الدراس��ة لت��سلط )٢(...)الحقیقی��ة، وإل��ى ص��یانة ھ��ذه الم��صلحة
     درا    اواط    او ار ار:(الضوء على 

ر(.  
  :بحثلة المشك

  : اآلتي الرئیسفي اإلجابة عن السؤالدراسة تتحدد مشكلة ال
 ویتف��رع عن��ھ .؟ ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة المترتب��ة عل��ى الل��واط ةم��ا العقوب��

  :األسئلة اآلتیة
 .ما تعریف العقوبة لغًة واصطالحًا ؟. ١
  .ما تعریف اللواط لغًة واصطالحًا ؟. ٢
 .ما أقسام اللواط ؟. ٣

  :بحثأهمية ال

 ت��سلط  الت��يالدراس��ات الرائ��دة م��ن ا ف��ي كونھ��ه الدراس��ةتكم��ن أھمی��ة ھ��ذ 
، س�یما ف�ي ع�صرنا الحاض�ر، ودراس�تھ دراس�ًة       المھ�م الضوء على ھذا الموضوع   

ان العقوبة ال�شرعیة  النقلیة والعقلیة؛ لبی باألدلة والبراھین فقھیًة مقارنًةتأصیلیًة  
لبة العلم في المدارس والمعاھد للمسلمین عامًة، وط ،لواط الفاحشةالمترتبة على 

  .والجامعات خاصًة

  :البحث أهداف

  : حقیق األھداف اآلتیة تھذه الدراسة إلىھدف ت
 الل�واط  عل�ى  الغ�راء  اإلسالمیة الشریعة رتبتھا التي العقوبة نوعمعرفة  . ١

  .بأقسامھ المختلفة
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  .إظھار الدراسة بصورة یسھل على جمیع المكلفین الرجوع إلیھا. ٢
ھ��ار ن��صاعة األحك��ام ال��شرعیة ووض��وحھا، والت��ي كثی��رًا م��ا یرمیھ��ا  إظ. ٣

  .أعداء اإلسالم بالتناقض واالختالف
 م�ن أش�ر الن�اس     اللُّوِطیَّ�ةَ  ب�أن    ، والم�سلمین خاص�ةً    ،تذكیر الن�اس عام�ةً    . ٤

فع��ًال؛ ألنھ��م عك��سوا فط��رة اهللا تع��الى، ف��أتوا الرج��ال ش��ھوة م��ن دون الن��ساء،          
   . الجبار جلَّ وعال من فاستحقوا أشد العقوبات

  :محددات الدراسة

من  محرمةجنسیة  كعالقة   اللواط المترتبة على    ةالعقوبتعالج ھذه الدراسة    
  .منظور فقھي شرعي

  : الدراسات السابقة

 أن أح��دًا م��ن الب��احثین أف��رد ھ��ذا  - ح��سب علم��ھ واطالع��ھ-ل��م یج��د الباح��ث
ان�ت موض�وعات     ب�ھ، وإن ك    ستقل عل�ى النح�و ال�ذي ق�ام        الموضوع الھ�ام ببح�ث م�      

  . البحث مبثوثة في كتب الفقھ الجنائي والحدود والعقوبات

  :بحثمنهج ال

  : المنھج االستقرائي وآلیاتھ ھي في دراستھاتبع الباحث       
 .االطالع على مادة البحث وجمع شتاتھا، ومن ثم توزیعھا على مطالب

  والح�دیث  والتفسیر واألصولكتب الفقھ : الرجوع إلى المصادر األصلیة   . ٢
 .، وتوثیق معلومات الدراسة برد كل قول إلى صاحبھ واللغةوشروحھا

 الن����صوص ال����شرعیة ذات ال����صلة، وعرض����ھا، وتحلیلھ����ا،    ءاس����تقرا. ٣
  .وتدعیمھا باألدلة والبراھین النقلیة والعقلیة

مناقشة اآلراء الفقھیة مناقشة علمیًة موضوعیًة، ومن ثم اختیار الرأي . ٤
 . الدلیل، أو التعلیلالراجح تبعًا لقوة

 . وبیان أرقامھا،عزو اآلیات الكریمة إلى مواضعھا من السور. ٥
  .تخریج األحادیث النبویة الشریفة واآلثار تخریجا دقیقًا. ٦
   .بیان المعاني اللغویة للكلمات الصعبة والغریبة الواردة في ھذا البحث. ٧

تم�ة وذل�ك عل�ى       وخا  مطال�ب  بعة على مقدم�ة وس�     ت ھذه الدراسة  وقد اشتمل 
  :النحو اآلتي

 :هما مطلبانفيه و العقوبة، تعريف:  األولبحثالم

 .لغةً العقوبة تعريف: األول المطلب

 .اصطالحاً العقوبة تعريف: الثاني بالمطل
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 : مطلبان هماوفيه  ،اللِّواطتعريف : الثاني المبحث

 .لغًة اللَِّواطتعریف :  األولالمطلب
  .اصطالحًا َواطاللِّ تعریف:  الثانيالمطلب

  :، وفيه ثالثة مطالب هيأقسام اللواط:  الثالثالمبحث

  : فروع ھيستةإتیان الرجل الرجل، وفیھ : المطلب األول
 .الفقھاء أقوال: الفرع األول

  .أسباب االختالف: الثاني الفرع
  .األول القول أدلة: الفرع الثالث
  .الثاني القول أدلة: الفرع الرابع

  .الثالث القول دلةأ: الفرع الخامس
  .والترجیح مناقشة األدلة: الفرع السادس
  .إتیان الرجل زوجتھ أو أمتھ في دبرھا: المطلب الثاني
 ف�روع   خم�سة إتیان الرجل المرأة األجنبیة في دبرھا، وفیھ        : المطلب الثالث 

  :ھي
  .الفقھاء أقوال: الفرع األول
  .أدلة القول األول: الفرع الثاني
  .ة القول الثانيأدل: الفرع الثالث
  .أدلة القول الثالث: الفرع الرابع

  .مناقشة األدلة والترجیح: الفرع الخامس
  .والتوصیات النتائج أھم ملخصة خاتمة ثم
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  األول بحثملا

  العقوبة تعريف 

 :هما مطلبان وفيه 

  اول اطب

  ً او رف

  الرج�لِ  مجازاُة: عاَقبٌةالِعقاب والمُ و ،"عقب" مادة    من مشتق اسٌم :ُةوَبُقالُع
ِإذا : َأَخ�َذه ِب�ِھ، وَتَعقَّْب�ُت الرج�لَ       : عاَقبھ ِبَذْنِبِھ معاَقبًة وِعقاب�اً    : یقال  ُسوًءا، ِبَما َفعلَ 

  .)٣(َأَخْذَتھ بَذْنٍب َكاَن ِمْنُھ

  ا اطب

  اطً او رف 

 عن بع�ض  عرف العلماء العقوبة اصطالحًا عدة تعریفات، ال یختلف بعضھا   
ف��ي مجمل��ھ إال ف��ي العب��ارة، أو ف��ي ذك��ر بع��ض القی��ود دون أخ��رى، وم��ن ھ��ذه          

    :التعریفات

 .)٤()اْألَلُم الَِّذي َیْلَحُق اْإلْنَساَن ُمْسَتَحقا َعَلى اْلِجَناَیِة:(ھي العقوبة .١
 .)٥(ِ( الشارع أمِر على عصیاِن الجماعِة لمصلحِة المقرُرالجزاُء(:ھي أو .٢
 .)٦()سوء من یداه اقترفتھ ما بسبب الجاني یستحقھ يشرع جزاء(:ھي أو .٣
  .)٧()لمصلحة وتحقیقًا لمفسدة دفعًا بالجاني یلحق أذى(:ھي أو .٤

 ولما كان العلماء متفقین على أنھ یجب أن یتوافر في التعریف أم�ران حت�ى    
  :(٨)یكون شامًال كامًال

  .                    أن یكون جامعًا لمفردات الُمَعرف. أ
  .أن یكون مانعًا من دخول غیره فیھ. ب

وبالنظر في التعریفات السابقة، فإنھا لم تجم�ع ھ�ذین ال�شرطین، ف�التعریف           
،  فق�ط  ینردع المج�رم   على    العقوبة من تشریع الغایة   قصر   األول غیر جامع؛ ألنھ   
 أم ، الحنی�ف   أھ�و ال�شرع    نھ لم یشر إلى مصدر ھذه العقوبة،      كما أنھ غیر مانع؛ أل    

 م�ن یق�ع علی�ھ     عل�ى ذك�ر   ی�أتِ  فإن�ھ ل�م      ،وأما التعری�ف الث�اني     .؟عي  القانون الوض 
، إال أنھ  الشریف فھو وإن نسب العقوبة إلى الشرع،وأما التعریف الثالثالجزاء، 

 ، وأم��ا التعری��ف الراب��ع، فھ��و    ین عل��ى ردع المج��رم ھا ت��شریع ق��صر الغای��ة م��ن  
 عن ن التعبیرا أ كم ،من جھة أخرى   لم یشر إلى مصدر العقوبة،       كالتعریف األول، 

 .بلفظي ألم وأذىعنھا  من التعبیر  وأقوى أبلغ، بلفظ الجزاءالعقوبة
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 ب���ة اص���طالحًا ح���سب م���ا ی���راه الباح���ث ف���إن التعری���ف المخت���ار للعقولھ���ذا 
 تح���صیًال  عل���ى ع���صیان أم���ر اهللا ی���ستحقھ الج���اني ال���ذيشرعيال��� ج���زاءال:(ھ���و

ات ال�سابقة بع�د إج�راء     وھو مستفاد من مجموع التعریف  ،)ًا لمفسدة  ودفع لمصلحة
 ی�ستلزم أن یك��ون  ،ش�رعي وص�ف العقوب��ة بأنھ�ا ج�زاء     فبع�ض التع�دیالت علیھ�ا،   

تح�صیًال لم�صلحة ودفع�ًا      : يق�ول أم�ا    مقی�دة ب�شروطھ، و     مصدرھا الشرع الحنیف،  
 ھ�و إص�الح ح�ال الب�شر، وحم�ایتھم      :العقوب�ات المقصود من فرض   نأل؛ ف لمفسدة

إم�ا جل�ب نف�ع، أو دف�ع         : شریعة كلھا م�صالح   ؛ ألن ال   في الحال والمآل   من المفاسد 
  .ضر

  الثاني بحثامل

اللواطتعريف  
َ ِّ

  

  : همامطلبانوفيه  

   اولاطب

   ًاواطرف 

اللَّاُم َواْلَواُو َوالطَّاُء َكِلَمٌة َتُدلُّ َعَل�ى  ف،   "َطَوَل" اسم مشتق من مادة     : اللَِّواُط
َأْخَف���اه : والَط ال���شَّيَء َلْوط���ًا، )٩( ِبَقْلِب���ي، ِإَذا َل���ِصَقَل���اَط ال���شَّْيُء: اللُّ���ُصوِق، ُیَق���اُل

  .)١٠(الِزق: وأْلَصقھ، وَشيٌء َلْوٌط

باطا   

   اطًاواط رف

 بتعریفات تلتقي على حقیقة واحدة، مفادھا الوطء في        اللَِّواَطعرف الفقھاء   
  :یفات، ویختلفان في بعض القیود، ومن ھذه التعرالدُُّبِر

  .)١١()إیالج ذكر في دبر ذكر أو أنثى:(ھو اللَِّواُط: أوًال
  . )١٢)(ِإْتَیاُن الذََّكِر الذََّكَر(:أو ھو: ثانیًا
 ول�و عب�ده أو أنث�ى غی�ر          إیالج اْلَحَشَفة َأو قدرَھا ِفي دبر ذكر      (:أو ھو : ثالثًا

 . )١٣()زوجتھ وأمتھ
 ؛ إلطالقھجاء عامًاول  أن التعریف األ: ليیتبینتعریفات ھذه الوبالنظر في 

، ف�ي ح�ین    على إتیان كل دبر، ذكرًا كان أو أنث�ى، زوج�ًة كان�ت أو أم�ةً              اللَِّواط لفظ
وأما . إتیان الذكر الذكر فحسبعلى اللَِّواط  هأن التعریف الثاني جاء خاصًا؛ لقصر

أو  زوجت�ھ دبر ن�ھ ل�م یع�د إتی�ان ال�زوج ل�      لكو ھم�ا؛ ج�اء وس�طًا بین  فالتعریف الثالث   
 ھو التعریف حسب ما یراه الباحثاصطالحًا للَِّواِط والتعریف المختار    .لواطًاأمتھ  
مرأت�ھ  وصف ال�ذي ی�أتي ا   أنھ   ، في الحدیث الصحیح      النبي  ثبت عن  لما ؛األول

س�ئل   فق�د  ،)١٤()ال مساغ لالجتھاد في مورد النص     و(،باللُّوِطیَِّة الصُّْغَرى في دبرھا   
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ثنا عمرو بن شعیب عن أبیھ حد : فقال؟،برھاعن الذي یأتي امرأتھ في د قتادة 

ووج�ھ الدالل�ة م�ن ھ�ذا      ،)١٥()اوطُ اْرى (:ق�ال    أن النبي ، عن جده 

مقتصرًا عل�ى إتی�ان الرج�ال فح�سب دون دب�ر الزوج�ة               اللَِّواُط لو كان    أنھ: الحدیث
َوْطُء َأنَّ : َء ِف�ي َغْی�ِر َأَث�رٍ   َوَقْد َجا:( قال ابن تیمیة ،لَِّواطًا   النبي  ما سماه  ،واألمة

 فإن إتیان الرجل ألي     ،علیھ بناًءو .)١٦()ُھَو اللُّوِطیَُّة الصُّْغَرى   اْلَمْرَأِة ِفي ُدُبِرَھا،  
 دب�ر ام�رأة   ، وإن ك�ان  دب�ر رج�ل فھ�ي اللوطی�ة الكب�رى      ، فإن كان  دبر یسمى لواطاً  

وس�وف نتح�دث    . أو أجنبیة، فھي اللوطیة ال�صغرى     أو أمتھ،  سواء كانت زوجتھ،  
      .في المباحث اآلتیة عن ذلك بالتفصیل

  :أقسام اللواط، وفيه ثالثة مطالب هي: المبحث الثالث

  :إتيان الرجل الرجل، وفيه ستة فروع هي: المطلب األول

  :أقوال الفقهاء: األول الفرع

أجم�ع  :( ق�ال اب�ن قدام�ة      ، على حرمة إتیان الرجل الرجل     أجمع العلماء بدایًة  
  وذمھ، وعاب من فعلھ، وقد ذمھ اهللا تعالى في كتابھ، اللَِّواِطعلم على تحریمأھل ال

وُوًط ِإذَ لَ و َأْون اَ  َََْم        :(قال تعالى ف،  )١٧()رسول اهللا   

    نَْا ن دَأ ن        ن ًةوَ لرا ونَْ مِإ        مَْأ ل ءوِن اد 

 ونُِر موَ(،) ٨١ و ٨٠:ناتاآلي:سورة األعراف(، وقال :)     ل ن ا نَ 

  وطُ ِموَ ل،       وطُ ِموَ ل ل ن ا نَ ،  وطُ ِموَ ل ل ن ا نَ()١٨( ،

 اْلَف��َواِحِش  َأْغَل��ِظوھ��و م��ن ،ل��م یك��ن ف��ي أم��ة قب��ل ق��وم ل��وط    عظ��یُمذن��ُب اللِّ��َواُطو
 ِمْن َسَرِف اْلَفَواِحِش، َوِل�َذِلَك َع�ذََّب    سبحانھ وتعالى  َفَجَعَلُھ:(، قال الماوردي  ًاَتْحِریم

 ،)١٩() َذَك�ًرا  َقْوَم ُلوٍط ِباْلَخ�ْسِف َوَأْمَط�َر َعَل�ْیِھُم اْلَحَی�َواَن اْلَبِھ�یَم َحتَّ�ى َل�ا َی�ْأِتَي َذَك�رٌ                   
 ق�وم  على ھذا الفعل في ال�دنیا اهللا عز وجل  عذب قدو:( والعمرانيوقال الشیرازي 

 ََء َأرَْ َ (:ع��الىتق��ال ف ،)٢٠() عل��ى ذن��ببم��ا ل��م یع��ذب ب��ھ أح��دًا ل��وط

 َ  ََطرَأو َ ًةر ن  ٍل  ودُ(،)٨٢:آيـة :رة هود سو( ،

وم�ا ح�ل بھ�م      اللُّوِطیَّ�َة   وقد ذكر اهللا س�بحانھ      :(قال ابن القیم  ،  )٢١(وھو من الكبائر  
األع�راف، وھ�ود، والحج�ر، واألنبی�اء،      :من البالء في عشر سور من القرآن ھ�ي      

والشعراء، والنمل، والعنكبوت، والصافات، والقمر، وجمع عل�ى الق�وم           والفرقان،

 محذراً  ودخول النار، وق�ال  ،ف الدیار، والقذف باألحجار   بین عمي األبصار، وخس   

وَ ومُ وطْ م  (،)٢٢()لم��ن عم��ل عملھ��م م��ا ح��ل بھ��م م��ن الع��ذاب ال��شدید   

د(،)٨٩:آية:سورة هود(.   
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إتی��ان الرج��ل المترتب��ة عل��ى عقوب��ة ال ف��ي  بع��د ذل��ك اختلف��وا الفقھ��اءولك��ن
   : ھي على ثالثة أقوالالرجل

 ، اللُّ�وِطيِّ  ل�ى ال َح�دَّ ع   أن�ھ   : )٢٤( والظاھری�ة  )٢٣(م�ذھب أب�ي حنیف�ة      :ولاأل القول

 َحتَّ�ى َیُم�وَت َأْو َیُت�وَب، َوَل�ْو اْعَت�اَد       فاعل�ھ َوُی�ْسَجنُ (:َوَلِكنَُّھ ُیَع�زَّر، وزاد أب�و حنیف�ة    
اْلَح�دُّ اْلُمَق�دَُّر َش�ْرًعا       َأْو َغْیَر ُمْحَصٍن ِسَیاَسًة، َأمَّ�ا        ،اللَِّواَطَة َقَتَلُھ اْلِإَماُم ُمْحَصًنا َكانَ    

  . )٢٥()َفَلْیَس ُحْكًما َلُھ

ــول ــاني الق ، وأظھ��ر ق��ولي )٢٦(م��ذھب أب��ي یوس��ف ومحم��د م��ن الحنفی��ة   :الث

 ع����ن اإلم����ام ال����روایتین وإح����دى ،)٢٨(وھ����و م����ذھب ال����شافعیة ، )٢٧(ال����شافعي
ومجاھ��د، الب��صري، عط��اء، و ، وھ��و ق��ول)٣٠(وھ��و م��ذھب الحنابل��ة ، )٢٩(أحم��د

 ،النخع���ي، و اْلُم���َسیَِّباْب���ِن وروای���ة ع���ن   واألوزاع���ي،ري، والث���و،واب���ن ج���ریج
 فیرجم��ان إن كان��ا  ،، فیح��د فاعل��ھ ح��د الزان��ي زَِّن��ى اللِّ��َواَطأن : )٣١( الزھ��ريو

    . إن لم یكونا كذلكمحصنین، ویجلدان ویغربان سنًة

ــول ــث الق  وأش��ھر وأص��ح  ،)٣٣( وق��ول لل��شافعي ،)٣٢(م��ذھب المالكی��ة  :الثال

، َوَعِل�يِّ  ، َوُعْثَم�انَ ،ُعَم�رَ و،  َبْك�رٍ ي َأب� ، وھ�و ق�ول   )٣٤( أحم�د  الروایتین عن اإلم�ام   
  َوَعْب�دِ  ،) َأیُّ�وب  يَأب� (  َزْی�د   ْب�نِ  َوَخاِل�دِ  ، َعبَّ�اسٍ  ْب�نِ ا الزَُّبْیِر، وَ  ْبِنا، وَ  اْلَوِلیدِ ْبِن َوَخاِلد

 وروای�ةِ  ،َقَتاَدَةو ،اھویھوابِن ر ،  َوَرِبیَعَة ،والشَّْعِبيِّ ،َجاِبِر ْبِن َزْیدٍ   و ، َمْعَمرٍ اللَِّھ ْبنِ 
 َكاَن ًا ُمْحَصن،ْقَتُلاللُّوِطيِّ ال َأنَّ َحدَّ :)٣٥( َوالزُّْھِريِّ ،َوالنََّخِعيِّ،  اْلُمَسیَّبِ اْبِن عن

ُی�ْرَجُم  : ِبالسَّْیِف َكاْلُمْرَت�دِّ، َوالثَّ�اِني   :  َأَحُدَھا :، َوِفي َكْیِفیَِّة َقْتِلِھ َأْوُجھٌ    نُمْحَص َأْو َغْیرَ 
 ، ُیْرَم�ى ِم�ْن َش�اِھٍق َحتَّ�ى َیُم�وتَ      :والرَّاِبُع ُیْھَدُم َعَلْیِھ ِجَداٌر،     :َتْغِلیًظا َعَلْیِھ، َوالثَّاِلثُ  

   .)٣٦( ِبالنَّاِرَتْحِریِقِھ:  والَخاِمُس،َأْخًذا ِمْن َعَذاِب َقْوِم ُلوٍط 

  :أسباب االختالف: الثاني الفرع

 المترتب��ة عقوب��ةال الفقھ��اء ف��ي ب اخ��تالفاس��بأ أن بع��د االس��تقراء تب��ین ل��ي
  :ھي  إتیان الرجل الرجلعلى

في صحة األحادیث التي ورد فیھا األمر بقتل اللوطي، فمن اختالفھم : األول
  .صححھا أوجب قتلھ، ومن لم یصححھا منع قتلھ

 من معارضة األحادیث الت�ي ورد فیھ�ا األم�ر بقت�ل الل�وطي،         ظُنما یُ : الثاني

اب ازا، واْسْ ِس،     ، ِإِ دى َث   ... اِرٍئ مٍ   ل دمَ  (:لحدیث

ْ ِرقَْا د ِركافكیف یقتل ؟إذ اللواط لیس واحدا منھا ،)و ،.  

اختالفھم في قیاس ال�وطء ف�ي ال�دبر عل�ى ال�وطء ف�ي الف�رج، فم�ن                    : الثالث
 بجل���د البك���ر، ورج���م : فأوج���ب ل���ھ عقوبت���ھ، ألح���ق الل���واط بالزن���ا:القی���اسق���ال ب

     .یره، ومنھم من أوجب قتلھأوجب تعزفمنھم من  :المحصن، ومن لم یقل بالقیاس
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  :األول القول أدلة :الثالث الفرع

  :اللُّوِطيِّ باألدلة اآلتیةتعزیر استدل الفریق األول القائلون ب

 ، َل دم اِرٍئ ٍم، ْد َأنَ  ِإَ ِإ ا):            َقاَل ،عن ابن مسعود     .١

     ثَ ىدِ ِإ ،ا ولر َأو        د ِركاِس، وْ سْاو ،ازا با

 ْ ِرقَْنَِّب�يَّ   َأنَّ ال (:ووج�ھ الدالل�ة من�ھ      ,)٣٧()ا           َق�ْد َح�َصَر إَباَح�َة ال�دَِّم ِف�ي 

ق����ال ، )٣٨()َھ����ِذِه الثََّلاَث����ِة ِبَلْف����ِظ النَّْف����ِي اْلَع����امِّ، َواِلاْس����ِتْثَناُء ِمْن����ُھ ِلَھ����ِذِه الثََّلاَث����ةِ   
 اللِّ��َواِطَقْت��َل اْلُم��ْسِلِم إلَّ��ا ِبِإْح��َدى َھ��ِذِه الثََّل��اِث، َوَفاِع��ُل    لنَِّب��يُّاَح��َصَر َف(:الج��صاص

َما َیْدَفُع اْلَقْتَل ِفیَما  ھَوِفی:(طحاويقال الو، )٣٩)(ًاَلا ُیَسمَّى ِزن ِلَأنَُّھ; اِرٌج َعْن َذِلكَ  َخ
,  ِبَھ��ا َغْیَرَھ��ااْلُحجَّ��ُة ِبِإْلَح��اِق َرُس��وِل  ِإلَّ��ا َأْن َتُق��وَم ,  الثََّلاَث��ِة اْلَأْش��َیاِءِس��َوى َھ��ِذِه
 َوَل�مْ ,  ِب�ِسَوى َم�ا َأْلَحَق�ُھ ِفیَھ�ا    َأْو,  ِب�ِسَواَھا  ًا َیْقُتَل َنْف�س   ْنَوَیُكوُن اْلَحْظُر أَ  , َفُیْلَحُق ِبَھا 

وق�د ثب�ت   :(وق�ال المنبج�ي   ،)٤٠()َفَكاَن ِفیَھا َما َیْدَفُع َأْن ُیْقَتَل ِبَما ِس�َواَھا     , َنِجْد َذِلكَ 

   .)٤١()َولم یذكر اْلَقْتل ،» ن ا ن ل ل وم وط «: َأنھ َقاَلعنھ 
 ِل�َأنَّ ُك�لَّ َواِح�ٍد ِمْنُھَم�ا     ؛ وال عرف�اً ًا ُلَغًة َوَلا َش�ْرع زَِّنىمَّى  َلا ُیسَ  اللَِّواَط َأنَّ. ٢

 اْس�ٌم   الزَِّنى ف�  ،)٤٢(َفَلا َیْدُخُل ِف�ي النُّ�ُصوِص الدَّالَّ�ِة َعَل�ى َح�دِّ ال�زَّاِنینَ              ،اْخَتصَّ ِباْسمٍ 
َلاَط َوَما َزَنى، َوَزَنى َوَما َلاَط، : ْسَتِقیُم َأْن ُیَقاَلِلْلَوْطِء ِفي ُقُبِل اْلَمْرَأِة، َأَلا َتَرى َأنَُّھ یَ  

 َدِلی�ُل  ،، َواْخِتَل�اُف اْلَأَس�اِمي    ًاي، َفَك�َذا َیْخَتِلَف�اِن اْس�م       َوُفَل�اٌن َزاِن�    ،ُفَل�اٌن ُل�وِطيٌّ   : َوُیَقاُل
 ، الدَّاِعي ِمْن َأَحِد اْلَجاِنَبْیِن ِلاْنِعَداِمًا؛ِل، َكَذا ُھَو َأْنَدُر ُوُقوعاْخِتَلاِف اْلَمَعاِني ِفي اْلَأْص

 ف�ال   ، َوُھ�َو ال�شَّْھَوُة اْلُمَركََّب�ُة ِفیِھَم�ا َجِمیًع�ا          ،ِم�ْن اْلَج�اِنَبْینِ    ُوِج�دَ  الزَِّنىَوالدَّاِعي إَلى   
  .)٤٣(ریعزالت، وإنما الزَِّنىیجب حد 
 َواْش�ِتَباُه   ،اَعُة اْلَوَل�دِ   ِلَأنَُّھ َل�ْیَس ِفی�ِھ إَض�       ؛الزَِّنىِفي َمْعَنى   لیس    اللَِّواطَ َأنَّ. ٣
 .)٤٤(اْلَأْنَساِب
َفِمْنُھْم َمْن َأْوَجَب ِفیِھ التَّْحِریَق ِبالنَّاِر،      :  الصََّحاَبَة اْخَتَلُفوا ِفي ُموِجِبھِ    ألنَّ. ٤

َم�َع إْتَب�اِع     َمْن ُیْلِقیِھ ِم�ْن َمَك�ان ُمْرَتِف�ٍع          : ُیْھَدُم َعَلْیِھ اْلِجَداُر، َوِمْنُھمْ    :َوِمْنُھْم َمْن َقالَ  
 َب�ْل َك�اُنوا َیتَِّفُق�وَن    ، َل�ْم َیْخَتِلُف�وا   ، َأْو ِفي َمْعَن�اهُ    ، ِفي اللَِّسانِ  الزَِّنىاْلَأْحَجار، َفَلْو َكاَن    

 َأَدلُّ َدِلی�ٍل  ، َوُھ�ْم َأْھ�ُل اللِّ�َسانِ   ، َعَلْی�ِھ، َفاْخِتَل�اُفُھْم ِف�ي ُموِجِب�ھِ     الزَِّن�ى َعَلى إیَجاِب َحدِّ    
َأنَّ اْلَواِجَب ِبَھ�َذا اْلِفْع�ِل   و، )٤٥( ُلَغًة َوَلا َمْعَناُه،الزَِّنى َلْیَس ِمْن ُمَسمَّى َلْفِظ      َعَلى َأنَّھُ 
َأنَّ التَّْعِزی�َر ُھ�َو الَّ�ِذي َیْحَتِم�ُل اِلاْخِتَل�اَف ِف�ي اْلَق�ْدِر        : َأَح�ُدُھَما : یُر؛ ِل�َوْجَھْینِ ُھَو التَّْعزِ 

 َب��ْل َل��ا ُیْع��َرُف إلَّ��ا   ، َأنَّ��ُھ َل��ا َمَج��اَل ِلِلاْجِتَھ��اِد ِف��ي اْلَح��دِّ    :َفِة َل��ا اْلَح��ّد، َوالثَّ��اِني  َوال��صِّ
 .)٤٦(ِبالتَّْوِقیِف، َوِلِلاْجِتَھاِد َمَجاٌل ِفي التَّْعِزیِر

 َوَأنَّ��ُھ َل��ْیَس  ،الزَِّن��ى ِبِخَل��اِف ،ًا َوَطْبع��ًا ُمَحرََّم��ٌة َعْقًل��ا َوَش��ْرع  َأنَّ اللَِّواَط��َة. ٥
 ِلَع�َدِم  ؛َكاَنْت َأَشدَّ ُحْرَمًة ِمْنُھ، َوِإنََّم�ا َل�ْم ُیوِج�ْب اْلَح�دَّ َأُب�و َحِنیَف�َة ِفیَھ�ا         فَ ًا،َراٍم َطْبع ِبَح

الدَِّلیِل َعَلْیِھ َلا ِلِخفَِّتَھ�ا، َوِإنََّم�ا َع�َدُم اْلُوُج�وِب ِفیَھ�ا ِللتَّْغِل�یِظ َعَل�ى اْلَفاِع�ِل؛ ِل�َأنَّ اْلَح�دَّ                    
ب�ي َعْم�رو، َق�اَل    َوَعْم�رو ب�ن أ  :( ق�ال المنبج�ي  ،)٤٧(ُعَلَم�اءِ ُمَطھٌِّر َعَلى َقْوِل َبْعِض الْ 
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اُْوا اَْل  «:ُینك��ر َعَلْی��ِھ َح��ِدیث ِعْكِرَم��ة، َع��ن اْب��ن َعبَّ��اس    :یحی��ى ب��ن مِع��ین 

 َوِف�ي  ،َوِلَأنَُّھ َلو َكاَن اللواط ِبَمْنِزَلة الزَِّنا لفرق َب�ین اْلُمح�صن َوَغی�ره            ؛»واْْول

  .)٤٨() َبینھَما َدِلیل على َأنھ لم ُیوِجبُھ على َوجھ اْلَحد اْلفرقَتركھ 

  :الثاني القول أدلة :الرابع الفرع

 : باألدلة اآلتیةيَناِّزيِّ حد الَطاللَُّو  حدأن القائلون بثاني الفریق الاستدل

١ .َل ِزنًى   َأنذَا الِْفعه،     نَا ِبالنَّصالز دلَّقُ ِبِه حتَعفَي  فََأم ،   مثُ اِلاسيح ؛ا ِمن   فَِلـَأن 

َأْون ا َََْ      (:، قَاَل تَعـالَى   )٤٩( فَاِحشَةٌ، وهذَا الِْفعُل فَاِحشَةٌ ِبالنَّص     الزنَى

نَْا ن دَأ ن  مَ(،)٨٠: آية:سورة األعراف(.  

 وِإذا َأت  ،ارل  زان   ِإذا َأ ارل      (:قـال   : موسى   ي أب عن .١

 .)٥٠()اْرَأُة اْرَأَة َ زاِن

 .)٥١()ِإن َأوف  َأفَ  ُأ لَ وِم ُوط): لاق :عن جاِبِر  .٢

 ُأذوا َ  دت ان ازِر ر اْ  ُأ        (: قَالَ  اِءعن عطَ . ٤

اطو،      ء واُُأ دَ َأن مْ ٌَأر ،َُْا مَ تََ ،    ا ر رََ 

 ،رةْ )٥٢( وَأرَْ رَُ ِروا ن اْرِم َروا،َ َ ْدوا

دْا  مْ ا ٍس ر ناو ر نا٥٣()و(. 

 ِب��َسْفِح اْلَم��اِء ِف��ي َمَح��لٍّ ، ِل��َأنَّ ِفی��ِھ َق��َضاَء ال��شَّْھَوِة؛الزَِّن��ىِف��ي َمْعَن��ى اللِّ��َواَط َأنَّ . ٥
 ِف�ي اْلُقُب�ِل َب�ْل       الزَِّنىا، َك�   َحَراًم�  )٥٤( َعَل�ى َوْج�ٍھ َتَمحَّ�ضَ      ،ُمْشَتًھى َعَلى َس�ِبیِل اْلَكَم�الِ     

 ُیَتَوھَُّم ِمْنُھ ُحُدوُث َوَل�ٍد َیْعُب�ُد َربَّ�ُھ، َوَل�ا ُیَت�َوھَُّم ِف�ي َعَم�ِل َق�ْوِم                    الزَِّنىَفْوَقُھ؛ ِلَأنَُّھ ِفي    
ْوِن�ِھ   َوَل�ا َخَف�اَء ِف�ي كَ   ، َفَكاَن َفْوَقُھ ِفي َتْضِییِع اْلَم�اِء، َفَك�اَن َأْدَع�ى إَل�ى الزَّاِج�رِ         ،ُلوٍط

ُمْشَتًھى؛ ِلَأنَّ اْلَمِحلَّ إنََّما ُیْشَتَھى ِباللِّیِن َواْلَحَراَرِة، َوالدُُّبُر ِف�ي َھ�َذا اْلَمْعَن�ى َكاْلُقُب�ِل،       
 َب�ْل َأْكَث�ُر   ،الزَِّنى َك� ُوُقوُع�ھُ  َوَیْكُث�ُر  ،َوِلَھَذا َیْرَغُب ِفیِھ اْلُعَقَلاُء َكَما َیْرَغُبوَن ِفي اْلُقُب�لِ     

 َوَلا ُیْمِك�ُن  ، ُیْمِكُن إَزاَلُة اْلُحْرَمِة ِبالتََّزوُِّج َوالشَِّراءِ   الزَِّنىُحْرَمًة ِمْنُھ؛ ِلَأنَُّھ ِفي     َوَأَشدُّ  
 .)٥٥(ِفي َعَمِل َقْوِم ُلوٍط َفَكاَن َأْدَعى إَلى الزَّاِجِر ِمْن َھَذا اْلَوْجِھ َأْیًضا

 آَدِم�يٍّ، َل�ا ِمْل�َك     ِفي َفْرِجآَدِميٍّیَلاُج َفْرِج َأنَّ التََّلوَُّط نوع من أنواع الزنى؛ ِلَأنَُّھ إِ . ٦
، َفَیُك��وُن اللَّ��اِئُط   َكاْلِإیَل��اِج ِف��ي َف��ْرِج اْلَم��ْرَأةِ  :َفَك��اَن ِزًن��ى ، َل��ُھ ِفی��ِھ، َوَل��ا ُش��ْبَھَة ِمْل��كٍ  

  .)٥٦(ْحَصِن َواْلِبْكرَواْلَمُلوُط ِبِھ، َداِخَلْیِن َتْحَت ُعُموِم اْلَأِدلَِّة اْلَواِرَدِة ِفي الزَّاِني اْلُم
محم��ول عل��ى أنھ��م فعل��وا ذل��ك ف��ي   ف��ي ال��رجم   ُرِوي ع��ن ال��صحابة أن م��ا. ٧

  .)٥٧(الثیب
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  :الثالث القول أدلة :الخامس الفرع

  :باألدلة اآلتیةاللُّوِطيِّ الْقَتُل مطلقًا استدل الفریق الثالث القائلون بأن حد 

ل لَ وِم ُوطَُْ وا          ن ودوه:)      ق�ال :  قال  بن عباس اعن   .١

 ولْْاو لَْ٥٨()ا(.  

اذي ل لَ وِم ُوط اروا ا:)              ََْ قـال :  قال عن َأِبي هريرةَ     .٢

 وار لََْا٥٩()و(. 

ن ل لَ وِم (:يقُوُل علَى الِْمنْبِر ِه سِمعتُ رسوَل اللَّ  : قَاَل عن جاِبِر    .٣

وهَُْ وطُ()٦٠(.  

 مطلق�ًا س�واء   َوالَمُلوِط ِب�ھِ  أمر بقتل اللَّاِئِط  أنھ  : الداللة من ھذه األحادیث    ووجھ
ساد ألن في ھذه الفاح�شة الق�ذرة إف�سادًا، أي إف�        (،ُمْحَصَنْیِن، َأْم َغْیَر ُمْحَصَنْینِ    َكاَنا

ولذلك جمع اهللا تعالى ألھلھا، الفاعلین والمفعول بھم،        : للفطرة، وعكسًا لألوضاع  
ق��ال اب��ن  .)٦٢() بحج��ارة م��ن س��جیل )٦١(الخ��سف، والح��صب: عق��وبتین عظیمت��ین

الَِّتي نَّ اللُّوِطیََّة َعَكُسوا ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّتي َفَطَر َعَلْیَھا الرَِّجاَل، َوَقَلُبوا الطَِّبیَعَة            َإ:(القیم
، َفَقَلُب��وا اْل��َأْمَر، َوَعَك��ُسوا اْلِفْط��َرَة ...َركََّبَھ��ا اللَّ��ُھ ِف��ي ال��ذُُّكوِر، َوِھ��َي َش��ْھَوُة النِّ��َساءِ 

 َفَأَتُوا الرَِّجاَل َش�ْھَوًة ِم�ْن ُدوِن النِّ�َساِء، َوِلَھ�َذا َقَل�َب اللَّ�ُھ ُس�ْبَحاَنُھ َعَل�ْیِھْم              ،َوالطَِّبیَعَة
 َعاِلَیَھ���ا َس���اِفَلَھا، َوَك���َذِلَك ُقِلُب���وا ُھ���ْم، َوُنكِّ���ُسوا ِف���ي اْلَع���َذاِب َعَل���ى  ِدَی���اَرُھْم، َفَجَع���َل

  .)٦٣()ُرُؤوِسِھْم
وھ��ذا إجم��اع م��ن  :(ق��ال العمران��ي ال��شافعي   عل��ى قتل��ھ،بإجم��اع ال��صحابة . ٤

َوِلَأنَّ�ُھ  :(ق�ال اب�ن قدام�ة   و ،)٦٤() على قتلھ، وإن اختلف�وا فیم�ا یقت�ل ب�ھ          الصحابة  
ق�ال  و ،)٦٥()، َفِإنَُّھْم َأْجَمُعوا َعَلى َقْتِلِھ، َوِإنََّما اْخَتَلُفوا ِفي ِصَفِتھِ        صََّحاَبِة  إْجَماُع ال 

 .)٦٦()؛ َلِك�ْن َتَنوَُّع�وا ِف�ي ِص�َفِة اْلَقْت�لِ      اللُّ�وِطيِّ اتََّف�َق ال�صََّحاَبُة َعَل�ى َقْت�لِ    :(ابن تیمیة 
 َعَل�ى َقْت�ِل     َحاُب َرُس�وِل اللَّ�ِھ      َأْطَبَق َأْص�  َقْد  َو:( الحنبلي  والسیوطي ابن القیم  وقال

اللُّوِطيِّ، َلْم َیْخَتِلْف ِمْنُھْم ِفیِھ َرُجَلاِن، َوِإنََّما اْخَتَلَفْت َأْق�َواُلُھْم ِف�ي ِص�َفِة َقْتِل�ِھ، َفَظ�نَّ                
ا َم��ْسَأَلُة  النَّ��اُس َأنَّ َذِل��َك اْخِتَلاًف��ا ِم��ْنُھْم ِف��ي َقْتِل��ِھ، َوِھ��َي َبْی��َنُھْم َم��ْسَأَلُة ِإْجَم��اٍع َل��          

إْجَم�اَع ال�صََّحاَبِة َعَل�ى     )٦٨(َوَق�ْد َحَك�ى َص�اِحُب ال�شَِّفاءِ    :(، وفال ال�شوكاني  )٦٧()ِنَزاٍع
وق�د ُقِت�َل الل�وطي ف�ي زم�ن الخلف�اء الراش�دین، وأجمع�وا              :(، وق�ال أی�ضاً    )٦٩()اْلَقْتِل

 . )٧٠()على ذلك، وال یضر اختالف صفة القتل

َأ  (:اِس َی�ْوَم ال�دَّاِر، َفَق�الَ      َأْش�َرَف َعَل�ى النَّ�      ْثَماَن  َأنَّ عُ :  َعْن َأِبي ُحَصْینٍ  . ٥

           ٌَأر ٍم ِإ ِرٍئا مد ل َ َأ م         د َز لر َأو ،لَُ لَ لر 

 لر َأو ،َِإ د دار لر َأو ،نُأوطُ ِموَ ل ٧١()ل(. 
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َوِإْن  ،)٧٢( ِلَأنَُّھ َلا ُی�ْسَتَباُح ِبَوْج�ٍھ ِم�ْن اْلُوُج�وهِ    ؛ ِباْلُأْنَثىالزَِّنى َأْقَبُح ِمْن    أن اللَِّواطَ . ٦
ِق�ِھ  َكاَن الزَِّنا َواللَِّواُط ُمْشَتِرَكْیِن ِفي اْلُفْحِش، َوِفي ُكلِّ َفَساٍد ُیَناِفي ِحْكَمَة اللَِّھ ِفي َخلْ 

َفَمْف�َسَدُة اللِّ�َواِط   ... ُف�وُت اْلَح�ْصَر َوالتَّْع�َداَد،    َفِإنَّ ِفي اللَِّواِط ِمْن اْلَمَفاِسِد َما یَ     ،َوَأْمِرِه
  ِلَق�ْوِل اللَّ�ھِ    ِمْن َأْعَظِم اْلَمَفاِسِد، َوُعُقوَباُتُھ ِمْن َأْعَظ�ِم اْلُعُقوَب�اِت ِف�ي ال�دُّْنَیا َواْل�آِخَرِة،              

ــالَى تَع):َْأ    نَْا ن دَأ ن  مَ  َََْا ون(،) ــورة س

وء   وْ روا ازَ ِإ نََ ً           :(الزنَـى  وقَاَل ِفي    ،)٨٠:آية:األعراف

ً(،)  نَّ اللِّ�َواَط َأْفَظ�ُع   َوَلْم َیُقْل َما َسَبَقُكْم، َفُعِل�َم ِمْن�ُھ أَ      ،  )٣٢:آیة:اإلسراءسورة

 .)٧٣(ِمْن الزَِّنى
َوِلَأنَّ اللََّھ َتَعاَلى َعذََّب َقْوَم ُلوٍط ِبالرَّْجِم، َفَیْنَبِغي َأْن ُیَعاَقَب َمْن َفَعَل ِفْعَلُھ�ْم ِبِمْث�ِل                . ٧

  .)٧٥( ألن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یدل دلیل على تغییره؛)٧٤(ُعُقوَبِتِھْم

  :هي مسائل أربع وفيه ،والترجيح األدلة شةمناق :السادس الفرع

  :األول الفريق أدلة مناقشة :ىاألول مسألةال

 ال ،ص�حیح  حدیث فھو ،...) َل دم اِرٍئ ٍم إِ دى َث):        قوله أما .١

ِعْل�ِم ِباْلَح�ِدیِث ِف�ي    َوَھ�َذا َح�ِدیٌث َل�ا َی�ُشكُّ َأْھ�ُل الْ          :(َقاَل الشَّاِفِعيُّ  اثنان، ذلك في یختلف
 ھ�ذا  یعتب�ر  ھ�ل  ،ھھن�ا  علماءال طرحھ الذي السؤال ولكن ،)٧٦() ُثُبوِتِھ َعِن النَِّبيِّ  

غی��ر ِإح��دى ھ��ذه    قت��ل الم��سلم ب  ال��شرعیة الت��ي أباح��ت  للن��صوص ناس��خًا الح��دیث
 ون��اكح الل��وطي، :وأحادی��ث ،)٧٨(والبغ��ي ،)٧٧( اْلُمَحاَرَب��ِة:ك��آیتي ،ثالخ��صال ال��ثَّال

 أم ،؟...،)٨١(یب�ایع  لم الذي والخلیفة ،)٨٠(المسلمین عصى شق ومن ،)٧٩(ةالبھیم

، أم أنھ�ا ت�ضاف    ؟  داخل�ة فی�ھ    كلھاف ،، أم أنھ ال تعارض بینھ وبینھا      ؟ بھا خومنسأنھ  
 :ق�ال  قسم :أقسام ثالثة إلى ذلك في لعلماءا انقسم :والجواب .؟  َوَكَماالً َبَیانًا ِإلیھ

 واب�ن  ،)٨٥(والعین�ي  ،)٨٤(والب�ابرتي  ،)٨٣(الھمام وابن ،)٨٢(لطحاويا :وھم :باألول

أحم�د ب�ن ن�صر ال�داودّي        وھ�و    :بالثاني :قال قسمو ،)٨٧(شاھین بنوا ،)٨٦(عابدین
 إنھ�ا  :ق�ال  فری�ق  :ف�ریقین  إلى انقسموا وھؤالء :بالثالث :قال قسمو ،)٨٨(المالكي

:  وفری�ق ق�ال    ،)٩١( واب�ن رج�ب    ،)٩٠(حج�ر  واب�ن  ،)٨٩(الملق�ن  اب�ن  :وھم :فیھ داخلة
، )٩٣(، واب���ن عب���د الب���ر  )٩٢(اب���ن العرب���ي : وھ���م: ھ���ا ت���ضاف إلی���ھ بیان���ًا وكم���االً   إن

 .)٩٤(والمباركفوري
 األدل�ة  ع�ن مقت�ضى    ح�دیث اب�ن م�سعود        وعلیھ فإنھ لما اختلف مقت�ضى     

، وكان كل منھا صحیحًا، فإن الواجب على الفقی�ھ إتب�اع الخط�وات التالی�ة                 األخرى
الترجیح بینھا، :  ثانیًاع بین المتعارضات،الجم: أوًال:(على الترتیب باتفاق العلماء

الحك�م بن�سخ    :  ثالث�اً  وذلك بتف�ضیل أح�دھا عل�ى اآلخ�ر بأح�د المرجح�ات ال�صالحة،              
، ھ�ل یمك�ن الجم�ع        یط�رح نف�سھ    وال�سؤال ال�ذي    .)٩٥(...)أحدھا بالنظر إلى التاریخ   

ى عل� فنع�م،   : والج�واب .  والقول النسخ أم ال ؟     ،قبل العمل بالترجیح  األدلة  ھذه  بین  
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ح�دیث اب�ن   ، أن  الق�سم الثال�ث   أص�حاب منابن الملقن وابن حجر وابن رجب   رأي  
  والت�دقیق عن�د التحقی�ق   كلھ�ا  فترج�ع  ،ف�رع ل�ھ  األدل�ة األخ�رى   ، وأصل  مسعود

،  َوَباِقي النُُّصوِص ُكلَُّھا ُیْمِكُن َردَُّھا ِإَلى َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد:(قال ابن رجب إلیھ،
یَث اْب��ِن َم��ْسُعوٍد َت��َضمََّن َأنَّ��ُھ َل��ا ُی��ْسَتَباُح َدُم اْلُم��ْسِلِم ِإلَّ��ا ِبِإْح��َدى َثَل��اِث    َوَذِل��َك َأنَّ َح��ِد

َفَأمَّا اْنِتَھاُك اْلَفْرِج اْلُمَحرَِّم، َفَقْد ُذِكَر ِفي اْلَحِدیِث َأنَُّھ الزَِّنى َبْعَد اْلِإْحَصاِن، ... ِخَصاٍل
 اْلُمْح��َصَن َق��ْد َتمَّ��ْت َعَلْی��ِھ النِّْعَم��ُة ِبَنْی��ِل َھ��ِذِه ال��شَّْھَوِة َوَھ��َذا َعَل��ى َوْج��ِھ اْلِمَث��اِل، َف��ِإنَّ

، َوَقْد َیْنَتِفي َشْرُط اْلِإْح�َصاِن، َفَیْخُلُف�ُھ َش�ْرٌط آَخ�ُر، َوُھ�َو َك�ْوُن اْلَف�ْرِج َل�ا                  ...ِبالنَِّكاِح،
ْصُف َھْل َیُكوُن َقاِئمًا َمَقاَم اْلِإْح�َصاِن  ، َفَھَذا اْلوَ ...ُیْسَتَباُح ِبَحاٍل، ِإمَّا ُمْطَلقًا َكاللَِّواِط،    

َوَخَلفًا َعْنُھ؟ َھَذا ُھَو َمَحلُّ النَِّزاِع َبْیَن اْلُعَلَماِء، َواْلَأَحاِدیُث َدالٌَّة َعَلى َأنَُّھ َیُكوُن َخَلفًا             
  . )٩٦()َعْنُھ، َوُیْكَتَفى ِبِھ ِفي ِإَباَحِة الدَِّم

القسم أصحاب من بد البر والمباركفوري ابن العربي وابن عوأما على رأي 
في أوق�ات  األخرى النصوص  تلتھ   ثم   ، أوالً كان  مسعودن   فإن حدیث اب   ،الثالث

 دم بقى إباحةمل آخرھا أولھا، فال یك وُی،یضم بعضھا إلى بعضفوأسباب مختلفة، 
رََّم��اِت َفَل��ْو َش��اَء َربُّ��َك َل��َذَكَر اْلُمحَ :(، ق��ال اب��ن العرب��ي ث��الث ف��ي مح��صورًا الم��سلم

َمْعُدوَداٍت َمْشُروَحاٍت ِفي َحاَلٍة َواِحَدٍة، َوَلِكنَُّھ َفرََّقَھا َعَلى السَُّوِر َواْلآَیاِت، َوَق�سََّمَھا            
َعَل��ى اْلَحاَل��اِت َواْلَأْوَق��اِت؛ َفاْجَتَمَع��ْت اْلُعَلَم��اُء َوَكُمَل��ْت ِف��ي ال��دِّیِن، َكَم��ا َكُم��َل َجِمیُع��ُھ    

 َل دم اِرٍئ ٍم إِ دى        «:َم َواتََّسَق، َوَق�ْد َق�اَل النَِّب�يُّ     َواْسَتْوَثَق َواْنَتظَ 

ثَ«  ،               ٍوق�ال اب�ن عب�د   )٩٧()َوَق�ْد َبَل�َغ اْلُعَلَم�اُء اْلَأْس�َباَب اْلُمِبیَح�َة ِلل�دَِّم إَل�ى َع�َشَرة ، 

 ُث�مَّ َن�َزَل َبْع�َدُه ِإَباَح�ُة َدِم     ، ِف�ي َوْق�تٍ  ِقی�لَ ، »ٍم    َل دم اِرئٍ     «:َوَحِدیٌث:(البر

 َوَم�ْن َش�قَّ   ، َوَعاِم�ِل َعَم�ِل َق�ْوِم ُل�وطٍ    ، َوَق�اِطِع ال�سَِّبیلِ   ،السَّاِعي ِباْلَفَساِد ِفي اْل�َأْرضِ    
 وب�ذلك تن�تظم جمی�ع األدل�ة، عل�ى رأي الف�ریقین، فی�تم        ،)٩٨(...)،َع�َصى اْلُم�ْسِلِمینَ  

مال أحدھا، وھو األولى ب�ال خ�الف، اس�تنادًا إل�ى القاع�دة              العمل بھا جمیعًا دون إھ    
إعم���ال ال���دلیلین أول���ى م���ن إھم���ال أح���دھما بالكلی���ة، أو واج���ب م���ا      :(األص���ولیة

، ق����ال )١٠٠()لك����ون األص����ل ف����ي ال����دلیل ھ����و اإلعم����ال ال اإلھم����ال     (،)٩٩()أمك����ن
ْن ال ُیْمِك�َن اْلَجْم�ُع َب�ْیَن     َوِمْن ُشُروِط التَّْرِجیِح الَِّتي ال ُبدَّ ِم�َن اْعِتَباِرَھ�ا أَ          :(الشوكاني

اْلُمَتَعاِرَضْیِن ِبَوْجٍھ َمْقُبوٍل، َفِإْن َأْمَك�َن َذِل�َك َتَع�یََّن الم�صیر إلی�ھ، َوَل�ْم َیُج�ِز اْلَم�ِصیُر                   
   .)١٠١()وبھ قال الفقھاء جمیعا... ِإَلى التَّْرِجیِح
قائل  الفریق الوھ: الجوابو. ؟جح من اآلخرأي الفریقین كان رأیھ أر ولكن

 ألن القول برجوع كافة النصوص األخرى إلى حدیث ابن م�سعود            ؛   األدلة ضمب
 ، وح��دیثي ش��ق ع��صى الم��سلمین، والبغ��ي، آیت��ي المحارب��ة ھن��ا تمام��ًا؛ ألنمنت��ف

ب�یح دم الم�سلم م�ن     ت،، جمیعھا نصوص ص�حیحة ص�ریحة  والخلیفة الذي لم یبایع   
 ف�ي  شترطھ لیح�ل دم�ھ   ی� حدیث اب�ن م�سعود     في حین أن    غیر اشتراطھا القتل،    

كذلك ف�إن  . ؟منتففیھا  والشرط  كلھا إلیھ ُدَر، فكیف تُ  ) َوالنَّْفُس ِبالنَّْفسِ  :( قولھ
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 وغی�ر  ، من غیر تفریق بین مح�صن      ،القتل أوجبا   ، وناكح البھیمة  ،حدیثي اللوطي 
، فكی�ف  لزان�ي االثی�ب   ل�م ی�بح إال دم       ف�ي ح�ین أن ح�دیث اب�ن م�سعود            محصن،  

  : أمرانلھذا الترجیحویشھد  .؟شترط اإلحصان فقط وھو ی ،یدخالن فیھ
على قتل اللوطي دون تفریق بین محصن وغیر    إجماع الصحابة الكرام    : األول

لما قتلوا إال  ؛ في حدیث ابن مسعود داخًاللو كان حدیث قتل اللوطي فمحصن، 
  .   البكر، وجلدوا اللوطي الثیب

َأ (: عندما َأْشَرَف علیھمَیْوَم الدَّاِرس للنا  أنھ قالعثمان  صح عن ماب: الثاني

           ٌَأر ٍم ِإ ِرٍئا مد ل َ َأ م         د َز لر َأو ،لَُ لَ لر 

             ُ ِموَ ل ل لر َأو ،َِإ د دار لر َأو ،نُأق�ال ال�سیوطي واب�ن       ،)وط

َأَم�ا َعِلْم�ُتْم َدِلیًل��ا َعَل�ى اْش�ِتَھاِر َھ��َذا     :  ِللنَّ��اِسَوِف��ي َق�ْوِل عثم�ان   :(حج�ر الھیتم�ي  
   .)١٠٢()ِعْنَدُھْم َكالثََّلاَثِة اْلَمْذُكوَرِة َمَعُھ

ج�اء   حدیث ابن م�سعود   من أن    أصحاب القسم األول،     ما ذھب إلیھ  وأما  
 قت�ل  ي؛ ولع�دم ص�حة ح�دیث      ھ ج�اء ب�صیغة الح�صر      لكون� ناسخًا للنصوص األخرى؛    

فیجاب علی�ھ بم�ا      ولم یأمر بقتلھ،     ، لعن اللوطي   وناكح البھیمة؛ وألنھ     ،اللوطي
  : یأتي
  : خمسة منھاالنسخ المعتبرة في ثبوت شروطال أناتفق العلماء على : أوًال

 بھم��ا بحی��ث ال یمك��ن العم��لأن یك��ون الحك��م ف��ي الناس��خ والمن��سوخ متناق��ضًا،  . أ
ق�د بین�ا فیم�ا س�بق        و .)١٠٣( لآلخ�ر  ل�م یك�ن أح�دھما ناس�خاً        ،ممكنًا جمیعًا، فإن كان  

 إذ ال  ح�سب رأي الق�ائلین بال�ضم،      ، بجمیع األدلة دون إھم�ال أح�دھا       إمكانیة العمل 
   .    بینھاتناقض

ذل�ك   و،بطری�ق الت�اریخ    قبل ثبوت حكم الناسخ  ،أن یكون الحكم المنسوخ ثابتاً    . ب
على اآلخر، فمتى ورد الحكمان متقدم في ثبوتھ الحكم األول أن  وایةبأن ینقل بالر

مختلف��ین عل��ى وج��ھ ال یمك��ن العم��ل بأح��دھما إال بت��رك اآلخ��ر، ول��م یثب��ت تق��دیم       
ف�أین   ،)١٠٤(أحدھما على صاحبھ بأحد الطریقین؛ امتن�ع اّدع�اء الن�سخ ف�ي أح�دھما         

ق�ال  ، ؟الن�صوص  مت�أخر ع�ن بقی�ة    الدلیل التاریخي على أن حدیث ابن مسعود      
َكِثی��ٌر ِم��َن اْلُعَلَم��اِء َیُق��وُل ِف��ي َكِثی��ٍر ِم��ْن َھ��ِذِه النُّ��ُصوِص الَِّت��ي َذَكْرَناَھ��ا   :(اب��ن رج��ب

َأنَُّھ : َأَحُدُھَما: َوِفي َھَذا َنَظٌر ِمْن َوْجَھْینِ  ِإنََّھا َمْنُسوَخٌة ِبَحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد،      : َھاُھَنا
 َعْن ِتْلَك النُّ�ُصوِص ُكلَِّھ�ا، َل�ا ِس�یََّما َواْب�ُن       َكاَن ُمَتَأخِّرًاِن َمْسُعوٍدَلا َیْعَلُم َأنَّ َحِدیَث ابْ  

 : َوَكِثیٌر ِمْن ِتْلَك النُُّصوِص َیْرِویَھا َمْن َتَأخََّر ِإْسَلاُمُھ،َمْسُعوٍد ِمْن ُقَدَماِء اْلُمَھاِجِرینَ  
َعاِوَی�َة، َف�ِإنَّ َھُؤَل�اِء ُكلُُّھ�ْم َرَوْوا َح�ِدیَث َقْت�ِل        َوَجِریِر ْب�ِن َعْب�ِد اللَّ�ِھ، َومُ        ،َكَأِبي ُھَرْیَرةَ 

َأنَّ اْلَخ�اصَّ َل�ا ُیْن�َسُخ ِباْلَع�امِّ، َوَل�ْو َك�اَن        : َوالثَّ�اِني  .َشاِرِب اْلَخْمِر ِف�ي اْلَم�رَِّة الرَّاِبَع�ةِ       
 ِلَأنَّ َدَلاَلَة اْلَخاصِّ َعَل�ى   ؛َماِءاْلَعامُّ ُمَتَأخًِّرا َعْنُھ ِفي الصَِّحیِح الَِّذي َعَلْیِھ ُجْمُھوُر اْلُعلَ        
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َمْعَناُه ِب�النَّصِّ، َوَدَلاَل�ُة اْلَع�امِّ َعَلْی�ِھ ِبالظَّ�اِھِر ِعْن�َد اْل�َأْكَثِریَن، َفَل�ا ُیْبِط�ُل الظَّ�اِھُر ُحْك�َم                       
  .)١٠٥()النَّصِّ
 وھم���ا ، والحج���رات، المائ���دة: ھم���ا،أن س���ورتي آیت���ي المحارب���ة والبغ���ي  :ثانی���ًا

فع�ن جبی�ر    ،تنزلسورة  تان باالتفاق، بل إن سورة المائدة ھي آخر         سورتان مدنی 
: قل�ت : ؟ ق�ال  ھ�ل تق�رأ س�ورة المائ�دة      :(بن نفیل قالت لي عائ�شة رض�ي اهللا عنھ�ا          

 فاس�تحلوه، وم�ا   ، فم�ا وج�دتم فیھ�ا م�ن ح�الل         ،فإنھا آخر س�ورة نزل�ت     : نعم، قالت 
دیث اب��ن فكی��ف یك��ون ح�� : وبن��اء علی��ھ، )١٠٦() فحرم��وه،وج��دتھم فیھ��ا م��ن ح��رام 

 م�ن  واب�ن م�سعود   ،  باالتف�اق   وھم�ا م�دنیتان    ،ناسخًا لھاتین اآلیتین    مسعود
 .؟  ن�زوالً  الكریم ھي آخر سور القرآن وإن سورة المائدةسیماقدماء المھاجرین،  

 ھم�ال لھ�ا،   فی�ھ إ  للن�صوص األخ�رى،    بنسخ حدیث ابن م�سعود       فإن القول  لھذا
، دون مسوغ شرعي ص�حیح     على الثالث  إباحة دم المسلم زائداً   بما تضمنتھ من    و

  . صریح، وھذا غیر جائز شرعًا
؛ ألن�ھ ق�د     م�ردود  ف . فیعزر  لعدم الدلیل  ؛يطوب قتل اللو  وجبعدم  : قولھموأما   :ثالثًا
 م��ن ح��دیث عكرم��ة ع��ن اب��ن ع��ن ال��صادق الم��صدوق محم��د ھ بقتل��  األم��رثب��ت

ِم ُوطَُْ وا اَْل واْْول ن ودوه ل لَ و(: ق�ال  أنھ عباس  

( ،          ق��ال الح��اكم وال��ذھبي واب��ن حج��ر واب��ن الق��یم وال��صنعاني وأحم��د ش��اكر

َأمَّ��ا :(، ق��ال اب��ن الق��یم )ح��دیث ص��حیح اإلس��ناد :(واأللب��اني وح��سین أس��د وغی��رھم 
َأنَّ اْلُمَبلَِّغ َعِن اللَِّھ : َأَحُدَھا :ْن ُوُجوٍه، َفَجَواُبُھ ِم اللَُّھ ِفیِھ َحدا ُمَعیَّناً َلْم َیْجَعلِ : َقْوُلُھْم

 َفِإنََّم�ا َش�َرَعُھ َع�ِن اللَّ�ِھ،         َجَعَل َحدَّ َصاِحِبَھا اْلَقْتَل َحْتمًا، َوَما َش�َرَعُھ َرُس�وُل اللَّ�ِھ             
ُتْم َأنَُّھ َغْیُر َثاِبٍت ِبَنصِّ َفِإْن َأَرْدُتْم َأنَّ َحدََّھا َغْیُر َمْعُلوٍم ِبالشَّْرِع َفُھَو َباِطٌل، َوِإْن َأَردْ       

َأنَّ َھَذا َیْنَتِقُض َعَلْیُكْم : الثَّاِني .اْلِكَتاِب، َلْم َیْلَزْم ِمْن َذِلَك اْنِتَفاُء ُحْكِمِھ ِلُثُبوِتِھ ِبالسُّنَِّة
 . ُن�ِسَخ َلْفُظ�ُھ َوَبِق�َي ُحْكُم�ھُ    َبْل َثَبَت ِبُق�ْرآنٍ : َفِإْن ُقْلُتْم .ِبالرَّْجِم، َفِإنَُّھ ِإنََّما َثَبَت ِبالسُّنَّةِ 

َل�ا َی�ْسَتْلِزُم َنْف�َي    َأنَّ َنْفَي َدِلیٍل ُمَعیٍَّن    : الثَّاِلُث .َفُیْنَقُض َعَلْیُكْم ِبَحدِّ َشاِرِب اْلَخْمرِ    : ُقْلَنا
ِذي َنَفْیُتُم��وُه َغْی��ُر ُمْطَل��ِق ال��دَِّلیِل َوَل��ا َنْف��َي اْلَم��ْدُلوِل، َفَكْی��َف َوَق��ْد َق��دَّْمَنا َأنَّ ال��دَِّلیَل الَّ��  

َحِنیَفَة َوالشَّاِفِعيُّ ِفي َقْوٍل َلُھ ِإَلى َأنَُّھ َذَھَب َأُبو َو:(وقال المباركفوري ،)١٠٧()ُمْنَتٍف؟
ُیَعزَُّر اللُّوِطيُّ َفَقْط، َوَلا َیْخَفى َما ِفي َھَذا اْلَمْذَھِب ِمَن اْلُمَخاَلَفِة ِلْلَأِدلَِّة اْلَمْذُكوَرِة ِف�ي       

وق���ال اب���ن ، )١٠٨()وِص اللُّ���وِطيِّ َواْلَأِدلَّ���ُة اْل���َواِرَدُة ِف���ي الزَّاِن���ي َعَل���ى اْلُعُم���وِمُخ���ُص
وقول من أسقط الحد عنھ یخ�الف ال�نص، واإلجم�اع، وقی�اس الف�رج عل�ى                 :(قدامة

صحة ح�دیث اب�ن عب�اس    ل� كم�ا وی�شھد    ،)١٠٩()غیره ال یصح لما بینھما من الفرق 
    إجماع الصحابة الكرام ،ال أصل ل�ھ لو كان الحدیث ألنھ  اللوطي،  على قتل، 

   . بینھم؛ لما أجمعوا على قتلھغیر مشھور ووال حجة فیھ،
: یج�اب علی�ھ  ف . ل�ضعف ال�دلیل  ؛ ناكح البھیم�ة  بعدم وجوب قتل  : قولھموأما  : رابعًا

 وم��نھم م��ن ض��عفھ،   ض��عفھ، فم��نھم م��ن ص��ححھ،   عل��ى  وال��م یتفق�� ب��أن العلم��اء  
   .على صحتھ ھموجمھور
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: فیج�اب علی�ھ   . ھقتل�  دون   ع�ن النب�ي     لع�ن الل�وطي      توثبب: أما قولھم و: خامسًا
 بلعن�ھ، فق�د أم�ر بقتل�ھ، ولھ�ذه الم�سألة       أم�ر كم�ا  ف ،ب�ت عن�ھ    ااألم�رین ث  أن كال   ب

 ال�ذین یرم�ون     اهللا ج�ل وع�ال     لع�ن    كم�ا أن�ھ   :  م�ن ذل�ك    ،نظائرھا في الشرع الحنیف   
اَْت  ون اَْت ِإن اذن ر:(تع��الى  المؤمن���ات ف��ي قول���ھ  المح��صنات 

          مظ ابذ مَو ةراو ْدا  واُُ تَؤْ٢٣:آيـة  :سورة النور(،)ا( ،

واذن رون اَْت مَ م         :( ف�ي قول�ھ تع�الى      فقد أمر بجل�دھم ثم�انین جل�دة       

   َ اءدُ رَ واْ   ًةدْ ن مود(،)   وكم�ا لع�ن     )٤:آی�ة :س�ورة الن�ور ،

 فق�د أم�ر بقط�ع ی�ده    ، )١١٠()َن ا اِرق):  في قول�ھ   السارق سبحانھ وتعالى 

س������ورة (،)واِرق واِرَْ ََُطوْا َأد (:ف������ي قول������ھ تع������الى

  .  ...،)٣٨:آیة:المائدة
  م��ن أن الن��صوص األخ��رى ج��اءت ناس��خة   ،ال��داودي  إلی��ھوأم��ا م��ا ذھ��ب  

 تأخر الن�صوص  یغلب على ظني ان وإن كألنھ  فمرجوح؛  .لحدیث ابن مسعود    
 یمك�ن   وفی�ھ األحكام الواردة فیھ�ا ، إال أننا ال نقول بنسخھا لھ؛ لكون األخرى علیھ 

   .، حسب رأي القائلین بالضم، إذ ال تعارض بینھاالعمل بھا دون ترك أحدھا
 ؛صحیحف�� ،)عرف�اً  وال ش�رعاً  وال لغ�ةً  زن��ى ی�سمى  ال الل�واط  نإ(:ق�ولھم  وأم�ا  .٢

 ف�ي  لل�وطء  اس�م  ف�الزنى  الل�واط،  معن�ى  ع�ن  بین�اً  اختالف�اً  یختلف الزنى معنى ألن

 م��ن كلیھم��ا أن ف��ي ویتفق��ان ،ال��دبر ف��ي لل��وطء اس��م الل��واط أن ح��ین ف��ي القب��ل،

ُقْبُح�ُھ   َوِھ�َي ُك�لُّ َم�ا اْش�َتدَّ     ،ُع َفاِح�َشةٍ َجْم :اْلَفَواِحُش:()١١١(قال ابن حجر  الفواحش،
 ، َعَل�ى الزَِّن�ى َفاِح�َشةً    َوُیْطَلُق َغاِلب�اً ، َوِمْنُھ اْلَكَلاُم اْلَفاِحُشِمَن الذُُّنوِب ِفْعًال َأْو َقْوًال،   

 علَى اللِّواِط ِباللَّاِم  وُأطِْلقَتْ،)وْ َروا ازَ ِإ نََ ً    (:َوِمْنُھ َقْوُلُھ َتَعاَلى  

َ م  ن      أون اََْ  :(الْعهِديِة ِفي قَوِل لوط علَيِه السلَام ِلقَوِمهِ   

  نَْا ن داْسُم َمْخُصوٌص ِبَشْھَوِة اْلَفْرِج إَذا : ْلَفاِحَشُةا:(وقال ابن العربي  ،))َأ

 اْلَوْج��ِھ اْلَمْمُن��وِع َش��ْرعًا، َأْو اْلُمْجَتَن��ِب َع��اَدًة، َوَذِل��َك َیُك��وُن ِف��ي الزَِّن��ا ُاْقُت��ِضَیْت َعَل��ى
 َفاِح��َشٌة؛ ِل��َأنَّ اللَّ��َھ ُس��ْبَحاَنُھ  اللِّ��َواَط ِباْخِتَل��اٍف، َوال��صَِّحیُح َأنَّ اللِّ��َواِطإْجَماع��ًا، َوِف��ي 

 أعظ�م وأش�د وأق�بح م�ن       الل�واط    فاح�شة ولكن   ،)١١٢()َسمَّاُه ِبِھ ِفي ُسوَرِة اْلَأْعَرافِ    
َتَأمَّ��َل َقْوَل��ُھ  َوَم��ْن : -ن بالقت��ل أي الق��ائلو-َق��اُلوا:(ق��ال اب��ن الق��یم   فاح��شة الزن��ى، 

 ،)َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة(:َوَقْوَلُھ ِفي اللَِّواِط ،)وْ َروا ازَ ِإ نََ ً  (:ُسْبَحاَنُھ

ا َبْیَنُھَما، َوَأنَُّھ ُسْبَحاَنُھ َنكَّ�َر اْلَفاِح�َشَة ِف�ي الزَِّن�ى، َأْي ُھ�َو َفاِح�َشٌة               َتَبیََّن َلُھ َتَفاُوُت مَ   
 ِمَن اْلَفَواِحِش، َوَعرََّفَھا ِفي اللَِّواِط، َوَذِلَك ُیِفیُد َأنَُّھ َجاِمٌع ِلَمَعاِني اْسِم اْلَفاِحَشِة، َأيْ            
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ُشَھا ِعْن��َد ُك��لِّ َأَح��ٍد، َفِھ��َي ِلُظُھ��وِر ُفْح��ِشَھا َوَكَماِل��ِھ َأَت��ْأُتوَن اْلَخ��ْصَلَة الَِّت��ي اْس��َتَقرَّ ُفْح��
  .)١١٣)(َصِرُف اِلاْسُم ِإَلى َغْیِرَھاَغِنیٌَّة َعْن ِذْكِرَھا، ِبَحْیُث َلا َیْن

 ِلاْنِع�َداِم ال�دَّاِعي ِم�ْن َأَح�ِد         ؛ م�ن الزن�ى    ًاُھ�َو َأْن�َدُر ُوُقوع�      اَطَو اللِّ�  إنَّ:(وأما ق�ولھم  . ٣
َب��ُة ِفیِھَم��ا  َوُھ��َو ال��شَّْھَوُة اْلُمَركَّ،ِم��ْن اْلَج��اِنَبْیِن  َوال��دَّاِعي إَل��ى الزَِّن��ى ُوِج��َد،ْیِناْلَج��اِنَب
  : فقد جانب الصواب ألمرین،)ریعزالت فال یجب حد الزَِّنى، وإنما ،ًاَجِمیع

 لیس لھا عالقة بقلة وقوع المعصیة أو كثرتھا، ،أن إقامة العقوبات في اإلسالم. أ
 ل��ذلك الفع��ل المح��رم، وق��د اتفق��ت كلم��ة الفقھ��اء العب��رة بثب��وت تل��ك العقوب��ةوإنم��ا 
 وأق��بح فع��ًال م��ن الزن��ى؛ لم��ا فی��ھ م��ن تغیی��ر  ، عل��ى أن الل��واط أش��د حرم��ًة،جمیع��ًا

 ، ب��وطء مح�ل ال یب��اح ب��أي ح��ال م��ن األح��وال ،لفط�رة اهللا الت��ي فط��ر الن��اس علیھ��ا 

وأن  ،)م  ن َأد ن اَْن           َ    أون اََْ :(لىاتع بدليل قوله 

 الح��دیث  ف��ي لقول��ھ ؛ الالئ��ط والمل��وط ب��ھ قت��ل ذل��ك الفع��ل المح��رم ھ��و   عقوب��ة

، )ن ودوه ل لَ وِم ُوطَُْ وا اَْل واْْول     :(ال��صحیح

َھ�َذا  :( ق�ال اب�ن الق�یم      .ھقتل�  ص�فة    ، وإن اختلفوا ف�ي     على ذلك  وإجماع الصحابة   
 َعَلى َوْفِق ُحْكِم الشَّاِرِع، َفِإنَّ اْلُمَحرََّماِت ُكلََّما َتَغلََّظْت، َتَغلََّظ�ْت    - یقصد القتل  - اْلُحْكُم

ُعُقوَباُتَھ��ا، َوَوْطُء َم��ْن َل��ا ُیَب��اُح ِبَح��اٍل َأْعَظ��ُم ُجْرًم��ا ِم��ْن َوْطِء َم��ْن ُیَب��اُح ِف��ي َبْع��ِض    
  .)١١٤()اِل، َفَیُكوُن َحدُُّه َأْغَلَظاْلَأْحَو

،  إلی�ھ ال�شواذ ش�ھوة  ن أ، إال َحاِصَلٌة اللواط نَّ النَّْفَرَة الطَِّبیِعیََّة َعنْ   بالرغم من أ   .ب
، بدلیل قول�ھ تع�الى    وألحأشدعندھم  الزنى، بل قد تكون إلى الزناة  شھوة كما ھي 

وًة ن دوِن اء ل َأْمَ وم ِإمَْ ون ارلَ :(ف�ي ح��ق ق��وم ل�وط  

ونُِر(، وقوله):     نَْا ن انرذا ونَْأ           مر مَ قَ  ونرذو

      وند موَ مَْأ ل ماوَأز ن( )   ق�ال   ،)١٦٦ و ١٦٥:ت�ان یاآل:ال�شعراء س�ورة

 َل�ا اْلَحاَج�َة     ، َل�ْیَس ِإلَّ�ا ُمَج�رََّد ال�شَّْھَوةِ         اللِّ�َواطِ  َعَل�ى  لَق�ْوِم ُل�وطٍ   إنَّ اْلَحاِمَل   :(ابن القیم 
 َوَل�ذَِّة اِلاْس�ِتْمَتاِع، َوُح�ُصوِل     ،ِم�ْن َق�َضاِء اْل�َوَطرِ      الذََّكُر ِإَل�ى اْل�ُأْنَثى،       الَِّتي ِلَأْجِلَھا َمالَ  

 اْلَمْرَأُة َلَھا َأَبَوْیَھا، َوَتْذُكُر َبْعَلَھا، َوُحُصوِل النَّْسِل الَِّذي      اْلَمَودَِّة َوالرَّْحَمِة الَِّتي َتْنَسى   
ُھ��َو ِحْف��ُظ َھ��َذا النَّ��ْوِع الَّ��ِذي ُھ��َو َأْش��َرُف اْلَمْخُلوَق��اِت، َوَتْح��ِصیِن اْلَم��ْرَأِة َوَق��َضاِء           

 والمحل إنما یشتھى ب�اللین والح�رارة، وال�دبر ف�ي ھ�ذا المعن�ى               ،)١١٥(...)َوَطِرَھا
ب�ل االش�تھاء والرغب�ة ف�ي ال�دبر أبل�غ، ألن�ھ ال یت�وھم         :(ق�ال العین�ي  كالفرج تمامًا،  

  اللواط منعدم�ة كم�ا ق�ال    إلىفلو كانت الشھوة     ،)١١٦)(حدوث الولد، بخالف القبل   
 ،یشھد لھذاو، نساءال الرجاَل دون اللُّوِطیَُّةتى ما أل ،الحنفیةمن ذھب إلى ذلك من 

) ٢٨(ف�ي  ب�نص الق�انون    ،معترف�ًا ب�ھ  و ، م�شروعاً  أص�بح زواج�اً  ،الی�وم  اللواطأن  
طانی�ا وفرن�سا وألمانی�ا      أمریك�ا وبری  ھولن�دا و  :(ھي و ،الكفر واإللحاد من دول    دولة

وبلجیكا وكندا وجنوب أفریقی�ا والن�رویج والبرتغ�ال وأی�سلندا وال�دنمارك         وإسبانیا  
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ی��سرا واألرجنت��ین واألورغ��واي ونیوزیلن��دا والبرازی��ل والمك��سیك وال��سوید وسو   
وأیرلن�����دا  ولوك�����سمبورغ وویل�����ز واس�����ترالیا وفنلن�����دا والت�����شیك وكولومبی�����ا      

ف��ي   مركب��ة فل��و ل��م تك��ن ھن��اك ش��ھوة،-والحب��ل عل��ى الج��رار -،)١١٧()واس��كتلندا
ف�ي   والم�ؤتمرات والن�دوات   لم�ا قام�ت م�ن أجل�ھ المظ�اھرات      ؛الرجلین إل�ى الل�واط    

  . المقیتةیة بداعي الحریة الشخصحتى أصبح زواجًا قانونیًاھذه الدول 
 ألن الالئ�ط    ؛غی�ر ص�حیح البت�ة     ف .) إَض�اَعُة اْلَوَل�دِ     اللِّ�َواطَ  ل�یس ِف�ي   :(قولھموأما   .٤

یضع ماءه في غیر المحل الذي أباحھ اهللا لھ، أو یقذفھ خارجھ، وفي كال الحالتین      
معن�ى س�فح   :( ق�ال ت�اج ال�شریعة   ،، وینقط�ع الن�سل   ھ�درًا فی�ضیع الول�د      ماؤهیذھب  

 ؛ للم�اء ألن المح�ل ال ی�صلح للن�سل والح�رث، فیك�ون أش�د ت�ضییعاً        ؛الماء ھنا أبلغ  
 ق��ال اب��ن  ،)١١٨()ألن��ھ ب��ذر، وب��ذر الح��ب ف��ي مح��ل ال ینب��ت یك��ون أش��د ت��ضییعاً      

 ِلَأْج��ِل اْل��َأَذى اْلَع��اِرِض، َفَم��ا الظَّ��نُّ   ؛َوِإَذا َك��اَن اللَّ��ُھ َح��رََّم اْل��َوْطَء ِف��ي اْلَف��ْرجِ  :(الق��یم
 ، َمَع ِزَیاَدِة اْلَمْفَسَدِة ِب�التََّعرُِّض ِلاْنِقَط�اِع النَّ�ْسلِ         ،لُّ اْلَأَذى اللَّاِزمِ  الَِّذي ُھَو َمحَ   ،بالُدُبِر

   .)١١٩()َوالذَِّریَعِة اْلَقِریَبِة ِجدا ِمْن َأْدَباِر النَِّساِء ِإَلى َأْدَباِر الصِّْبَیاِن
  اْلَوَل�دَ ؛ ألن ال�صواب فظ�اھره . ) اْش�ِتَباُه اْلَأْن�َسابِ    ل�یس ِف�ي اللِّ�َواطَ     (:وأما ق�ولھم  . ٥

ولكن لما كان اللواط اعتداء صارخ عل�ى فط�رة          ،  إنََّما ُیْزَرُع ِفي اْلَفْرِج َلا ِفي الدُُّبرِ      
 اهللا تع��الى، بانتھ��اك حرم��ة ف��رج ل��م یخل��ق ل��ذلك، وج��ب قت��ل الفاع��ل والمفع��ول ب��ھ

ال�رَّْجُم  :یَع�ةُ َماِل�ٌك َوَربِ َق�اَل  :( الب�اجي َق�الَ  ، حتى یكون�ا عب�رة لغیرھم�ا      تغلیظًا علیھما 
 َفَتَعلَّ�َق ال�رَّْجُم   ، َوِلَأنَّ َھَذا َف�ْرٌج ِل�آَدِميٍّ     ؛ِھَي اْلُعُقوَبُة الَِّتي َأْنَزَل اللَُّھ َتَعاَلى ِبَقْوِم ُلوطٍ       

یِظ ُأَش�قُّ   َفِل�َذِلَك َتَعلَّ�َق ِب�ِھ ِم�ْن التَّْغِل�     ،ِباْلِإیَلاِج ِفیِھ َكاْلُقُبِل، َوِلَأنَّ َھَذا َلا ُیْسَتَباُح ِبَوْجھٍ      
 َوِلَأنَُّھ إیَلاٌج َلا ُیَسمَّى الزَِّنى َفَل�ْم ُیْعَتَب�ْر ِفی�ِھ اْلِإْح�َصاُن َكاْلِإیَل�اِج ِف�ي                 ؛َما َتَعلََّق ِباْلُقُبلِ  

  .)١٢٠()اْلَبِھیَمِة
 اختلف��وا ف��ي عقوب��ة الل��واط، فل��و ك��ان زن��ى لم��ا  إن ال��صحابة :(ق��ولھموأم��ا . ٦

اب�ن قدام�ة واب�ن تیمی�ة واب�ن         و مراني الشافعي  الع ألن ؛دودمرف. ) في حده  اختلفوا
  إجماع الصحابة نقلوا وغیرھم والصنعانيالقیم والسیوطي الرحیباني والشوكاني  

 ق���ال اب���ن  ، كیفی���ة قتل���ھ ف���يالخ���الف بی���نھموق���ع إنم���ا ، والل���وطي عل���ى قت���ل
 َعَلْی�ِھ ُس�نَُّة َرُس�وِل     َوَدلَّ�تْ ،َعَل�ى َقْت�َل اللُّ�وِطيِّ     َأْصَحاُب َرُس�وِل اللَّ�ِھ      َأْجَمَع  :(القیم
 الصَِّریَحُة الَِّتي َلا ُمَعاِرَض َلَھا، َبْل َعَلْیَھا َعَمُل َأْصَحاِبِھ َوُخَلَفاِئ�ِھ الرَّاِش�ِدینَ   اللَِّھ  
()َل�ْم  َوَك�اَن َطِریَق�ُة اْلُفَقَھ�اِء َأْن َیُقوُل�وا ِف�ي اْلَقْت�ِل ِفْع�ٌل وَ           :( وقال الصنعاني  ،)١٢١

 ِس��یََّما َم��َع َتْكِری��ِرِه َم��َع َأِب��ي َبْك��ٍر َوَعِل��يٍّ َوَغْیِرِھَم��ا َوَتَعجَّ��َب ِف��ي ًاَماع��ُیْنَك��ْر َفَك��اَن إْج
إَل�ى َح�دٍّ ُیْعَم�ُل ِب�ِھ      َوُبُلوِغ�ِھ    ًاا َم�َع ُوُض�وِح َدِلیِل�ِھ َلْفظ�        اْلَمَناِر ِمْن ِقلَِّة الذَّاِھِب إَلى َھذَ     

   .)١٢٢()ًاَسَند
 ؛ف�صحیح  ،)متفق�ون عل�ى أن الل�واط ل�یس بزن�ى           إن الصحابة   :(وأما قولھم . ٧

 واللغ���ة تؤخ���ذ م���ن  ھ���م أرب���اب الف���صاحة والبالغ���ة، أص���حاب رس���ول اهللا ألن
 لم��سمى  اس��مینعن��دھم والزن��ى ل��و ك��ان الل��واط ف،أف��واھھم بع��د ف��م الم��صطفى 

، برجم��ھ إن ك��ان مح��صنًا،  ألجمع��وا عل��ى إقام��ة ح��د الزان��ي عل��ى الل��وطي  ؛ واح��د
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القت�ل،   الل�وطي   أن ح�د فلم�ا أجمع�وا عل�ى    ان غی�ر مح�صن،  وجلده مائة جلدة إن ك    
ألن ؛ مح��صنًا ك��ان، أو غی��ر مح��صن، دل ذل��ك عل��ى أن الل��واط عن��دھم غی��ر الزن��ى 

ش�تان   و،الزنى اس�م لل�وطء ف�ي القب�ل، ف�ي ح�ین أن الل�واط اس�م لل�وطء ف�ي ال�دبر            
 َل�ْیَس   ِطاواللِّ� ى َأنَّ َھَذا     الصََّحاَبُة اتََّفُقوا َعلَ   :َأُبو َحِنیَفةَ َقاَل  :(قال السرخسي  بینھما،

    .)١٢٣()ِبِزًنا؛ ِلَأنَُّھْم َعَرُفوا َنصَّ الزَِّنا
س�بقت  قد  ف ). ِلِخفَِّتھ  ِلَعَدِم الدَِّلیِل َعَلْیِھ َلا    ّ؛اْلَحد ِطاِفي اللُّو وِجْب  نَلْم  (:مقولھوأما   .٤

 .في النقطة األولىعلیھ اإلجابة 

  :الثاني الفريق أدلة :ة الثانيالمسألة

فق��د س��بقت ، )إن الل��واط زن��ى؛ ألن كلیھم��ا فاح��شة ب��نص الق��رآن  :(ق��ولھمأم��ا  .١
 ، فال داعي إلعادت�ھ  مفصًالمن أدلة الفریق األول) ٢( في النقطة رقم   مناقشة ذلك 

ف�ي ردھ�م عل�ى أب�ي یوس�ف       الزیلعي وابن الھمام      السرخسي ھقال ویضاف إلیھ ما  
ِباْلَفاِح�َشِة َعَل�ى َأنَّ�ُھ ِزن�ًا، َغْی�ُر َص�ِحیٍح؛       َواْس�ِتْدَلاُلُھْم  :(عامًة والقائلین بذلك    ومحمد

 َتَعاَلى َھَذا اْلِفْعَل َفاِحَشًة، َفَق�ْد َس�مَّى ُك�لَّ            اللَّھُ فَكَما َسمَّى  ،ِلَأنَّ اْلَفاِحَشَة اْسٌم ِلْلُمَحرَّمِ   

سورة (،) ْ و َطن وْ روا اَْواش  َظر:( َقاَل اللَُّھ َتَعاَلىَكِبیَرٍة َفاِحَشًة، 

اذن ون ر اِِم واَْواش ِإ  :(، َوَق��اَل َتَع��اَلى)١٥١:اآلی��ة:األنع��ام

م٣٢:اآلی�ة :سورة النجم (،)ا(            ا ِبالزَِّن�اَفَل�ا َیُك�وُن اْس�ُم اْلَفاِح�َشِة ُمْخَت�ص ،)(١٢٤(، 

 ا ،ن َأِل ذك رم اَْواش  َظرْ  وَ     َأد َأْر ن):  وق��ال

َطن()١٢٥(.  

، فھ��و ح��دیث ...)ِإذا َأ ارل ارل  زان(:وأم��ا اس��تداللھم بح��دیث. ٢

 مت��روك ، وھ��و ك��ذاب، ال تق��وم ب��ھ حج��ة؛ ألن فی��ھ محم��د ب��ن عب��د ال��رحمن،س��اقط
 . الحدیث

فھ�و خ�ارج   ، )ِإن َأوف  َأفَ  ُأ لَ وِم ُوط (:دیثوأما استداللھم بح  . ٣

 حت�ى  ألنھ ل�یس فی�ھ ت�صریح وال تلم�یح عل�ى أن الل�واط یعتب�ر زن�ا          موطن النزاع؛   
  .یأخذ حكمھ

جل��د الالئ��ط غی��ر المح��صن  اب��ن الزبی��ر  وأم��ا اس��تداللھم بح��دیث عط��اء م��ن أن .٤
ألن فی�ھ یم�ان   ال تقوم بھ حج�ة؛   حدیث ساقط، ھوثمانین جلدة، ورجم المحصن، ف 

ی��روي :( اْب��ن حَب��انق��الو، )١٢٦()منك�ر الح��دیث :( ق��ال عن��ھ البخ��اريب�ن المغی��رة، 
   .)١٢٧()اْلَمَناِكیر الَِّتي َلا أُصول َلَھا َفاْستحقَّ الّتْرك

ال�شھوة ب�سفح الم�اء     َألنَّ فی�ھ ق�ضاء   ؛اللِّواط في مْعَن�ى الزن�ى  إن :  وأما قولھم  .٥
، ب�ل إن   فی�ھ العق�الء كم�ا یرغب�ون ف�ي القب�ل       مشتھى وھو الدبر، فیرغب   في محل   

 ف�صحیح، ولك�ن أی�ن ال�دلیل     .اللواط أشد حرمة من الزنى، فكان أدع�ى إل�ى الزج�ر         
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 حت�ى  ح�د الل�وطي كح�د الزان�ي س�واء ب�سواء          الشرعي الصحیح ال�صریح عل�ى أن        
   .؟یلحق بھ 

 فی�دخل    ف�ي القب�ل،    ك�اِإلیالج  ، فھو الزنىأنواع  ط نوع من    الوإن ال : وأما قولھم . ٦
  : ألمرینفمردود. المحصن والبكر في عموم أدلة الزاني

، إذ ل�و  ط ن�وع م�ن أن�واع الزن�ى     الو عدم إجماع أھل اللغة والفقھ على أن ال        :األول
   .أجمعوا النتفى الخالف

الدلیل العام، أو المطلق، یبقى على عمومھ، أو إطالقھ، ما لم یأت دلیل ن أ: الثاني
 فلم�ا ثب�ت ال�دلیل الخ�اص، أو      كما ھو مقرر في علم األصول، ھ، أو یقیده،  یخصص

 اء ك�ان مح�صنًا، أو غی�ر مح�صن، دل        المقید، في وجوب قتل الل�وطي مطلق�ًا، س�و         
 الخ�تالف عقوب�ة     ؛ذلك عل�ى أن الل�واط ال ی�دخل ف�ي عم�وم، أو مطل�ق أدل�ة الزن�ى                   

اُب َع�ْن َذِل�َك ِب�َأنَّ اْلَأِدلَّ�َة         َوُیَج� :( ق�ال المب�اركفوري    ،الزاني البكر عن عقوب�ة الالئ�ط      
 اْلَفاِرَقِة َبْیَن ،الزَِّنى ُمَخصَِّصٌة ِلُعُموِم َأِدلَِّة ،اْلَواِرَدَة ِبَقْتِل اْلَفاِعِل َواْلَمْفُعوِل ِبِھ ُمْطَلًقا

وِر َعَل�ى َف�ْرِض      َوُمْبِطَل�ٌة ِلْلِقَی�اِس اْلَم�ْذكُ      ،اْلِبْكِر َوالثَّیِِّب َعَلى َفْرِض ُشُموِلَھا اللُّ�وِطيَّ      
 وق��ال ،)١٢٨)( ِلَأنَّ��ُھ َی��ِصیُر َفاِس��َد اِلاْعِتَب��اِر َكَم��ا َتَق��رََّر ِف��ي اْلُأُص��ولِ   ؛َع��َدِم ال��شُُّموِل

َواْعَت��َذُروا َع��ْن اْلَح��ِدیِث ِب��َأنَّ ِفی��ِھ َمَقاًل��ا َفَل��ا َیْن��َتِھُض َعَل��ى إَباَح��ِة َدِم         :(ال��صنعاني
 َأنَّ َھِذِه اْلَأْوَصاَف الَِّتي َجَمُعوَھا ِعلٌَّة ِلِإْلَحاِق اللَِّواِط ِبالزَِّنى اْلُمْسِلِم، إلَّا َأنَُّھ َلا َیْخَفى  

،  الزن�ا   عقوبة اللواط على عقوبة   ھمكان قیاس  لھذا   ؛)١٢٩...)(َلا َدِلیَل َعَلى ِعلِّیَِّتَھا   
ُش�ُروط ِص�َحة   (:، ق�ال ال�شاشي  قیاس�ًا فاس�د االعتب�ار   فیك�ون  ،  بمقابل�ة ال�نص    ًاقیاس

وق����ال اب����ن ، )١٣٠)(َأح����دَھا َأن َل����ا یك����ون ِف����ي ُمَقابَل����ة ال����نَّص : َخْم����َسةاْلقَی����اس
ق�ال اب�ن   و، )١٣١)(وقیاس الفرج على غیره ال یصح لما بینھما من الفرق        :(قدامة

الح�د كح�د الزن�ا، فی�رجم الثی�ب، وم�ن ل�یس        : قال فقھ�اء الحنابل�ة   : والحد:(عثیمین
لى دلیل، وال دلیل على ھذا  ولكن ھذا یحتاج إ    ، ویغّرب سنة  ،بثیٍب یجلد مائة جلدة   

إال تعلیل علیل، وھو أن الل�واط وطء ف�ي ف�رج مح�ّرم فك�ان الواج�ب فی�ھ م�ا یج�ب              
 ألن فاح�شة الل�واط أعظ�م م�ن فاح�شة الزن�ا،              ؛لكن ھذا قیاس م�ع الف�ارق      و ،بالزنا

إن الفاعل والمفعول بھ یجب قتلھما بكل ح�ال، ألن ھ�ذه            : والقول الصواب في ھذا   
م��ع إذا ش��اعت وانت��شرت ف��سد المجتم��ع كل��ھ، وكی��ف یمك��ن     الجرثوم��ة ف��ي المجت 

لإلنسان المفعول بھ أن یقابل الناس وھو عندھم بمنزلة المرأة ُیفعل بھ، فھذا قتل   
  ).١٣٢)(للمعنویات والرجولة

.  دون البك��ر لل��وطي محم��ول عل��ى الثی��ب  إن رج��م ال��صحابة  : وأم��ا ق��ولھم . ٧
  قت�ل الل�وطي، ل�م   عل�ى  ابة  ال�صح م�ن العلم�اء إجم�اع       فمردود؛ ألن كل من ذك�ر       

، فلو كان ذلك معموًال ب�ھ بی�نھم؛    في العقوبةینقل عنھم التفریق بین الثیب والبكر  
  واألئم�ة المجتھ��دین ف�ي ال��دین   عام��ًة،عل��ى الت�ابعین ھ�ذا األم��ر الخطی�ر   لم�ا خف��ي  

   .  خاصًة
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  :لثالثا الفريق أدلة مناقشة :ة الثالثالمسألة

اوا ال :( ق��ال أن رس��ول اهللا عب��اس أم��ا اس��تداللھم بح��دیث اب��ن  . ١

  ولة ق�  ب�أي طری فھو حدیث صحیح ص�ریح عل�ى وج�وب قت�ل الل�وطي      ،  )وا

، ِف��ي َھ��َذا  َأمَّ��ا اْلآَث��اُر اْلُم��ْسَنَدُة اْلَمْرُفوَع�ُة ِإَل��ى النَِّب��يِّ :( َق��اَل اب��ن عب��د الب�ر ،كان�ت 
  .)١٣٣()ْبِن َعبَّاٍس؛ َفَأْحَسُنَھا َحِدیُث ِعْكِرَمَة، َعِن ااْلَباِب

اروا ا  :( ق��ال أن رس��ول اهللا وأم�ا اس��تداللھم بح��دیث أب��ي ھری��رة  . ٢

فھو حدیث ضعیف ال تقوم بھ حج�ة؛ لوج�ود عاص�م ب�ن عم�ر العم�ري              ،  )وال

اهللا العم��ري ف��ي س��نده الث��اني، وكالھم��ا  ال��رحمن ب��ن عب�د  ف�ي س��نده األول، وعب��د 
  .)١٣٤(متروك الحدیث

ن ل ل وم وط       :( قال  أن رسول اهللا     جابر  لهم بحديث   وأما استدال . ٣

وھ�و  : عباد الثقفي البصري، فھو حدیث ساقط ال تقوم بھ حجة؛ لوجود   )وه

 . الحدیثمتروك
قول���ھ بع���د ، فھ���و م���ن أق���وى األدل���ة   وأم���ا اس���تداللھم بإجم���اع ال���صحابة    .٤

):  ولل واوا اعن الصحابة لثبوته  ؛على وجوب قتل اللوطي ،)ا

 ِلَأنَّه ؛وقَول القائلين بقتل اللُّوِطي َأعلَى(:قَاَل ابن عبد البر، قوالً وعمالً الكرام  

وهو الْحجةُ ِفيمـا    ورِوي عِن النَِّبي ،ولَا مخَاِلفَ لَه ِمنْهم رِوي عِن الصحابةِ  

اءلَمِفيِه الْع ع١٣٥()تَنَاز(.   

َأ م َأ َ ل دم           :( يوم الدار  وأما استداللهم بقول سيدنا عثمان      . ٥

   ٌَأر ٍم ِإ ِرٍئا  وذكر منهم       وطُ ِموَ ل ل لر فھ�و ح�دیث ص�حیح       ،) َأو 

ال ،) اوا ال واول      :(لو كان ح�دیث   إذ   ،إباحة دم اللوطي  في   صریح

، ؛ لم��ا جع��ل س��یدنا عثم��ان ، أو أن��ھ داخ��ل ف��ي ح��دیث اب��ن م��سعود أص��ل ل��ھ
   .وعلى مسمع من الصحابة، اللواط سببًا مستقًال في إباحة دم المسلم

، ف�صحیح؛ لم�ا فی�ھ    استداللھم بفظاعة جرم اللواط، فاستحق عقوبة القتل وأما  . ٦
، تغلظ��ت ث��رة مفاس��دھاكوالمحرم��ات كلم��ا ، م��ن المفاس��د الت��ي ال تع��د وال تح��صى 
  . أحد ھذه المحرماتعقوباتھا في الدنیا واآلخرة، واللواط

 عل�ى   ، فصحیح بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یثبت الناسخ         وأما استداللھم   . ٧
الَّ�ِذي َعَلْی�ِھ اْلَأِئمَّ�ُة َوَأْكَث�ُر اْلُعَلَم�اِء َأنَّ�ُھ       :( ق�ال اب�ن تیمی�ة   ،الراجح من أقوال العلم�اء  

 : َوَھَذا إنََّما ُھ�َو ِفیَم�ا َثَب�َت َأنَّ�ُھ َش�ْرٌع ِلَم�ْن َقْبَلَن�ا       ،َنا َما َلْم َیِرْد َشْرُعَنا ِبِخَلاِفھِ   َشْرٌع لَ 
حك��م رج��م س��واء بق��ي و ،)١٣٦()َأْو ِبَم��ا َت��َواَتَر َع��ْنُھْم ،ِم��ْن َنْق��ٍل َثاِب��ٍت َع��ْن َنِبیَِّن��ا  
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وإجم�اع  ألم�ر بقتل�ھ،    م�ن ا عن النبي ثبت  ما  شرع من قبلنا أم ال، ف     اللوطي في   
    .لدمھ یغني ویكفي  سیدنا عثمانإباحة ، و على ذلكالصحابة

   :الترجيح: ة الرابعالمسألة

 رجح�ان م�ا     تب�ین ل�ي    وبعد ھذه المناقشة المستفیضة ألدلة الفرقاء الثالث�ة،       
بوج��وب قت��ل الل��وطي مح��صنًا ك��ان، أو غی��ر   :ذھ��ب إلی��ھ الفری��ق الثال��ث الق��ائلون 

 معظم أدلتھم، وصراحتھا في الداللة على الوجوب، بعك�س      صحةل وذلك؛،  محصن
ق�سم تمی�ز بال�ضعف      : أدلة الفریقین األول والثاني، والتي  كانت على ثالثة أق�سام          

ال��ذي ال تق��وم ب��ھ حج��ة، وق��سم تمی��ز بعمومیت��ھ، وق��سم ال یتن��اول م��وطن الن��زاع    
نھ�ا إال ناق�ل   وال یخفاك أن عصمة الدم باإلس�الم، ال ینق�ل ع    :(قال الشوكاني  .أصًال

 تطمئن بھ النفس، وینشرح لھ الصدر، بخالف ما تقدم فیمن عمل عمل قوم ل�وط،      
وعدم االختالف بینھم فیھ قد عضد ما ورد م�ن    ،فإن عمل الخلفاء الراشدین علیھ    

ق�د  (:ق�ال القن�وجي  و ،)١٣٧()القتل على فاعلھ، ودل أبلغ داللة على أنھ ش�رع ثاب�ت    
 والمفع�ول ب�ھ، وص�ح ع�ن ال�صحابة امتث�ال       األم�ر بقت�ل الفاع�ل    صح عن النبي    

ھ��ذا األم��ر، وق��تلھم لم��ن ارتك��ب ھ��ذه الفاح��شة العظیم��ة م��ن غی��ر ف��رق ب��ین بك��ر    
وثیب، ووقع ذلك في عصرھم مرات، ولم یظھر في ذلك خالف من أحد منھم؛ مع 
أن السكوت في مثل إراقة دم امرئ مسلم ال یسوغ ألحد من المسلمین، وكان ف�ي         

 ف�إن ك�ان الل�واط مم�ا     ،مقبول من كل من جاء بھ؛ كائنا من كان    الحق  : ذلك الزمن 
یصح اندراجھ تحت عموم أدلة الزاني؛ فھو مخصص بما ورد فیھ م�ن القت�ل لك�ل          

 وإن كان غیر داخ�ل تح�ت أدل�ة الزن�ا؛       ، أو غیر محصن   ،فاعل؛ سواء كان محصناً   
 .)١٣٨()ي أدلتھ الخاصة لھ ما یشفي ویكفيفف

 ، ف�ي الل�واط    أن�ھ یج�ب قت�ل الفاع�ل والمفع�ول ب�ھ            ،ومما تجدر اإلش�ارة إلی�ھ     
سواء َكاَنا ُحرَّْیِن، َأْو َرِقیَقْیِن ُمْسِلَمْیِن، َأْو َك�اِفَرْیِن، َوَل�ْو َك�اَن اْلَمْفُع�وُل ِب�ِھ َمْمُلوًك�ا                 

 ، َوَأمَّ��ا َل��ْو َكاَن��ا َغْی��َر ُمَكلََّف��ْیِن َفِإنَُّھَم��ا   ِلْلَفاِع��ِل، إذا كان��ا ب��الغین ع��اقلین متط��اوعین  
ُیَؤدََّباِن َفَقْط، َوَأمَّا َلْو َكاَن َأَحُدُھَما ُمَكلًَّف�ا ُدوَن اْل�آَخِر َف�ِإْن َك�اَن اْلُمَكلَّ�ُف ُھ�َو اْلَفاِع�ُل                 
َلُرِجَم َوْحَدُه َحْیُث َكاَن اْلَمْفُعوُل ِبِھ ُمِطیًقا، َوَأمَّا َعْكُسُھ َوُھَو ُبُلوُغ اْلَمْفُعوِل ِب�ِھ ُدوَن       

   .)١٣٩(...)ْرَجُم، َوِإنََّما ُیَؤدَُّب الصَِّغیُر َوُیَعزَُّر اْلَباِلُغ التَّْعِزیَر الشَِّدیَداْلَفاِعِل َفَلا ُی
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ب اطا  

رد  أو أ ل زورن اإ  

 حرم��ة الق��ول ب،م��ن ال��سلف والخل��فاألم��ة  علم��اء ذھب جمھ��وراعل��م أن م��
َف���اْخَتَلَف (:َق���اَل ال���شَّاِفِعيُّ ،)١٤٠(ُبِرَھ���ا َأْو َمْمُلوَكَت���ُھ ِف���ي ُد،َزْوَجَت���ُھإتی���ان الرج���ل 

 َوآَخ�ُروَن  ، َفَذَھَب َذاِھُبوَن ِمْنُھْم إَلى إْحَلاِل�ھِ :َأْصَحاُبَنا ِفي إْتَیاِن النَِّساِء ِفي َأْدَباِرِھنَّ    
َبُة اْعَلْم َأنَّ َمْذَھَب الشَّاِفِعيِّ َوَما َعَلْیِھ الصََّحا      :(قال الماوردي و ،)١٤١()إَلى َتْحِریِمھِ 

، )١٤٢()الفضالء َوُجْمُھوُر التَّاِبِعیَن َواْلُفَقَھ�اِء َأنَّ َوْطَء النِّ�َساِء ِف�ي َأْدَب�اِرِھنَّ َح�َرامٌ              
 َوُھَو َقْوُل َجَماِھیِر ، َحَراٌم ِباْلِكَتاِب َوالسُّنَّةِ  ،َوْطُء اْلَمْرَأِة ِفي ُدُبِرَھا   :(وقال ابن تیمیة  

ْون ن َأ ارَأ (: قول�ھ ل ؛)١٤٣)(وِطیَُّة الصُّْغَرىالسََّلِف َواْلَخَلِف؛ َبْل ُھَو اللُّ

ِرد ()١٤٤(ھقول، و ):        َِإ ا رُظْ َ ،ِرد  َأرا ْ يذا ِإن 

 ْا مو()١٤٥(، ھقولو ):       َ قْا ن  َ ا إن      ءوا اْ 

َفَل��ْم ُی�َبْح َق�طُّ َعَل��ى ِل�َساِن َنِب�يٍّ ِم��َن     : َوَأمَّ�ا ال�دُُّبرُ  :( ق�ال اب�ن الق��یم  ،)١٤٦()َأدِرن 

َوَمْن َنَسَب ِإَل�ى َبْع�ِض ال�سََّلِف ِإَباَح�َة َوْطِء الزَّْوَج�ِة ِف�ي ُدُبِرَھ�ا، َفَق�ْد َغِل�َط                    اْلَأْنِبَیاِء،
 َأَباُحوا َأْن َیُكوَن الدُُّبُر َطِریًقا ِإَل�ى اْل�َوْطِء ِف�ي اْلَف�ْرِج،        - َبْعِض السََّلفِ  -ُھْمَفِإنَّ...َعَلْیِھ

َوَق�ْد ِقی�َل   :(وقال ابن الح�اج   ،)١٤٧()َفَیَطُأ ِمَن الدُُّبِر َلا ِفي الدُُّبِر َفاْشَتَبَھ َعَلى السَّاِمعِ        
َك�َذَب َم�ْن َقاَل�ُھ، َوَق�اَل َم�رًَّة      : ُتِب�یُح َذِل�َك، َفَق�الَ     َأْن�َت   : ِلَماِلٍك ِفي اْلُكُتِب اْلَمْرِویَّ�ِة َعْن�ھُ      

ؤم رثَ مَْ وا :(َأَم��ا َت��ْسَمُع اللَّ��َھ َتَع��اَلى َیُق��وُل... َك��َذُبوا َعَل��يَّ،: ُأْخ��َرى

  م َأ مر(،)  ْوِض�عِ  َھْل َیُكوُن اْلَحْرُث إلَّا ِفي مَ      ،)٢٢٣ :اآلیة:البقرةسورة 

ث�م لم�ا    :(اب�ن الق�یم    وق�ال    ،)١٤٨()، َوَلا َیُكوُن اْلَوْطُء إلَّ�ا ِف�ي َمْوِض�ِع اْلَوَل�دِ            ؟ الزَّْرِع
استقر عند ھؤالء أن مالكًا یبیح ذلك نقلوا اإلباحة من اإلناث إلى الذكور، وجعل�وا   

ھ�ل  لك�ن  و .)١٤٩)(البابین بابًا واحدًا، وھ�ذا كف�ر وزندق�ة م�ن قائل�ھ بإجم�اع األم�ة                
  على رأي القائلین بحرمتھ على فعل ذلك تطاوعا إذا والزوجة أو األمةالزوج دُیح

  : ھماعلى قولین. ؟أم ال 

، وجمھ�ور   )١٥٢(، والحنابل�ة  )١٥١(، والمالكی�ة  )١٥٠(مذھب الحنفی�ة  : األولالقول  

 ِلِقَی�اِم ِمْل�ِك النَِّك�اِح ِف�ي     ؛م�ا أن�ھ ال ح�د علیھ    : )١٥٣(الشافعیة وھو والمعتم�د عن�دھم     
؛ لح�دیث   م�ا ، فأورث ذلك شبھة ت�درأ الح�د عنھ        ِمْلِك اْلَیِمیِن ِفي َمْمُلوَكَتھِ    وَ ِة،َزْوَجال

ادرؤوا اْدود ت، ادَوا اَْل ن     :( ق��ال َعْب��ِد اللَّ��ِھ ْب��ِن م��سعود   

  مَطا  نْم�ا ِتَكاِبِھ َوارْ ، َعَل�ى َح�َرامٍ    ماِلِإْقَداِمِھ ان یعزر ماولكنھ؛  )١٥٤()ا 

  .ِلَمْحُظوٍر
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ــول  ــانيالق ، ق��ال )١٥٥(أن حكم��ھ كحك��م الالئ��ط : م��ذھب بع��ض ال��شافعیة : الث

 َأْو َأَمَت��ُھ ِف��ي ُدُبِرَھ��ا، َفاْلَم��ْذَھُب َأنَّ َواِجَب��ُھ التَّْعِزی��ُز،   ،َوَل��ْو َوِط��َئ َزْوَجَت��ھُ :(الن��ووي
   ).١٥٦)(ِفي ُوُجوِب اْلَحدِّ َقْوَلاِن: َوِقیَل

 ولع�دم   ؛ م�ن جھ�ة     وتعل�یلھم  لی�ھ الجمھ�ور؛ لق�وة دل�یلھم       والراجح م�ا ذھ�ب إ     
وإذا أتى  :(وجود ما یشھد للفریق الثاني من الشرع من جھة أخرى، قال الجویني           

 وأبع��د بع��ض أص��حابنا،  ،فالم��ذھب أن��ھ ال یلت��زم الح��د  ال��زوج زوجت��ھ ف��ي دبرھ��ا، 
  .  )١٥٧() وھذا ال أصل لھ،فألزمھ ما ألزم الالئط

  اطب اث

رن اإرد  رأة ال ا  

  : فروع هيخمسةوفيه  

  :الفقهاء أقوال: الفرع األول

الم�رأة األجنبی�ة ف�ي      الرج�ل   إتی�ان   العقوبة المترتبة على    اختلف الفقھاء في    
  :يھ أقوال  ثالثةدبرھا على
 ان َوُی�ْسَجنُ ،ان ُیَع�زَّر م�ا َوَلِكنَُّھ، م�ا لیھال َح�دَّ ع  أن�ھ  :مذھب أبي حنیفة    :القول األول 

   .)١٥٨(ا َأْو َیُتوَبا،َحتَّى َیُموت

ــاني  ــول الث جمھ��ور  و،)١٥٩(م��ذھب أب��ي یوس��ف ومحم��د م��ن الحنفی��ة    :الق

 ان َفُیَح�دُّ  :حك�م الزان�ي     أن حكمھم�ا   :)١٦١(الحنابلةأحد قولي    و ،)١٦٠(المالكیة
إح��دى وھ��و  ،ین َغْی��َر ُمْح��َصنٍ ا وتغریب��ًا إْن َكاَن�� ًا َأْو َجْل��د،ین ُمْح��َصنا إْن َكاَن��ًاَرْجم��

على الصحیح  بھا المفعول مثلھ و،في حق الفاعلالشافعیة جمھور الروایتین عن 

  .)١٦٢(عندھم
 م�ن  بالق�صار  المع�روف  قاس�م  ب�ن  محمد الحسن أبي القاضيمذھب  : القول الثالث 

: )١٦٥(الحنابل��ةأح��د ق��ولي و، )١٦٤( ال��شافعیةالغزال��ي م��ن ، و)١٦٣(المالكی��ة
 وھ�و الروای�ة الثانی�ة ع�ن       ،غی�ر مح�صنین    أم   سواء كانا محصنین،   انرجمأنھما ی 

أنھ�ا  : جمھور الشافعیة ف�ي ح�ق الفاع�ل، وأم�ا المفع�ول بھ�ا فعل�ى األص�ح عن�دھم                   

  . )١٦٦(تجلد وتغرب ولو كانت محصنة

  :أدلة القول األول: الفرع الثاني

ف�ي م�سألة إتی�ان الرج�ل         س�بق ذكرھ�ا      باألدلة نفسھا الت�ي   أبو حنیفة   استدل  
  .فال داعي إلعادتھا، الرجل
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  :أدلة القول الثاني: لثالثالفرع ا

استدل ھؤالء أیضًا باألدلة نفسھا التي سبق ذكرھا في مسألة إتی�ان الرج�ل              
  . لتكرارھافال داعيالرجل، 

  : أدلة القول الثالث:الفرع الرابع

 استدل ھؤالء باألدلة نفسھا التي سبق ذكرھا في م�سألة إتی�ان الرج�ل     كذلك
   .الرجل، فال داعي إلعادتھا

  :مناقشة األدلة والترجيح: امسالفرع الخ

كان�ت ھ�ذه الم�سألة ص�ورة طب�ق األص�ل ف�ي أدلتھ�ا ع�ن م�سألة إتی�ان                    ولما  
 ال�راجح  وأما الرأي، ھناك من مناقشات  الرجل الرجل، فال داعي إلعادة ما ذكرناه        

ھو ما ذھ�ب إلی�ھ الفری�ق الثال�ث الق�ائلون بوج�وب قت�ل الفاع�ل              ف في ھذه المسألة،  
ألن التعری��ف ، أو غی��ر مح��صنین؛  ، س��واء كان��ا مح��صنین  لق��ًاوالمفع��ول بھ��ا مط 

أو ، ذك�ر   دب�ر س�واء ك�ان   ،المختار للواط اصطالحًا یت�ضمن إتی�ان الرج�ل ألي دب�ر           
عل�ى   ، الحدعقوبة من  في دبرھا أو أمتھ ،إتیان الزوج لزوجتھ   ستثنيُاأنثى، وقد   

فیبق��ى م��ا  والتعلی��ل، ق��وة ال��دلیلإل��ى ب��النظر ال��رغم م��ن أن فعلھم��ا ی��سمى لواط��ًا، 
، فیلح�ق دب�ر    الم�أتي ھ�و ال�دبر     لك�ون  ؛عداھما على األصل، فت�شملھ عقوب�ة القت�ل        

، )١٦٧()ِلَأنَّ�ُھ َوْطٌء ُمَح�رٌَّم ِف�ي ُدُب�ٍر َك�الرَُّجَلْینِ          :(قال ابن فرحون  ؛  األجنبیة بدبر الذكر  
 ال تف���رق ب���ین المتم���اثالت، وال تجم���ع ب���ین     ،ألن ال���شریعة اإلس���المیة الغ���راء  و

 وج�دتھا ف�ي   ،وإذا تأمل�ت أس�رار ھ�ذه ال�شریعة الكامل�ة      :( ابن القیم  قال ،المختلفات
 وال ت��سوى ب��ین ، ال تف��رق ب��ین متم��اثلین البت��ة، ورعای��ة الم��صالح،غای��ة الحكم��ة

َوَق�ِد اْس�َتَقرَّْت َش�ِریَعُتُھ ُس�ْبَحاَنُھ َأنَّ ُحْك�َم ال�شَّْيِء ُحْك�ُم               :(وقال أیضاً  .)١٦٨()مختلفین
ِریَعُتُھ َب�ْیَن ُمَتَم�اِثَلْیِن َأَب�ًدا، َوَل�ا َتْجَم�ُع َب�ْیَن ُمَت�َضادَّْیِن، َوَم�ْن َظ�نَّ           ِمْثِلِھ، َفَلا ُتَفرَُّق شَ   

ِخَل���اَف َذِل���َك، َفِإمَّ���ا ِلِقلَّ���ِة ِعْلِم���ِھ ِبال���شَِّریَعِة، َوِإمَّ���ا ِلَتْق���ِصیِرِه ِف���ي َمْعِرَف���ِة التََّماُث���ِل     
ِتِھ َم�ا َل�ْم ُیَن�زِّْل ِب�ِھ ُس�ْلَطاًنا، َب�ْل َیُك�وُن ِم�ْن آَراِء              َواِلاْخِتَلاِف، َوِإمَّا ِلِنْسَبِتِھ ِإَلى َشِریعَ    

الرَِّج��اِل، َفِبِحْكَمِت��ِھ َوَعْدِل��ِھ َظَھ��َر َخْلُق��ُھ َوَش��ْرُعُھ، َوِباْلَع��ْدِل َواْلِمی��َزاِن َق��اَم اْلَخْل��ُق          
واهللا  .)١٦٩()َن اْلُمْخَتِلَف��ْیِنَوال��شَّْرُع، َوُھ��َو التَّ��ْسِوَیُة َب��ْیَن اْلُمَتَم��اِثَلْیِن، َوالتَّْفِری��ُق َب��یْ    

  .تعالى أعلم
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  اخلامتة
بعد حمد اهللا جل وعال وش�كره عل�ى إعانت�ھ ل�ي ف�ي إكم�ال ھ�ذا البح�ث، وإخراج�ھ            

على ھذه الصورة، فإني أختم�ھ ب�أھم النت�ائج الت�ي توص�لت إلیھ�ا، والت�ي ھ�ي عل�ى                      
  :النحو األتي

 ال��ذي ال��شرعي ج��زاءال:( ھ��و اص��طالحًاالتعری��ف الج��امع الم��انع للعقوب��ة  أن  .١

 . )لمفسدة ودفعًا لمصلحة تحصیًال اهللا أمر عصیان على الجاني یستحقھ
إی�الج ذك�ر ف�ي دب�ر ذك��ر أو     :( اص�طالحًا ھ��و التعری�ف الج�امع الم�انع للِّ�َواطِ    أن  .٢

ام�رأة   دب�ر رج�ل فھ�ي اللوطی�ة الكب�رى، وإن ك�ان دب�ر           الم�أتي   ، فإن كان    )أنثى
 .ة، فھي اللوطیة الصغرى أو أجنبی أو أمتھ،سواء كانت زوجتھ،

، أو  القول الراجح ف�ي العقوب�ة ال�شرعیة المترتب�ة عل�ى إتی�ان الرج�ل الرج�ل                 أن   .٣
  . القتل بالنظر لقوة األدلة وصراحتھاھو المرأة األجنبیة

الرج�ل زوجت�ھ، أو     القول الراجح في العقوب�ة ال�شرعیة المترتب�ة عل�ى إتی�ان               أن .٤
 . ًا للشبھةء التعزیر، درأمتھ في دبرھا ھو

اب َ،...   ل دم اِرٍئ ٍم إِ دى َث:)          أنھ ال تعارض بین قولھ     .٥

   ْ ِرقَْا د ِركاِس، وْ سْاو ،ازوب�اقي الن�صوص    ،)ا

 ال�ثالث، فكلھ�ا     لغیر ھذه الخ�صال   الصحیحة الصریحة التي أوجبت قتل المسلم       
 .والحمد لّلھ رب العالمین. تضم إلیھ، إذ ال ناسخ وال منسوخ بینھا
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  :التوصيات

إبراًء للذمة أمام اهللا تعالى فإني أخص ھذه التوصیات جھتین على قدر عظیم      
  :من األھمیة ھما

 أولوا األمر في الدول العربیة واإلسالمیة بأن یتقوا اهللا جل وعال ف�ي ش�باب          : أوال
،  ال�سیاسات الت�ي تی�سر أم�ور ال�زواج       بتبن�ي األمة وبناتھا على ح�د س�واء، وذل�ك          

 والقروض الح�سنة الت�ي تعی�نھم علی�ھ، حت�ى نحف�ظ              ، الحوافز :بمنح الراغبین فیھ  
شبابنا وبناتنا من الوقوع في الزنا واللواط والسحاق، سیما وإن الشھوة في ھ�ذه    

العقوب���ات تطبی���ق وج���وب ببھم ك���ذلك نھیب��� .األی���ام ص���ارت الھ���م األكب���ر لل���شباب 
 عل��ى م��ن ت��سول ل��ھ نف��سھ القی��ام بھ��ذه  خاص��ًة،الل��واطوعقوب��ة  ال��شرعیة عام��ًة،

   . الرذائل واالنحالل والمجتمع من من االبتذال،ضاعر، حفظًا لأللقذرةالجریمة ا
 في الذین ھم ورثة األنبیاء بأن یجمعوا أمرھم جمیعًاأھل العلم الشرعي : ثانیا

التحذیر والتخویق من ھذا الفعل  على بر مختلف وسائل االتصال وعشتى األماكن
   . وكثرة مفاسده،وبیان شناعة عقوبتھ ،القبیح
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  ج

                                                           

  
  

  :الھوامش
، دار الفك��ر العرب��ي، )٢٧(أب��و زھ��رة، محم��د، الجریم��ة والعقوب��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، ص     ١

  . م١٩٩٨القاھرة، 
، دار )٦٨(١، جاإلس��المي مقارن��ًا بالق��انون الوض��عي    ع��ودة، عب��د الق��ادر، الت��شریع الجن��ائي  ٢

  .  الكاتب العربي، بیروت
، ٣،  دار ص�ادر، بی�روت، ط  )٦١٩ و ٦١١(١ابن منظور، محمد بن مك�رم، ل�سان الع�رب، ج           ٣

  .ه١٤١٤
طبعة الكب�رى   الم،)٣٨٨(٢الطحطاوي، أحمد محمد، حاشیة الطحطاوي على الدر المختار، ج      ٤

  .ھـ، مصر١٣١٨األمیریة ببوالق، 
  ).  ٦٠٩(١، جاإلسالمي  عودة، التشریع الجنائي٥
، دار النف��ائس، )١٣( أب�و رخی�ھ، ماج�د، ال��وجیز ف�ي أحك�ام الح��دود والق�صاص والتعزی�ر، ص       ٦

  .ه١٤٣٥، ٢عمان، ط
  ).١٣( أبو رخیھ، الوجیز في أحكام الحدود والقصاص والتعزیر، ص٧
، )٣٧(، معج�م مقالی�د العل�وم ف�ي الح�دود والرس�وم، ص       عب�د ال�رحمن    ل ال�دین   السیوطي، ج�ال   ٨

ه، والرص�اع، محم�د ب�ن قاس�م، ش�رح ح�دود اب�ن عرف�ة،          ١٤٢٤،  ١مكتبة اآلداب، القاھرة، ط   
  .ه١٣٥٠، ١، المكتبة العلمیة، بیروت، ط)٤٤(ص

  .م١٩٧٩ ، دار الفكر، بیروت،)٢٢١(٥ ابن فارس، أحمد بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ج٩
، دار الكت�ب العلمی��ة،  )٢٣٧(٩ اب�ن س�یده، عل�ي ب��ن إس�ماعیل، المحك�م والمح��یط األعظ�م، ج      ١٠

، )٦٨٦(م، ، والفیروز أبادي، محمد بن یعقوب، الق�اموس المح�یط، ص           ٢٠٠٠،  ١بیروت، ط 
م، وأن���یس، إب���راھیم م���صطفى ورفاق���ھ، المعج���م     ٢٠٠٥، ٨مؤس���سة الرس���الة، بی���روت، ط  

  .ة، تركیا، دار الدعو)٨٤٦(٢الوسیط،ج
، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت، )٣٤٦(٢ المرغین��اني، عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر، الھدای��ة، ج١١

، المطبع�ة  )١٨٠(٣والشِّْلِبيُّ، أحمد بن محمد، حاشیة الشلبي المطبوع م�ع تبی�ین الحق�ائق، ج     
ه، واب��ن ال��شِّْحَنة، أحم��د ب��ن محم��د، ل��سان    ١٣١٣، ١الكب��رى األمیری��ة، الق��اھرة، ب��والق، ط  

ھ��ـ، ١٣٩٣، ٢، مطبع��ة الب��ابي الحلب��ي، الق��اھرة، ط   )٣٩٨(لحك��ام ف��ي معرف��ة األحك��ام، ص   ا
، دار الفك�ر، بی�روت، وعل�یش، محم�د     )٣١٤(٤والدردیر، أحمد ب�ن محم�د، ال�شرح الكبی�ر، ج         

ھ�ـ، والبھ�وتي، من�صور ب�ن        ١٤٠٩، دار الفك�ر، بی�روت،       )٢٤٦(٩بن أحم�د، م�نح الجلی�ل، ج       
ھ��ـ، والحج��اوي، موس��ى ب��ن أحم��د، اإلقن��اع،    ١٤٠٢، ، دار الفك��ر، بی��روت )٩٤(٦ی��ونس، ج

  .، دار المعرفة، بیروت)٢٥٣(٤ج
، دار الفك�ر، بی�روت، والعمران�ي،    )٤٧٤(١٣ الماوردي، علي ب�ن محم�د، الح�اوي الكبی�ر، ج        ١٢

ه، والحصني، أبو ١٤٢١، ١، دار المنھاج، جدة، ط )٣٦٤(١٢یحیى بن أبي الخیر، البیان، ج     
  .م١٩٩٤، ١، دار الخیر، دمشق، ط)٤٧٧-٤٧٦(، صبكر بن محمد، كفایة األخیار

، ١، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط        )٤٤٣(٥ الشربیني، محمد بن احم�د، مغن�ي المحت�اج، ج          ١٣
  .ھـ١٤١٥، دار الفكر، بیروت، )٥٢٤(٢م، واإلقناع، ج١٩٩٤

، ٦ دار القل���م، دم���شق، ط،)١٤٧( الزرق���ا، أحم���د ب���ن محم���د، ش���رح القواع���د الفقھی���ة، ص ١٤
  .ھـ١٤٢٢

 ، م١٩٥٤، ٢ دار المع�ارف، م�صر، ط   ،)٦٧٠٦(، ح )١٧٧(١٠أحمد ب�ن حنب�ل، الم�سند، ج        ١٥
، )١٩٦(٨ والن�سائي، أحم�د ب�ن ش�عیب، ال�سنن الكب�رى، ج         ،)إسناده ص�حیح  :(قال أحمد شاكر  
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ه، والبیھق�ي، أحم�د ب�ن الح�سین، ال�سنن      ١٤٢١، ١، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط   )٨٩٤٨(ح
، مجل���س دائ����رة المع����ارف  )١٤٥٠٢(، ح)١٩٨(٧الكب���رى وف����ي ذیل���ھ الج����وھر النق����ي، ج  

 والھیثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنب�ع الفوائ�د،            ،ھـ١٣٤٤،  ١النظامیة، الھند، ط  
َرَواُه َأْحَم�ُد، َواْلَب�زَّاُر،   :(وق�ال  ھ�ـ، ١٤١٤، مكتبة القدسي، الق�اھرة،     )١٤٥٠٢(، ح )٢٩٨(٤ج

، والبوص�یري، أحم�د ب�ن أب�ي        )َد، َواْلَب�زَّاِر ِرَج�اُل ال�صَِّحیحِ      َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَأْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحمَ    
، دار ال��وطن )٣١٧٤(، ح)٦٣(٤بك��ر، إتح��اف الخی��رة المھ��رة بزوائ��د الم��سانید الع��شرة، ج     

، )َھ�َذا ِإْس�َناٌد ِرَجاُل�ُھ ِثَق�اٌت، َرَواُه النَّ�َساِئيُّ ِف�ي الكب�رى           :(ه، وقال ١٤٢٠،  ١للنشر، الریاض، ط  
، )١٤٩( ناصر الدین، غایة المرام ف�ي تخ�ریج أحادی�ث الح�الل والح�رام، ص               واأللباني، محمد 

   ).حدیث حسن:(ه، وقال١٤٠٥، ٣، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط)٢٣٤(ح
، مجمع المل�ك فھ�د     )٢٦٨ و   ٢٦٦(٣٢ ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، ج         ١٦

  .ھـ١٤١٦لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، السعودیة، 
، ١، دار الفكر، بی�روت، ط )١٥٥(١٠ ابن قدامة، موفق الدین، عبد اهللا بن أحمد، المغني، ج        ١٧

  ).٣٦٦(١٢العمراني، البیان، ج: ه، وانظر١٤٠٥
، )إس���ناده ص���حیح:(، ق���ال أحم���د ش���اكر)٢٩١٦(، ح)٣٢٦(٤ أحم���د ب���ن حنب���ل، الم���سند، ج١٨

د ب����ن عب����د اهللا،  ، والح����اكم، محم���� )٧٢٩٧(، ح)٤٨٥(٦والن����سائي، ال����سنن الكب����رى، ج  
ه، ق����ال ١٤١١، ١، دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت، ط )٨٠٥٢(، ح)٣٩٦(٤الم����ستدرك، ج

، وأب��و یعل��ى الموص��لي، أحم��د ب��ن عل��ي، م��سند أب��ي یعل��ى، )ص��حیح:(ال��ذھبي ف��ي التلخ��یص
ھ����ـ، ق����ال ح����سین  ١٤٠٤، ١، دار الم����أمون للت����راث، دم����شق، ط )٢٥٣٩(، ح)٤١٤(٤ج

، )٢٦٥(١٠ ب��ن حب��ان، ص��حیح اب��ن حب��ان، ج  ، واب��ن حب��ان، محم��د )إس��ناده ص��حیح:(أس��د
ھ���ـ، واأللب���اني، سل���سلة األحادی���ث   ١٤١٤، ٢، مؤس���سة الرس���الة، بی���روت، ط  )٤٤١٧(ح

، مكتب���ة المع���ارف،  )٣٤٦٢(، ح)١٣٦٤(٧ال���صحیحة وش���يء م���ن فقھھ���ا وفوائ���دھا، ج    
  . ھـ١٤٢٢، ١الریاض، ط

  ).٤٧٤(١٣ الماوردي، الحاوي الكبیر، ج١٩
، دار الكتب العلمیة، بی�روت، والعمران�ي،   )٣٣٩(٣المھذب، ج  الشیرازي، إبراھیم بن علي،      ٢٠

  ).٣٦٤(١٢البیان، ج
، دار الفك�ر،  )٢٢٨(٢ ابن حجر الھیتمي، أحمد ب�ن محم�د، الزواج�ر ع�ن اقت�راف الكب�ائر، ج              ٢١

، دار )٣٨٨(١٢م، واب��ن ح��زم، عل��ي ب��ن أحم��د، المحل��ى باآلث��ار، ج     ١٩٨٧، ١بی��روت، ط
  .الفكر، بیروت

، دار )٣٧٣(محمد بن أب�ي بك�ر، روض�ة المحب�ین ونزھ�ة الم�شتاقین، ص             ابن قیم الجوزیة،     ٢٢
  .ه١٤٠٣الكتب العلمیة، بیروت، 

م، واب��ن ١٩٩٣، دار المعرف��ة، بی��روت، )٧٧(٩ السرخ��سي، محم��د ب��ن أحم��د، المب��سوط، ج ٢٣
، دار الفك���ر، )٢٧(٤عاب��دین، محم���د أم��ین ب���ن عم���ر، رد المحت��ار عل���ى ال��در المخت���ار، ج    

، دار )٢٦٢(٥بن الھمام، محم�د ب�ن عب�د الواح�د، ف�تح الق�دیر، ج      م، وا١٩٩٢، ٢بیروت، ط 
، عبد الرحمن بن محمد، مجمع األنھر في شرح ملتق�ى  )الداماد(الفكر، بیروت، وشیخ زادة   

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)٥٩٥(١األبحر، ج
  ).٣٩٦(١٢ ابن حزم، المحلى باآلثار، ج٢٤
الح�صكفي،  ، و )١٨١(٣ وال�شلبي، حاش�یة ال�شلبي، ج       ،)٢٦٢(٥ ابن الھمام، ف�تح الق�دیر، ج       ٢٥

مطب��وع م��ع  ،)٢٧(٤ج ش��رح تن��ویر األب��صار،ع��الء ال��دین محم��د ب��ن عل��ي، ال��در المخت��ار  
، وم��ال خ��سرو، محم��د ب��ن    )٥٩٦(١حاش��یة اب��ن عاب��دین، وش��یخ زادة، مجم��ع األنھ��ر، ج    

  .، دار إحیاء الكتب العربیة، بیروت)٦٦(٢فرامرز، درر الحكام، ج



 
- ١١٨٠ -

                                                                                                                                               
، واب��ن الھم��ام، ف��تح  )٣٤٦(٢، والمرغین��اني، الھدای��ة، ج)٧٧(٩ المب��سوط، ج السرخ��سي،٢٦

 عب��د اهللا ب��ن  اب��ن م��ودود، و، )٥٩٥(١، وش��یخ زادة، مجم��ع األنھ��ر ج  )٢٦٢(٥الق��دیر، ج
  .ھـ١٣٥٦ مطبعة الحلبي، القاھرة، )٩١(٤، االختیار، جمحمود

ین وعم��دة ، والن��ووي، یحی��ى ب��ن ش��رف، روض��ة الط��الب     )٣٣٩(٣ ال��شیرازي، المھ��ذب، ج ٢٧
  .ھـ١٤١٢، ٣ عمان، ط- دمشق-، المكتب اإلسالمي، بیروت)٩٠(١٠المفتین، ج

  ).٤٤٣(٥ الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، ج٢٨
  ).٤٠٦(٣٥ ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج٢٩
، والسیوطي، مصطفى بن سعد، مطالب أول�ي النھ�ى ف�ي     )١٧٦(١٠ المرداوي، اإلنصاف، ج   ٣٠

  .م١٩٩٤، ٢، المكتب اإلسالمي، ط)١٧٥(٦ غایة المنتھى، جشرح
، ١، مكتب��ة الرش��د، الری��اض، ط)٤٩٧(٥ اب��ن أب��ي ش��یبة، عب��د اهللا ب��ن محم��د، الم��صنف، ج ٣١

، المكت�ب اإلس�المي،     )٣٦٣(٧ه، وعبد الرزاق، عبد الرزاق بن الھمام، المصنف، ج        ١٤٠٩
  .ه١٠٤٣، ٢بیروت، ط

، دار الفك���ر، بی���روت، )١٢٩(من، م���تن الرس���الة، ص القیروان���ي، عب���د اهللا ب���ن عب���د ال���رح ٣٢
، وابن عسكر، عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د، إْرَش�اُد ال�سَّاِلك إل�َى              )٦٥(١٢والقرافي، الذخیرة، ج  
  .٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط)١١٤(َأشَرِف الَمَساِلِك، ص

، وال���شربیني، )٩٠(١٠، والن���ووي، روض��ة الط��البین، ج  )٣٣٩(٣ ال��شیرازي، المھ��ذب، ج  ٣٣
  ).٤٤٣(٥مغني المحتاج، ج

، وابن القیم، محمد بن أب�ي بك�ر، الج�واب الك�افي        )٤٠٦(٣٥ ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج     ٣٤
  .م١٩٩٧، ١، دار المعرفة، المغرب، ط)١٦٨(لمن سأل عن الدواء الشافي، ص

علمی���ة، ، دار الكت���ب ال)٤٩٤-٤٩٣(٧ اب���ن عب���د الب���ر، یوس���ف ب���ن عب���د اهللا، االس���تذكار، ج٣٥
، والبیھق�ي، معرف�ة ال�سنن    )٤٩٧(٥ه، واب�ن أب�ي ش�یبة، الم�صنف، ج      ١٤٢١،  ١بیروت، ط 

، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، واب��ن الق��یم، الج��واب الك��افي،        )٣٥١ و٣٤٩(٦واآلث��ار، ج 
، دار الح��دیث، م��صر، )١٤٠(٧، وال��شوكاني، محم��د ب��ن عل��ي، نی��ل األوط��ار، ج )١٦٨(ص
  .ه١٤١٣، ١ط

  ).٣٣٥(٢٨، وابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج)٩٠(١٠لبین، ج النووي، روضة الطا٣٦
 دار اب�ن كثی�ر،   ،)٦٨٧٨(، ح)٢٥٢١(٦ البخاري، محمد بن إس�ماعیل، ص�حیح البخ�اري، ج      ٣٧

، )١٣٠٢(٣ه، ومسلم، م�سلم ب�ن الحج�اج، ص�حیح م�سلم، ج       ١٤٠٧،  ٣الیمامة، بیروت، ط  
  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)١٦٧٦(ح

، مطبع�ة  )٢١٨(٢ محم�د ب�ن عل�ي، إحك�ام اإلحك�ام ش�رح عم�دة األحك�ام، ج          ابن دقی�ق العی�د،     ٣٨
  .السنة المحمدیة، القاھرة

، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،        )٣٤٢(٣ الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أحك�ام الق�رآن، ج          ٣٩
  .ھـ١٤١٥، ١ط

، ١، مؤسسة الرس�الة، ط )٤٤٧ و٤٤٠(٩ الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح مشكل اآلثار، ج     ٤٠
  .ھـ١٤١٥

، دار القل�م  )٧٤٣(٢ المنبجي، جم�ال ال�دین عل�ي، اللب�اب ف�ي الجم�ع ب�ین ال�سنة والكت�اب، ج               ٤١
  .ھـ١٤١٤، ٢ بیروت، ط–والدار الشامیة، دمشق 

، والحدادي، أبو بكر )١٨١(١، والزیلعي، تبیین الحقائق، ج   )٩١(٤ ابن مودود، االختیار، ج    ٤٢
ه، ـوابن الق��یم،      ١٣٢٢، ١ی��ة، ط، المطبع��ة الخیر)١٥٥(٢ب��ن عل��ي، الج��وھرة النی��رة، ج  

  ).١٦٨(الجواب الكافي، ص
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، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،    )٣٤(٧ الكاساني، عالء الدین ب�ن م�سعود، ب�دائع ال�صنائع، ج         ٤٣

، )١٨١(١، والزیلعي، تبی�ین الحق�ائق، ج  )٣٤٧(٢م، والمرغیناني، الھدایة، ج  ١٩٨٦،  ٢ط
دار الفك��ر، بی��روت، واب��ن ) ٢٦٣(٥والب�ابرتي، محم��د ب��ن محم��د، العنای��ة ش��رح الھدای��ة، ج 

  .٢، دار الكتاب اإلسالمي، بیروت، ط)١٨(٥نجیم، زین الدین بن إبراھیم، البحر الرائق، ج
، واب���ن )٣٤(٧، والكاس��اني، ب��دائع ال��صنائع، ج   )٣٤٧ - ٣٤٦(٢ المرغین��اني، الھدای��ة، ج  ٤٤

  ).١٨(٥، وابن نجیم، البحر الرائق، ج)٩١(٤مودود، االختیار، ج
، وال�شلبي، حاش�یة   )٢٦٤(٥، وابن الھمام، فتح الق�دیر، ج )٣٤٦(٢اني، الھدایة، ج   المرغین ٤٥

  ). ١٨١(١، والزیلعي، تبیین الحقائق، ج)١٨١(٣الشلبي، ج
  ).٣٤(٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج٤٦
  ).١٨(٥ ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج٤٧
  .)٧٤٣(٢ع بین السنة والكتاب، ج المنبجي، اللباب في الجم٤٨
  ).١٤٧(١٠، وابن قدامة، ج)٧٧(٩ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ج٤٩
، دار الح���رمین، )٤١٥٧(، ح)٢٦٦(٤ الطبران���ي، س���لیمان ب���ن أحم���د، المعج���م األوس���ط، ج٥٠

: َذا اْلِإْس�َناِد، َتَف�رََّد ِب�ھِ   َلا ُیْرَوى َھَذا اْلَحِدیُث َعْن َأِب�ي ُموَس�ى اْلَأْش�َعِريِّ ِإلَّ�ا ِبَھ�       :(القاھرة، وقال 
، )١٧٤٩٠(، ح)٢٣٣(٨، والبیھق�����ي، ال�����سنن الكب�����رى، ج  ...)َأُب�����و َداُوَد، َوَأُب�����و َیْحَی�����ى 

، واب�ن حج�ر، أحم�د     )َوفیھ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َال َأْعِرُفُھ، َوُھَو ُمْنَكٌر ِبَھَذا اِإلْس�َنادِ           :(وقال
، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت،  )١٧٥٢(، ح)١٥٩ -١٥٨(٤ب��ن عل��ي، التلخ��یص الحبی��ر،ج 

وقوام ال�سنة، إس�ماعیل      ،)َوِفیِھ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َكذََّبُھ َأُبو َحاِتمٍ       :(ھـ، وقال ١،١٤١٩ط
، ١، دار الح���دیث، الق���اھرة، ط )١٤٩٨(، ح)٢٣٩(٢ب���ن محم���د، الترغی���ب والترھی���ب، ج   

، دار الھج�رة،   )١٧(، ح )٦٠٦(٨ب�در المنی�ر، ج    ھـ، وابن الملق�ن، عم�ر ب�ن عل�ي، ال          ١٤١٤
َوفیھ ُمَحمَّ�ُد ْب�ُن َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن َمْت�ُروك الَح�ِدیث، َك�اَن یك�ذب،                 :(ه، وقال ١٤٢٥،  ١الریاض، ط 

َرَواُه :(، وق����ال)١٣١٩٤(، ح)١٠٢(٨، والھیثم����ي، مجم����ع الزوائ����د، ج)ویفتع����ل الَح����ِدیث
َع�ْن َش�ْیِخِھ َعِل�يِّ ْب�ِن َس�ِعیٍد ال�رَّاِزيِّ َوِفی�ِھ ِل�یٌن، َوَبِقیَّ�ُة ِرَجاِل�ِھ                 الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبی�ِر َواْلَأْوَس�ِط       

  .)ِثَقاٌت
، مؤس���سة قرطب����ة، الق����اھرة، ق����ال  )١٥١٣٣(، ح)٣٨٢(٣ أحم���د ب����ن حنب����ل، الم����سند، ج ٥١

، )٥٨(٤، والترم���ذي، محم���د ب���ن عی���سى، س���نن الترم���ذي، ج     )إس���ناده ض���عیف :(ش���عیب
َح��ِدیٌث َح��َسٌن  :(م، وق��ال١٩٧٥، ٢الحلب��ي، م��صر، ط ، مطبع��ة م��صطفى الب��ابي  )١٤٥٧(ح

، دار إحی�اء  )٢٥٦٣( ، ح)٨٥٦(٢، وابن ماجھ، محمد بن یزید، سنن ابن ماجھ، ج        )َغِریٌب
، )٣٩٧(٤، والح��اكم، الم��ستدرك، ج )ح��دیث ح��سن :(الكت��ب العربی��ة، م��صر، ق��ال األلب��اني    

  ).ووافقھ الذھبي في التلخیص(،)صحیح اإلسناد:(، وقال)٨٠٥٧(ح
  ).١٩(٣، ابن منظور، لسان العرب، ج)َراَمْیُتھ ِباْلِحَجاَرِة: َكْسُر الرْأس، وراَضْختھ:(لرَّْضُخا ٥٢
، )٢٢٠٨(، ح)٣٣٢(٣ الفاكھي، محمد بن إس�حاق، أخب�ار مك�ة ف�ي ق�دیم ال�دھر وحدیث�ھ، ج                 ٥٣

ه، والخرائط���ي، محم���د ب���ن جعف���ر، م���ساوئ األخ���الق       ١٤١٤، ٢دار خ���ضر، بی���روت، ط 
م، والبیھق����ي، ١٩٩٣، ١، مكتب����ة ال����سوادي، ج����دة، ط)٤٢٩(، ح)٢٠٦(وم����ذمومھا، ص

، والزیلع����ي، عب����د اهللا ب����ن یوس����ف، ن����صب     )١٧٤٨٧(، ح)٢٣٣(٨ال����سنن الكب����رى، ج 
، ١للثقاف���ة اإلس��المیة، ج���دة، ط ، مؤس���سة الری��ان، بی���روت، دار القبل��ة   )٣٤١(٣الرای��ة،ج 

، )٢(ل الحدیثأرشیف ملتقى أھ : ، انظر وإسناده واه فیھ یمان بن المغیرة العنزي       ه،١٤١٨
  ). ١٨٠(٦٠ج

، مرتضى الزبیدي، محّمد، تاج العروس، )الخالُص: خلص، الَمْحُض ِمْن كلِّ شيٍء:(َتَمحََّض  ٥٤
  .، دار الھدایة، القاھرة)٤٥(١٩ج
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، والم�اوردي،  )٧٨-٧٧(٩، والسرخ�سي، المب�سوط، ج  )١٨١(٣ الزیلعي، تبیین الحق�ائق، ج    ٥٥

  ).٤٧٥(١٣الحاوي، ج
، دار )١٨(٥ عب��د ال��رحمن، تحف��ة األح��وذي ب��شرح ج��امع الترم��ذي، ج المب�اركفوري، محم��د ٥٦

، واب����ن قدام���ة، المغن����ي،  )٤٧٥(١٣الكت���ب العلمی���ة، بی����روت، والم���اوردي، الح���اوي، ج    
  ).٩٤(٦، والبھوتي، كشاف القناع، ج)١٤٧(١٠ج

، دار )٣٦٨(١٢ العمران��ي، یحی���ى ب���ن أب��ي الخی���ر، البی���ان ف��ي م���ذھب اإلم���ام ال���شافعي، ج   ٥٧
  . ھـ١٤٢١، ١ة، طالمنھاج، جد

إسناده صحیح، ولم یأت :(، قال أحمد شاكر  )٢٧٣٢(، ح )٢٥٨(٤أحمد بن حنبل، المسند، ج    ٥٨ 
، ق��ال )٤٤٦٢(، ح)١٥٨(٤، وأب��و داود، س��نن أب��ي داود، ج )الترم��ذي بعل��ة عل��ى ت��ضعیفھ 

، واب�ن ماج�ھ، س�نن       )١٤٥٦( ، ح )٥٧(٤، والترم�ذي، س�نن الترم�ذي، ج       )صحیح:(األلباني
، )٨٠٤٧(، ح)٣٩٥(٤، والح�����اكم، الم�����ستدرك، ج )٢٥٦١(، ح)٨٥٦(٢اب�����ن ماج�����ھ، ج 

، والبیھق���ي، ال���سنن الكب���رى،  )ووافق���ھ ال���ذھبي ف���ي التلخ���یص (،)َص���ِحیُح اْلِإْس���َنادِ :(وق���ال
، ق���ال )٢٤٦٣(، ح)٣٤٨(٤، وأب���و یعل���ى، م���سند أب���ي یعل���ى، ج )١٧٤٧٥(، ح)٢٣١(٨ج

دار الفل�ق،  ، األحك�ام بلوغ المرام م�ن أدل�ة   ، وابن حجر، )رجالھ رجال الصحیح:(حسین أسد 
، وق���ال اب���ن  )ِاْخِتَلاًف���اِإلَّ���ا َأنَّ ِفی���ِھ  , َوِرَجاُل���ُھ ُمَوثَُّق���ونَ :(ھ���ـ، وق���ال ١٤٢٤ ،٧الری���اض، ط

، وروض���ة المحب���ین، )١٧٠(، الج���واب الك���افي، ص)ِإْس���َناُدُه َعَل���ى َش���ْرِط اْلُبَخ���اِريِّ :(الق���یم
  ).٣٧(٥، وزاد المعاد، ج)٣٧٠(ص

َھَذا َحِدیٌث ِفي ِإْسَناِدِه َمَق�اٌل، َوَل�ا َنْعَل�ُم َأَح�ًدا َرَواُه     :(وقال، )٥٧(٤ الترمذي، سنن الترمذي، ج   ٥٩
، واب�ن ماج�ھ، س�نن    )َعْن ُسَھْیِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح َغْیَر َعاِص�ِم ْب�ِن ُعَم�َر اْلُعَم�ِريِّ، َوُھ�َو َض�عَّیفُ       

تدرك، ، والح��اكم، الم��س )ح��سن لغی��ره :(، ق��ال األلب��اني )٢٥٦٢(، ح)٨٥٦(٢اب��ن ماج��ھ، ج 
، وأب��و )عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د اهللا العم��ري س��اقط    :(، ق��ال ال��ذھبي )٨٠٤٨(، ح)٣٩٥(٤ج

، )إس���ناده ض���عیف:(، ق���ال ح���سین أس���د)٦٦٨٧(، ح)٤٢(١٢یعل���ى، م���سند أب���ي یعل���ى، ج 
، مكتب��ة )٩٠٧٩(، ح)٤٣(١٦، ج)البح��ر الزخ��ار(والب��زار، أحم��د ب��ن عم��رو، م��سند الب��زار 
م، والطح����اوي، ش����رح م����شكل اآلث����ار،  ٢٠٠٩، ١العل����وم والحك����م، المدین����ة المن����ورة، ط 

َوَأمَّ���ا َح���ِدیُث َأِب���ي :(، وق���ال)٣٣٩(٣والزیلع���ي، ن���صب الرای���ة،ج ،)٣٨٣٣(، ح)٤٤٥(٩ج
َع��ْن َعْب��ِد : َع��ْن َعاِص��ِم ْب��ِن ُعَم��َر اْلُعَم��ِريِّ، والطَِّری��ُق الثَّ��اِني: َأَح��ُدُھَما: َفَل��ُھ َطِریَق��اِن: ُھَرْی��َرَة

واب��ن حج��ر، إتح��اف المھ��رة بالفوائ��د      ،)ِھ اْلُعَم��ِريَّ وكالھم��ا ض��عیف  ال��رَّْحَمِن ْب��ِن َعْب��ِد اللَّ��   
، مجم���ع المل���ك فھ���د لطباع���ة  )١٨٣٥٦(، ح)٦١٨(١٤المبتك���رة م���ن أط���راف الع���شرة، ج 

ھ���ـ، ١٤١٥، ١الم��صحف ال��شریف، ومرك��ز خدم��ة ال���سنة وال��سیرة النبوی��ة، بالمدین��ة، ط       
  ).حدیث ضعیف جدًا:(وقال

، والھیثم��ي، بغی��ة الباح��ث  )٤١٦(، ح)٢٠١(ومھا، ص الخرائط��ي، م��ساوئ األخ��الق وم��ذم ٦٠
، مرك��ز خدم��ة ال��سنة وال��سیرة النبوی��ة،  )٥١٧(، ح)٥٦٦(٢ع��ن زوائ��د م��سند الح��ارث، ج 

، )٢٥٤(٤ه، والبوص����یري، إتح����اف الخی����رة المھ����رة، ج   ١٤١٣، ١المدین����ة المن����ورة، ط 
ئ��د الم��سانید  ، واب��ن حج��ر، المطال��ب العالی��ة بزوا   )َھ��َذا ِإْس��َناٌد َض��ِعیفٌ  :(، وق��ال)٣٥١٢(ح

ه، ١٤١٩، ١، دار العاص����مة، دار الغی����ث، ال����سعودیة، ط )١٨٥٠(، ح)٣٥(٩الثمانی����ة، ج
، المكت��ب اإلس��المي،  )١٨(٨واأللب��اني، إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار ال��سبیل، ج   

  ).وھو متروك: فیھ عباد الثقفي البصري:(ه، وقال١٤٠٥، ٢بیروت، ط
، الفراھی��دي، الخلی��ل ب��ن أحم��د، كت��اب الع��ین،  )ى أو ِكبارھ��االَرْم��ُي ب��ِصغار الَح��َص:(الَح��ْصُب ٦١
  .، دار ومكتبة الھالل، بغداد)١٢٣(٣ج
  ).٢٣(٢٠ المطیعي، محمد نجیب، المجموع شرح المھذب، ج٦٢
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  ).١٧٠( ابن القیم، الجواب الكافي، ص٦٣
  ). ٣٦٨(١٢ العمراني الشافعي، البیان في مذھب اإلمام الشافعي، ج٦٤
  ).١٥٥(١٠ي، ج ابن قدامة، المغن٦٥
  ).٣٣٥(٢٨، و ج)٥٤٣(١١ ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج٦٦
 والسیوطي، مطالب ،)٣٦٤(، وروضة المحبین، ص)١٧٠( ابن القیم، الجواب الكافي، ص٦٧

   ).١٧٥(٦أولي النھى، ج
، ل�ھ ت�آلیف   )ه٦٦٢(ھو حسین بن محمد بن یحی�ى، فقی�ھ، م�ن علم�اء الزیدی�ة، ت�وفي ع�ام              (٦٨

الزركلي، خیر الدین ب�ن محم�ود،   :  انظر،)م الممیز بین الحالل والحرام    شفاء األوا : أشھرھا
  .م٢٠٠٢، ١٥، دار العلم للمالیین، بیروت، ط)٢٥٥(٢األعالم، ج

  ).١٤٠(٧ الشوكاني، نیل األوطار ج٦٩
، دار ابن حزم، بیروت، )٨٤٠( الشوكاني، السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار، ص٧٠
  . ١ط

، )٣٤٢(٣، والزیلعي، ن�صب الرای�ة، ج      )٢٧٩٠٥(، ح )٤٥٣(٥المصنف، ج  ابن أبي شیبة،     ٧١
، دار )٣٧٩(٨وأبو نعیم األصفھاني، أحمد بن عبد اهللا، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ج          

الفكر، بیروت، والمتقي الھندي، عالء الدین عل�ي، كن�ز العم�ال ف�ي س�نن األق�وال واألفع�ال،            
ھ���ـ، وال���سیوطي، ٥،١٤٠١لة، بی���روت، ط، مؤس���سة الرس���ا)٣٦٣٠٦(، ح)٨٩-٨٨(١٣ج

َھ�َذا ِإْس�َناٌد َص�ِحیٌح، َوِف�ي     :(ه، وقال١٤٢٤، دار الفكر، بیروت،   )١٣٤(٢الحاوي للفتاوي،ج 
، )َأَما َعِلْم�ُتْم َدِلیًل�ا َعَل�ى اْش�ِتَھاِر َھ�َذا ِعْن�َدُھْم َكالثََّلاَث�ِة اْلَم�ْذُكوَرِة َمَع�ھُ              :  ِللنَّاسِ َقْوِل عثمان   

:( ،المكتبة اإلسالمیة، تركیا، وقال)٢٤٣(٤تمي، الفتاوى الفقھیة الكبرى، ج وابن حجر الھی  
  ).َأَما َعِلْمُتْم َدِلیل َعَلى اْشِتَھاِر َذِلَك ِعْنَدُھْم: َصِحیٌح، َوَقْوُلُھ

 م،١٩٩٥، دار الفك��ر، بی��روت،  )٢٠٩(٢ النف��راوي، أحم��د ب��ن غ��انم، الفواك��ھ ال��دواني، ج     ٧٢
، ص��یدا، ، المكتب��ة الع��صریة )٩٠(أس��ھل الم��دارك، ص أب��ي بك��ر ب��ن ح��سن،    ، والك��شناوي

  . بیروت
  ).١٧٤(٦ السیوطي، مطالب أولي النھى، ج٧٣
  ).١٥٥(١٠ ابن قدامة، المغني، ج٧٤
، مكتب��ة ومطبع��ة )٢٣٩(٤اب��ن المنج��ي، المنج��ي ب��ن عثم��ان، الممت��ع ف��ي ش��رح المقن��ع، ج    ٧٥

  .ھـ١٤٢٢، ٣النھضة الحدیثة، الریاض، ط
، مطب��وع م��ع كت��اب األم، دار   )٦٤٣(٨، اخ��تالف الح��دیث، ج  ال��شافعي، محم��د ب��ن إدری��س   ٧٦

  .ھـ١٤١٠المعرفة، بیروت، 
ِإنََّما َج�َزاء الَّ�ِذیَن ُیَح�اِرُبوَن اللَّ�َھ َوَرُس�وَلُھ َوَی�ْسَعْوَن ِف�ي اَألْرِض َف�َساًدا َأن                 :( وھي قولھ تعالى   ٧٧

ُلُھم مِّ�ْن ِخ�الٍف َأْو ُینَف�ْوْا ِم�َن اَألْرِض َذِل�َك َلُھ�ْم ِخ�ْزٌي               ُیَقتَُّلوْا َأْو ُیَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم َوَأْرجُ      
  .)٣٣ :آیة :المائدة سورة(،)ِفي الدُّْنَیا َوَلُھْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم

 ِإْحَداُھَما َعَلى َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما َفِإْن َبَغتْ       :( وھي قولھ تعالى   ٧٨
اْل��ُأْخَرى َفَق��اِتُلوا الَِّت��ي َتْبِغ��ي َحتَّ��ى َتِف��يَء ِإَل��ى َأْم��ِر اللَّ��ِھ َف��ِإْن َف��اَءْت َفَأْص��ِلُحوا َبْیَنُھَم��ا ِباْلَع��ْدِل      

  .)٩ :آیة :الحجرات سورة(،)َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن
أحمد بن حنبل، المسند، : انظر، )ِھیَمٍة َفاْقُتُلوُه َواْقُتُلوا اْلَبِھیَمَةَمْن َوَقَع َعَلى بَ   :( وھو قولھ    ٧٩

، )عمرو بن أبي عمرو وثقھ جماعة وض�عفھ آخ�رون       :(، قال شعیب  )٢٤٢٠(، ح )٢٦٩(١ج
، والترم�ذي،  )َلْیَس َھَذا ِب�اْلَقِويِّ :( وَقاَل،)٤٤٦٤(، ح )١٥٩(٤وأبو داود، سنن أبي داود، ج     

َھَذا َحِدیٌث َلا َنْعِرُفُھ ِإلَّا ِمْن َحِدیِث َعْم�ِرو ْب�ِن      :(، وقال )١٤٥٥(، ح )٥٦(٤:سنن الترمذي، ج  
، وابن ماجھ، سنن ابن   )٧٣٠٠(، ح )٤٨٦(٦:، والنسائي، السنن الكبرى، ج    )...َأِبي َعْمٍرو 
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، )١٤٢(٤، والدارقطني، علي بن عمر، سنن ال�دارقطني، ج )٢٥٦٤(، ح )٨٥٦(٢ماجھ، ج 
ه، والبیھق�����ي، ال�����سنن الكب�����رى، ١٤٢٤، ١بی�����روت، ط، مؤس�����سة الرس�����الة، )٣٢٣٧(ح
َص��ِحیُح :(، وق��ال)٨٠٤٩(، ح)٣٩٥(٤، والح��اكم، الم��ستدرك، ج )١٧٤٩٢(، ح)٢٣٣(٨ج

 ،)٤٣٩(٩والطح���اوي، ش���رح م���شكل اآلث���ار، ج  ،)اْلِإْس���َناِد َوَل���ْم ُیَخرَِّج���اُه ووافق���ھ ال���ذھبي  
، واب��ن حج��ر، ) ِرَواَیِت��ِھ ِبَغْی��ِر ِإْس��َقاٍط َلَھ��ا َرُج��ٌل َق��ْد ُتِكلَّ��َم ِف��ي , َعْم��ِرو ْب��ِن َأِب��ي َعْم��ٍرو :(وق��ال

، )َوِف����ي إْس����َناِد َھ����َذا اْلَح����ِدیِث َكَل����امٌ :(، وق����ال)١٧٥٣(، ح)١٥٩(٤التلخ����یص الحبی����ر، ج
، واأللب���اني، )رجال��ھ ثق��ات  :(، وق��ال )١٠٦٤١(، ح)٢٧٣(٦والھیثم��ي، مجم��ع الزوائ��د، ج   

  ).صحیح:(، وقال)٢٣٤٧(، ح)١٣(٨إرواء الغلیل، ج
َفَمْن َأَراَد َأْن ُیَفرَِّق َأْمَر َھ�ِذِه اْلُأمَّ�ِة َوِھ�َي َجِمی�ٌع، َفاْض�ِرُبوُه ِبال�سَّْیِف َكاِئًن�ا َم�ْن         :(ولھ  وھو ق ٨٠

َمْن َأَتاُكْم َوَأْمُرُكْم َجِمیٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد، ُیِریُد َأْن َیُشقَّ َع�َصاُكْم، َأْو ُیَف�رَِّق     :(، وقولھ   )َكاَن
  ).١٨٥٢(، ح)١٤٨٠ و١٤٧٩(٣، مسلم، صحیح مسلم، ج)اْقُتُلوُهَجَماَعَتُكْم، َف

، )١٤٨٠(٣مسلم، صحیح مسلم، ج   ) ِإَذا ُبوِیَع ِلَخِلیَفَتْیِن، َفاْقُتُلوا اْلآَخَر ِمْنُھَما     :( وھو قولھ    ٨١
  ).١٨٥٣(ح
  ).٤٧٣(١٢، ج)٤٤٨(١٠، ج)٤٤٠(٩ الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ج٨٢
  ).٣٠٢(٥ ابن الھمام، فتح القدیر، ج٨٣
  ).٩٦(١٠، ج)٣٠٢(٥ البابرتي، العنایة شرح الھدایة، ج٨٤
، دار الكتب العلمی�ة، بی�روت،   )٣٥٨(١٢ العیني، بدر الدین محمود، البنایة شرح الھدایة، ج        ٨٥
  .ھـ١٤٢٠، ١ط

  ).٥٥٠(٦ ابن عابدین، رد المحتار، ج٨٦
ار، ، مكتبة المن)٤٩٤ و٤٠٥( ابن شاھین، عمر بن أحمد، ناسخ الحدیث ومنسوخھ، ص٨٧

  .ھـ١٤٠٨، ١الزرقاء، ط
  ).٢٠٤(١٢ ابن حجر، فتح الباري، ج٨٨
  .)٦٠٦ - ٦٠٥(٨ ابن الملقن، البدر المنیر، ج٨٩
  ).٢٠٤(١٢ ابن حجر، فتح الباري، ج٩٠
، مؤسسة الرسالة، )٣٢٥(١ج جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد،ابن رجب،  ٩١

  .ھـ١٤٢٢، ٧بیروت، ط
  ).١٢٤(٣، ج)٢٩٢ و٩٨(٢، ج)٤٩٤ و١٥٧(١ ابن العربي، أحكام القرآن، ج٩٢
  ).٤٩٦(٧ ابن عبد البر، االستذكار، ج٩٣
  ). ١٩(٥ المباركفوري، تحفة األحوذي، ج٩٤
، دار المعرف�ة، بی�روت، والغزال�ي، محم�د ب�ن       )٢١-١٣(٢السرخسي، أص�ول السرخ�سي، ج      ٩٥

ھ����ـ، ١٤١٧، ١، مؤس����سة الرس����الة، بی����روت، ط)٢٥٥ -٢٥٤(١محم����د، المست����صفى، ج
، دار الفك��ر، بی��روت، ومكتب��ة  )٤٢١ و٤١٩ -٤١٧( ش��رح تنق��یح الف��صول، ص والقراف��ي،

ھ��ـ، والط��وفي، س��لیمان ب��ن عب��د الق��وي، ش��رح      ١٣٩٣، ١الكلی��ات األزھری��ة، الق��اھرة، ط  
  .ھـ١٤٠٧، ١مختصر الروضة، مؤسسة الرسالة، ط

  ).٣٢٦- ٣٢٥(١ج جامع العلوم والحكم، ، ابن رجب٩٦
  ).٤٩٤(١ ابن العربي، أحكام القرآن، ج٩٧
  ).٤٩٦(٧ ابن عبد البر، االستذكار، ج٩٨
، دار الكت�ب العلمی�ة،     )١٦٩(٢ السبكي، علي بن عبد الكافي، اإلبھاج ف�ي ش�رح المنھ�اج، ج             ٩٩

ھ���ـ، والتفت���ازاني، م���سعود ب���ن عم���ر، ش���رح التل���ویح عل���ى التوض���یح،        ١٤١٦بی���روت، 
 أم�ین،  ھـ، أمیر بادش�اه، محم�د    ١٤١٦،  ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط      )١١٦(١ج
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، دار الفكر، بیروت، السیناوني المالكي، حسن بن عمر، األصل     )٣٢٥(١تیسیر التحریر، ج  
، مطبع��ة النھ��ضة،  )٢٠(٢الج��امع إلی��ضاح ال��درر المنظوم��ة ف��ي س��لك جم��ع الجوام��ع، ج      

  . م١٩٨٢، ١تونس، ط
، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،      )٣٧٥(اإلسنوي، عبد الرحیم بن الحسن، نھایة ال�سول، ص         ١٠٠

  . ھـ١٤٢٠، ١ط
  .ھـ١٤١٩، ١ط، ، دار الكتاب العربي)٢٦٤(٢ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج١٠١
، واب��ن حج��ر الھیتم��ي، الفت��اوى الفقھی��ة الكب��رى، )١٣٤(٢ ال��سیوطي، الح��اوي للفت��اوي،ج١٠٢

  ).٢٤٣(٤ج
، شركھ أبناء )٢٠(، نواسخ القرآن، ص أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي،١٠٣

  .ھـ١٤٢٢، ١وت، طشریف األنصاري، بیر
  ).٢١( ابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص١٠٤
  ).٣٢٩(١ ابن رجب، جامع العلوم والحكم،ج١٠٥
إس��ناده ص��حیح، رجال��ھ :(، ق��ال ش��عیب)٢٥٥٨٨(، ح)١٨٨(٦ أحم��د ب��ن حنب��ل، الم��سند، ج١٠٦

، والح��اكم، )١١٠٧٣(، ح)٧٩(١٠، والن��سائي، ال��سنن الكب��رى، ج )ثق��ات، رج��ال ال��صحیح 
ص��حیح عل��ى ش��رط ال��شیخین ول��م یخرج��اه،      :(، وق��ال)٣٢١٠(، ح)٣٤٠(٢الم��ستدرك، ج
  ).١٤٣٥٢(، ح)١٧٢(٧، والبیھقي، السنن الكبرى، ج)ووافقھ الذھبي

  ).١٧٤( ابن القیم في الجواب، الجواب الكافي، ص١٠٧
  ).١٩(٥ المباركفوري، تحفة األحوذي، ج١٠٨
  ).١٥٥(١٠ ابن قدامة، المغني، ج١٠٩
، وم������سلم، ص�����حیح م������سلم،  )٦٤٠١(، ح)٢٤٨٩(٦ البخ�����اري، ص������حیح البخ�����اري، ج  ١١٠

  ).١٦٨٧(، ح)١٣١٤(٧ج
، دار المعرف�ة،    )١١٣(١٢ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخ�اري، ج            ١١١

  . ه١٣٧٩بیروت، 
، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،     )٤٥٨(١ ابن العرب�ي، محم�د ب�ن عب�د اهللا، أحك�ام الق�رآن، ج               ١١٢

  . ه١٤٢٤، ٣ط
  ). ١٧٠(ابن القیم، الجواب الكافي، ص ١١٣
  .)٣٨(٥ ابن القیم، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، ج١١٤
  ).١٧١( ابن القیم، الجواب الكافي، ص١١٥
  ).٣٠٩(٦ العیني، البنایة شرح الھدایة، ج١١٦
موق��������ع ویكیبی��������دیا، الموس��������وعة الح��������رة عل��������ى ال��������شبكة العنكوبتی��������ة،     :  انظ��������ر١١٧

org.pediawiki.m.ar://https. //  م٢٥/١/٢٠١٨تاریخ الدخول للموقع.   
  .)٣١٠(٦ العیني، البنایة شرح الھدایة، ج١١٨
  .دار الھالل، بیروت، )١٩٦(، والطب النبوي، ص)٢٤٠(٤ ابن القیم، زاد المعاد، ج١١٩
، مطبعة السعادة، مصر، )١٤١(٧الباجي، سلیمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ج ١٢٠

  . ھـ١٣٣٢، ١ط
  ).١٦٩(القیم، الجواب الكافي، صابن  ١٢١
  .      ، دار الحدیث، القاھرة)٤٢٠(٢ الصنعاني، محمد بن إسماعیل، سبل السالم، ج١٢٢
  ).٧٩(٩ السرخسي، المبسوط، ج١٢٣
، واب��ن الھم��ام،  )١٨٠(٣، والزیلع��ي، تبی��ین الحق��ائق، ج )٧٨(٩ السرخ��سي، المب��سوط، ج١٢٤

  ).٢٦٥(٥فتح القدیر،ج
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، وم������سلم، ص�����حیح م������سلم،  )٤٣٥٨(، ح)١٦٩٦(٤ البخ�����اري، ص������حیح البخ�����اري، ج  ١٢٥

  ).٢٧٦٠(، ح)٢١١٤(٤ج
  .م٢٠٠٥، ١، مكتبة ابن عباس، مصر، ط)١٤٣( البخاري، الضعفاء، ص١٢٦
، )١٤٤(٣ ابن حبان، محمد بن حبان، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، ج      ١٢٧

  .ھـ١٣٩٦، ١دار الوعي، حلب، ط
  .)١٩(٥ المباركفوري، تحفة األحوذي، ج١٢٨
  ).٤٢٠(٢ الصنعاني، سبل السالم، ج١٢٩
، دار الكت��اب العرب��ي، )٣١٤( ال�شاشي، نظ��ام ال��دین أحم��د ب��ن محم�د، أص��ول ال��شاشي، ص  ١٣٠

  .بیروت
  ).١٥٥(١٠ ابن قدامة، المغني، ج١٣١
، دار الثری��ا، )١٧٠-١٦٩( اب��ن عثیم��ین، محم��د ب��ن ص��الح، ش��رح األربع��ین النووی��ة ص      ١٣٢

  .الریاض
  ).٤٩٥(٧ج ابن عبد البر، االستذكار، ١٣٣
، دائ�رة المع�ارف العثمانی�ة، حی�در آب�اد، ال�دكن، وأب�و        )٤٧٩(٦ البخاري، التاریخ الكبیر، ج    ١٣٤

، عم�ادة البح�ث   )١٠٨(داود، سؤاالت أبي عبید اآلج�ري أب�ا داود ف�ي الج�رح والتع�دیل، ص           
  .ھـ١٤٠٣، ١العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، السعودیة، ط

  ).٤٩٤(٧تذكار، ج ابن عبد البر، االس١٣٥
  ).٢٥٨(١ ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج١٣٦
  ).٨٤١( الشوكاني، السیل الجرار، ص١٣٧
، دار )٢٧٤(٢ القنوجي، محمد صدیق خان، الروضة الندیة شرح الدرر البھیة، ج١٣٨

  .المعرفة، بیروت
، وابن عثیمین، شرح األربعین النوویة، )٢٠٩(٢ النفراوي، الفواكھ الدواني، ج١٣٩
  ).١٧١(ص
، والقرافي، أحم�د ب�ن   )٢٦٢(٥، والبابرتي، العنایة، ج)١٨١(٣ الزیلعي، تبیین الحقائق، ج ١٤٠

م، واب��ن ١٩٩٤، ١، دار الغ��رب اإلس��المي، بی��روت، ط  )٤١٨-٤١٦(٤إدری��س، ال��ذخیرة، ج 
ه، والم��اوردي، ١٤٠١، دار الفك��ر، بی��روت،  )١٩٤(٢الح��اج، محم��د ب��ن محم��د، الم��دخل، ج  

لیمان بن محمد، حاش�یة البجیرم�ي عل�ى ش�رح الم�نھج،          ، والبجیرمي، س  )٨١٠(٩الحاوي، ج 
ه، وابن قدام�ة، موف�ق ال�دین، عب�د اهللا ب�ن أحم�د،          ١٣٦٩، مطبعة الحلبي، القاھرة،     )٦٤(٤ج

ه، والبھ��وتي، من��صور ب��ن ی��ونس،   ١٤٠٥، ١، دار الفك��ر، بی��روت، ط )١٥٥(١٠المغن��ي، ج
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت)٩٤(٦كشاف القناع، ج

  ، )١٨٦(٥األم، ج الشافعي، ١٤١
  ).٨١٠(٩ الماوردي، الحاوي، ج١٤٢
  .)٢٦٧-٢٦٦(٣٢ج ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ١٤٣
، مؤس��سة قرطب�ة، الق�اھرة، ق�ال ش��عیب    )٩٧٣١(، ح)٤٤٤(٢أحم�د ب�ن حنب�ل، الم�سند، ج     ١٤٤

، وأب�و داود، س�لیمان ب�ن     )حسن رجالھ ثقات رجال الصحیح غیر الحارث بن مخلد        :(األرنؤوط
 بی��روت، ق��ال -، المكتب��ة الع��صریة، ص��یدا )٢١٦٢(، ح)٢٤٩(٢اود، جاألش��عث، س��نن أب��ي د 

، )٨٩٦٦(، ح)٢٠٠(٨والن��سائي، أحم��د ب��ن ش��عیب، ال��سنن الكب��رى، ج     ، )ح��سن:(األلب��اني
  .ه١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة،  بیروت، ط

ح�سن رجال�ھ ثق�ات رج�ال     :(، قال ش�عیب )٧٦٧٧٠(، ح)٢٧٢(٢أحمد بن حنبل، المسند، ج     ١٤٥
، دار إحی�اء  )١٩٢٣(، ح)٦١٩(١محمد بن یزید، سنن اب�ن ماج�ھ، ج  ، وابن ماجة،  )الصحیح
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،  والبیھق�ي، أحم�د ب�ن    )ص�حیح :( فی�صل عی�سى الب�ابي الحلب�ي، ق�ال األلب�اني          -الكتب العربی�ة    
 ه،١٤١٠، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط   )٥٣٧٦(، ح )٣٥٥(٤الحسین، شعب اإلیمان، ج   

، دار )١٠(٢ي زوائ��د اب��ن ماج��ھ، ج  والبوص��یري، أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر، م��صباح الزجاج��ة ف��     
  ). َھَذا ِإْسَناد َصِحیح ِرَجالھ ِثَقات:(ه، قال البوصیري١٤٠٣، ٣العربیة، بیروت، ط

، ق����ال  مؤس����سة قرطب����ة، م����صر،)٢١٩٠٧(، ح)٢١٣(٥أحم����د ب����ن حنب����ل، الم����سند، ج  ١٤٦
، وابن ماجھ، س�نن اب�ن       )٨٩٣٣(، ح )١٩١(٨ والنسائي، السنن الكبرى، ج    ،)صحیح:(شعیب

، والبیھق�����ي، ال�����سنن الكب�����رى، )ص�����حیح:(، ق�����ال األلب�����اني)١٩٢٤(، ح٦١٩(١جماج�����ھ، 
   ).١٤٤٩٣(، ح)١٩٦(٧ج
، )٢٤٠ و٢٣٥(٤ اب��ن الق��یم، محم��د ب��ن أب��ي بك��ر، زاد المع��اد ف��ي ھ��دي خی��ر العب��اد، ج          ١٤٧

  . ھـ١٤١٥, ٢٧ مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت، ط-مؤسسة الرسالة، بیروت 
  .)١٩٣(٢ ابن الحاج، المدخل، ج١٤٨
  .، مكتبة المعارف، الریاض)١٤٤(٢ إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، ج ابن القیم،١٤٩
، واب���ن ال���شِّْحَنة، )٢٦٢(٥، والب���ابرتي، العنای��ة، ج )١٨١(٣ الزیلع��ي، تبی���ین الحق��ائق، ج  ١٥٠

  ).٢٦٢(٥، وابن الھمام، ج)٣٩٨(لسان الحكام، ص
، الفكر، بیروت، دار )٧٨(٨الخرشي، محمد بن عبد اهللا، شرح مختصر خلیل، ج ١٥١

، دار الفكر، )٣١٣(٤والدسوقي، محمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج
  .بیروت

، )٩٤(٦، والبھ��وتي، ك��شاف القن��اع، ج  )١٥٥(١٠ اب��ن قدام��ة، موف��ق ال��دین، المغن��ي، ج   ١٥٢
، دار  )١٧٧(١٠والمرداوي، علي بن سلیمان، اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف، ج            

  .٢اث العربي، بیروت، طإحیاء التر
والن�ووي، روض�ة   )١٩٨(١٧، الجویني، نھایة المطل�ب، ج     )٨٢١(٩ الماوردي، الحاوي، ج   ١٥٣

  ).٩١(١٠الطالبین، ج
، وقال في كتابھ ش�رح المخت�صر،    )صحیح:(، وقال )١٦١(٤ ابن حجر، التلخیص الحبیر، ج     ١٥٤
اوي طرقھ كلھا   وبھ ُیرد قول السخ   :(، وقال المناوي  )وھذا موقوف حسن اإلسناد   ):(٤٤٣(١ج

، المن�اوي، زی�ن ال�دین    )ضعیفة، نعم أطلق الذھبي على الحدیث الضعف ولعل م�راده المرف�وع     
، المكتب��ة التجاری��ة الكب��رى، م��صر،  )٢٢٧(١محم��د، ف��یض الق��دیر ش��رح الج��امع ال��صغیر، ج 

َرَواُه الطََّبَراِن��يُّ :(، وق�ال )١٠٤٨٩(، ح)٢٤٨(٦ه، والھیثم�ي، مجم�ع الزوائ��د، ج  ١٣٥٦، ١ط
 ِرَواَیِة َأِبي ُنَعْیٍم، َعِن اْلَمْسُعوِديِّ، َوَقْد َسِمَع ِمْنُھ َقْبَل اْخِتَلاِطِھ، َوَلِكنَّ اْلَقاِس�َم َل�ْم َی�ْسَمْع ِم�ْن           ِمْن

  ).َجدِِّه اْبِن َمْسُعوٍد
، دار )١٩٨(١٧ الج��ویني، عب��د المل��ك ب��ن عب��د اهللا، نھای��ة المطل��ب ف��ي درای��ة الم��ذھب، ج  ١٥٥

  . ه١٤٢٨، ١المنھاج، جدة، ط
  ).٩١(١٠ النووي، روضة الطالبین، ج١٥٦
، دار )١٩٨(١٧ الج��ویني، عب��د المل��ك ب��ن عب��د اهللا، نھای��ة المطل��ب ف��ي درای��ة الم��ذھب، ج  ١٥٧

  . ه١٤٢٨، ١المنھاج، جدة، ط
، واب�ن الھم�ام، ف�تح    )١٧(٥، وابن نجیم، البحر الرائق، ج     )٧٧(٩ السرخسي، المبسوط، ج   ١٥٨

  ).٢٦٢(٥القدیر، ج
، واب�ن الھم�ام، ف�تح    )١٧(٥، وابن نجیم، البحر الرائق، ج     )٧٧(٩ط، ج  السرخسي، المبسو  ١٥٩

  ).٢٦٢(٥القدیر، ج
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ھ���ـ، والقراف���ي،  ١٤١٥، ١، دار الكت���ب العلمی���ة، ط )٤٨٥(٤ مال���ك ب���ن أن���س، المدون���ة،   ١٦٠

، وابن فرحون، إبراھیم ب�ن عل�ي، تب�صرة الحك�ام ف�ي أص�ول األق�ضیة                  )٦٥(١٢الذخیرة، ج 
  .م١٩٨٦، ١ الكلیات األزھریة، ط، مكتبة)٢٥٤(٢ومناھج األحكام، ج

، ١، مؤس���سة الرس���الة، بی���روت، ط )٥٦(١٠ اب���ن مفل���ح، محم���د ب���ن مفل���ح، الف���روع، ج   ١٦١
  .،)١٤٧(١٠، وابن قدامة، المغني، ج)١٧٨(١٠ه، والمرداوي، اإلنصاف، ج١٤٢٤

  ).٩١(١٠، والنووي، روضة الطالبین، ج)٨٢١(٩ الماوردي، الحاوي، ج١٦٢
  ).٢٥٤(٢، وابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)٦٥(١٢ القرافي، الذخیرة، ج١٦٣
  ).٣٦٨(١٢ العمراني، البیان في مذھب اإلمام الشافعي، ج١٦٤
، واب��ن قدام��ة،   )١٧٨(١٠، والم��رداوي، اإلن��صاف، ج  )٥٦(١٠ واب��ن مفل��ح، الف��روع، ج   ١٦٥

  ).١٤٧(١٠المغني، ج
  ).٩١(١٠، والنووي، روضة الطالبین، ج)٨٢١(٩ الماوردي، الحاوي، ج١٦٦
  ).٢٥٤(٢بصرة الحكام، ج ابن فرحون، ت١٦٧
  .، دار الكتاب العربي، بیروت)١٤٤(٣ ابن القیم، بدائع الفوائد، ج١٦٨
  ).٢٤٨(٤ ابن القیم، زاد المعاد، ج١٦٩
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