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 �اءــــــإه
    

    

 ......ىيسر اهللا لى وكتب لعملى القبول فإننى أهدى هذا البحث إل إذا
 

 واهللا أسأل أن ينور قبره بنور اإليمان ، وأن يجعله روضة من أبىروح  �

 . الرحيم قه مغفرة الرحمنرياض الجنان ، وأن يرز

أمى التى شملتنى برعايتها ، ودعواتها طوال حياتى ، واهللا أسأل أن يمد  �

 . لها فى عمرها ، ويمتعها بموفور الصحة والعافية

 أن يبارك فيهم وأن  المولى عز وجلاداعي" إخوتى وأبنائهم  " عينى قرة  �

لإلسالم والمسلمين ايجعلهم  فخر  . 

رآن فسرت على الذى حفظنى الق رشاد ،  بن عبد اهللا/شيخى المهندس  �

مدرس   عبد العال ، بنفرج/ ، وشيخى فضيلة الشيخ  ادربه وانتهجته نهج

  سيد بنمحمد /القرآن والقراءات الصغرى والكبرى ، وشيخى فضيلة الشيخ 

 ،  والعلوم الشرعية مدرس القرآن والقراءات الصغرى والكبرى ،ابن عبد اهللا

 سامى/  عليوه ، وشيخى فضيلة الشيخ  بنعبد اهللا/ ضيلة الشيخ وشيخى ف

 . على مدبولى  بن

 ، الذى كان لى خير معين ، محمد محروس سعدونى/ أخى وصديقى  �

ا أمينًاوكان لى ناصح    .  

كل من أعاننى على كتابة هذا البحث ، وإخراجه إلى حيز الوجود  �

 وأرجو أن يجزيهم اهللا  ، والزمالءواألهل األساتذة بالصورة التى عليها ، من

  .عن عملهم بما هم له أهل إنه نعم المولى ونعم المجيب 
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أما الشكر فلله صاحب المنة والفضل إذ هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لـوال أن                
هدانا اهللا ، فلقد رزقنى من الصحة والوقت والفهم ما مكننى من المضى فـى بحثـى                 

 .رسنى عينه التى ال تنام ، ومدده الذى ال يقطع تح
وال يبلغ العبد شكر ربه حتى يشكر كل من أجرى على أيديهم النعمة ، فمن لم                 

 يشكر الناس لم يشكر اهللا ، وقد كان من فضل اهللا على ونعمته أن أكرمنى بعالم جليل ،                 
وأب كريم ، وناصح صدوق ، ذلك هو أستاذنا الفاضـل ، العالمـة فضـيلة األسـتاذ                  

 أستاذ الشريعة اإلسالمية بكليـة دار العلـوم بالقـاهرة ،            محمد نبيل غنايم   /الدكتور  
ومستشار مركز الدراسات اإلسالمية بجامعة القاهرة ، الذى تكرم وتفضـل مشـكورا             

رص كثيرا على اكتمالها ، وفى سـبيل ذلـك          بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ، وح      
زودنى بنصائحه الغالية ، ولم يدخر وسعا فى توجيهى وإرشـادى ، وحثنـى علـى                 
مواصلة العمل ، ومنحنى من وقته الثمين ، وعلمه الغزير ، وكرمه الكثير ، فاهللا أسأل 

علم خير  أن يكتب له بذلك كله األجر ، ويجزل له المثوبة ، ويجزيه عنى وعن طالب ال               
الجزاء ، وأن يمد له فى عمره ووقته وماله وولده وزوجه ، إنه سميع قريب مجيـب                 

 .الدعاء 
 

 :كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى األستاذين الجليلين ، والعالمين الفاضلين 
 ، رئيس قسم الشـريعة      حسين أحمد عبد الغنى سمرة    / فضيلة األستاذ الدكتور   •

لعلوم جامعة القاهرة ، هذا العالم الجليل ، واألستاذ الكريم          اإلسالمية بكلية دار ا   
الذى بلغ علمه اآلفاق ، أشكره شكرا جزيالً على تفضله بقبول مناقشة باكورة             
أبحاثى ، فبارك اهللا له هذا الجهد ، وجعله فى ميزان حسناته ، وجزاه اهللا عنى   

 وأدام توفيقه ، وأمده وعن طالب العلم خير الجزاء ، وأطال اهللا لنا فى عمره ،       
 .بروح منه 

 ، أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية      صابر السيد مشالى  / وفضيلة األستاذ الدكتور   •
دار العلوم جامعة الفيوم ، أشكره على تفضله بقبـول مناقشـة هـذا البحـث                
المتواضع رغم ضيق وقته ، وكثرة مشاغله ، وأعبائه فله منـى كـل تقـدير                

  العلى الكبير أن يكتب له األجر العظيم ، ويجزل له المثوبة ،            واحترام ، وأسأل اهللا   
 .  ويبارك فى وقته ، ويمد فى عمره ، ويبقيه رفعة لإلسالم وأهله 
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 ٢

 : التقديم ) أ ( 

الحمد هللا الذى سهل لعباده المتقين على مرضاته سبيالً ، وأوضح لهم طريق الهداية ،                
الً ، وكتب فى قلوبهم اإليمان وأيدهم بروح منه لما رضوا باهللا            وجعل اتباع الرسول عليها دلي    
 .  نبيا رسوالً – صلى اهللا عليه وسلم –ربا وباإلسالم دينًا وبمحمد 

 ، ونشكرك على جزيل نعمائك ، ونصلى ونسلم على          فنحمدك يا ربنا على نعيم آالئك      
ذى هدانا إلـى الحـق المبـين         ال – صلى اهللا عليه وسلم      –خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد      

والصراط المستقيم ، وأبلغنا شريعة رب العالمين بيضاء نقية ، واضحة قوية ، سـليمة مـن                 
الزيف ، مبرأة من النقص والعيب ، هداية للضالين ، ورحمة للعالمين ، وعلى آله وصـحبه                 

 . الطيبن الطاهرين 

 ...أما بعد 

        ا ؛ إذ من خالله تتم معرفة الحـالل مـن           فإن علم الفقه من أجل العلوم وأرفعها قدر
يره ، وإن اهللا تعالى      فرد عند حده ، وال يتجاوزه إلى غ        رام ، وتتضح األحكام ، فيقف كل      حال

وإن الناظر والمتأمل   . الصواب  وإذا أراد بعبد خيرا فقهه فى دينه ، وأرشده إلى طريق الحق             
كثيرا با وتفرعا  يجد تشع –ن على منهاجها     األربعة وما كا   –فى مسائل الفقه والمذاهب الفقهية      

ظ تباينًا واضحا فى عدة مسائل ، واتفاقًا فى مسـائل           بواب والمباحث الفقهية ، كما يالح     فى األ 
  إمام حجته ودليله ،    لأخرى ، ويجد لكل إمام نوادر وانفرادات لم يشاركه غيره بالقول بها ، ولك             

، وإن خفيت على كثير من النـاس ، فكـل أراد            وجميع اجتهاداتهم صادرة عن معان شرعية       
 األدلة الشرعية ، وهو اجتهاد بشـر فمـا          وترجح عنده من خالل النظر فى     الحق فيما اجتهد    

 . وافق الصواب ُأخذ به وإال رد 

  ، واألقوال هو المذهب الحنفى   دا فى اآلراء    تفر اهب الفقهية  المذ الحظت أن أكثر  ولقد   
 المالكيـة والشـافعية   – ، عن المـذاهب الثالثـة    انفرادات المذهب  من ا جزء أن ُأفرد فرأيت  

 .  فى النكاح والحدود والجنايات -والحنابلة 

 والعياذ  -وال يفهم تجميع وبحث هذه المسائل أنه من باب تصيد الزالت ، والعثرات               
المسـائل   العلمية ، والدربة على       ؛ إنما هى دراسة من باب البحث ، والمعرفة         -باهللا من ذلك    

ان أوجه كل قول حتى     الفقهية ، واإلفادة لآلخرين بتوضيح الصواب من هذه االختالفات ، وبي          
، وليعلم مقدارهم وفضلهم على من بعدهم ، فيحتَرموا ،          الظن بفقهاء األمة ومجتهديها     ال يساء   
قين  وجمعنا بهم فى الفردوس األعلـى مـع النبـين والصـدي            – رحمهم اهللا تعالى     –ويبجلوا  

 . والشهداء والصالحين 



 ٣

 : سبب اختيار الموضوع ) ب ( 

ولقد كان وراء اختيارى لهذا الموضوع بعد توفيق اهللا عز وجل أسباب عدة ، أوجزها  
 : على النحو التالى 

ا مقارنًا بين آراء المذهب الحنفى       أن بحث فقه   – فيما أعلم    –بق  سكون هذا الموضوع لم ي     -١
قوال بقية المذاهب واستدالالتهم فى هذه المسائل ، وإفراد ذلـك ببحـث             واستدالالته ، وبين أ   

 .مستقل 

للمذاهب ، ال الخالف بين األئمـة       أن هذا الموضوع يتعلق بالخالف بين األقوال المعتمدة          -٢
نفسهم ، أو األصحاب بكل مذهب ، األمر الذى يجعل الخالف فى هذه الحالـة أقـوى مـن                   أ

 . زيد فى قيمة البحث وأهميته الخالف بين األصحاب مما ي

 . الوقوف على أسباب الخالف الفقهى بين أهل العلم  -٣

 .  معرفة األصول الفقهية للحنفية ، والتى من خاللها كانت لهم تلك المفردات -٤

 . المفردات ، ومدى اعتمادها فى الفتوى  الوقوف على قوة أدلة تلك -٥

 :  بالذات يرجع إلى ولعل السبب فى اختيارى الفقه الحنفى* 

ليها غيره من المعاصرين له ، وال مـن  حنيفة من منزلة فى الفقه لم يصل إ  ما لإلمام أبى     -١
 . أتى بعده 

 كثرة تالميذ أبى حنيفة ، وعنايتهم بنشر آرائه ، وبيان األسس التى قام عليها فقهه ، وقـد       -٢
الخالف معـا ، وقـد      ويله فى الوفاق    خالفوه فى القليل ، ووافقوه فى الكثير ، وعنوا ببيان دل          

 . ريع على آرائه ، وبيان األقيسة التى قام عليها التفريع أكثروا من التف

 جاء بعد تالميذه المباشرين طبقة أخرى عنيت ببيان علل األحكام فى المذاهب ، ثم خرجوا -٣
فـاجتمع فـى    ،  عليها ما جد من األحداث ، ثم جمعوا ما تجانس من الفروع فى قواعد عامة                

 . المذهب التفريع والتقعيد 

هب الدولة ثيرة مختلفة األعراف والتقاليد ، فقد ظل مذ    انتشار المذهب الحنفى فى مواطن ك      -٤
 . لدولة العباسية األموية الرسمى طيلة بقائها ، ونحو ذلك فى ا

خترت اف،   ال يقارن بانتشار غيره من المذاهب         المذهب الحنفى فى مصر     انتشار  رأيت أن  -٥
، والباحثين إلـى هـذا      هذا المذهب لما لإلمام أبى حنيفة من عظيم قدر ، لعلى أوجه األنظار              

 . المذهب 



 ٤

والسبب فى إيثارى جانب النكاح والحدود والجنايات من مفردات الحنفية يرجع           * 
 : إلى 

قـة  زيادة حاجة المسلم لتلك األبواب في هذه األزمنة التى كثرت فيها القضـايا المتعل              
 . ، وزيادة معدل الجريمة وما ينبني على ذلك من أحكام جنائية باألحوال الشخصية 

آراء فكان من الضروري التصدي لدراسة تلك األبواب دراسة مقارنة للوقوف علـى              
 . العلماء فيها ، وإبراز ما تفرد به الحنفية 

 : البحث  منهج)  جـ ( 

  ، ككتـاب   تب الخالف ، وكتب الفقه المقارن      جمعت المفردات عن طريق االستقراء فى ك       -١
اإلشراف على مـذاهب    و  ، )٢( ومختصر اختالف العلماء للطحاوى      ، )١(  للسرخسى المبسوط

،  )٤(  ، وكتاب اإلشراف على مسائل الخالف للقاضى عبد الوهـاب          )٣( أهل العلم البن المنذر   
                                                 

 

،  ولد بسرخس إحدى قرى خرسـان         ، ن سهل المعرف بشمس األئمة السرخسى     أبو بكر محمد بن أحمد ب      )١(
 تتلمـذ علـى       المناظرات العلمية   ، ومن أشهر العلماء فى      والفروع  ،  واألصول  ،  علم الكالم   فى اكان إمام ، 

 وله مؤلفات كثيرة     ،  ال رواية فيها عن إمامه     تبة االجتهاد فى المسائل التى    لغ مر شمس األئمة الحلوانى ، وقد ب     
 ، وغيرها من المؤلفات ، وتوفى رضى اهللا   أصول الفقه   ،  وكتاب فى    مع الكبير  وشرح الجا   ، المبسوط: منها  

 فى  ، الفوائد البهية   ١٨٥ : ١٨٢ البن قطلوبغا ص     تاج التراجم انظر  .  هـ ، وقيل غير ذلك       ٤٩٠عنه سنة   
 ٣جـ   فى طبقات الحنفية ألبى الوفاء القرشى       وما بعدها ، والجواهر المضية     ١٥٨ ص   تراجم الحنفية للكنوى  

  .٧٨ص 

 أحمد بن محمد بن سالمة ، أبو جعفر الطحاوى ، الفقيه ، اإلمام الحافظ ، انتهت إليه رياسة الحنفية بمصـر ،                 )٢(
ولد ونشأ فى طحا من صعيد مصر ، وتفقه على مذهب الشافعى ، ثم تحول حنفيا ، وهو ابن أخت المزنـى ،   

ر ، شرح مشكل اآلثار ، المختصر فى الفقه ، االختالف           أحكام القرآن ، شرح معانى اآلثا     : من أهم مصنفاته    
 ،  ٣٠٦ ص   ١ ، ولسان الميزان البن حجـر جــ          ٣٩ ص   ٣انظر تذكرة الحفاظ للذهبى جـ      . بين العلماء   

 ، والفوائد البهية فى تراجم الحنفية ٢٧١ ص   ١والجواهر المضية فى طبقات الحنفية ألبى الوفاء القرشى جـ          
  .     ٣٤ – ٣١ص ألبى الحسنات اللكنوى 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى ، أبو بكر ، فقيه مجتهد ، من الحفاظ ، كان شيخ الحرم بمكة ، من                      )٣(
المبسوط فى الفقه ، واإلشراف على مذاهب أهل العلم ، واإلجماع ، وغير ذلك ، توفى بمكة سنة                  : مصنفاته  

 جــ    للذهبى سير أعالم النبالء   ، و  ٧٨٢ ص   ٣ للذهبى جـ    انظر تذكرة الحفاظ  . تسع أو عشر وثالث مائة      
  . ١٠٢  ص٣طبقات الشافعية للسبكى جـ و ، ٤٩٢ – ٤٩٠ ص ١٤

عبد الوهاب بن على بن نصر ، أبو محمد التغلبى البغدادى ، قاض ، من فقهاء المالكية ، مولده ببغداد سنة                    )٤(
 التلقـين ، والمعونـة ، وشـرح المدونـة ،            : هـ ، من أهم مصنفاته       ٤٢٢ هـ ، ووفاته بمصر سنة       ٣٦٢

  .  ٦٣٩ ص ١٥انظر البداية والنهاية البن كثير جـ . واإلشراف على نكت مسائل الخالف 



 ٥

 بعد أن حصرت ما فيها مـن         ، ، وغيرها  )٢(  ، والمغنى البن قدامة    )١( واإلفصاح البن هبيرة  
 . مفردات ، رجعت أتثبت ما نسب إلى كل مذهب من كتبه المعتمدة 

أقوال  أعنى بالمفردات المسائل التى خالف فيها المذهب الحنفى فى الراجح المعتمد فيه ،                -٢
 . المذاهب األخرى فى الراجح المعتمد فيها 

من مجتهدى أهل السنة غيـر       ألى مجتهد     إذا وافق القول الراجح فى المذهب الحنفى قوالً        -٣
أصحاب المذاهب الثالثة األخرى ، سواء كان هذا المجتهد من المـذهب الحنفـى ، أو مـن                  

 أو إذا وافق القول الراجح فى المذهب روايةً ، أو قوالً ، أو وجها مرجوحا      المذاهب األخرى ،  
ة المسألة عن كونها مـن مفـردات         لم أعتبر هذه الموافقة مخرج     فى المذاهب الثالثة األخرى   

 .فى فن المفردات  ، وهذا المنهج فى اعتبار المفردة هو الذى سار عليه من صنف المذهب

 مـن   –الذى هو بعنوان مفردات الحنفية فى النكاح         -  ذكرت ما اشتمل عليه الباب األول      -٤
فردات الحنفيـة فـى      م –اكتفيت بأخذ نموذجين من الباب الثانى        وتفصيالً ، ثم     مفردات جملةً 

 – مفردات الحنفية فى الجنايات      –وكذلك أخذت نموذجين من الباب الثالث         كمثال ،  –الحدود  
    . لكثرة ما اشتمل عليه الباب األول من مسائل ، ولعدم اإلطالة من ناحية أخرىكمثال ؛ 

مام أبى  مع بيان الخالف بين اإل     - على حد علمى     –  الحنفى ذكرت كل مفردة فى المذهب     -٥
ثم أوثق قولهم بنص من كتبهم ، مكتفيا بذكر اسم الكتاب فى الصدر  ، ن وجدإحنيفة وأصحابه 

  .دون الهامش لتجنب التكرار 

، ، ثم بينت سبب االنفراد       بأدلة المذهب الحنفى     لة مبتدًئا األدلة الواردة فى المسأ    ت عرض -٦
 عنيت بذكر سبب االختالف كبدايـة       التىبهذا ، مثل الكتب     مستعينًا ببعض الكتب التى تعتنى      

  .صول للزنجانى تاب تخريج الفروع على األصول كك، أو كتب تخريج الفروع على األالمجتهد 
                                                 

يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلى الشيبانى ، أبو المظفر ، من كبار الوزراء فى الدولة العباسية ، عالم بالفقه     )١(
اإليضاح والتبيين فى اختالف    :  هـ ، من مصنفاته      ٥٦٠ وتوفى سنة     هـ ،  ٤٩٩واألدب ، ولد بالعراق سنة      

 ص  ١انظر ذيل طبقات الحنابلة البن رجب الحنبلى جـ         . األئمة المجتهدين ، واإلفصاح عن معانى الصحاح        
  . ٢٤٦ ص ٢ ، ووفيات األعيان البن خلكان جـ ٢٥١

، قدم دمشق مـع      هـ٥٤١ ولد بنابلس سنة      ، بلىهو عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين الحن            )٢(
 ثـم    ،  وسمع من والده وغيره من العلماء       ،  وحفظ مختصر الخرقى    ، أهله فى العاشرة من عمره فقرأ القرآن      

ـ   كما ،رحل إلى بغداد ثالث مرات لألخذ من علمائها    فـى الحـديث   اسمع من بعض علماء مكة فصار إمام 
 والكافى ، والمقنع ، وروضـة النـاظر وجنـة            ، المغنى: فات كثيرة منها    والفقه واألصول واللغة ، وله مؤل     

البن رجـب    طبقات الحنابلة    ذيل انظر . هـ٦٢٠ توفى سنة     ، المناظر فى أصول الفقه وغيرها من المؤلفات      
 . ١٤٦ : ١٣٣  ص٤ جـالحنبلى 

 



 ٦

ثم ذكرت القول الراجح فى المذاهب الثالثة األخرى مرتبة حسـب التسلسـل التـاريخى                -٧
 ،ق أقوالهم بنصوص من كتبهم       ثم أوث  – المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة       –لظهور هذه المذاهب    

 ، مقتصرا على ذكر اغسم      مبتدًئا بالمالكية فالشافعية فالحنابلة ، وأكتفى بنص واحد لكل مذهب         
 .الكتاب فى الصدر دون الهامش لتجنب التكرار 

حيان من كتب الفريـق      وربما أستدل فى بعض األ      أدلة المذاهب الثالثة األخرى ،     تعرض -٨
 ، فمثالً أستدل للجمهـور       يوافق الفريق الثانى   – يعتد بقوله    ن مم –حد  م أ  إذا كان فيه   ،اآلخر  

 وأنـا فـى    أو زفر قد ذهب مذهبهم ،   ،  أو محمد   ، أحيانًا من كتب الحنفية إذا كان أبو يوسف       
 إلجماع ، ثم القياس ، ثم المعقول ، ثم         ثم األثر ، ثم ا      عرض األدلة أبدأ بالكتاب ، ثم السنة ،       

 ، وأحيانًا قد أناقش ما      المناقشات حول األدلة إن وجدت     ، ثم أذكر     ة من األدلة  أذكر وجه الدالل  
     .تيسر لى مناقشته

 رجحت بين األقوال ، مع ذكر سبب الترجيح ، دون تعصب ألى مذهب مـن المـذاهب                  -٩
 . األربعة 

انى ، واتبعت رسم المصحف العثم ، يةلقرآنية إلى سورها مع ذكر رقم اآل اآليات انسبت -١٠
  .〉〉〉〉   هكذالتها بين الهاللينوجع

ونسبتها إلى مصـادرها األصـلية ،        األحاديث النبوية واآلثار تخريجا علميا ،        خرجت -١١
 سلم ، فإن كان الحديث مذكورا     محالة عدم وجودها فى صحيحى البخارى و       عليها فى    وحكمت

ثار بين قوسين صـغيرين  اآل بهما ، واضعا هذه األحاديث والصحيحين ، أو أحدهما أكتفىفى  
 " " . هكذا 

 ( ) .  هكذا  وثقت النصوص من مصادرها األصلية ، وجعلتها بين قوسين كبيرين-١٢

 .ول موضع وردت فيه صولية ، واأللفاظ الغريبة ، فى أ شرحت المصطلحات الفقهية واأل-١٣

 دون   -ير ذلك    إال إذا اقتضت الحاجة غ     – ورد فى البحث   ترجمت للعلم فى أول موضع       -١٤
أترجم لمن  إثقال الحواشى ؛ ألن الفهارس تبين مكان الترجمة ، ولم            اإلحالة فيما بعد ، خوفًا من     

 . م لمن اشتهر بين الناس ، كأئمة المذاهب األربعة اشتهر من الصحابة ، وكذلك لم أترج

والمصـطلحات  ، واآلثار ،     وضعت فهارس لآليات القرآنية ، واألحاديث النبوية الشريفة          -١٥
 .الفقهية ، والكلمات الغريبة ، واألعالم المترجم لهم ، والمصادر والمراجع ، والموضوعات 



 ٧

 العلم ، أو المصطلح الفقهـى ، أو          اآلية أو الحديث أو     فيه ت أشرت إلى أول موضع ورد     -١٦
رجمـة  اإلحالة إلى باقى الصفحات ؛ ألن الهدف من الفهارس هو معرفـة ت         ، دون   الكلمة الغريبة   

         .  دون إحصائها فى البحث العلم ، أو معنى الكلمة ،

 : خطة البحث ) د ( 

 .، دراسة فقهية مقارنة  والحدود والجنايات النكاحمفرادات الحنفية فى : العنوان 

 . تمهيد ، وثالثة أبواب ، وخاتمة اشتملت الرسالة باإلضافة إلى المقدمة على 

 : ويشتمل على مبحثين  : عريف بالمفردات والمذهبالتفبعنوان  : التمهيدأما 

  .التعريف بالمفردات :المبحث األول 

  .التعريف بالمذهب :المبحث الثانى 

 فإنى سأكتفى فى هـذا المقـام بـذكر األبـواب             فتجنبا للتطويل  األبواب الثالثة وأما   
ألنها كثيرة يضـيق  ، والتى جعلتها فى مباحث ، وذلك    ، دون ذكر عناوين المسائل      والفصول  

 .عن ذكرها فى هذه التقدمة المقام 

ويشتمل هذا البـاب      :مفردات الحنفية فى النكاح    :  فقد كان بعنوان   الباب األول أما  
  :الً الثة عشر فصثعلى 

 . الخطبة والشروط فى النكاح :الفصل األول 

 . الوالية :الفصل الثانى 

 . لزوم النكاح :الفصل الثالث 

 . المحرمات :ع الفصل الراب

   .رالكفا نكاح :الفصل الخامس 

 . المهر :الفصل السادس 

����. آثار النكاح :الفصل السابع 
 . الطالق :الفصل الثامن 

���� .التفريق للعيوب :الفصل التاسع 



 ٨

 . الخلع :الفصل العاشر 

 . اإليالء :الفصل الحادى عشر 

 .  اللعان:الفصل الثانى عشر 

 . ارالظه :الفصل الثالث عشر 

 ويشتمل هذا الباب  :مفردات الحنفية فى الحدود:  فقد كان بعنوان الباب الثانىوأما 
  :ثمانية فصول على 

 .حد السرقة : الفصل األول 

 .ابة حد الحر: الفصل الثانى 

 .حد القذف : الفصل الثالث 

 . حد الزنى: الفصل الرابع 

 .حد اللواط : الفصل الخامس 

 .الخمر ب حد شر: الفصل السادس 

 .حد الردة : الفصل السابع 

 .تداخل فيها الحدود مسائل ت: الفصل الثامن 

 ويشتمل هذا  : مفردات الحنفية فى الجنايات : فقد كان بعنوانالباب الثالثوأما 
  :الباب على فصلين 

 . الجناية على األطراف :الفصل األول 

 .الجناية على النفس : فصل الثانى ال

 .أهم التنائج المترتبة على البحث تمل على وتش: الخاتمة 

 

 

  



 ٩

 وبعد ؛

وال توفيق اهللا سـبحانه وتعـالى ، وعونـه ،           هذا البحث المتواضع ما كان ليتم ل      فإن   
تفـيض بـه    وتسديده ، فالحمد هللا حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ، وله الشكر الذى               

 .سحائب رحمته وآالئه 

الزالت ، وأن يتجاوز عن كل خطأ وتقصير ، فالكمال له           وأسأله سبحانه أن يغفر لى       
عصمة ألحد بعده ، ورحم اهللا       وال   – صلى اهللا عليه وسلم      –سبحانه وتعالى ، والعصمة لنبيه      

عيوبى ، وذكرنى بأخطائى وتقصيرى ، فإنى رامرء جاع للحق مقر بالتقصير ا أهدى إلى . 

، ويجزل  ه سبحانه ، وأن يكتب لنا األجر        واهللا أسأل أن يجعل عملى هذا خالصا لوجه        
 . لنا العطاء 

 –وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد           
 .  وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين –صلى اهللا عليه وسلم 

 

    عبد الحميد إمامأحمد عزت/ الطالب       
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