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 :
ــــــــستعینه، ونــــــــستهدیه، إن الحمــــــــد هللا؛ نحمــــــــده، ون

غفره، ونتـــــوب إلیـــــه، ونعـــــوذ بـــــاهللا مـــــن شـــــرور أنفـــــسنا، ونــــست
وســیئات أعمالنــا، مــن یهــد اهللا فهــو المهتــد، ومــن یــضلل فلــن 
ـــه إال اهللا، وأن محمـــدا  ـــا مرشـــدا، وأشـــهد أن ال إل ـــه ولی تجـــد ل

عبده ورسوله، خیر نبي اجتباه وللعالمین أرسله، وبعد،،،
هـمن األحكام ما فیشرعوتعالىتباركاهللاإن 

.الشریعة، الجامعة األردنیةكلیة قسم الفقه وأصوله، ، مساعدأستاذ*

صــالح العبــاد فــي الحــال والمــآل، وجعــل مــن األحكــام الحــالل
والحــرام، ورغــب باالمتثــال، وحــذر مــن العــصیان بكــل مــا 
یالئـم الــنفس اإلنــسانیة مــن األسـالیب، وربــط تطبیــق كثیــر 

مـن شـأن العقیـدة من األحكام بالرقابة الذاتیة؛ حیث جعـل 
ـــاء  ـــى االمتثـــال مـــن تلق اإلســـالمیة أن تحمـــل صـــاحبها عل

. نفسه
لكـــن الـــنفس اإلنـــسانیة بطبعهـــا تـــستثقل األمـــر؛ لمـــا 
ــــة  ــــى المخالف ــــزع إل یتجاذبهــــا مــــن األهــــواء والمــــؤثرات، فتن

 

*

م٦/٣/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٧/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

تتنـوع العقوبـات فــي اإلسـالم إلـى ثالثــة أنـواع؛ حــدود، وقـصاص، وتعزیـر، ولكــل نـوع منهــا أحكامـه التـي یختلــف فیهـا عــن 
معه فیها؛ بناء على كون الحق في إقامة هذه العقوبات راجعا إلـى اهللا تعـالى وهـو المعبـر عنـه بحـق المجتمـع، أو یشترك ،غیره

. أو كونه راجعا إلى العبد
وقــد بینــت الدراســة معنــى الحــق وأقــسامه، والثمــرات التــي انبنــت علــى تقــسیم الحــق إلــى حــق اهللا تعــالى، وحــق العبــد، كمــا بینــت أن 

مـدى احتیـاج النـاس لـذلك األمـر، والخطـورة : أحـدهما: ییز ما هـو حـق هللا تعـالى مـن العقوبـات عمـا هـو حـق للعبـد أمـرانالضابط في تم
. مدى جواز تصرف العبد في الحق باإلسقاط، والعفو، والصلح وغیره: التي تسببها الجریمة للمجتمع، والثاني

عدد من اآلثار الفقهیة، وكان له أثر في اختالف الفقهاء في مسائل علیه ینبنيإن تقسیم الحق إلى حق اهللا وحق العبد 
أثر تقسیم الحق إلى حق اهللا وحق العبد في العفو عن العقوبة، وفي تنفیذ الحد، : فقهیة في باب الحدود بینتها الدراسة؛ وهي

.في حد القذفوفي تداخل الحدود، وأولویة تنفیذها، واألثر الفقهي الختالف الفقهاء في مرجعیة الحق 

Abstract
The punishments in Islam are three types; limits, the punishment, and promote, and each type of

provisions that differ in the other, or participate with them; building on the fact that the right to establish
such penalties due to God is expressed in the right of society, or being due to all.

The study showed the meaning of right and its divisions, and fruits, which built on the division of the
right to the right of God, and the right of a person, as evidenced by the officer to distinguish between the
right and God of sanctions for what is right for Abdel two things: one: the people's need for that matter,
and the risk that caused by the crime to the community, and the second: the extent permissible for the
person in the right projection, and forgiveness, and reconciliation and more.

The division of the right to the right is the right person was based upon a number of effects Islamic
jurisprudence, and has had an impact on the different scholars in matters of jurisprudence in the door of the
borders outlined by the study;: the impact of the division of the right to the right is the right person for an
amnesty for punishment, and the implementation of reduction, in overlap the border, and the priority of
implementation, and impact of the different jurisprudential scholars in the authority of the right to a libel.
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والعــــصیان؛ فكــــان تــــشریع العقوبــــة مــــن األهمیــــة بمكــــان؛ 
.األفرادحفاظا على أمن المجتمع، وضمانا الستقامة 

ونظـــرا ألن المخالفـــات الـــشرعیة تختلـــف مـــن حیـــث 
ـــــب علیهـــــا ـــــذي یترت ـــــر ال ـــــارك ؛الجـــــسامة واألث جعـــــل اهللا تب

وتعـــــــالى العقوبــــــــات ثالثــــــــة أقـــــــسام؛ الحــــــــدود والقــــــــصاص 
والتعزیــر، وهــذه العقوبــات تختلــف فیمــا بینهــا؛ فمنهــا المقــدر 
الذي ال تصح الزیادة علیه وال النقصان منه، وغیـر المقـدر
الذي ترك تقدیره لسلطة القاضي، ومنهـا مـا ال یجـوز ألحـد 
العفو عنه أو المـصالحة علیـه، ومنهـا مـا یـصح العفـو عنـه 

الحــــــق أو مــــــن قبــــــل والــــــصلح علیــــــه مــــــن قبــــــل صــــــاحب 
.وهكذا.. .القاضي

،والمعنـى المالحــظ فــي كــل ذلــك هــو جــسامة الجــرائم
بنـــاء ومقــدار الــضرر واألذى والترویــع الـــذي یــنجم عنهــا، و 

على ذلـك كـان الحـق المراعـى فـي تـشریع العقوبـة هـو حـق 
اهللا تعــــالى المعبــــر عنــــه بحــــق المجتمــــع مــــن جهــــة، وحــــق 

.المعتدى علیه المعبر عنه بحق العبد من جهة أخرى

:
لــــم یحــــظ موضــــوع حــــق اهللا وحــــق العبــــد باهتمـــــام 
الدارســــین والبــــاحثین المعاصــــرین مــــن حیــــث الــــربط بینــــه 

فتـأتي -رغم وجودهـا فـي أبـواب الفقـه–ین آثاره الفقهیة وب
أهمیـــة الدراســـة مـــن كونهـــا تغطـــي جانبـــا مـــن الـــربط بـــین 
علمي األصول والفقه؛ فحق اهللا وحق العبد مـن المباحـث 
األصـــولیة التـــي انبنـــى علیهـــا أحكـــام فقهیـــة فـــي العبـــادات 
واألحـــوال الشخـــصیة والعقوبـــات، فجـــاءت الدراســـة لبیــــان 

.وأقسامه، وآثاره الفقهیةمعنى الحق،

:
تكمــن مــشكلة الدراســة فــي أن الحقــوق منقــسمة إلــى 
قــسمین مـــن حیـــث صـــالحیة اإلنـــسان فـــي العفـــو والـــصلح 
واالستیفاء، فكثیـر مـن النـاس ال یفرقـون بـین األحكـام مـن 
حیث صاحب الحق فیها، ومـا یـنجم عـن ذلـك مـن الخلـط 

ال یمكــن، وحــدود صــالحیة بـین مــا یمكــن العفــو عنـه ومــا
الذياألمر الذي یحتاج لمعرفة السببفي ذلك،اإلنسان

.یكمن وراء ذلك، واألحكام الشرعیة المنظمة له
كمــا أن القــوانین التــي تحكــم النــاس فــي هــذا الزمــان 

بـــت حـــق اإلنـــسان حتـــى فـــي الجـــرائم الكبـــرى مـــن الزنـــا غلّ 
طلقــة فــي والــشرب والــسرقة؛ فجعلــت لإلنــسان صــالحیة م

التنــازل عــن هــذه الجــرائم، ولــم یعــد هنــاك جــرائم ال یــصح 
.التنازل عن الحق فیها والعفو عنها

فجــاءت هــذه الدراســة لبیــان مــا هــو حــق هللا تعــالى، 
ومــا هــو حــق للعبــد، ومــدى صــالحیة اإلنــسان فــي العفــو 

.والتنازل والمطالبة وغیر ذلك

:
هـــــذه الدراســـــة بیـــــان األثـــــر الغـــــرض الرئیـــــسي مـــــن

الفقهي لقسمي الحق في مسائل الحدود؛ ذلك أن من هذه 
المــــسائل مــــا اختلــــف فیــــه الفقهــــاء، وغالبــــا مــــا كــــان هــــذا 
الخــالف مطــردا فیهــا بــسبب اخــتالفهم فــي مرجعیــة الحــق 

.في هذه الحدود
ولتحقیــــق ذلــــك، ســــتجیب الدراســــة بــــإذن اهللا تعــــالى 

:على عدد من األسئلة أهمها
؟وما هي أقسامه؟ما معنى الحق−
مـــا هـــي الثمـــرات والنتـــائج الفقهیـــة التـــي تنبنـــي علـــى −

؟تقسیم الحق
ما هـي اآلثـار الفقهیـة لحـق اهللا وحـق العبـد فـي مـسائل−

؟الحدود

 :
تناول الفقهاء في باب العقوبات جملة مـن المـسائل 

ثیـــر منهـــا بنـــاء واختلفـــوا فـــي ك،الفقهیـــة المتعلقـــة بالحـــدود
لكنــي لــم أقــف ،علــى كــون الحــق فیهــا هللا تعــالى أو للعبــد

ـــین حـــق اهللا تعـــالى وحـــق  ـــى دراســـة معاصـــرة تجمـــع ب عل
.العبد واآلثار الفقهیة التي تنبني على هذا التقسیم

:ومن الدراسات المعاصرة ذات الصلة
ــــه - ــــي الفق النظریــــة العامــــة للنظــــام العــــام وتطبیقاتهــــا ف

ي، أحمــد یاســین القرالــة، رســالة دكتــوراة الجامعــة اإلســالم
ــــسامه والتأصــــیل  ــــاول فیهــــا معنــــى الحــــق وأق األردنیــــة، تن
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ــــة  ــــي الدراســــة التطبیقی ــــم بــــین ف ــــشرعي للنظــــام العــــام، ث ال
األحكــام الــشرعیة التــي هــي مــن النظــام العــام فــي مختلــف 

.أبواب الفقه
عتمـــد علیهـــا فـــي هـــذا الموضـــوع؛ هـــذه الدراســـة ال یُ 

،)حــق اهللا تعــالى(نهــا اقتــصرت علــى دراســة النظــام العــام كو 
.ولم تتطرق إلى حق العبد

العفــو عــن العقوبــة فــي الفقــه اإلســالمي، ســامح الــسید -
جــــاد، كتــــاب منــــشور، تنــــاول فیــــه المؤلــــف معنــــى الحــــق 
وأقسامه، وبعض اآلثار المترتبـة علـى تقـسیم الحقـوق، ثـم 

.لثالثةبین حكم العفو عن العقوبات بأنواعها ا
؛ هــذه الدراســة أیــضا ال یعتمــد علیهــا فــي هــذا الموضــوع

كونهــا اقتــصرت علــى بیــان األحكــام المتعلقــة بــالعفو عــن 
العقوبات بأنواعها الثالثة، وهذا أثر واحد مـن آثـار تقـسیم 

.الحق إلى حق اهللا وحق العبد

 :
اعتمــدت الدراســة مجموعــة مــن منــاهج البحــث التــي

تقــــــوم علــــــى االســــــتقراء والوصــــــف والتحلیــــــل واالســــــتدالل 
واالســتنتاج، مــع مراعــاة آلیــات البحــث والتوثیــق المعتمــدة 

.في الدراسات اإلسالمیة
: وقد تم تقسیم البحث إلى

ـــة بینـــت فیهـــا أهمیـــة الموضـــوع، ومـــشكلة الدراســـة :مقدم
والدراسات ذات الصلة

مه، وثمــرات تعریــف الحــق، وبیــان أقــسا: المبحــث االول
:تقسیمه إلى حق اهللا وحق العبد، وفیه ثالثة مطالب

.تعریف الحق لغة واصطالحا:المطلب األول
.أقسام الحق: المطلب الثاني
الثمرات والنتائج الفقهیة التـي تنبنـي علـى : المطلب الثالث

تقسیم الحق إلى حق اهللا وحق العبد
لـى حـق اآلثـار الفقهیـة لتقـسیم الحـق إ: المبحث الثـاني

.اهللا وحق العبد في مسائل الحدود
.بیان أنواع العقوبات:المطلب األول
أثر تقسیم الحق إلى حق اهللا وحـق العبـد :المطلب الثاني

.في العفو عن العقوبة

أثـر تقـسیم الحـق إلـى حـق اهللا وحـق العبـد:المطلب الثالـث
.في تنفیذ الحد

هـــا فـــيمرجعیـــة الحـــق فـــي حـــد القـــذف وأثر :المطلـــب الرابـــع
اختالف الفقهاء

العبــدأثــر تقــسیم الحــق إلــى حــق اهللا وحــق :المطلــب الخــامس
في تداخل الحدود، وأولویة تنفیذها

بینــت فیهــا أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا مــن : الخاتمــة
.خالل هذا البحث






 : ً◌:
ــة ، وحــق)١(ضــد الباطــل، والحــق الثابــت والــالزم :الحــق لغ

.)٢(الشيء وجب، واستحقه أي استوجبه

ذكر العلمـاء فـي تعریـف الحـق مـا یـدل علـى :الحق اصطالحا
:أنه اختصاص یقر به الشرع؛ لتحقیق مصلحة، فقالوا

،)٣("كلیفـــااختـــصاص یقــرر بـــه الــشرع ســـلطة أو ت"إنــه 
اختــصاص یقــر بــه الــشرع ســلطة علــى شــيء، أو "أو هــو 

.)٤("اقتضاء أداء من آخر تحقیقا لمصلحة معینة
وعرفـــه آخـــرون بأنـــه المـــصلحة ذاتهـــا علـــى اعتبـــار أن 

مــصلحة ثابتــة للفــرد : "قــالوالحــق والمــصلحة متالزمــان، فا
أو ،)٥("أو المجتمــع أو لهمـــا معــا، یقررهـــا الــشارع الحكـــیم

اختـصاص بمــصلحة أو "و، "مـصلحة مـستحقة شـرعا"هـو
مــا ثبــت إلنــسان بمقتــضى الــشرع مــن أجــل "و، )٦("منفعــة

.)٧("صالحه
یالحــظ أن القــسم األول مــن التعریفــات عــرف الحـــق 
بأنـه اختـصاص یقـره الـشرع لتحقیـق مـصلحة، فجعـل الحـق 
وســیلة لتحقیــق المــصلحة، بینمــا القــسم اآلخــر عــرف الحــق 

ـــــه المـــــصلحة ـــــین بأن ذاتهـــــا، ومهمـــــا یكـــــن مـــــن اخـــــتالف ب
التعریفــات إال أن المــشترك بینهــا أنهــا جمیعــا ربطــت الحــق 

الفــصل بالمــصلحة وجعلــت بینهمــا تالزمــا بحیــث ال یمكــن
.بینهما بحال
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 ::
"المحكـوم بــه"عنـي األصـولیون بتقـسیم الحــق فـي بـاب 

خطـاب الـشارع، وقـد الـذي یتعلـق بـه ) ٨(وهو فعـل المكلـف
تباینت تقـسیماتهم للحـق؛ فمـنهم مـن قـسمه قـسمة رباعیـة، 

.وفیما یأتي بیان ذلك،ومنهم من قسمه قسمة ثالثیة

:وعلیه أكثر العلماءالتقسیم الرباعي للحق، 
حقوق اهللا الخالصة وهي ما تعلق بـه النفـع :القسم األول

العــام مــن غیــر اختــصاص بأحــد، ونــسبت إلــى اهللا تعــالى
،الكاملــة، ومنهــا العقوبــات )٩(لعظـم خطرهــا وشــمول نفعهــا

كحرمـان القاتـل مـن والعقوبات القاصرة ،كالحدود الخالصة
حتـى لـو المیراث، وهي جمیعها تستوفى باسـم النفـع العـام 

.بالصلحلالمتضرر أو تناز اعف
ُكلُّ : "قال الكاساني َناَیةٍ وَ عُ ِج ِج َهاَیرْ اُد إَلىَفَس

َفَعةُ ةِ ـاْلَعامَّ  ْن َم زَاِئَهاوَ بُ زَاءُ ـاْلجَ كاناْلَعامَّةِ إَلىَیُعودُ َج اْلوَاِج
قَّ بها ْأُنهُ عزاللَّهِ َح ُلوصِ علىَش ااْلُخ یًد وَالدَّْفعِ ِللنَّْفعِ تَْأِك

ُقطَ كیال َقاطِ َیْس دِ ِبِإْس ْب َع َنىوهواْل ْع َبةِ َم ُقوقِ هذهِنْس اْلُح
كَ اللَّهِ إَلى اَلىوَ َتَبارَ .)١٠("َتَع

ویقابــــل حــــق اهللا الخــــالص فــــي القــــانون مــــا یــــسمى 
یمكــن أن : "الحــق العــام أو النظــام العــام، یقــول الــسنهوري

نجـــد نظیـــرا فـــي الفقـــه اإلســـالمي لفكـــرة النظـــام العـــام واآلداب 
حـق الـشرع، في الفقـه الغربـي فیمـا یـدعى عـادة بحـق اهللا أو 

المي ال یقــل فــي وحــق اهللا أو حــق الــشرع فــي الفقــه اإلســ
واآلداب في الفقه الغربـي بـل ،مداه عن دائرة النظام العام

.)١١("لعله یزید
وال یعنـــي أن عـــدم اختـــصاص هـــذه الحقـــوق بأحـــد "

ألن ،مــن النــاس أن ال یتــضرر منهــا فــرد معــین أو ینتفــع
المجتمـــع ال یعـــدو أن یكـــون مجموعـــة أفـــراد، ولكـــن المقـــصود

تائجهــا ممــا یعــود علــى المجتمــع بــذلك أن مــآل هــذه الحقــوق ون
ن كانـت فـي الحـال علـى  ٕ بأسره باآلثـار اإلیجابیـة أو الـسلبیة، وا

.)١٢("خالف ذلك لنفع شخصي أو مصلحة آنیة
حقـــوق العبـــاد الخالـــصة، وهـــي مـــا تعلـــق :القـــسم الثـــاني

إلـى بها مصلحة خاصة لواحد معین من الناس، وأضـیف 
وبـوجومثاله،)١٣(د لظهور اختصاصه به ـالعب

.والدیةالقصاص
ومــا كــان مــن الحقــوق خالــصا للعبــاد فإنمــا هــو مــن 

ال أنــه حــق خــال ،،حیــث جــواز إســقاطه والعفــو عنــه فقــط
مــــن حــــق اهللا تعــــالى، فــــال یــــتمحض حــــق خــــالص للعبــــد 
مطلقـا، فمـا مــن حـق للعبــد إال وفیـه حــق هللا تعـالى، یقــول 

عــــن حــــق اهللا كــــل حكــــم شــــرعي لــــیس بخــــال: "الــــشاطبي
فـإن جـاء مـا ظـاهره أنـه حـق .. .وهو جهة التعبد،تعالى 

للعبد مجردا، فلـیس كـذلك بـإطالق، بـل جـاء علـى تغلیـب 
.)١٤("حق العبد في األحكام الدنیویة

مــن الحقــوق المطلوبــة مــا هــو : "أنالــشاطبيكمــا یــذكر 
حــق هللا، ومــا هــو حــق للعبــاد، وأن مــا هــو حــق للعبــاد ففیــه 

.)١٥("فهو راجع إلى العبادهللا كما أن ما هو حق هللاحق 
مــا مــن حــق آلدمــي إال وهللا فیــه : "ویقــول الدســوقي

.)١٦("حق
ــث ــسم الثال ،)١٧(مــا اجتمــع فیــه الحقــان وحــق اهللا غالــب:الق

كحــد القــذف عنــد الحنفیــة، وهــذا ال یجــري فیــه اإلرث وال 
. یسقط بالعفو عندهم

مــا اجتمــع فیــه الحقــان وحــق العبــد غالــب، :القــسم الرابــع
ـــد الـــشافعیة ـــق والحنابلـــةومثالـــه حـــد القـــذف عن ، ومـــا یتعل

بحرمــة نفــس اآلدمــي وأعــضائه كالقــصاص، وهــذه یجــري 
. )١٨(فیها اإلرث ویصح العفو أو الصلح على مال معلوم

وهـــذان القـــسمان تابعــــان للقـــسمین األولـــین وتجــــري 
علیهما نفس أحكامهمـا؛ فالقـسم الثالـث تـابع للقـسم األول، 

.ابع تابع للقسم الثانيوالقسم الر 

):تقسیم الشاطبي(التقسیم الثالثي للحق 
األفعــال بالنــسبة إلــى -رحمــه اهللا-جعــل الــشاطبي 

:)١٩(حق اهللا أو حق اآلدمي ثالثة أقسام
ما " اهللا" حق"وكالعبادات،ما هو حق هللا خالصا :أحدها

إلـى فهم من الشرع أنه ال خیرة فیـه للمكلـف، وكـان راجعـا 
إلــى مــا كــان راجعــا" وحــق العبــد"الح األخرویــة للعبــد، المــص

.مصالحه في الدنیا
یــدخل فیــه مــا كــان لــه معنــى معقــول أو وهــذا النــوع 

ال؛ فالغیر معقول، ٕ .فإذا طابق الفعل األمر، صح؛ وا
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مــا هــو مــشتمل علــى حــق اهللا وحــق العبــد، والمغلــب:والثــاني
.حد الزنا والشربفیه حق اهللا، ك

، مــا اشــترك فیــه الحقــان وحــق العبــد هــو المغلــب:والثالــث
.كحد القذف

فلم یجعل مـن بـین األقـسام مـا فیـه حـق خـالص للعبـد؛ 
األول : تعلیــل ذلــك أنــه مــا مــن حكــم شــرعي إال وفیــه حقــانو 

هللا تعــــالى یتحقــــق باالمتثــــال مــــن فعــــل األوامــــر واجتنــــاب 
والثــاني للعبــد ومقتــضاه المــصلحة التــي تحــصل ،النــواهي

لعبــــد باالمتثــــال ســــواء كانــــت هــــذه المــــصلحة عاجلــــة أو ل
فـــإن جـــاء مــا ظـــاهره أنـــه حــق للعبـــد مجـــردا فلـــیس ،آجلــة
بــــل جــــاء علــــى تغلیــــب حــــق العبــــد فــــي األحكــــام ،كــــذلك

الدنیویـــة، كمـــا أن كـــل حكـــم شـــرعي فیـــه حـــق للعبـــاد إمـــا 
مـــا آجـــال، بنـــاء علـــى أن الـــشریعة إنمـــا وضـــعت  ٕ عـــاجال وا

.)٢٠(لمصالح العباد
إلى حـق اهللا وحـق العبـد، ومـا اجتمـع هذا التقسیم إن

فیـه الحقــان وحــق اهللا غالــب، ومـا اجتمــع فیــه الحقــان وحــق 
إنمـــا روعـــي فیـــه اآلثـــار االجتماعیـــة للجـــرائم؛ العبـــد غالـــب 

ذلـــك أن الجـــرائم التـــي تكـــون آثارهـــا االجتماعیـــة خطیـــرة إذا 
تفــشت فــي المجتمــع اإلســالمي تكــون العقوبــة فیهــا حقــا هللا 

ألن الحـق الشخـصي قـد اختفـى أو انـدمج حقا للمجتمع ؛أو 
.العامفي الحق
وفـــوق ذلـــك فـــإن هـــذه العقوبـــات إنمـــا هـــي لحمایـــة "

الفـضیلة اإلنـسانیة فـي ذاتهــا والفـضیلة اإلنـسانیة ال ینظــر 
فیها إلى مجرد االعتداء على الحـق الشخـصي، إنمـا ینظـر 

لتجــرؤ علیهــا، فیهــا إلــى شــیوع الرذیلــة وســهولة ارتكابهــا، وا
وذلك فـي النتیجـة ضـرر عـام، فكانـت الفـضیلة توجـب أخـذ 

اإلثبــــات ســــهال مــــن غیــــر المرتكــــب مــــن نواصــــیه مــــا دام 
.)٢١("تجسس، وال تحسس

وحــق العبــد ": وال أدل علـى ذلــك مـن قــول الـشاطبي
مـــا كـــان راجعـــا إلـــى مـــصالحه فـــي الـــدنیا، فـــإن كـــان مـــن 

لــق علیــه أنــه المــصالح األخرویــة، فهــو مــن جملــة مــا یط
.)٢٢("حق هللا

ودـالمقصخالف في التقسیم فإنومهما یكن من

مــصلحة العبــاد ال غیــر؛ فالــشریعة جمیعهــا بهــذه الحقــوق 
التكــالیف : "معللــة بمــصالح العبــاد، یقــول العــز بــن عبــد الــسالم
.)٢٣("كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنیاهم وأخراهم

المعیـار فـي تمییـز مـا هـو الضابط أووبالتالي فإن
مـدى احتیـاج النـاس لـذلك األمـر حق هللا تعـالى عـن غیـره 

.)٢٤("ما احتاج إلیه الناس حاجة عامة فالحق فیه هللا"فـ 
ُكلُّ ":ال الكاسانيـق َناَیةٍ وَ عُ ِج ِج َهاَیرْ اُد إَلىَفَس
امَّةِ  َع َفَعةُ اْل ْن َم زَاِئَهاوَ امَّةِ إَلىَیُعودُ َج زَاءُ ـاْلجَ كاناْلَع
بُ  قَّ بهااْلوَاِج ْأُنهُ عزاللَّهِ َح ُلوصِ علىَش ااْلُخ یًد ِللنَّْفعِ تَْأِك
ُقطَ كیالوَالدَّْفعِ  َقاطِ َیْس دِ ِبِإْس َنىوهو،اْلَعْب ْع َبةِ َم هذهِنْس

ُقوقِ  كَ اللَّهِ إَلىاْلُح اَلىَتَبارَ َتَع .)٢٥("وَ
حیــث لتمییــز بــین األحكــام مــنوثمــة ضــابط آخــر ل

جـــواز تـــصرف هـــو،الحـــق فیهـــا أهـــو هللا تعـــالى أم للعبـــد
أو عـــدم جـــوازه مـــن حیـــث؛ اإلســـقاط الحـــقاإلنـــسان فـــي

والعفو والصلح وغیره؛ فـالحق الـذي أذن اهللا تعـالى لعبـاده 
بإســقاطه أو التــصرف فیــه تغییــرا أو تبــدیال فهــو حــق مــن 
حقوقهم، وما لم یكن كذلك فهو حق هللا سبحانه تتعلق بـه 

نمــا یملــك العبــد إســقاط حقــه بنــاء علــى مــصلحة ٕ الخلــق؛ وا
ـــه فـــي  أن الحـــق تبـــارك وتعـــالى منحـــه هـــذا الحـــق وأذن ل

أن اهللا : "یقــول القرافــي)٢٦(التــصرف فیــه إســقاطا أوتغییــرا
تعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حـق لهـم بتـسویغه 
وتملكه وتفضله ال ینقل الملـك فیـه إال برضـاهم وال یـصح 

ولــذلك ال یــسقط الــضمان فــي ؛بإســقاطهماإلبــراء منــه إال
أو بـاإلذن فـي مباشـرته علـى ،إتالفه إال بإذنهم في إتالفه

ســـبیل األمانـــة كمـــا أن مـــا هـــو حـــق هللا تعـــالى صـــرف ال 
بـــل ذلـــك یرجـــع ،یــتمكن العبـــاد مـــن إســـقاطه واإلبـــراء منـــه

إلى صاحب الشرع فكل واحد من الحقـین موكـل لمـن هـو 
سقاطا ٕ .)٢٧("منسوب له ثبوتا وا

وحق اهللا تعـالى ال : "ویقول صاحب كشف األسرار
ــــة  ــــه الخالف ــــراث(یجــــري فی ــــالعفو؛،)المی ــــسقط ب ألن وال ی

أو مـا غلـب ،العبد إنما یملـك إسـقاط مـا یـتمحض حقـا لـه
ن كـان فیه حقه، ٕ فأما حق اهللا تعالى فـال یملـك إسـقاطه وا

فیهافیه حق كالعدة فإنها ال تسقط بإسقاط الزوج لماللعبد
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.)٢٨("من حق اهللا 
ونعني بحق العبد المحض أنـه : "ومثله قول القرافي

ال فما من حق للعبد إال وفیـه حـق هللا ٕ لو أسقطه لسقط، وا
تعــالى وهــو أمــره بإیــصال ذلــك الحــق إلــى مــستحقه فیوجــد 

وال یوجــد حـــق العبـــد إال ،حــق اهللا تعـــالى دون حــق العبـــد
نمــا یعــرف ذلــك ،وفیــه حــق اهللا تعــالى ٕ بــصحة اإلســقاط وا

وكل ،فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد
مـــــا لـــــیس لـــــه إســـــقاطه فهـــــو الـــــذي نعنـــــي بأنـــــه حـــــق اهللا 

.)٢٩("تعالى
كــل مــا كــان مــن حقــوق اهللا فــال : "ویقــول الــشاطبي

خیرة فیه للمكلف على حـال، وأمـا مـا كـان مـن حـق العبـد 
.)٣٠("في نفسه فله فیه الخیرة

 :


:
یترتــب علیــه علــى نحــو مــا ســبق إن تقــسیم الحقــوق 

آثــار معینــة تختلــف بحــسب نــوع الحــق، وأهــم هــذه اآلثــار 
هو الجزاء الذي یترتب علـى اإلخـالل بهـذه الحقـوق؛ فـإذا 

الل بــــه یترتــــب علیــــه فــــإن اإلخــــ،كــــان الحــــق هللا ســــبحانه
ــــارة  اســــتحقاق العقوبــــة العامــــة وهــــي الحــــد والتعزیــــر والكف

.والحرمان من المیراث
فـــإن جـــزاء اإلخـــالل بـــه ،أمـــا إذا كـــان الحـــق للعبـــد

یترتب علیه استحقاق العقوبة الخاصة وهي القـصاص أو 
التعزیـــر أو الـــضمان تعویـــضا أو مـــا یـــدور بینهمـــا كالدیـــة 

.)٣١(واألرش
ذه العقوبــة المــستحقة جــزاء اإلخــالل بحــق اهللا تعــالى وهــ

:)٣٢(تتعلق بها جملة من األحكام أهمهاأو بحق األفراد 

:)٣٣(العفو والصلح واإلبراء-١
ال العقوبة التي توقع جزاء اإلخالل بحق اهللا تعالى 

یجـــــوز ألحـــــد العفـــــو عنهـــــا وال الـــــصلح وال اإلبـــــراء؛ لحـــــدیث 
َة رضــــي اهللا عنهــــا اِئــــَش ـــــرَْأِة َع ــــْأنُ اْلَم ا َأَهمَّهُــــْم َش ــــًش ْی َأنَّ ُقرَ

، َفَقاُلوا رََقتْ یَِّة التي َس وِم زُ خْ ـوَل اللَّـهِ : اْلَم ُس لُِّم فیها رَ نْ ُیَك َم وَ
ـــاُلوا ـــٍد : ؟ َفَق ْی ـــن زَ ُة ب ـــاَم ـــه إال ُأَس ـــرُِئ علی َت ـــنْ َیجْ َم ـــبُّ وَ ِح

ُة، فقــال رســول اللَّــِه رســول اللَّــِه  ــاَم ــُه ُأَس لََّم َفُع (:، َفَك َأتَــْش
؟ ــُدوِد اللَّــِه ــدٍّ مــن ُح َتَطــبَ ثُــمَّ قــال!)فــي َح إنمــا : (، ثــمَّ قــام َفاخْ

ذا  ٕ ـوُه وا ـرََق فـیم الـشَّرِیفُ َترَُك ـاُنوا إذا َس ْم َأنَُّهْم َك َلُك ینَ َقْب َلكَ الَِّذ َأْه
ـَة  َم دَّ وأیـم اللَّـِه لـو َأنَّ َفاطِ وا علیه اْلَح یفُ َأَقاُم ِع ْم الضَّ َسرََق ِفیِه

َهابِ  مٍَّد َسرََقتْ َلَقَطْعتُ َیَد َح .)٣٤()ْنتَ ُم
المجنـــي(بعفـــوه : "قــال السرخـــسي عـــن حـــق اهللا تعـــالى

ـــــه ـــــدنا)علی ـــــسقط عن ـــــك إســـــقاط مـــــا ،ال ی ـــــه إنمـــــا یمل وألن
یــتمحض حقــا لــه، فأمــا حــق اهللا تعــالى ال یملــك إســقاطه، 
ن كـــان للعبـــد فیـــه حـــق كالعـــدة فإنهـــا ال تـــسقط بإســـقاط  ٕ وا

.)٣٥("ا من حق اهللا تعالىالزوج لما فیه
أمــا العقوبــة المقــررة جــزاء االعتــداء علــى حــق مــن 
حقــوق األفــراد فیجــوز العفــو عنهــا أو الــصلح علیهــا أو اإلبــراء

.)٣٦(منها من قبل صاحب الحق كسائر حقوقه

:وارثـالت-٢
العقوبــــة علــــى اإلخــــالل بحــــق اهللا تعــــالى ال یجــــري 

لــیس لورثــة المجنــي علیــه ه أنــفیهــا التــوارث؛ ومعنــى ذلــك 
.أي حق في المطالبة باستیفاء هذه العقوبة من الجاني

بینمــــا یجــــري التــــوارث فــــي العقوبــــة المقــــررة جــــزاء 
االعتداء على حق العبد؛ فینتقل الحـق فـي اسـتیفاء العقوبـة 

ــــراء منهــــا  ــــصلح علیهــــا أو اإلب ــــة أو العفــــو عنهــــا أو ال لورث
.)٣٧(المجني علیه

:لـالتداخ-٣
العقوبــة علــى اإلخــالل بحــق مــن حقــوق اهللا تعــالى 
یجــــري فیهــــا التــــداخل؛ بمعنــــى أنــــه إذا تكــــررت الجریمــــة 
الحدیــة قبــل إقامــة الحــد وكانــت مــن جــنس واحــد أجــزأ حــد 
واحــد إذا كانــت حقــا هللا تعــالى أو كــان الغالــب فیهــا حــق 

.)٣٨(اهللا تعالى
حـق مـن أما العقوبة التي توقع جزاء االعتداء على

ــــــوق األفــــــراد فإنهــــــا تتكــــــرر بتكــــــرار الجریمــــــة؛ أي أن  حق
التــداخل فــي العقوبــة ال یجــري فــي حقــوق األفــراد بعكــس 

.)٣٩(حقوق اهللا تعالى

:صاحب الحق في استیفاء العقوبة والتنازل عنها-٤
وقـبحق من حقاإلخاللعلىتنفیذ العقوبة المقررة
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س ألحــد أن یــستوفیهااهللا تعــالى مفــوض إلــى ولــي األمــر، ولــی
.إال بتفویض من ولي األمر

ـــي توقـــع جـــزاء اإلخـــالل بحـــق مـــن  أمـــا العقوبـــة الت
حقــــوق األفــــراد فـــــإن صــــاحب الحــــق فـــــي اســــتیفائها هـــــو 

نـــه اإلمـــام مـــن ذلـــك، ولـــیس صـــاحب الحـــق أو ولیـــه ویمكّ 
.)٤٠(لإلمام استیفاؤها إال بتفویض من صاحب الحق

:الشهادة حسبة-٥
التـي فیهـا اعتـداء علـى حـق اهللا تعـالى تجـوز الجرائم

واألولـــى فیهـــا ،فیهـــا حـــسبة أي مـــن غیـــر دعـــوىالـــشهادة
الستر على النفس وعلى الغیـر؛ ألن الحـد حـق اهللا تعـالى 

الــدعوى فــي ألنفلــم تفتقــر الــشهادة بــه إلــى تقــدم دعــوى؛
ســائر الحقــوق إنمــا تكــون مــن المــستحق وهــذا ال حــق فیــه 

بینمـــا ال تـــصح الـــشهادة وال دعیـــه،ألحـــد مـــن اآلدمیـــین فی
تقبل فـي حـق اآلدمـي إال إذا تقـدم صـاحب الحـق بـدعوى 

.)٤١(طلب الحق

:اإلثبات-٦
تثبـــت الجـــرائم التـــي فیهـــا اعتـــداء علـــى حـــق اهللا تعـــالى

واإلقــرار فقــط، وال تثبــت بوســائل اإلثبــات ) الــشهادة(بالبینــة 
ــــراجح ــــى الــــرأي ال ــــي إ)٤٢(المعاصــــرة عل ثباتهــــا ، وال تقبــــل ف

شــهادة النــساء؛ لتطــرق االحتمــال، والحــدود تــدرأ بالــشبهات، 
بینمـــا یـــصح إثبــــات الجـــرائم التـــي فیهــــا اعتـــداء علـــى حــــق 

عــدا حــد القــذف عنــد مــن قــال بــأن الحــق الغالــب –اآلدمــي 
إثباتهــاكمــا تقبــل فــيبكــل وســائل اإلثبــات، - فیــه لآلدمــي 
.)٤٣(شهادة النساء

:الرجوع عن اإلقرار-٧
عن أن جـرائم الحـدود تثبـت بـاإلقرار، إال أن فضال

من شرط إقامة الحد باإلقرار البقـاء علیـه إلـى تمـام الحـد، 
فـــإن رجـــع عـــن إقـــراره قبـــل رجوعـــه، وصـــار هـــذا الرجـــوع 

آلدمـي اشبهة یدرأ بها الحد، أما الرجوع عن اإلقرار بحـق 
اإلقـــرار (ألن ؛)٤٤(فـــال یـــصح وال یـــسقط الحـــق بعـــد ثبوتـــه

.)٤٥(وال یتعدى إلى غیره)ى نفس المقرحجة قاصرة عل
:استیفاء الحق-٨

حــق العبــد فــي العقوبــات یقــدم فــي االســتیفاء علــى 
حــق اهللا تعــالى؛ فــإذا وجبــت عــدة عقوبــات بعــضها لحــق 
اهللا تعالى، وبعضها اآلخر لحق العبـد قـدم حـق العبـد فـي 
االسـتیفاء؛ ألن حقـوق العبــد مبنیـة علــى المـشاحة وحقــوق 

.)٤٦(الى مبنیة على التساهل والمسامحةاهللا تع

:حقــوق اهللا تعــالى مبنیــة علــى المــساهلة والمــسامحة- ٩
عـدم وبجـرائم حـرص الـشرع علـى ومتعلقة بالصالح العام،

ـــشبهاتانتـــشارها؛  ـــدرأ بال ـــإن الحـــدود ت ـــذلك ف ـــى ل ؛ حرصـــا عل
ال مجــــال للعفــــو عنهــــا بعــــد الرفــــع إلــــى الــــستر، ولخطورتهــــا 

دمیــــین مبنیــــة علــــى المــــشاحة؛ فــــال بینمــــا حقــــوق اآل، اإلمــــام
.)٤٧(تسقط إال من قبل صاحب الحق نفسه

 


 

انبنى على تقـسیم الحـق إلـى األقـسام التـي مـر بیانهـا 
آثــار فقهیــة كثیــرة فــي العقوبــات الحدیــة؛ مــن حیــث العفــو 

ســقاطها وتنفیــذها وتــداخلهاعــن الع ٕ وفــي هــذا .. .قوبــات وا
المبحث سأبین ذلك

::
الجــزاء و العقــاب، والعقوبــة اســم مــن : فــي اللغــةالعقوبــة

ــــزِيَ الرجــــل بمــــا فعــــل  عاقبــــة ومعناهمــــا أن تجْ قــــاب والُم الِع
قاباً  . )٤٨(أخذه به: سوءًا، وعاقبه بذنبه ومعاقبًة وِع

أو . )٤٩(أذىً ینــــزل بالجــــاني زجــــرًا لــــه: االصــــطالحوفــــي 
جـــــزاء وضـــــعه الـــــشارع نـــــصًا أو داللـــــة، وألـــــزم بـــــه علـــــى 

.)٥٠(معصیة؛ من ترك مأمور به أو فعل منهي عنه
ویقــصد بالعقوبــة فــي القــانون الوضــعي ذلــك الجــزاء 
الــذي ینــتقص مــن حقــوق قانونیــة للمجــرم ویوقــع بواســطة 

ـــى مرتكـــب ا ـــسلطة القـــضائیة عل لفعـــل اإلجرامـــي، وهـــذا ال
نتقـــاص ینطـــوي علـــى إیـــالم للمجـــرم جـــزاء مـــا كـــسبت اال
.)٥١(داهـی

مصلحةوالعقوبة توقع على المجرم متى اعتدى على
.)٥٢(قانونیة من المصالح التي حماها القانون بنصوصه
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ـــوانین الوضـــعیة هـــو  ـــة فـــي الق والغـــرض مـــن العقوب
، والــــردع )فــــسهتأدیــــب الجــــاني ن(تحقیــــق الــــردع الخــــاص 

زجـــر غیـــر الجـــاني ممـــن تـــسول لـــه نفـــسه اإلقـــدام (العـــام 
ـــى الجریمـــة ـــى إصـــالح المجـــرم، وأن تكـــون )عل ، والعمـــل عل

.)٥٣(العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع

:أنواع العقوبات
قـــسم الفقهـــاء المـــسلمون العقوبـــات بـــالنظر إلـــى الجـــرائم 

حـــــدود، وقـــــصاص، (التــــي تـــــستوجبها إلـــــى ثالثــــة أقـــــسام 
؛ وذلــــك تبعـــًا لمــــا تحدثـــه هــــذه الجـــرائم مــــن أذى )وتعزیـــر

حـق (، أو یلحـق بالخاصـة )حق اهللا تعالى(یلحق بالعامة 
، ونوع الجریمة وآثارها على المجتمـع، فرتـب الـشرع )العبد

الحنیـــف نوعـــًا مـــن العقـــاب علـــى كـــل قـــسم بـــل علـــى كـــل 
جریمـــــة بمـــــا یتناســـــب مـــــع جـــــسامتها وظـــــروف ارتكابهـــــا 

تــــسببه، وذلـــك بهــــدف تحقیـــق جبــــر ومقـــدار األذى الـــذي
ــــضرر الــــذي لحــــق بــــالمجني علیــــه أو أولیائــــه، وزجــــر ال

.)٥٤(المعتدي وغیره ممن تسول له نفسه اإلجرام
فالحــد لغــة الحــاجز بــین شــیئین، وحــد الــشيء منتهــاه،

ـدَُّه أقـام علیـه الحـد، وجمعـه حـدود، ومنـه  دُّ المنـع، وَح والَح
ُدودُ ِتْلكَ : تعالىقوله َتُدوَهاَفالَ ّلهِ الُح .)٥٥(]٢٢٩: البقرة[تَْع

ــــشرع ــــدرة وجبــــت حقــــا هللا : والحــــد فــــي ال عقوبــــة مق
.)٥٦(تعالى

وسبب تسمیة هذا النوع من العقوبـة حـدا؛ أنـه یمنـع 
ــم یكــن متلفــا –صــاحبه  مــن العــود للجریمــة، كمــا –إذا ل

ــــه  ــــى هــــذه الجریمــــة؛ ألن أنــــه یمنــــع غیــــره مــــن اإلقــــدام عل
ول تلــك العقوبــة بنفــسه لــو باشــر تلــك الجنایــة یتــصور حلــ

.)٥٧(فیمنعه ذلك من المباشرة
ـــین الفقهـــاء أن جـــرائم الحـــدود  ومـــن المتفـــق علیـــه ب

ــا، القــذف، الــشرب، الــسرقة، الحرابــة، الــردة، (تــشمل؛  الزن
. )٥٨()البغي

ُد وهــــو القتــــل بالقتــــل َأو الـــــجرح: والقــــصاص لغــــة الَقــــوَ
ــجرح بـــالمجني علیـــه،مثـــل فعلـــهالجـــاني فعـــل بوهـــو َأن ی. بالــ

.)٥٩(والقصاص تتبع األثر

عقوبــــة مقــــدرة وجبــــت حقــــا :فــــي الــــشرعلقــــصاصا
.)٦٠(للعبد

وتنقــسم جــرائم القــصاص بــالنظر إلــى قــصد الجــاني 
واآللة المـستخدمة فـي القتـل إلـى عمـد وشـبه عمـد وخطـأ، 
وهـــذه الجـــرائم تـــسمى كـــذلك إذا كانـــت واقعـــة علـــى الـــنفس

. )٦١(اإلنسانیة
یالحــظ مــن خــالل التعریفــات الــسابقة للحــد والقــصاص 
أنهمــا یــشتركان فــي أن العقوبــة مقــدرة شــرعا فــي كــل منهمــا، 
لكنهمــا یختلفــان فــي أن الحــق الــذي شــرعت العقوبــات الحدیــة 
لحفظــه هــو حــق اهللا تعــالى، بینمــا شــرعت عقوبــة القــصاص 

.لحفظ حق العبد
، الــمنُع والـردُّ : َأصل التعزیـرزر و لغة من عالتعزیر 

رَه ــزَّ مــه وعظَّمــه: وَع ُ .فخَّ ر ــزْ رُ بالــسیف: والَع رَه .النَّــصْ ــزَ وَع
رَه زَّ رًا وَع زْ وقـیل للتْأدیـب الـذي هـو َأعاَنه وقوَّاه ونصره، : َع

زِیر، َألنه یمنع : دون الـحدّ  َد الذنبَتْع .)٦٢(الجانَي َأن ُیعاوِ
معــصیة أو جنایــة ال حــدَّ عقوبــة علــى : وفــي الــشرع

.)٦٣(فیها وال كفارة
ـــة وجـــرائم التعزیـــر تـــشمل كـــل جریمـــة لـــیس فیهـــا عقوب
مقـــــدرة مثـــــل تـــــرك الـــــصالة، كمـــــا تـــــشمل جـــــرائم الحـــــدود 

. )٦٤(والقصاص إذا تخلف شرط من شروط تنفیذها

 :

:
العقوبــة فـــي اإلســـالم لیـــست غایـــة بـــذاتها، بـــل هـــي 
وسیلة لإلصالح والردع العام؛ لتحقیق مقاصد الـشرع مـن 
حفــــظ الــــدین والــــنفس والعقــــل والنــــسل والمــــال، ولمــــا كــــان 
اإلنــــــــسان بطبیعتــــــــه تتنازعــــــــه األهــــــــواء وتــــــــسیطر علیــــــــه 

وكثیــرا مــا یتبــع خطــوات الــشیطان فینحــرف أو ،الــشهوات
ـــة ضـــروریا لحفـــظ یتعـــدى أو یقـــصر؛ كـــان تـــشر  یع العقوب

عراض واألموال، إلى جانب ذلـك نجـد األمن واألنفس واأل
والعفــو عــن ،علــى الــستر ودرء الحــدأن اإلســالم یحــرص 

ـــة إذا كـــان صـــاحب الحـــق هـــو اهللا تعـــالى أو كـــان  العقوب
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حقـه ســبحانه هــو الغالـب، بینمــا نجــد األمـر مفوضــا للعبــد 
:ذلكإذا كان الحق خالصا له، أو غالبا، وبیان 

:العفو: أوالً 
نــدب الــشرع إلــى العفــو عــن الجــاني؛ ســواء تعلقــت 

:العقوبــــة بحــــق اهللا تعــــالى أو بحــــق األفــــراد، قــــال تعــــالى
ُفــواْ وََأن ، وفــرق فــي مــن ]٢٣٧:البقــرة[ِللتَّْقــوَىَأْقــرَبُ َتْع

أو هللا تعــالى الحـدود الخالـصةیملـك الحـق فـي العفـو بـین 
العقوبــة التــي وجبــت نه، وبــین التــي یغلــب فیهــا حقــه ســبحا

؛ وفي األولى فرق بین العفـو لفرد أو یغلب فیها حقهحقا ل
العفــو مــن قبــل الرفــع إلــى اإلمــام وبعــد الرفــع إلیــه؛ فأجــاز 

، لكــــن العفــــو ینتهــــي - المتــــضرر أوالً - قبــــل المجنــــي علیــــه 
مجالــه بعــد الرفــع إلــى اإلمــام، وعندئــذ لــیس ألحــد صــالحیة 

تمــــس حقــــوق فــــي الجــــرائم التــــيبینمــــا ،)٦٥(العفــــو مطلقــــا 
ــــرد هــــو صــــاحب الحــــق فــــي العفــــو  ــــراد؛ فــــإن الف أوال األف

وأخیــرا، ولــیس لهــذا العفــو وقــت ینتهــي عنــده؛ فیجــوز العفــو 
قبــل الرفــع إلــى اإلمــام وبعــده؛ حرصــا علــى العالقــات بــین 

ــــــین أبنــــــاء المجتمــــــع المــــــسلم؛ ولتبقــــــى األخــــــوة  ــــــة ب والمحب
: يالمسلمین، وتفصیل ذلك على النحو اآلت

:نجد ذلك واضحا من خالل ما یأتي: العقوبة الحدیة
حــــث الــــشرع المــــسلم علــــى ســــتر أخیــــه المــــسلم فــــي )١

جــرائم الحــدود التــي شــرعت لحفــظ حــق اهللا تعــالى؛ فنــدب 
وحث المعتـدى علیـه ، )٦٦(الشهود إلى عدم إقامة الشهادة

ــول اللَّــهِ ،)٦٧(علــى عــدم إقامــة الــدعوى ُس ــنْ (: قــال رَ َم وَ
ـــــسْ  ـــــَترَ ُم ـــــةِ َس اَم َی ِق ـــــَترَُه اهللا یـــــوم اْل ا َس یـــــستحب ، كمـــــا )٦٨()ِلًم

لإلمــام وغیــره التعــریض بــالكف عــن الــشهادة بــدلیل حــدیث 
اهللا فــي الــدنیا مــن ســتر عــورة مــسلم ســتره: (رســول اهللا 

.)٦٩()واآلخرة
أمــــا فــــي الجــــرائم التــــي شــــرعت لحفــــظ حــــق العبــــد؛ 

ــــواْ وَالَ فاألصــــل تحــــریم كتمــــان الــــشهادة ُتُم ةَ َتْك ــــشََّهاَد ال
ــ َم ــانـوَ َه ُتْم نَّــهُ َیْك ــمٌ َفِإ ــهُ آِث ُب ــاوَالّلــهُ َقْل َم ُلــونَ ِب َم ِلیــَتْع مٌ ـَع

ــــوا،]٢٨٣البقــــرة [ یُم ةَ وََأِق لمــــا ؛]٢:الطــــالق[ِللَّــــهِ الــــشََّهاَد
ینبنــي علــى ذلــك مــن ضــیاع الحقــوق، أمــا إذا ثبــت الحــق 

)٧٠(ةـوعرف صاحبه فإنه مندوب إلى العفو عن العقوب

 َُفواْ َأنو .]٢٣٧:البقرة[ِللتَّْقوَىَأْقرَبُ َتْع
الـشفاعة فـي الحـد مـا لـم تجـوز : الشفاعة في الحدود)٢

ز الــشفاعة فیــه؛ و تجــفــالبلــغ اإلمــام أمــا إذا ،یبلــغ اإلمــام
لألدلة اآلتیة

ـْأنُ − ا َأَهمَّهُـْم َش ًش ْی حدیث عائشة رضي اهللا عنها َأنَّ ُقرَ
یَّـــِة  وِم زُ خْ ـــرَْأِة اْلَم ، َفَقـــاُلوااْلَم ـــرََقتْ لِّـــُم : التـــي َس ـــنْ ُیَك َم وَ
ــوَل اللَّــِه  ُس تَــرُِئ علیــه إال : َفَقــاُلوا؟فیهــا رَ ــنْ َیجْ َم وَ

ـــبُّ رســـول اللَّـــهِ  ـــٍد ِح ْی ُة بـــن زَ ـــاَم ُة ،ُأَس ـــاَم ـــُه ُأَس لََّم َفَك
ـــال رســـول اللَّـــِه  وِد (: فق ـــُد ـــدٍّ مـــن ُح َفُع فـــي َح َأتَـــْش

.)٧١()!؟اللَّهِ 
ــافُّوا(:قولــه − َلَغِنــي مــن َتَع ْم فمــا َب ــَنُك ْی ــا َب یَم وَد ِف ــُد اْلُح

بَ  دٍّ َفَقْد وََج .)٧٢()َح
ُه − اَء سَّـــَد رَِد َتوَ ِد وَ ِج ـــْس ـــاَم فـــي اْلَم حـــدیث صـــفوان َأنَّـــُه َن

ِه إلـــى النبـــي  ارِِق ـــاَء ِبـــَس ـــِه َفَج ـــتِ رَْأسِ ـــَذ مـــن َتحْ َفُأِخ

رَ ِبـِه النبـي  ــوَل َفـَأَم ُس ـْفوَانُ یـا رَ َطـَع فقـال صَ َأنْ ُیْق
َقةٌ  ــَد اِئـــي علیـــه صَ فقـــال رســـول .اللَّــِه لـــم ُأرِْد هــذا، رَِد

.)٧٣()َفَهالَّ قبل َأنْ َتْأِتَیِني ِبهِ (: اللَّهِ 
مـن (: عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا−

حالت شفاعته دون حـد مـن حـدود اهللا فقـد ضـاد اهللا 
.)٧٤()في أمره

فـــي الـــشفاعة فـــي الحـــد بعـــد الرفـــع إلـــى اإلمـــامألن و −
.)٧٥(فلم یجزإسقاط حق وجب هللا تعالى

بینما تستحب الشفاعة واإلصالح بین الناس إذا مـا 
ولیس لهذه الشفاعة وقت تنتهـي ،كان الحق خالصا للعبد

وقبـــل الحكـــم ،فتنـــدب قبـــل المطالبـــة بـــالحق وبعـــده،عنـــده
.وبعده

ر بجریمــة حدیــة، والتعــریض لــه قِّــاإلعــراض عــن المُ )٣
لإلمـام أو یـستحب ؛ ترغیبا فـي الـستر؛ فرهبالرجوع عن إقرا

ـــا ـــأتي معترف ـــذي ی بارتكـــاب الحـــاكم اإلعـــراض عـــن المقـــر ال
جریمــة مــن جــرائم الحــدود؛ لعلــه ینتهــي عــن هــذا اإلقــرار 
ذا ثبت عنده الحد بـاإلقرار فیـستحب لـه  ٕ فال یثبت الحد، وا

ویكـــره لمـــن علـــم حالـــه أن یحثـــه ،)٧٦(التعـــریض بـــالرجوع
ـرََة على اإلقرار، عن أبي ْی ـوَل اللَّـِه ُهرَ ُس قـال أتـى رَ
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ُسوَل اللَِّه إنـي  اُه یا رَ ِد َفَناَد ِج ْس ٌل من الناس وهو في اْلَم رَُج
ـــَأعْرَضَ عنـــه النبـــي  ُه َف ـــَس ْف ـــُد َن ـــتُ ُیرِی ْی َن قِّ زَ ـــشِ ـــى ِل َفتََنحَّ

َلـُه فقـال َب رَضَ ِق ِه الذي َأعْ ِه ، : وَجْ ـتُ َنْی ـوَل اللَّـِه إنـي زَ ُس یـا رَ
رَ  ـــِه النبـــي َفـــَأعْ قِّ وَجْ ـــاَء ِلـــشِ ـــرَضَ ضَ عنـــه َفَج الـــذي َأعْ

ــاُه النبــي  َع اتٍ َد ــَهاَد ــَع َش َب ْ ِه َأر ــسِ ْف َد علــى َن ــِه عنــه فلمــا َش

ـــــونٌ (: فقـــــال ُن ـــــوَل اللَّـــــهِ : قـــــال)؟َأِبـــــكَ ُج ُس : فقـــــال.الَ یـــــا رَ
ْنتَ ( ـــصَ ـــوَل اللَّـــهِ : قـــال) ؟َأحْ ُس َهُبـــوا ِبـــِه (: قـــال.نعـــم یـــا رَ اْذ

وهُ  ُم ُج ــارْ بَّــاسٍ رضــي اهللا عنهمــا قــال، )٧٧()َف : وعــن ابــن َع
اِلكٍ النبي  زُ بن َم اِع لَّكَ َقبَّْلتَ أو (: قال لهَلمَّا أتى َم َلَع

تَ  تَ أو َنَظـرْ زْ َم ـوَل اللَّـِه قـال: قـال)َغ ُس َتهَـا(: الَ یـا رَ )؟َأِنْك
ِنـي قــال ــهِ : الَ َیْك ِم ـرَ ِبرَجْ ـَد ذلــك َأَم ْن وقـال النبــي ،)٧٨(َفِع

ْقتَ (: رفــا بــسرقةللــص جــاء معت ــرَ َلــى )مــا أخالــك َس قــال َب
نِ أو َثَالثًا، فأمر  رَّتَْی .)٧٩(بقطعه، وأمره بالتوبةَم

وقـــد ذكـــر العلمـــاء أن العلـــة فـــي إعـــراض النبـــي 

ـــة فـــي "عـــن مـــاعز أال  یـــتم اإلقـــرار الموجـــب للحـــد؛ محب
.)٨٠("الستر

:إثبات الجریمة: ثانیاً 
رائم التــي یعاقــب علیهــا شــدد الــشرع فــي إثبــات الجــ

بعقوبـــة مقـــدرة ســـواء كانـــت هـــذه الجـــرائم ماســـة بحـــق اهللا 
تعـــالى أو ماســـة بحـــق األفـــراد، وســـواء ثبتـــت بالـــشهادة أو 
بــــإقرار الجــــاني؛ فمــــثال ال تثبــــت جریمــــة الزنــــا إال بأربعــــة 
شـــهود رجـــال عـــدول، وفـــي غیـــر جریمـــة الزنـــا ال بـــد مـــن 

تقبــل شــهادة تــوافر شــاهدین ذكــرین عــدلین لإلثبــات، فــال 
ــــساء  ــــشهادتهن ؛ )٨١(الن لَّ َأنلتطــــرق االحتمــــال ل تَــــضِ
ا اُهَم َد كِّرَ ْإحْ اَفُتَذ اُهَم َد رَىِإحْ .]٢٨٢:البقرة[اُألخْ

وفــي اإلقــرار یــستحب لإلمــام أو الحــاكم الــذي یثبــت 
عنده الحد باإلقرار التعریض له بالرجوع إذا تـم، والوقـوف 

.ذكرنا سابقاكما) ٨٢(عن إتمامه إذا لم یتم
إن مـــا اشـــترطه الفقهـــاء مـــن شـــروط لثبـــوت جـــرائم 
الحــدود إنمــا یــدل بوضــوح علــى أن العفــو والــستر مطلــوبین 

وألنعقوباتهــــا،فــــي هــــذا النــــوع مــــن الجــــرائم؛ نظــــرا لــــشدة 
.أغلبها حق هللا تعالى

:أثر التوبة في إسقاط العقوبة الحدیة: ثالثاً 

وبــــة المحــــارب أن تإلــــى )٨٣(ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء)١
وجمیــع الحــدود قبــل القــدرة علیــه تــسقط عنــه حــد الحرابــة

التي ارتكبها أثنـاء الحرابـة إذا كانـت خالـصة هللا تعـالى أو 
ینَ ِإالَّ : لقولــه تعــالىكــان حقــه ســبحانه غالبــا؛ ــِذ ــاُبواْ الَّ َت

ــــن ــــلِ ِم واْ َأنَقْب رُ ــــِد مْ تَْق ِه َلــــْی واْ َع َلُم ُفــــالّلــــهَ َأنَّ َفــــاعْ ورٌ ـَغ
ــ انَ :فــى حــد الزنــاقولــه ول،]٣٤:المائــدة[یمٌ رَِّح وَاللَّــَذ

مْ َیْأِتَیاِنَها نُك اِم ـاَفـِإنَفآُذوُهَم اتَاَب ـَلَح ـواْ وََأصْ ـاَفَأعْرِضُ ُهَم ْن َع
ــانَ الّلــهَ ِإنَّ  یمــاً َتوَّابــاً َك :قولــه فــى الــسرقةلو ،]١٦النـساء [رَِّح
ن نتَابَ َفَم دِ ِم ـهِ َبْع ـَلحَ ُظْلِم ـَیتُـوبُ الّلـهَ نَّ َفـإِ وََأصْ َلْی هِ ـَع
ـــهَ ِإنَّ  ـــورٌ الّل ُف ـــیمٌ َغ ـــل ، ]٣٩المائـــدة [رَِّح ـــه إذا تـــاب قب وألن

فـــي قبـــول كمـــا أنالقـــدرة فالظـــاهر أنهـــا توبـــة إخـــالص، 
ســــقاط الحــــد عنــــه قبــــل القــــدرة ترغیبــــا فــــي توبتــــه  ٕ توبتــــه وا
فساده فناسب ذلـك اإلسـقاط عنـه،  ٕ والرجوع عن محاربته وا

ة إلـــى ترغیبـــه ألنـــه قـــد عجـــز عـــن وأمـــا بعـــدها فـــال حاجـــ
.الفساد والمحاربة

ـــة ـــد الحنفی ـــسرقة الـــصغرى وكـــذلك الحكـــم عن فـــي ال
.)٨٤(الموجبة لقطع الید إذا تاب قبل أن یؤخذ

ن كـــانو )٢ ٕ ارتكبـــه المحـــارب أثنـــاء الحرابـــةالحـــد الـــذى ا
ال یـسقط دمـىاآللم یسقط بالتوبة؛ ألن حـق حقا آلدمي 

.)٨٥(إال بإسقاط صاحبه

افیهـــ:الجـــرائم التـــي یرتكبهـــا المحـــارب قبـــل الحرابـــة)٣
.للفقهاءقوالن
إلــى أن الحــد ال )٨٦(ذهــب جمهــور الفقهــاء:األوللالقــو

یــسقط؛ ألن التوبــة إنمــا یــسقط بهــا الــذنب الــذي تــاب منــه 
.دون غیره

إلـى أن الحـدود التـي كـان ) ٨٧(ذهب الـشافعیة:القول الثاني
إن كانــت تــسقط بالتوبـة المحـارب قـد ارتكبهــا قبـل المحاربـة 

، لكـــنهم اشـــترطوا لـــصحة التوبـــة أن یقتـــرن بهـــا هللا تعـــالى
ـاَفـِإن: تعـالىاإلصالح فى زمان یوثق بتوبتـه؛ لقولـه  تَاَب

ا ــــَلَح ــــواْ وََأصْ ــــاَفَأعْرِضُ ُهَم ْن :تعــــالىولقولــــه،]١٦:النــــساء[َع
ن نتَابَ َفَم دِ ِم هِ َبْع َلحَ ُظْلِم نَّ وََأصْ ـهِ َیتُـوبُ الّلهَ َفِإ َلْی َع

نـــه قـــد وأل؛فعلـــق العفـــو بالتوبـــة واإلصـــالح، ]٣٩:المائـــدة[
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ـــة فـــال یعلـــم صـــحتها حتـــى یقتـــرن بهـــا  یظهـــر التوبـــة للتقی
.)٨٨(اإلصالح فى زمان یوثق بتوبته

والحـــــق أن قــــــول الجمهـــــور أرجــــــح، ومـــــا اســــــتدل بــــــه 
الشافعیة إنمـا هـو فـي جـرائم الحـدود الخالـصة هللا تعـالى التـي 

صحابها ثم یتوبون منها قبل أن تبلـغ اإلمـام؛ فیـستر یرتكبها أ
.مرتكب الجریمة على نفسه ویتوب إلى اهللا تعالى

:أثــر التوبــة فــي إســقاط الحــدود عــن غیــر المحــارب)٤
ـــسقط حـــق اآلدمـــي )٨٩(اتفـــق الفقهـــاء ـــة ال ت ـــى أن التوب عل

.ة به أو كان بعد المطالبةبسواء كان ذلك قبل المطال
ن تــــاب مــــن عل ٕ فـــــإن ،وأصــــلحهللا تعــــالى قیــــه حـــــوا

التوبــة تنفعــه إذا كانــت التوبــة قبــل الرفــع إلــى الحــاكم، وأمــا 
:ففیه قوالن للفقهاءبعد الرفع إلى الحاكم 

في والشافعي ) ٩١(ومالك) ٩٠(حنیفةذهب أبو:األولالقول 
أن إلــــى)٩٤(والظاهریــــة)٩٣(وأحمــــد فــــي روایــــة) ٩٢(هقولیــــأظهــــر 

:واستدلوا بـد عنه،توبة غیر المحارب ال تسقط الح
َیـةُ :قول اهللا تعـالى-١ ـيالزَّاِن ِلـُدواوَالزَّاِن ـلَّ َفاجْ ـدٍ ُك وَاِح

ا ُهَم ْن َئةَ مِّ ةٍ ِم ـَد ْل ، وهـذا عـام فـي التـائبین ]٢:النـور[َج
.وغیرهم

قُ : تعــالىقولــه-٢ ــاْقَطُعواْ وَالــسَّارَِقةُ وَالــسَّارِ اَف َیُهَم ــِد َأْی

.]٣٨:المائدة[
ــــة ــــشمل أن:وجــــه الدالل األمــــر بإقامــــة الحــــد عــــام ی

مـــن تـــاب ومـــن لـــم یتـــب، والقـــول بـــسقوط الحـــد عـــن 
.التائب تخصیص للنص من غیر دلیل

وقطــع الــذي أقــر رجــم مــاعزا والغامدیــة،أن النبــي -٣
ـــائبین یطلبـــون التطهیـــر بإقامـــة  ـــسرقة وقـــد جـــاؤوا ت بال

فقـال فـي فعلهـم توبـة؛وقد سمى رسـول اهللا الحد،
رََأًة بعد  تْ بـین : (رجمهاحق اْم َم َبـًة لـو قُـسِ لقد تَاَبتْ َتوْ

ــًة  َب تَ َتوْ ــْد ــلْ وََج ــَعْتُهْم وََه سِ ــِة َلوَ یَن ِد ــلِ اْلَم ینَ مــن َأْه ِع ــْب َس
ـــاَلى َها ِللَّــِه َتَع ـــسِ ْف ــاَدتْ ِبَن َل مـــن َأنْ َج ، وقـــال )٩٥()َأْفــضَ

تْ بــین : (فــي حــق مــاعز  َم ــًة لــو قُــسِ َب لقــد تَــابَ َتوْ
َعْتُهمْ  سِ .)٩٦()ُأمٍَّة َلوَ

والكفـــارات تجـــب مـــع ،الحـــد كفـــارة للـــذنب فـــي الـــدنیا-٤
.التوبة ككفارة الیمین والقتل

الحــد بالتوبــة همقــدور علیــه فلــم یــسقط عنــالمحــارب-٥
.)٩٧(كالمحارب بعد القدرة علیه

وهذا یمكن رده بأن قیـاس سـائر الحـدود علـى الحرابـة 
قیــاس مــع الفــارق؛ ألن الجریمــة فــي الحرابــة مجــاهرة 

فیهــــا تقــــویض لألمــــن الــــداخلي فناســــب بالعــــصیان، و 
اختصاصها بهذا الحكم، ولیس األمـر كـذلك فـي الزنـا 

.والسرقة والشرب
ــــاني ــــول الث والحنابلــــة )٩٨(قــــولفــــي لــــشافعیة ذهــــب ا:الق

إلـــى أن توبـــة غیـــر المحـــارب تـــسقط الحـــد،)٩٩(روایـــةفـــي 
:واستدلوا بـ

انَ :قــول اهللا تعــالى-١ ــاوَاللَّــَذ َه َیاِن مْ َیْأِت ــنُك ــافَ ِم آُذوُهَم
ن اَتاَباَفِإ َلَح واْ وََأصْ رِضُ اَفَأعْ ُهَم ْن .]١٦:النساء[َع

ن:قوله تعـالى-٢ نَتابَ َفَم دِ ِم هِ َبْع َلحَ ُظْلِم نَّ وََأصْ َفـِإ
هِ َیُتوبُ الّلهَ  َلْی .]٣٩:المائدة[َع

ـــبَ (:وقـــال النبـــي -٣ ْن ـــنْ الَ َذ َم التَّاِئـــبُ مـــن الـــذَّْنبِ َك
.حد علیهومن ال ذنب له ال)١٠٠()له

لَّـُه (:وقال في ماعز لما أخبر بهربـه-٤ ـوُه َلَع ُتُم ْك َهـالَّ َترَ
.)١٠١()َأنْ َیُتوبَ َفَیُتوبَ اهللا علیه

.)١٠٢(القیاس على حد الردة حیث إنه یسقط بالتوبة- ٥
.وألنه خالص حق اهللا تعالى فیسقط بالتوبة-٦
االســــتدالل بداللــــة الــــنص باعتبــــار أن جریمــــة الحرابــــة -٧

د فتكـــا بـــالمجتمع، ومـــع ذلـــك فـــتح أشـــد جـــرائم الحـــدو 
بـــاب التوبـــة قبـــل القـــدرة علـــى المحـــاربین، فـــأولى أن 

.)١٠٣(یكون للتوبة أثر بالنسبة لما دونها
ـــة الفـــریقین رجحـــان قـــول  یظهـــر لـــي بعـــد ســـوق أدل
الجمهــــــور؛ لقــــــوة أدلــــــتهم وصــــــراحتها فــــــي الداللــــــة علــــــى 
المطلــوب، أمـــا مـــا اســـتدل بــه الـــشافعیة مـــن اآلیـــات فهـــي 

.)١٠٤(لة على من تاب قبل ثبوت الحد عند الحاكممحمو 
أثر تقـسیم الحـق إلـى حـق واضح من خالل ما سبق 

التوبـة فـي اهللا وحق العبد من حیث العفـو، والـستر واإلثبـات و 
حــق اهللا وحــق وأن لتقــسیم الحــق إلــى ســقوط العقوبــة الحدیــة 
هللا تعـــالى خالـــصا أو ؛ فمـــا كـــان حقـــاالعبـــد أثـــر فـــي ذلـــك

ــالعفو ونــدب الــستر فیــه، وثبوتــه بأدلــة لــیس ط غالبــا ســق ب
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التوبــة علــى التفــصیل الــسابق عنــد فیهــا شــبهة، وســقوطه ب
.الفقهاء

:

:
لیــست الغایــة مــن العقوبــة فــي اإلســالم هــالك المحــدود

صــالحه والمحافظــة علــى ٕ الفــضیلة فــي وقتلــه، بــل زجــره وا
المجتمـــع؛ لـــذا ال بـــد مـــن المحافظـــة علـــى حیـــاة المحـــدود 

تنفیـــذ العقوبـــة الحدیـــة التـــي ال تكـــون مهلكـــة؛ وذلـــك عنـــد 
جمعـــا بـــین حـــق اهللا تعـــالى وحـــق العبـــد؛ فحـــق اهللا تعـــالى 
یتمثـــــــل بتنفیـــــــذ أوامـــــــره؛ بإقامـــــــة الواجبـــــــات والبعـــــــد عـــــــن 
المحرمـات، األمـر الــذي یـستدعي العقوبــة علـى المخالفــة، 
وحـــق العبـــد فـــي المحافظـــة علـــى حیاتـــه فـــال یكـــون الحـــد 

، وبنـاء علـى ذلـك یجـب -إن لم یكن كذلك أصـال–مهلكا 
اتخــاذ االحتیطــات الالزمــة حتــى ال یفــضي تنفیــذ العقوبــة 
ــــــر  ــــــق بغی ذا كــــــان األمــــــر یتعل ٕ ــــــى هــــــالك المحــــــدود، وا إل
المحــدود؛ كــالجنین مــثال كــان ذلــك مــن بــاب أولــى، ومــن 

اذها بهذا الشأن ما یتعلق بعقوبـة الترتیبات التي یجب اتخ
الجلــد، ومنهـــا مـــا یتعلـــق بعقوبـــة القطـــع، ومنهـــا مـــا یكـــون 
قبــل تنفیــذ الحــد، ومنهــا مــا یكــون أثنــاء تنفیــذ الحــد، وفیمــا 

.یأتي بیان ذلك

یمتنع تنفیذ الحد في كل حالة یغلب على الظن هـالك : أوالً 
مراعــاة فیجــب المحــدود؛ مراعــاة لحــق العبــد فــي الحیــاة، 

:المتعلقة بمن یقام علیه الحدلظروف واألحوالا
صــــحیحا والزمــــانالمحــــدود إال إذا كــــان یقــــام الحــــدال 

؛ ألن الحـد في شدة حـر وال بـردالحد كما ال یقام؛ معتدال
حامــــل حــــال یقــــام الحــــد علــــىوال شــــرع زاجــــرا ال مهلكــــا،

حملهـــــا، وال بعـــــد وضـــــعها حتـــــى ینقـــــضي نفاســـــها؛ لـــــئال 
قام الحـد كما أنه ال ی،)١٠٥(وتلف ولدها یفضي إلى تلفها 

ــــذي،)١٠٦(یرجــــى بــــرؤهمــــریض علــــى ال أمــــا المــــریض ال
فـي الحـال بـسوط یـؤمن معـه الحـد یقـام علیـه فیرجى برؤه 

المعتـاد؛ حتـى ال یمكـن ضـربه بالـسوط حیث؛)١٠٧(التلف
،)١٠٨(بحیــث یتعطــل الحــد؛وال یمكــن تركــه، یتلــف بــهال

كانــت الـصالة تختلــف وألنـه إذا":قـال الـشافعي رحمــه اهللا
.)١٠٩("باختالف حاله فالحد بذلك أولى

كــان مقطوعــا كــذا ال یجــوز المــواالة بــین الحــدود؛ فمــن
ویــسكن األولأو أقــیم علیــه حــد آخــر تــرك الــى أن یبــرأ مــن 

ألـــم الحـــد؛ ألنـــه إذا أقـــیم علیـــه الحـــد فـــي هـــذه األحـــوال أعـــان 
لكمـال مـن وألن في تأخیره إقامـة الحـد علـى ا، )١١٠(على قتله

.)١١١(غیر إتالف فكان أولى

:االحتیاط في تنفیذ الحد بحیث ال یؤدي إلى الهالك: ثانیاً 
یجــب اتخــاذ جملــة مــن الترتیبــات أثنــاء تنفیــذ الحــد؛ 
جمعا بـین حـق اهللا تعـالى المتمثـل بتنفیـذ الحـد، وحـق العبـد

:المتمثل بسالمته من الهالك، ومن هذه الترتیبات
ـــذي )١١٢(مبرحـــاأال یكـــون الـــضرب . ١ ، وهـــو الـــضرب ال

.یترك آثارا وتشوهات في الجسم أو یكسر عظما
تفریـــق الـــضرب علـــى الجـــسد، واالبتعـــاد عـــن المواضـــع .٢

الـضرب فـي عـضو ال یجمـع : التي تؤدي إلى الهـالك
واحــد؛ ألنـــه یفــضي إلـــى تلــف ذلـــك العــضو أو إلـــى 
تمزیــــــق الجلــــــد، بــــــل یفــــــرق الــــــضرب علــــــى جمیــــــع 

بَ والــــرأس؛ األعــــضاء إال الوجــــه والفــــرج  رْ َنَّ الــــضَّ ألِ
ةً  ـــاَد ـــٌك َع ْهِل ِْج ُم ـــر َف اضـــرب (: قـــال علـــي ،علـــى اْل

،)١١٣()واعـــط كـــل عـــضو حقـــه واتـــق وجهـــه ومـــذاكیره
ــَة وقــد نهــى رســول ( ْثَل ــبُ اْلُم ــِه ُیوِج وَالــضَّرْبُ علــى اْلوَجْ

ـــُل  ْق ِفیـــِه اْلَع ـــوَاسِّ وَ ـــُع اْلَح َم جْ ، وَالـــرَّْأسُ َم ـــِة ْثَل اللَّـــِه عـــن اْلُم
ـضِ َفُیخَ  ـلِ أو َفـوَاتُ َبْع افُ من الضَّرْبِ علیـه َفـوَاتُ اْلَعْق

هٍ  ُك الذَّاتِ من وَجْ ِفیِه إْهالَ وَاسِّ وَ .)١١٤()اْلَح
یمــــد الجــــالد یــــده بالــــسوط عنــــد الــــضرب؛ خــــوف ال.٣

ال یبدي إبطه فـي شـيء ":أحمداإلمام قال . الهالك
من الحدود یعني ال یبالغ في رفع یده فإن المقصود 

.)١١٥("أدبه ال قتله
ـــــالوا. ٤ ـــــه ق ـــــذي یـــــضرب ب ـــــسوط، ال ال (:وفـــــي صـــــفة ال

ــــِة  زَِل ْن ــــرَِة ِبَم اَل الثََّم َنَّ اتِّــــصَ ــــرٌَة ألِ طٍ لــــه َثَم ــــَسوْ رِبُ ِب ــــضْ َی
ـــرَى، َبٍة ُأخْ ْ ـــر ـــونُ ضَ َبتَْینِ َفَیُك ْ ر َبٍة ِبـــضَ ْ ـــر ـــلُّ ضَ یرُ ُك ـــصِ َفَی

، وِع رُ ْش رِ اْلَم ًة على اْلَقْد إضافة إلـى مـا سـبق ذكـره زَِیاَد
.)١١٦()از المواالة بین الحدودمن عدم جو 
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 ١٢٧

الحـد ولضمان ما سبق یشترط في الجالد الذي ینفـذ .٥
ــــؤمن معــــه هــــالك المحــــدود؛  فینبغــــي أن یكــــونمــــا ی
.)١١٧(الجالد عاقال بصیرا بأمر الضرب

:فیما یتعلق بحد السرقة یجب مراعاة ما یأتي: لثاً ثا
یقطــع الــسارق "نــص الفقهــاء علــى أنــه :آلــة القطــع.١

فـــیجلس ویـــضبط لـــئال یتحـــرك فیجنـــي بأســـهل مـــا یمكـــن؛ 
ـــى نفـــسه وتـــشدّ  ـــین مفـــصل عل ـــده بحبـــل وتجـــر حتـــى یب ی

الكـــف مـــن مفـــصل الـــذراع ثـــم یوضـــع بینهمـــا ســـكین حـــاد 
أو توضــــع فــــي مــــرة واحــــدة،ویــــدق فوقهمــــا بقــــوة لیقطــــع

ن علـم قطـع  ٕ السكین علـى المفـصل وتمـدى مـدة واحـدة، وا
.)١١٩("من هذا قطع به)١١٨(أوحى

ـــى إ.٢ ـــد الیمن ـــد األخـــرى ال تقطـــع الی ـــت الی ال إذا كان
، وكذا ال تقطع الرجـل الیـسرى صحیحة یمكن االنتفاع بها

صـحیحة إال إذا كانت الرجل الیمنـى–عند من قال بذلك–
فــإن كانــت الیـد الیــسري مقطوعــة أو :یمكـن المــشي علیهـا

شـــالء أو مقطوعـــة اإلبهـــام أو إصـــبعین ســـوى اإلبهـــام ال 
جـرا ال مهلكـا، ولمـا تقطع الیـد الیمنـى؛ ألن القطـع شـرع زا

، وكذا إن كانت الرجـل )الید(فیه من فوات منفعة العضو 
الیمنى مقطوعة أو شالء أو بها عرج یمنـع المـشي علیهـا 

.)١٢٠(ال تقطع الید الیمنى؛ لما فیه من فوات الشق
ذا قطــع حــسم وهــو أن یغلــي :عالحــسم بعــد القطــ.٣ ٕ وا

الزیـــت فـــإذا قطـــع غمـــس عـــضوه فـــي الزیـــت لتفـــسد أفـــواه 
روق لــئال ینــزف الــدم فیمــوت، وهــذا مــن بــاب التــداوي العــ

وممن اسـتحب ذلـك الـشافعي ،)١٢١(للمحافظة على النفس
.من أهل العلم)١٢٢(وأبو ثور وغیرهموأحمد 

وقد تكلم الفقهاء علـى عملیـة الحـسم بعـد القطـع بهـدف
المحافظة على حیاة المقطـوع وفقـا إلمكانـاتهم الطبیـة فـي 

شــهده العــالم مــن التقــدم فــي مجــال ذلــك الــزمن، وبعــد مــا 
الطــب، فــإن الواجــب علــى الدولــة اتخــاذ اإلجــراءات الطبیــة 
الممكنـــــة؛ لتنفیـــــذ الحـــــد والمحافظـــــة علـــــى حیـــــاة المحـــــدود؛
بحیث تتم عملیة القطع بأسهل ما توصل له الطـب تحـت 

.إشراف فریق طبي، ثم تتم معالجة المحدود

الفقهـاء اتفـق :بعـد إقامـة الحـدالسرقة تكرار جریمة .٤
علــى أن الــسارق إذا تكــررت منـــه الــسرقة قبــل أن یعاقـــب 

كمــــا ،یجــــب علیــــه الحــــد مــــرة واحــــدة فتقطــــع یــــده الیمنــــى
على أنه إذا سرق مرة فالواجب قطع یمینه من )١٢٣(اتفقوا

فـــــاقطعوا (مفـــــصل الكـــــف؛ لقـــــراءة عبـــــد اهللا بـــــن مـــــسعود 
، ولما روي عن أبي بكر الصدیق وعمـر رضـي )أیمانهما

یمینـــه إذا ســـرق الـــسارق فـــاقطعوا (: أنهمـــا قـــاالاهللا عنهمــا 
وال مخـــالف لهمـــا فـــي الـــصحابة، وألن الـــبطش ) مـــن الكـــوع

بها أقوى فكانت البدایة بها أردع، وألنها آلة الـسرقة فناسـب 
، ثـــم إذا ســـرق مـــرة ثانیـــة قطعـــت )١٢٤(عقوبتـــه بإعـــدام آلتهـــا

عـن ؛ لمـا روى أبـو هریـرة )١٢٥(رجله الیسرى من الكعب
إذا ســرق فــاقطعوا یــده ثــم : (قــال فــي الــسارقأنــهالنبــي 

، وألن قطع یدیـه یفـوت منفعـة )١٢٦()إن سرق فاقطعوا رجله
الجــنس فــال تبقــى لــه یــد یأكــل بهــا وال یتوضــأ وال یــستطیب 
وال یـــدفع عـــن نفـــسه فیـــصیر كالهالـــك، فكـــان قطـــع الرجـــل 

إذا ثبــت هــذا فإنــه الــذي ال یــشتمل علــى هــذه المفــسدة أولــى
ْ : لقـــول اهللا تعـــالىتقطـــع رجلـــه الیـــسرى مْ تَُقطَّـــعَ َأو یِه ـــِد َأْی

ُلُهم ُج الفٍ مِّنْ وََأرْ ، وألن قطع الیـسرى أرفـق ]٣٣:المائدة[ِخ
به ألنه یمكنه المشي على خشبة ولـو قطعـت رجلـه الیمنـى 

وتقطــع الرجــل مــن مفــصل الكعــب لــم یمكنــه المــشي بحــال،
، واختلفــوا فــي الواجــب علیــه)١٢٧(فــي قــول أكثــر أهــل العلــم

:إلى قولین) المرة الثالثة أو الرابعة(بعد ذلك إذا سرق 

وأبــو والحنابلــة فــي قــول)١٢٨(ذهــب الحنفیــة:القــول األول
بكــر وعمــر رضــي اهللا عنهمــا فــي روایــة عنهمــا والحــسن 

إلـــى أن )١٢٩(والـــشعبي والنخعـــي والزهـــري وحمـــاد والثـــوري
هما الید الیمنى والرجل الیـسرى، محل القطع طرفان َفَقْط 

بـــالحبس قطـــع بعـــد ذلـــك بـــل علیـــه الـــضمان والتعزیـــروال
:واستدلوا بما منهحتى یحدث توبة،

:اإلجماع وذلك من وجهین: أوالً 
ا فــــي : األول أن عمــــر وعلیــــا رضــــي اهللا عنهمــــا لــــم َیزِیــــَد

رَى وكــان ذلــك  ــلِ اْلُیــْس َنــى وَالرِّجْ ــِد اْلُیْم َی َقْطــِع علــى َقْطــِع اْل اْل
اَبِة  َح رٍ مـــن الـــصَّ ـــضَ حْ ـــا ِبَم َم ِه َلْی ـــرَ َع َك ـــُه َأْن ـــلْ َأنَّ َق ـــم ُیْن ول

ـا؛ فمـن ذلـك أن علیـا  اًع َم ـونَ إجْ ـرٌ َفَیُك ِك ْن أتـي بـسارق ُم
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 ١٢٨

فقطع یده، ثـم أتـي بـه فقطـع رجلـه ثـم أتـي بـه فقـال أقطـع 
ثم قال أقطـع ! ؟وبأي شيء یأكل! ؟یده بأي شيء یتمسح

نــي ألســتحیي اهللا قــال ثــم إعلــى أي شــيء یمــشي !؟رجلــه
. )١٣٠(ه السجنضربه وخلد

إذا كانت الید الیمنى مقطوعة فـال یعـدل إلـى الیـد :الثاني
الیـــسرى بإجمـــاع بـــل إلـــى الرجـــل الیـــسرى، ولـــو كـــان للیـــد 

.)١٣١(الیسرى مدخال في القطع لم یجز العدول عنها
:وجهینمن المعقول، وذلك:ثانیاً 

أن فــي قطــع الیــد الیــسرى تفویــت جــنس منفعــة مــن −
فعـة الـبطش، فكـان قطـع منافع النفس أصال وهي من

ـــنفس مـــن وجـــه، وكـــذا قطـــع  ـــد الیـــسرى إهالكـــا لل الی
.)١٣٢(الرجل الیمنى بعد قطع الرجل الیسرى

ـــدین لقطـــع الیـــسرى فـــي المـــرة − ـــو جـــاز قطـــع الی ـــه ل وألن
ــــة ألنهــــا آلــــة الــــبطش كــــالیمنى؛ نمــــا لــــم تقطــــع الثانی ٕ وا

للمفــسدة فــي قطعهــا ألن ذلــك بمنزلــة اإلهــالك فإنــه ال 
ال یغتــسل وال یأكــل وال یــبطش وهــذه یمكنــه أن یتوضــأ و 

المفـــسدة حاصـــلة بقطعهـــا فـــي المـــرة الثالثـــة فوجـــب أن 
.)١٣٣(یمنع قطعه كما منعه في المرة الثانیة

وأحمــــد )١٣٥(والــــشافعي)١٣٤(ذهــــب مالــــك:القــــول الثــــاني
وأبو ثـور وابـن المنـذر وهـو روایـة عـن أبـي )١٣٦(في روایة

إلـــى أن محـــل القطـــع)١٣٧(بكـــر وعمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا
؛  ِتیــبِ ْ ــُة علــى التَّر َبَع ْ َر ْ فتقطــع الیــد الیمنــى فــي األطــراف األ

ــــسرى فــــي الثانیــــة،  ــــى، ثــــم الرجــــل الی ــــد المــــرة األول ــــم الی ث
واســتدلوا الیـسرى فــي الثالثــة، ثــم الرجــل الیمنــى فــي الرابعــة،

:بما منه
ــاَلى)١ ــِه َتَع ِل ا: َقوْ َیُهَم ــِد ُق وَالــسَّارَِقُة َفــاْقَطُعوا َأْی وَالــسَّارِ

ــــدةالم[ ــــة]٣٨: ائ ــــدي اســــم جمــــع، : ، وجــــه الدالل أن األی
فما فوقهما جماعـة، إال أن الترتیـب فـي القطـع واالثنان 

وهــذا ال یخــرج الیــد الیــسرى مــن أن تكــون ثبــت بالــسنة،
.)١٣٨(محال للقطع

ـــن مـــسعود رد ـــراءة اب ـــدلیل بق ـــى هـــذا ال ـــة عل :الحنفی
ا َیُهَم ِد ْقـرََأ ذلـك مـن وَالَ ُیَظنُّ بمثلـه َأنْ َفاْقَطُعوا َأْی َی

هِ  ـــسِ ْف َقـــاِء َن ا مـــن رســـول اللَّـــهِ ،ِتْل اًع ـــَم ـــلْ َس ـــتْ ؛َب رََج َفَخ

ا  ــَذ ، وََهَك َتــابِ اْلَعزِیــزِ َهمِ اْلِك ــْب یرِ ِلُم ــسِ ــرََج التَّْف خْ ِقرَاَءتُــُه َم
بَّـاسٍ رضـي اللَّـُه عنهمـا فـي  وِيَ عن عبد اللَِّه بن َع رُ

ِلــــِه  اَقوْ َیُهَم ــــِد ــــا : قــــالَأنَّــــهُ َفــــاْقَطُعوا َأْی اَنُهَم َم َأْی
ـا اللَّـهُ  ُهَم َم یَم رَِح رَاِه ِْٕب َسنِ وَا وِيَ عن اْلَح ا رُ َذ َك ،)١٣٩()وََه

ــــد الیمنــــى هــــي محــــل  ــــى أن الی ــــة عل وهــــذا فیــــه دالل
.القطع فقط

عــن عبــد الــرحمن بــن القاســم عــن أبیــه أن رجــال مــن )٢
أهــــل الــــیمن أقطــــع الیــــد والرجــــل قــــدم علــــى أبــــي بكــــر 

الـــیمن ظلمـــه وكـــان فـــشكا إلیـــه أن عامـــلالـــصدیق
وأبیـــك مـــا لیلـــك یـــصلي مـــن اللیـــل فیقـــول أبـــو بكـــر 

بلیــل ســارق ثــم إنهــم افتقــدوا حلیــا ألســماء بنــت عمــیس 
فجعـــــل الرجـــــل رضـــــي اهللا عنهـــــا امـــــرأة أبـــــي بكـــــر 

یطــوف معهــم ویقــول اللهــم علیــك بمــن بیــت أهــل هــذا 
ن األقطــع  ٕ البیــت الــصالح فوجــدوا الحلــي عنــد صــائغ وا

طــع أو شــهد علیــه فــأمر بــه أبـــو جــاء بــه فــاعترف األق
واهللا فقطعــت یــده الیـــسرى وقــال أبــو بكـــر بكــر 

.)١٤٠(لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته
إن : (قـــال فـــي الـــسارقأن النبـــي عـــن أبـــي هریـــرة ) ٣

ســــرق فــــاقطعوا یــــده ثــــم إن ســــرق فــــاقطعوا رجلــــه ثــــم إن 
. )١٤١()سرق فاقطعوا یده ثم إن سرق فاقطعوا رجله

تقطـــع قـــودا فجــــاز قطعهـــا فـــي الــــسرقة وألن الیـــسار )٤
.كالیمنى

الــرأي الــراجح فــي المــسألة الــسابقة هــو قــول الحنفیـــة
:لعدة اعتبارات هي

أن هـذا یتماشـى مـع رحمـة اإلسـالم وعدالتـه فـي الجمـع . ١
بــــین حــــق اهللا تعــــالى المتمثــــل بتنفیــــذ العقوبــــة؛ صــــیانة 
للمجتمع من الفساد، وحق العبد المتمثـل بعـدم إهالكـه، 
والقــول بــأن محــل القطــع فیــه إهــالك للــنفس اإلنــسانیة؛ 

.إذ كیف یعیش من بترت أطرافه األربعة
مــن أن فـي العقوبــة التعزیریــة التــي یمكـن التــدرج بهــا .٢

حیـــث الخفـــة والـــشدة مـــا یكفــــي لـــردع مـــن هـــذا حالــــه،
والقاضي مفوض في اختیار العقوبة التي تناسب

.المجرم ولیس مقیدا في عقوبة بعینها
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ا استدل به الجمهور من قـراءة ابـن مـسعود أن م.٣

الیمنىالیدوجوب قطعإال علىلیس فیه داللة
.في السرقة، وهذا ال یخالف فیه الحنفیة

أن مــا اســتدل بــه الجمهــور مــن حــدیث ســارق حلــي .٤
طَّـــِأ عــــن (بمـــا روى مـــردودأســـماء  وَ ـــرِيُّ فـــي اْلُم الزُّْه

ــ َة رضــي اللَّــُه عنهــا أنهــا قالــت َلمَّ ــَش اِئ ا كــان الــذي َع
َنا أبـو  یُِّد َنى َفَقَطَع َس ُیْم َیِد اْل اَء َأْقَطَع اْل َم ِليَّ َأْس َق ُح رَ َس

ـرٍ  َطــَع َبْك ــونَ َأْق ـرُ َأنْ َیُك ِك اَنــتْ تُْن َك رَى وَ َلــُه اْلُیـْس رِجْ
لِ  .)١٤٢()اْلَیِد وَالرِّجْ

إن ســرق فــاقطعوا یــده ثــم (الحــدیث الــذي اســتدلوا بــه .٥
رق فـاقطعوا یـده ثـم إن سرق فاقطعوا رجلـه ثـم إن سـ

حــدیث ضــعیف ال یــصلح )إن ســرق فــاقطعوا رجلــه
.لالستدالل

یتبین مما سبق أن الجمـع بـین حـق اهللا وحـق العبـد 
ضــروري وحــتم الزم عنــد تنفیــذ الحــد طالمــا كــان ممكنــا، 
أمــا إذا وقــع تعــارض بــین الحقــین فیقــدم حــق العبــد؛ حیــث 

مــل والنفـــساء، وجــدنا امتنــاع تنفیــذ الحــد علــى المــریض والحا
ـــــي الحـــــر والبـــــرد الـــــشدیدین، وكـــــذا تخفیـــــف الحـــــد علـــــى  وف
المــــریض مرضــــا ال یرجــــى بــــرؤه، واتخــــاذ االحتیاطــــات بعــــد 
قطـع الــسارق حتــى ال ینــزف دمـه فیمــوت، وعــدم جــواز قطــع 
الیـــد الیمنـــى إال إذا كانـــت األخـــرى صـــحیحة یمكـــن االنتفـــاع 

عنــد ، وكــذا امتنــاع قطــع الیــد الیــسرى والرجــل الیمنــى...بهــا
تكــرار الــسرقة والتحــول إلــى العقوبــة التعزیریــة حتــى ال تفــوت 

.منفعة عضو كامل وال منفعة شق كامل

 :

:
اتفــــق الفقهــــاء علــــى أن حــــد القــــذف فیــــه حقــــان هللا 
تعــالى ولآلدمــي، لكــنهم اختلفــوا فــي غلبــة الحــق فیــه هــل 

؟هي هللا تعالى أو لآلدمي
إلــى)١٤٤(والحنابلــة فــي قــول)١٤٣(ذهــب الحنفیــة:القــول األول

:أن حق اهللا تعالى هو الغالب في حد القذف، واستدلوا بـ

فــسادها إلــى العامــة ومنفعــة الجــزاء جنایــة یرجــع ِ لكــ-١
هللا علیها كذلك كان الجزاء الواجـب بهـا حقـا خالـصا 

بإســـقاط العبـــد، ؛ تأكیـــدا للنفـــع والـــدفع كـــیال یـــسقط
واشـتراط الـدعوى ،وهذا المعنى موجود في حد القـذف

مــــن المقــــذوف إلقامـــــة الحــــد ال ینفـــــي كونــــه حقـــــا هللا 
والـــدعوى مـــن تعـــالى كحـــد الـــسرقة خـــالص حـــق اهللا

.المسروق منه شرط إلقامته
ــُذوفَ أمــا اشــتراط الــدعوى إلقامــة حــد القــذف؛ فــألن ْق اْلَم

ًا وغ ر فَ َظــــاِه ــــاِذ ــــبُ اْلَق ِه ُیطَاِل ــــسِ ــــارِ عــــن َنْف ــــا لِْلَع ْفًع ــــا َد الب
دِّ  ِْع اْلَح ر ْقصُوُد من َش صُُل ما هو اْلَم .)١٤٥(َفَیحْ

حقــوق العبــاد تجــب بطریــق المماثلــة وال مماثلــة بــین -٢
الحــــد والقــــذف ال صــــورة وال معنــــى فــــال یكــــون حقــــا 

ـــــه لآلدمـــــي، ـــــر فی ـــــال یعتب وأمـــــا حـــــق اهللا ســـــبحانه ف
.المماثلة كونه یجب جزاء للفعل

منعقد علـى أن والیـة اسـتیفائه لإلمـام، وأنـه اإلجماع-٣
یتنــصف بـــرق القــاذف، وهـــذا شــأن حـــق اهللا تعـــالى؛ 
ألنه یجب جزاء للفعل، والجزاء یـزداد بزیـادة الجنایـة 
وینـــتقص بنقـــصانها، والجنایـــة تتكامـــل بتكامـــل حـــال 

،الجـــاني، وتـــنقص بنقـــصان حالـــه، فأمـــا حـــق العبـــد
تالف حـال فإنه یجب بمقابلـة المحـل وال یختلـف بـاخ

.الجاني
أنــه یجــري فیــه التــداخل؛ فلــو قــذف شخــصا أو أشخاصــا - ٤

.)١٤٦(قبل إقامة الحد علیه لوجب علیه حد واحد

ـــــــاني ) ١٤٨(الـــــــشافعیةو )١٤٧(المالكیـــــــةذهـــــــب:القـــــــول الث

ــــة ــــي روای ــــصحیح مــــن ) ١٤٩(وأبــــو یوســــف ف ــــي ال وأحمــــد ف
إلـى أن حــق العبـد هــو الغالـب فــي حـد القــذف ) ١٥٠(مذهبـه

:)١٥١(واستدلوا بـ
یكــونأنأحــدكمأیعجــز: (قــالروى أن النبــى مــا . ١

تـوهبــإنــياللهــمقــالأصــبحإذاكــانضمــضمكــأبي
حیــث تــصدق بعرضــه وال ،)١٥٢()لــكوعرضــينفــسي

.تصح الصدقة إال بحق من حقوق العبد
سـبب وجـوب هــذا الحـد هــو القـذف، والقــذف جنایـة علــى .٢

اصـَأنَّ اْلِقصَ كماحقهالمقذوف الذي هوعرض
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َطِأ في اْلعَ  ِد أو الدَِّیُة في اْلَخ .حقهْم
نــه یــشترط فیــه الــدعوى، والــدعوى إنمــا تــشترط فــي أ.٣

حق العبد، إال أنه لم یفـوض اسـتیفاؤه إلـى المقـذوف 
ألجــــــل التهمـــــــة؛ وذلــــــك أن ضـــــــرب القــــــذف أخـــــــف 
الضربات في الـشرع فلـو تـولى اسـتیفاءه فربمـا أقامـه 
ــــشدة لمــــا لحقــــه مــــن الغــــیظ، ففــــوض  ــــى وجــــه ال عل

.للتهمةالإلمام دفعاستیفاؤه 
ذهــب الظاهریــة وابــن أبــي لیلــى إلــى أن حــد: القــول الثالــث

: واستدلوا بـ،)١٥٣(القذف خالص هللا تعالى 
َة رضــي اهللا عنهــا قالــت.١ اِئــَش رِي :عــن َع ــْذ َل ُع ــزَ ــا َن َلمَّ

تَـــقـــام النبـــي  اكَ وَ ـــرِ فــــذكر َذ َب ْن ِنــــي العلــــى اْلِم َتْع
ـــ َب ْن ِم َل مـــن اْل ـــزَ ـــرْآنَ فلمـــا َن ُق ـــرَْأِة اْل َلْینِ وَاْلَم ـــالرَُّج ـــرَ ِب رِ َأَم

دَُّهمْ  رُِبوا َح .)١٥٤(َفضُ
أقــــام الحــــد علــــى قــــذف أن النبــــي :وجــــه الداللــــة

ولــو كــان عائــشة رضــي اهللا عنهــا دون طلــب منهــا،
أرحــــم الخلــــق العفــــو جــــائزا لمــــا تباطــــأ فیــــه وهــــو 

.وأكثرهم عفوا، فصح أنه ال مدخل للعفو فیه
الفقهاء متفقـون علـى أنـه ال یجـوز للمـسروق منـه العفـو . ٢

عـــن الـــسارق وال لـــزوج أو ولـــي المزنـــي بهـــا العفـــو عـــن 
، وكــذا األمــر فــي الحرابــة، بعــد الرفــع إلــى اإلمــامالزانــي

فــالتفریق بـــین هـــذه الحـــدود وحـــد القـــذف تحكـــم ال دلیـــل 
. )١٥٥(علیه من كتاب أو سنة أو إجماع

لقــذف عقوبــة حدیـــة، اإلجمــاع منعقــد علــى أن عقوبــة ا. ٣
.وما كان كذلك من العقوبات فال مدخل للعفو فیه

الــرأي الـــراجح فـــي هـــذه المــسألة هـــو قـــول الـــشافعیة 
ومــــن وافقهــــم بــــأن الحــــق الغالــــب فــــي حــــد القــــذف للعبــــد، 
وكون الحد یتنصف بالرق ووالیة استیفائه لإلمـام ال ینفـي 

ة الحــد أن یكــون الحــق الغالــب للعبــد، ألن الغایــة مــن إقامــ
وهي شفاء الغیظ وسـكون الـنفس تتحقـق بـذلك، وقـد سـبق 
البیــان بــأن حــق اهللا تعــالى ال یــشترط فیــه الــدعوى، وهــذا 
لیس موجودا في حد القذف، فال تصح إقامته وال الشهادة 

ـــدعوى طلـــب إقامتـــه،  ـــه إال أن یتقـــدم المقـــذوف ب وبنـــاء فی
التـــي علـــى ذلـــك یعـــرف القـــول الـــراجح فـــي المـــسائل الفقهیـــة

.ختلف فیها الفقهاء بسبب الحق الغالب في حد القذفا

وبنـــاء علـــى الحـــق الغالـــب فـــي حـــد القـــذف اختلـــف 
:الفقهاء في مسائل، منها

:من یملك الخصومة:أوالً 
علـى أن المقـذوف إن كـان حیـا وقــت ) ١٥٦(اتفـق الفقهـاء−

ــــره، ولــــیس  ــــك الخــــصومة دون غی الخــــصومة فإنــــه یمل
ن  ٕ كــان ولــده أو والــده، ألحــد ســواه أن یخاصــم حتــى وا

ــــك ألن  ــــا؛ وذل ــــذوف حاضــــرا أو غائب وســــواء كــــان المق
العار یلحقـه فكـان حـق الخـصومة لـه، وألنـه حـق یثبـت 

.)١٥٧(للتشفي فال یقوم فیه غیر المستحق مقامه
ـــا ) ١٥٨(اتفـــق الفقهـــاءكمـــا − یًِّت علـــى أن المقـــذوف إذا كـــان َم

َأنْ مــــــن األصــــــول والفــــــروع لورثتــــــهعنــــــد القــــــذف فــــــإن 
اصــ ؛مواُیَخ فِ فَ فــي اْلَقــْذ فِ اْلَقــاِذ ــى اْلَقــْذ َن ْع َنَّ َم هــو و - ألِ

ــــُذوفِ  ْق ــــارِ ِباْلَم ــــاُق اْلَع ،راجــــع- إْلَح ــــوِلِه ــــِه وَُأصُ وِع إَلــــى ُفرُ
مْ  ِه ُفسِ ْفِع اْلَعارِ عن َأْن ِة ِلَد صُوَم قُّ اْلُخ .َفَیثُْبتُ لهم َح

لكـــنهم اختلفـــوا إذا كـــان المقـــذوف حیـــا وقـــت القـــذف −
یـورث الحـد أو بعـدها، فهـل ثم مـات قبـل الخـصومة 

یسقط؟أو 
إلــى أن الحــد ال یــورث، )١٥٩(ذهــب الحنفیــة: القــول األول

.بموت المقذوفوبالتالي فإنه یسقط
جمهــور الفقهــاء مــن المالكیــة والــشافعیةذهــب : القــول الثــاني

إلى أن الحد یستوفى في هذه الحالة، وذلـك )١٦٠(والحنابلة
كان حقا للعبد فهـو بناء على أن الحق الغالب للعبد، وما

.یورث بعد موته

، ومعنــــى ذلــــك هــــل یــــشترط التوكیــــل باالســــتیفاء: ثانیــــاً 
ن الحـد أحضور المقذوف بنفسه لجواز استیفاء الحـد، أو 

؟یستوفى بحضور الوكیل
ال یجــوز التوكیــلإلــى أنــه ) ١٦١(الحنفیــةذهــب :القــول األول

؛ َألنَّ حد القذف بـل ال بـد مـن حـضور المقـذوفستیفاء با
َهِة  ـــِتیَفاٌء مـــع الـــشُّْب ِه اْس ـــسِ ْف ـــلِ ِبَن كِّ وَ ـــِة اْلُم َب ْی ـــَد َغ ْن ـــِتیَفاَء ِع ْس االِ
ــــِه  ِف فَ فــــي َقْذ ــــاِذ َق دََّق اْل ــــرًا َلــــصَ اضِ ــــوَازِ َأنَّــــُه لــــو كــــان َح ِلَج

َفى مع الشُُّبَهاتِ  َتوْ وُد الَ ُتْس ُد .وَاْلُح
، وهــو باســتیفاء حــد القــذفیجــوز التوكیــل :القــول الثــاني
.)١٦٢(قول الجمهور
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:مطالبة المقذوف: ثالثاً 
اختلــــف الفقهــــاء فــــي أنــــه هــــل یــــشترط إلقامــــة حــــد 

؟القذف مطالبة المقذوف
ــــول األول )١٦٣(ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفیــــة:الق

ـــــــــة ـــــــــشافعیو )١٦٤(والمالكی ـــــــــةو )١٦٥(ةال ـــــــــورالحنابل ـــــــــو ث وأب
حـد مطالبة المقذوف شرط إلقامـة إلى أن )١٦٦(واألوزاعي

فلــــو مة الطلــــب إلــــى إقامــــة الحــــد؛، وتعتبــــر اســــتداالقــــذف
:واستدلوا بـطلب ثم عفا عن الحد سقط،

.)١٦٧()...تعافوا الحدود فیما بینكم(:قوله .١
بَّــاسٍ ابــنعــن.٢ لَ َأنَّ عنهمــااهللارضــيَع ــالَ ــبــنِه یَّ ةَ ـُأَم

رََأتَـــَقـــَذفَ  ـــدَ هُ ـاْم ْن اءَ بـــنِبـــَشرِیكِ النبـــيِع َم ـــحْ فقـــالَس
دٌّ أواْلَبیَِّنةُ (:النبي .)١٦٨()َظْهرِكَ فيَح

حــد القــذف واجــب للمقــذوف لمــا انتهــك مــن عرضــه .٣
حـــق لـــه ال یـــستوفى قبـــل طلبـــه كـــسائر بقذفـــه، فهـــو

.)١٦٩(حقوقه
ـــال الحـــسن :القـــول الثـــاني ـــى ق ـــي لیل وأصـــحاب وابـــن أب

ن لــــم یطالــــب ) ١٧١(والظاهریــــة)١٧٠(الــــرأي ٕ یحــــده اإلمــــام وا
.المقذوف؛ كونه حقا خالصا هللا تعالى

ال یـصحاألول لـى ذلـك أنـه بنـاء علـى القـول ي عبنوین
ـــد  ـــى القـــذف إال أن یكـــون المقـــذوف ق ـــشهادة عل التقـــدم بال
تقــدم بــدعوى إلقامــة الحــد، وعلــى القــول الثــاني یــصح التقــدم 

.بالشهادة حسبة دون دعوى

:وـالعف: رابعاً 
علـــى صـــحة العفـــو عـــن الحـــدود )١٧٢(اتفـــق الفقهـــاء

تعـافوا الحـدود فیمـا (: دیثكلها قبـل الرفـع إلـى اإلمـام؛ لحـ
.)١٧٣()بینكم

لكنهم اختلفوا في سـقوط حـد القـذف بعفـو المقـذوف 
:إلى قولینبعد الرفع إلى اإلمام

)١٧٥(ومالـــك فـــي قـــول)١٧٤(قـــال أبـــو حنیفـــة:القـــول األول

ال یـــــصح العفـــــو أي ال یـــــسقط )١٧٦(والثـــــوري واألوزاعـــــي
.؛ ألن الحد حق هللا تعالى فال یملك أحد إسقاطهالحد

: قـال عنـه ابـن رشـدمالـك فـي قـولوذهـب :القول الثاني
إلـــى أنـــه )١٧٩(وأحمـــد) ١٧٨(والـــشافعي،)١٧٧("وهـــو األظهـــر"

ـــسقط الحـــد، ـــالي ی ـــو وبالت فهـــو حـــق للمقـــذوف یـــصح العف
وبنــاء علــى یــستوفى إذا طالــب بــه ویــسقط إذا عفــا عنــه،

ذلك إذا حـصل العفـو قبـل التبلیـغ فـال یجـوز رفـع الـدعوى 
، إال أن )١٨٠(فـــي الـــشكوى بــــالعفولـــسقوط حـــق المقـــذوف 

ــــــدوا جــــــواز العفــــــو بعــــــد الحكــــــم بمــــــا إذا أراد  ــــــة قی المالكی
:واستدلوا بـالمقذوف الستر على نفسه فقط؛

،)١٨١(حـــدیث أبـــي ضمـــضم حیـــث تـــصدق بعرضـــه -١
.والتصدق بالعرض ال یكون إال بالعفو عما یجب له

ـــــه العفـــــو -٢ ـــــه باتفـــــاق فكـــــان ل ـــــستوفى إال بمطالبت ال ی
.)١٨٢(كالقصاص

ن المقـــذوف إذا صـــدقه فیمـــا قذفـــه بـــه ســـقط عنـــه وأل-٣
.)١٨٣(الحد

والسبب في اختالفهم هـل هـو حـق هللا أو حـق لآلدمیـین 
فمــن قــال حــق هللا لــم یجــز العفــو كالزنــا أو حــق لكلیهمــا؛

ومـــن قـــال حـــق لآلدمیـــین أجـــاز العفـــو ومـــن قـــال لكلیهمـــا 
وغلــــب حــــق اإلمــــام إذا وصــــل إلیــــه قــــال بــــالفرق بــــین أن 

.)١٨٤(أو ال یصلیصل اإلمام

:التوبة: خامساً 
مــن فائــدة الخــالف أن حــد القــذف إن كــان حقــا هللا 
تعـــالى نفعـــت القـــاذف التوبـــة فیمـــا بینـــه وبـــین اهللا تعـــالى، 
ن كــان حقــا لآلدمــي لــم تنفــع القــاذف التوبــة حتــى یحللــه  ٕ وا

.)١٨٥(المقذوف

:التداخل: سادساً 
لخالــصة إذا اجتمــع حــد القــذف مــع غیــره مــن الحــدود ا

هللا تعـالى أو لآلدمـي، فقـد اختلـف الفقهـاء فـي تـداخل الحــدود 
وترتیــب اســتیفائها بنــاء علــى الحــق الغالــب فــي حــد القــذف، 

.وسیأتي الكالم على هذه المسألة في المطلب اآلتي

 :

:
اجتمعت علـى العبـد حـدود؛ فإمـا أن تكـون خالـصةإذا 

هللا تعــالى، أو حــق اهللا فیهــا غالــب، أو خالــصة لآلدمــي، 
أو حـــق العبـــد غالـــب، وهـــذه الحـــدود قطعـــا ســـتختلف مـــن 
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حیــــث الــــشدة والخفــــة، فمــــا أثــــر ذلــــك فــــي ســــقوط بعــــض 
؟ العقوبات وتداخلها

إذا اجتمعت على مكلـف عقوبـات متعـددة، فـال یخلـو
:ن ثالثة أقسامالحال م

ــى العبــد حــدود خالــصة هللا :القــسم األول أن تجتمــع عل
:تعالى

ــا)١٨٦(اتفــق الفقهــاء: أوالً  علــى أن مــا یوجــب الحــد مــن الزن
والسرقة والقذف وشـرب الخمـر إذا تكـرر قبـل إقامـة 

إذا كانـت واحدٌ الحد وكان من جنس واحد أجزأ حدٌّ 
عـالى؛ أو كان الغالب فیها حق اهللا ت،حقا هللا تعالى

كأن یسرق مرات أو یزني مرات فالواجـب علیـه حـدٌّ 
ــــرُ  ـــدِّ هــــو الزَّجْ ــــِة اْلَح وَد مـــن إَقاَم ــــصُ ْق َنَّ اْلَم واحـــد؛ ألِ

د دٍّ وَاِح ُل ِبَح صُ .وهو َیحْ
اتفق الفقهاء على أن الجاني إن ارتكب جریمة مـن :ثانیاً 

جــــرائم الحــــدود فــــأقیم علیــــه الحــــد، ثــــم حــــدثت منــــه 
؛ ألنــه تبــین أن المقــصود اجنایــة أخــرى ففیهــا حــده

؛ كـــأن یـــسرق حـــصللــم ی-وهـــو الزجـــر-مــن الحـــد
فیقــام علیــه الحــد، ثــم یــسرق مــرة أخــرى فیقــام علیــه 

.)١٨٧(الحد أیضا
اتفـق الفقهـاء علـى أن الحـدود الخالـصة هللا تعـالى إذا : ثالثاً 

ـــة ـــیس فیهـــا ،اجتمعـــت وكانـــت مـــن أجنـــاس مختلف ول
رب فــإن قتــل كــأن تجتمــع جــرائم الــسرقة والزنــى والــش

یخیـر اإلمـام )١٨٨(الواجب إقامتها كلها، وعند الحنفیة
ــــــدأ فیمــــــا  ــــــه،یب ــــــم ب ــــــالقطع ث ــــــدأ ب ــــــة یب ــــــد المالكی وعن
یبــــدأ )١٩١(والحنابلـــة) ١٩٠(، وعنـــد الـــشافعیة)١٨٩(الجلـــد

، لكــن إن أقامهـــا )١٩٢(وجوبــابــاألخف ثــم الــذي یلیــه
مـــن غیـــر ترتیـــب جـــاز، وال یـــوالي بـــین هـــذه الحـــدود 

.لئال یفضي إلى تلف المحدود
ـــل أن یـــسرق ویزنـــي وهـــو وأمـــا إن كـــان فیهـــا - ـــل مث قت

محـصن ویــشرب الخمـر ویقتــل فــي المحاربـة، فقــد اختلــف 
:قولینإلىالفقهاء في حكمه 

الحنابلــةو )١٩٤(یــةمالكالو )١٩٣(ذهــب الحنفیــة:القــول األول
ــــول  ــــن مــــسعود وهــــو ق ــــشعبي والنخعــــي اب وعطــــاء وال

قتــــل الواجـــب فــــي حقـــه الإلــــى أن )١٩٥(واألوزاعـــي وحمـــاد
ذا اجتمــع مــا یوجــب القتــل  ٕ فقــط، وتــسقط ســائر الحــدود، وا
لحق اهللا تعالى، ومـا یوجبـه لحـق اآلدمـي قـدم القتـل لحـق 

:اآلدمي وسقط ما سواه، واستدلوا بـ
حــداناجتمــعإذا:قــالبــن مــسعود عــن عبــد اهللا .١

.)١٩٦(اآلخرعلىالقتلأتىالقتلأحدهما
فإنــــه القیــــاس علــــى المحــــارب إذا قتــــل وأخــــذ المــــال .٢

.یكتفى بقتله وال یقطع
ومــع القتــل ال وألن هــذه الحــدود تــراد لمجــرد الزجــر،.٣

ویفـــارق حاجـــة إلـــى زجـــره وال فائـــدة فیـــه فـــال یـــشرع،
القـــــصاص فـــــإن فیـــــه غـــــرض التـــــشفي واالنتقـــــام وال 

.)١٩٧(یقصد منه مجرد الزجر
وبنـــاء علـــى هـــذا القـــول إذا وجـــد مـــا یوجـــب الـــرجم 

للــردة أو لتــرك الــصالة فینبغــي والقتــل للمحاربــة أو القتــل
أن یقتــل للمحاربــة ویــسقط الــرجم ألن فــي القتــل للمحاربــة 

.حق آدمي في القصاص وحق اآلدمي یجب تقدیمه
إلــى أن حــدود )١٩٨(الــشافعيذهــب اإلمــام:القــول الثــاني

اهللا تعــــالى إن اجتمعــــت وكــــان القتــــل بینهــــا فــــإن الواجــــب 
تـل وجـب مـع ألن ما وجب مـع غیـر القاستیفاؤها جمیعا؛ 

.القتل كقطع الید قصاصا

:أن تجتمع على العبد حدود خالصة لآلدمي: القسم الثاني
الجـــرائم التـــي وجبـــت عقوباتهـــا لحـــق اآلدمـــي إذا تعـــددت- 

وتعدد المستحقون فقد اختلف الفقهـاء فـي جریـان التـداخل 
:قولینإلى فیها 

إذا اجتمعـت الحـدود، وكانـت لآلدمـي فإنهــا :القـول األول
داخل؛ بحیث یدخل مـا دون القتـل فـي القتـل، وهـو قـول تت

إذا اجتمـــــع : احتجاجـــــا بقـــــول ابـــــن مـــــسعود،)١٩٩(الحنفیـــــة
وقیاســــا علــــى ،حــــدان أحــــدهما القتــــل أحــــاط القتــــل بــــذلك

.الحدود الخالصة هللا تعالى
أنهـا ال تتـداخل، ویثبـت لكـل مـنهم اسـتیفاء :القول الثاني

، ثم یقطع، ثـم حقه، ویبدأ باألخف منها؛ فیحد للقذف أوال
)٢٠١(والـــــــــــــشافعیة)٢٠٠(یقتـــــــــــــل، وهـــــــــــــو قـــــــــــــول المالكیـــــــــــــة

؛ ألنهــــا حقــــوق لآلدمیــــین أمكــــن اســــتیفاؤها )٢٠٢(والحنابلــــة
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فوجب كـسائر حقـوقهم، وفـارق حـق اهللا تعـالى فإنـه مبنـي 
.على المسامحة

أن تجتمع الحـدود التـي هللا تعـالى وحـدود : القسم الثالث
:اآلدمیین، فال یخلو الحال من ثالثة أقسام

إن كــــان فــــي هــــذه الحــــدود قتــــل عنــــد اجتماعهــــا فــــإن −
حـــدود اهللا تعـــالى تـــدخل فـــي القتـــل ســـواء كـــان القتـــل 
واجبا حقا هللا تعـالى كـالرجم فـي الزنـا والقتـل للمحاربـة 

أو حقــــا آلدمــــي كالقــــصاص، وأمــــا حقــــوق أو الــــردة،
ــــا هللا  اآلدمــــي فتــــستوفى كلهــــا، ثــــم إن كــــان القتــــل حق

والیــة ألنــه ال بــد مــن تعــالى اســتوفیت الحقــوق كلهــا مت
ن كان القتـل حقـا  ٕ فوات نفسه فال فائدة في التأخیر، وا
آلدمــــــي ال یــــــستوفى الثــــــاني حتــــــى یبــــــرأ مــــــن األول؛ 

أحـدهما أن المـواالة بینهمـا یحتمـل أن تفـوت :لوجهین
نفسه قبل القـصاص فیفـوت حـق اآلدمـي، والثـاني أن 
العفــــو جــــائز فتــــأخیره یحتمــــل أن یعفــــو الــــولي فیحیــــا 

.)٢٠٣(لقتل حقا هللا سبحانهبخالف ا
قتــل قــال أبـــو إن اجتمعــت هــذه الحــدود ولــیس فیهــا−

ــــشافعي وأحمــــد ا تــــستوفى كلهــــا ألنهــــ)٢٠٤(حنیفــــة وال
المحـل فلــم اال یفـوت بهـ،أجنـاس مختلفــةمـن حـدود 
كحـــد الزنـــا والــــشرب؛ فعلـــى هـــذا یبـــدأ بحــــد تتـــداخل

ـــا  القـــذف ألنـــه اجتمـــع فیـــه معنیـــان خفتـــه وكونـــه حق
ذا قلنــا حــد الــشرب أربعــون فإنــه إال إ،آلدمــي شــحیح

وأیهمــا قــدم فــاآلخر ،ثــم بحــد القــذفیبــدأ بــه لخفتــه،
ثـــــــم ثـــــــم بحـــــــد الزنـــــــا فإنـــــــه ال إتـــــــالف فیـــــــه،یلیـــــــه،

وعــن مالـــك أن حــدي الــشرب والقـــذف ،)٢٠٥(بــالقطع
.)٢٠٦(یتداخالن الستوائهما فهما كالقتلین والقطعین

إن اتفــق الحقــان فــي محــل واحــد وكــان یترتــب علــى −
العقوبات تفویت المحل؛ كأن یجتمع على تنفیذ أحد 

قــدم القــصاص لتأكــد حــق ،مكلـف الــرجم والقــصاص
ن اجتمــــــع القتــــــل للقتــــــل فــــــي المحاربــــــة  ٕ اآلدمــــــي، وا
والقــصاص بــدىء بأســبقهما ألن القتــل فــي المحاربــة 
فیــه حــق آلدمــي أیــضا فیقــدم أســبقهما، وهــذا مــذهب 

.)٢٠٧(جمهور الفقهاء

ــــــات بعــــــضها لحــــــق و  ــــــت عقوب ذا وجب ٕ اهللا تعــــــالى، ا
وبعــضها اآلخــر لحــق العبــد قــدم حــق العبــد فــي االســتیفاء 

لتأكــد حــق العبــد، وألن حقــوق العبــد ؛)٢٠٨(باتفــاق الفقهــاء
ـــــة علـــــى المـــــشاحة وحقـــــوق اهللا تعـــــالى مبنیـــــة علـــــى  مبنی

.التساهل والمسامحة

:
الحمـــــد هللا رب العـــــالمین، والـــــصالة والـــــسالم علـــــى 

ن، وعلــــى آلــــه وصــــحابته الغــــر أشــــرف األنبیــــاء والمرســــلی
ــــإني بعــــد أن ســــطرت صــــفحات هــــذا  ــــامین، وبعــــد؛ ف المی
البحــث أســجل فــي خاتمتــه أهــم النتــائج والتوصــیات التــي 

:توصلت إلیها
:جـالنتائ: أوالً 
الحقــوق التــي شــرعت األحكــام لحفظهــا منقــسمة إلــى )١

ذا  ٕ قـــــسمین رئیـــــسیین همـــــا حـــــق اهللا وحـــــق العبـــــد، وا
همـا قـسمان آخـران همـا اجتمع هذان الحقان تفرع عن

ما كان حـق اهللا فیـه غالبـا، ومـا كـان حـق العبـد فیـه 
غالبــــا، والمقــــصود بهــــذه الحقــــوق جمیعهــــا مــــصلحة 
العبـــــاد ال غیـــــر عـــــاجال وآجـــــال؛ إذ الـــــشریعة معللـــــة 

.بمصالح العباد
وســـیلة التمییـــز بـــین األحكـــام مـــن حیـــث الحـــق فیهـــا )٢

أهــو هللا تعــالى أم للعبــد إنمــا یكــون بنــاء علــى جــواز
ــــه أو عــــدم جــــوازه مــــن حیــــث؛  ــــسان فی ــــصرف اإلن ت
اإلســـقاط والعفـــو والـــصلح وغیـــره؛ فـــالحق الـــذي أذن 
اهللا تعالى لعباده بإسقاطه أو التصرف فیه تغییـرا أو 
تبدیال فهو حق من حقوقهم، وما لم یكن كذلك فهـو 

.حق هللا سبحانه تتعلق به مصلحة الخلق
لیـه آثـار تقسیم الحقوق إلى حق اهللا وحق العبـد یترتـب ع) ٣

أهمهـا الجـزاء؛ فهـو یختلــف بـاختالف هـذه الحقـوق؛ فهــو 
علــى اإلخــالل بحــق اهللا تعــالى عقوبــة عامــة تتعلــق بهــا 
مـــــصلحة المجتمـــــع؛ بینمـــــا جـــــزاء اإلخـــــالل بحـــــق الفـــــرد 
عقوبــة خاصــة، ثــم ینبنــي علــى ذلــك جملــة مــن األحكــام 
المتعلقــــــة بــــــالعفو والــــــصلح واإلبــــــراء والتــــــوارث وتــــــداخل 

ثباتهاالعقوبات واستی ٕ .فائها وا

mailto:k@L


.................................................................................... 

 ١٣٤

ن فـــي مـــسائل الحـــدود یتمثـــل تقـــسیم الحـــق لـــه أثـــر بـــیّ ) ٤
بــالعفو والتنفیــذ وتــداخل الحــدود وأولویــة تنفیــذها، كمــا 
ـــین  ـــر واضـــح فـــي حـــد القـــذف؛ للخـــالف ب ـــه أث كـــان ل

الفقهاء في الحق الغالب فیه أهو هللا تعالى أم للعبد؟
:التوصیات: ثانیاً 

وبیـــان أثرهمـــا أوصـــي بدراســـة حـــق اهللا وحـــق العبـــد
لـه في الفقه اإلسالمي، لما للموضوع من أهمیة بالغة؛ إذ 

تطبیقــــات فــــي أبــــواب الفقــــه المختلفــــة مــــن العبــــادات واألحــــوال
.الشخصیة والمعامالت

:

-٦٣٠(، محمد بن مكرم اإلفریقـي المـصري، ابن منظور)١(
دار ، بیــروت، لــسان العــرب، )م١٣١١-١٢٣٣/ه٧١١

.٤٩ص، ١٠ج، )١ط(، صادر
ــــا، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر، الــــرازي)٢( ر مخت

، ١ط، م١٩٩٦-ه١٤١٧، عمـان، دار عمـار، الصحاح
.٦٢ص

الفقه اإلسالمي في ثوبه الجدیـد، مصطفى أحمـد، الزرقا)٣(
ــــي الفقــــه – ــــة ف ــــزام العام ــــة االلت ــــى نظری ــــدخل إل الم

، م٢٠٠٠-ه١٣٨٤، دمـشق، مطبعـة طـربین، اإلسالمي
.١٠ص، ٣ج

، الحق ومدى سلطان الدولـة فـي تقییـده، فتحـي، الدریني)٤(
.١٩٢ص، ٣ط، م١٩٨٤-ه١٤٠٤، سسة الرسالةمؤ 

ـــه اإلســـالميمحمـــد یوســـف، موســـى، )٥( ، مـــدخل لدراســـة الفق
نظـام المعـامالت فیــه، مـصر، مطــابع دار الكتـاب العربــي، 

، النجــــــــــــــار، عبــــــــــــــد اهللا ٢١١ص، ٣م، ط١٩٥٨/ه١٣٧٧
دراسـة –تعریف الحق ومعیـار تـصنیف الحقـوقمتروك، 

ــــانون ــــشریعة والق ــــة فــــي ال رة، دار النهــــضة ، القــــاهمقارن
.٤٧، ص٢م، ط٢٠٠١- ٢٠٠٠العربیة، 

، مكتبــــة وهبــــة، القــــاهرة، الحــــق والذمــــة، علــــي، الخفیــــف)٦(
ــــي، الخفیــــف، ٣٧ص، م١٩٤٥ أحكــــام المعــــامالت ، عل

.٣٠ص، ٣ط، م١٩٤٧، القاهرة، الشرعیة
.٣٠ص، أحكام المعامالت الشرعیة، الخفیف)٧(
،)م١٨٣٥/ه١٢٥٠ت(، محمــــــــد بــــــــن علــــــــي، الــــــــشوكاني)٨(

ــم االصــول ــى تحقیــق الحــق مــن عل ، إرشــاد الفحــول ال

، دار الفكــــــــر، بیــــــــروت، تحقیــــــــق محمــــــــد ســــــــعید البــــــــدري
.٢٩ص، ١ط، م١٩٩٢

شــرح ، ســعد الــدین مــسعود بــن عمــر الــشافعي، التفتــازاني)٩(
، التلویح على التوضیح لمـتن التنقـیح فـي أصـول الفقـه

، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، تحقیـــــق زكریـــــا عمیـــــرات
، البخـــــــــــاري،٣٢٣، ٣١٥، ص٢ج، ١ط، م١٩٩٦- ه١٤١٦

ــــد العزیــــز بــــن أحمــــد  ــــدین عب ،)م١٣٢٩/ه٧٣٠ت(عــــالء ال
، تحقیـــــق عبـــــد اهللا محمـــــود محمـــــد عمـــــر، كـــــشف األســـــرار

ـــــــــــة،  ، ٤ج، ه١٤١٨بیـــــــــــروت، لبنـــــــــــان، دار الكتـــــــــــب العلمی
ـــــز ، (ه٣٨٢ت (علـــــي بـــــن محمـــــد ، البـــــزدوي، ٣٣٨ص كن

، ٣٠٥، ص١، جمطبعـــة جاویـــد بـــریس، ، كراتـــشيالوصـــول
، بیـــروت، الفـــروقبـــن إدریـــس الـــصنهاجي، اأحمـــد لقرافـــي، ا

، ١ج، ١ط، م١٩٩٨- ه١٤١٨دار الكتـــــــــــــــــب العلمیـــــــــــــــــة، 
.٢٥٦ص

بــــــدائع ، )م١١٩١/ه٥٨٧ت(عـــــالء الـــــدین ، الكاســـــاني)١٠(
ـــــــصنائع ، م١٩٨٢، دار الكتـــــــاب العربـــــــي، بیـــــــروت، ال

.٥٦ص، ٧ج، )٢ط(
ـــانون ، عبـــد الـــرزاق، الـــسنهوري)١١( ـــي شـــرح الق الوســـیط ف

ـــــــاهرة، لجدیـــــــدالمـــــــدني ا ـــــــشر للجامعـــــــات ، الق دار الن
.٩٩ص، ٣ج، م١٩٤٥-١٩٤٤، المصریة

النظریـــة العامـــة للنظـــام العـــام ، أحمـــد یاســـین، القرالـــة)١٢(
.٢١ص، وتطبیقاتها في الفقه اإلسالمي

ـــــــازاني)١٣( ، ٣٢٣، ٣١٥ص، ٢ج، شـــــــرح التلـــــــویح، التفت
ــــشف األســــرار، البخــــاري ، البــــزدوي، ٣٣٨ص، ٤ج، ك

، ٣٠٥ص، ١ج، األصـــولفـــةكنـــز الوصـــول إلـــى معر 
.٢٥٦ص، ١ج، الفروق، القرافي

، (ه٧٩٠(إبـــــــــراهیم بـــــــــن موســـــــــى اللخمـــــــــي ، الــــــــشاطبي)١٤(
، تحقیـق عبــد اهللا دراز، الموافقـات فــي أصــول الــشریعة

.٣١٨-٣١٧ص، ٢ج، دار المعرفة، بیروت
.٢٤٧ص، ٣ج، الموافقات، الشاطبي)١٥(
حاشـــــیة ، )م١٨١٥/ه١٢٣٠(محمـــــد عرفـــــه ، الدســـــوقي)١٦(

ــشرح الكبیــرا ، تحقیــق محمــد علــیش، لدســوقي علــى ال
.١٧٤ص، ٤ج، دار الفكر، بیروت

ــــویح، التفتــــازاني)١٧( ، البخــــاري. ٣٢٣ص، ٢ج، شــــرح التل
الوصـول كنز ، البزدوي. ٣٣٨ص، ٤ج، كشف األسرار

القرافي،،٣٠٥، ص١ج،األصولإلى معرفة
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.٢٥٦ص، ١ج، الفروق
-٣١٥ص،٢ج، التلـــویح علـــى التوضـــیح، التفتــازاني) ١٨(

ــــروق، القرافــــي. ٣٢٣ ابــــن . ٢٥٩-٢٥٦ص، ١ج، الف
ـــشروإدرار، الـــشاط ، ١ج، مطبـــوع بهـــامش الفـــروققال

ــــاتالــــشاطبي، . ٢٥٦ص .٥٤١- ٥٣٩، ص٢، جالموافق
دار ، القـاهرة، اإلسالم عقیدة وشریعة، محمود، شلتوت

. ٣٩٣-٢٢٨ص، ١٨ط، م٢٠٠١-ه١٤٢، الــــــــــــــشروق
العقــود و ، النظریــة العامـة للموجبــاتصـبحيمحمـصاني، 

ـــشریعة اإلســـالمیة ـــي ال بحـــث مقـــارن فـــي المـــذاهب ، ف
دار العلــــــــــم ، بیــــــــــروت، المختلفــــــــــة والقــــــــــوانین الحدیثــــــــــة

ـــــــــــــــــین ـــــــــــــــــراج. ١١٣ص، ١ج، ٣ط، م١٩٨٣، للمالی ، ف
.٤١٠-٤٠٥ص، أصول الفقه اإلسالمي

.٣١٩-٣١٨ص، ٢ج، الموافقات، الشاطبي)١٩(
.٣٢٠-٣١٨ص، ٢ج، الموافقات، الشاطبي)٢٠(
ــي الفقــه اإلســالميمــد، أبــو زهــرة، مح)٢١( ــة والعقوبــة ف ، الجریم

.٦٢-٦١ص، دار الفكر العربي
.٣٢٠ص، ٢ج، الموافقات، الشاطبي)٢٢(
عـــــز الـــــدین بـــــن عبـــــد الـــــسالم ، العـــــز بـــــن عبـــــد الـــــسالم)٢٣(

قواعــد األحكــام فــي مــصالح (القواعــد الكبــرى ، (ه٦٦٠(
، تحقیـق نزیـه كمـال حمـاد وعثمـان جمعـة ضـمیریة، )األنام

، ٢ج، ١ط، م٢٠٠٠- ه١٤٢١القلــــــــــــــم، دمــــــــــــــشق، دار 
.١٢٦ص

ــدائع، الكاســاني)٢٤( ، ابــن تیمیــة، ٥٦ص، ٧ج، الــصنائعب
/ه٧٢٨-٦٦١(أحمـد عبـد الحلـیم الحرانـي أبـو العبــاس

ـاوى، )م١٤٢٥- ١٢٦٣ تحقیـــق عبـــد الـــرحمن ، مجمـــوع الفتــ
، ٢٨ج، )٢ط(، مكتبــة ابــن تیمیــة، بــن محمــد النجــديا

محمد بن أبـي أبو عبد اهللا، ابن قیم الجوزیة، ١٠٠ص
الطــرق الحكمیــة فــي الــسیاسیة ، بكــر بــن قــیم الجوزیــة

الـــشرعیة أو الفراســـة المرضـــیة فـــي أحكـــام الـــسیاسة 
ــــــشرعیة -ه١٤١٥، بیــــــورت دار الكتــــــب العلمیــــــة،، ال

٣٧٩ص، ١ط، م١٩٩٥
.٥٦ص، ٧ج، الصنائعبدائع، الكاساني)٢٥(
ـــي تقییـــده، الـــدریني)٢٦( ـــة ف ، الحـــق ومـــدى ســـلطان الدول

.٣٣ص، النظریة العامة للنظام العام، قرالةال، ٧ص
.٣٤١ص، ١ج، الفروق، القرافي)٢٧(

.٢٢٩ص، ٤ج، كشف األسرار، البخاري)٢٨(
أحمـــد بـــن ، القرافـــي، ٢٥٦ص، ١ج، الفـــروق، القرافـــي)٢٩(

ــــذخیرة، )م١٢٨٥/ه٦٨٤ت(إدریــــس  تحقیــــق محمــــد ، ال
، ١٢ج، دار الغـــــــــــرب، بیـــــــــــروت، م١٩٩٤ط ، حجـــــــــــي

.١١١ص
.٣٧٥ص، ٢ج، موافقاتال، الشاطبي)٣٠(
العفـــو عـــن العقوبـــة فـــي الفقـــه ، ســـامح الـــسید، جـــاد)٣١(

ـــــانون الوضـــــعي ، م١٩٧٨-ه١٣٩٨، اإلســـــالمي والق
.١٨ص

ـــــصنائع، الكاســـــاني)٣٢( ـــــدائع ال ابـــــن قـــــیم . ٣٣ص، ٧ج، ب
، القرافـــي. ١٠٨ص، ١ج، المـــوقعینإعـــالم، الجوزیـــة
، العفـــو عـــن العقوبـــة، جـــاد. ٢٥٧ص، ١ج، الفـــروق

.٢٠-١٩ص
، الكاســـاني. ٢٢٩ص، ٤ج، كـــشف األســـرار، لبخـــاريا)٣٣(

، الموافقــات، الــشاطبي. ٥٥ص، ٧ج، بــدائع الــصنائع
، ١ج، الفـــــــــــــــروق، القرافـــــــــــــــي. ٣١٨-٣١٧ص، ٢ج

. ١١١ص، ١٢ج، الـــذخیرة، القرافـــي. ٣٤١، ٢٥٦ص
. ٢٨٢ص، ١ج، قواعـد األحكـام، العز بـن عبـد الـسالم

-٣٨٣(علــي بــن أحمــد بــن ســعید الظــاهري، ابــن حــزم
ــى، )م١٠٦٤-٩٩٣/ه٤٥٦ تحقیــق لجنــة إحیــاء ، المحل

، ١١ج، دار اآلفــــاق الجدیــــدة، بیــــروت، التــــراث العربــــي
ــي ، الــدریني. ١٥٣ص ــة ف الحــق ومــدى ســلطان الدول

، النظریــة العامــة للنظــام العــام، القرالــة. ٧ص، تقییــده
.٢٠-١٩ص، العفو عن العقوبة، جاد. ٣٣ص

محمـــــد بـــــن إســـــماعیل أبـــــو عبـــــد اهللا الجعفـــــي، البخــــاري)٣٤(
، الجـــــــامع الـــــــصحیح، )م٨٧٠-٨١٠/ه٢٥٦-١٩٤(

، دار الیمامـــــة، بیـــــروت، تحقیـــــق مـــــصطفى دیـــــب البغـــــا
ــاب، كتــاب الحــدود، )٣ط(م، ١٩٨٧-ه١٤٠٧ ــةِ َب َی َاِه ر َك
ةِ  ــدِّ فــيالـشََّفاَع ــعَ إذااْلَح ، صــحیحإلــىرُِف ، البخــاريالــسُّْلَطانِ

.٦٤٠٦رقم ، ٢٤٩١ص، ٦ج
، )م١٠٩٠/ ه٤٨٣ت(محمــــــد بــــــن أحمــــــد ، لسرخــــــسيا)٣٥(

.١١٠ص، ٩ج، دار المعرفة، بیروت، المبسوط
ـــــشف األســـــرار، البخـــــاري)٣٦( ، القرافـــــي. ٢٢٩ص، ٤ج، ك

ـــــــــروق ـــــــــي. ٢٥٦ص، ١ج، الف ، ١٢ج، الـــــــــذخیرة، القراف
٣٧٥ص، ٢ج، الموافقات، الشاطبي. ١١١ص

العفو،جاد. ٢٢٩ص، ٤ج، كشف األسرار،البخاري)٣٧(
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.٢٠-١٩ص، عن العقوبة
فـتح ، ابن الهمام. ١٧٧ص، ٩ج،المبسوط، السرخسي)٣٨(

، بــــدائع الــــصنائع، الكاســــاني. ٣٤٠ص، ٥ج، القـــدیر
محمــــــد بــــــن أحمــــــد الكلبــــــي ، ابــــــن جــــــزي. ٦٢ص، ٧ج

القـوانین ، )م١٣٤٠-١٢٩٤/ه٧٤١-٦٩٣(الغرناطي
أبو عمر یوسف بـن ، ابن عبد البر. ٢٣٤ص، الفقهیة

، دار الكتـب العلمیـة، بیروت، الكافي، عبد اهللا القرطبي
محمـــد بـــن أحمـــد ، ابـــن رشـــد. ٥٧٧ص، ه١٤٠٧، ١ط

بدایــة المجتهــد ونهایــة ، )٥٩٥ت(بــن محمــد بــن رشــد 
العــــز . ٣٣١ص، ٢ج، دار الفكــــر، بیــــروت، المقتــــصد

ـــــسالم ـــــد ال . ٢١٤ص، ١ج، قواعـــــد األحكـــــام، بـــــن عب
مغنـــي ، )م١٥٦٩/ه٩٧٧(محمـــد الخطیـــب، الـــشربیني

ـــــــــــروت، المحتـــــــــــاج . ١٨٤ص، ٤ج، دار الفكـــــــــــر، بی
- ٨٨٥/١٤١٤-٨١٧(لیمان علـــــي بـــــن ســـــ، المـــــرداوي

، بیــروت، تحقیــق محمــد حامــد الفقــي،اإلنــصاف، )١٤٨٠
.١٦٤ص، ١٠ج، دار إحیاء التراث

، جمهــور الفقهــاء یقولــون بعــدم التــداخل فــي حقــوق العبــد)٣٩(
وخالف الحنفیة في ذلك فقالوا بالتداخل حتى في حقـوق 

وســیأتي تفــصیل المــسألة الحقــا فــي هــذا البحــث ، العبــد
.تعالىإن شاء اهللا

ــــــشروق، ابــــــن الــــــشاط)٤٠( ــــــروقإدرار ال ، ١ج، بهــــــامش الف
.٣٤١ص

أبــو عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد ، ابــن عبــد البــر)٤١(
، )م١٠٧١-٩٧٩/ه٤٦٣-٣٦٨(النمــــــــــــري األندلــــــــــــسي

تحقیــق ، االســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء األمــصار
، أبــو ظبــي، حــسان عبــد المنــان ومحمــود احمــد القیــسیة

، ٧ج، )٤ط(، م٢٠٠٣-ه١٤٢٣، مؤســــــــــــــــسة النــــــــــــــــداء
، ١ج، قواعـد األحكـام، العز بـن عبـد الـسالم. ٤٦٧ص
ـــــن قدامـــــة. ٢٨٤ص ـــــن أحمـــــد المقدســـــي، اب ـــــد اهللا ب عب

، بیــــــروت، المغنــــــي، )م١٢٢٣-١١٤٦/ه٦٢٠-٥٤١(
-٧٠ص، ٩ج، )١ط(، م١٩٨٥/ه١٤٠٥، دار الفكـــــــر

منـــــــــصور بـــــــــن یـــــــــونس بـــــــــن إدریـــــــــس، البهـــــــــوتي. ٧١
ـــــاع، )م١٦٤١/ه١٠٥١( یـــــق هـــــالل تحق، كـــــشاف القن

، دار الفكــــــــر، بیــــــــروت، مــــــــصیلحي مــــــــصطفى هــــــــالل
.٤٠٦ص، ٦ج، م١٩٨٢/ه١٤٠٢

اـالزنالمالكیة وأجازوا إثبات جریمةفي ذلكخالف)٤٢(

عبــــد ، عــــودة: انظــــر. بــــالقرائن؛ كالحمــــل وزوال البكــــارة
التــشریع الجنــائي اإلســالمي مقارنــًا بالقــانون ، القــادر

-ه١٤٠٦، مؤســـــــــسة الرســـــــــالة، بیـــــــــروت، الوضـــــــــعي
حجیــة القــرائن ، عزایــزة. ٤٤١ص، ٢ج، ٨ط، م١٩٨٦

. ١٥٠-٥٣ص، في الشریعة اإلسالمیة
تحقیـــق ، اإلقنـــاع، محمـــد الـــشربیني الخطیـــب، الـــشربیني)٤٣(

، دار الفكـــــــــر، بیــــــــروت، مكتــــــــب البحــــــــوث والدراســـــــــات
.٦٣٧ص، ٢ج، ه١٤١٥

عطــــاء ویحیــــى بــــن یعمــــر (ذهــــب إلیــــه جمهــــور الفقهــــاء )٤٤(
سـحاق وأبــو والزهـري وحمـاد ومالـك والثــ ٕ وري والـشافعي وا

المثور ، الزركـشي). وأحمد بن حنبلحنیفة وأبو یوسف
، ٩ج، المغنــي، ابــن قدامـة. ٥٩ص، ٢ج، فــي القواعــد

.٦٣ص
غمزعیــون البــصائر ، أحمــد بــن محمــد الحنفــي، الحمــوي)٤٥(

، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، شــرح األشــباه والنظــائر
، حیـــــــــــــــــــــــــــــدر. ٣٦٧ص، ٢ج، ١ط، م١٩٨٥-ه١٤٠٥

تعریــب فهمــي ، دررالحكــام شــرح مجلــة األحكــام، علــي
ابــن . ٦٩ص، ١ج، مكتبــة النهــضة، بیــروت، الحــسیني
ــى الــدر رد المحتــارحاشــیة ، محمــد أمــین، عابــدین عل

، ٣ج، ٢ط، ه١٣٨٦، دار الفكــــــر، بیــــــروت، المختــــــار
،)م١٣٤٢/ه٧٤٣ت(عثمـــان بـــن علـــيالزیلعـــي، . ٩٢ص

دار الكتـاب ، القـاهرة، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق
.٢٧٣ص، ٤ج، ١٨٩٥/ه١٣١٣، اإلسالمي

، ابـن عابـدین. ٥٦ص، ٧ج، بـدائع الـصنائع، الكاساني)٤٦(
إبـــراهیم ، الـــشیرازي. ٥٢ص، ٤ج، حاشـــیة رد المحتـــار

ـــــن یوســـــف  المهـــــذب، ، )م١٠٨٣/ه٤٧٦(بـــــن علـــــي ب
محمــد بــن الزركــشي، .٢٨٨ص، ٢، جبیــروت، دار الفكــر

ـــــــد اهللا  ـــــــن عب لمثـــــــور فـــــــي ا، (ه٧٩٤- ٧٤٥(بهـــــــادر ب
، وزارة األوقــاف الكویتیــة، تحقیــق تیــسیر فــائق، القواعــد
، المغنـــــي، ابـــــن قدامـــــة. ٥٩ص، ٢ج، ٢ط، ه١٤٠٥

٨٥، ٦ج، كشاف القناع، البهوتي. ١٣٢ص، ٩ج
، الــــشیرازي. ٥٦ص، ٧ج، بــــدائع الــــصنائع، الكاســــاني)٤٧(

، ٩ج، المغنـــي، ابـــن قدامـــة. ٢٨٨ص، ٢ج، المهـــذب
.١٣٢ص

روزـالفی.٦١٩ص، ١ج، العربلسان ،ابن منظور) ٤٨(
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 ١٣٧

، القـاموس المحـیط، محمد بن یعقوب الـشیرازي، أبادي
، ١ج، ٣ط، ه١٣٠١، المطبعــــــــــــــة المیریــــــــــــــة، مــــــــــــــصر

أنـــیس . ٢٢١ص، مختــار الــصحاح، الــرازي. ١٠٦ص
بـــــــراهیم وعبـــــــد الحلـــــــیم منتـــــــصر وعطیـــــــة الـــــــصوالحي و  ٕ ا

، ٢ط، المعجـــــم الوســــــیط، ومحمـــــود خلـــــف اهللا أحمـــــد
.٦١٣ص

االختیـــــار لتعلیـــــل ، د اهللا بــــن محمــــودعبـــــ، ابــــن مــــودود) ٤٩(
.٧٩ص، ٤ج، دار المعرفة، بیروت، المختار

، الفقــــه اإلســــالمي المقــــارن مــــع المــــذاهب، الــــدریني) ٥٠(
.١٣ص، العقوبة، بهنسي. ٣٦٩ص

.٨ص، العفو عن العقوبة، جاد) ٥١(
.٨ص، العفو عن العقوبة،، جاد) ٥٢(
.٣١٦- ٣١٥، صعلم اإلجرام والعقابسالمة، مأمون، ) ٥٣(
تحقیـــــق ، حاشـــــیة العـــــدوي، علـــــي الــــصعیدي، العــــدوي) ٥٤(

، دار الفكـــــر، بیـــــروت، یوســـــف الـــــشیخ محمـــــد البقـــــاعي
حاشـــیة ، إبـــراهیم، البیجـــوري. ٢٦٣ص، ٢ج، ه١٤١٢

، ٢ج، دار الفكـــر، البیجـــوري علـــى مـــتن أبـــي شـــجاع
.٢٣٥ص

ـــسان العـــربابـــن منظـــور، )٥٥( الجـــوهري،.١٤٠، ص٣، جل
.٥٣ص، مختار الصحاح

.٣٣ص، ٧ج، بدائع الصنائع، نيالكاسا)٥٦(
.٣٣ص، ٧ج، بدائع الصنائع، الكاساني)٥٧(
ــــصنائع، الكاســــاني)٥٨( ــــدائع ال ، الحطــــاب. ٣٣ص، ٧ج، ب

مواهــب ، محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي أبــو عبــد اهللا
ـــــــل ، ٦ج، ه١٣٩٨، ٢ط، دار الفكـــــــر، بیـــــــروت، الجلی

عــــــودة . ٤١٣ص، ٦ج، الوســــــیط، الغزالـــــي. ٢٧٦ص
.٧٩ص، ١ج، إلسالميالتشریع الجنائي ا

.٧٦ص، ٧ج، لسان العرب، ابن منظور)٥٩(
.٣٣ص، ٧ج، بدائع الصنائع، الكاساني)٦٠(
علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد الجلیـــل الرشـــدانيالمرغینـــاني، )٦١(

الهدایة شرح بدایـة ، )م١١٩٦-١١١٧/ه٥٩٣-٥١١(
. ١٥٨ص، ٤ج، المكتبـــــــــــــة اإلســـــــــــــالمیة، المبتـــــــــــــدي

تحقیـق محمـد ، فقهـاءتحفة ال، عالء الدین، السمرقندي
، ٣ج، إحیــاء التــراث اإلســالمي، قطــر، زكــي عبــد البــر

. ٢٣٣ص، ٧ج، بــدائع الــصنائع، الكاســاني. ١٠١ص
ـــــسي ، ابـــــن جـــــزي. ٢٢١ص، معـــــین الحكـــــام، الطرابل

علــي بــن عبـــد ، التـــسولي.٢٢٦ص، القــوانین الفقهیــة
دار ، بیـــــروت، البهجـــــة فـــــي شـــــرح التحفـــــة، الـــــسالم

. ٣٦٤ص، ٢ج، م١٩٧٧-م١٣٩٧، ٣ط، المعرفــــــــــــــــــــــة
حاشــیة الخرشــيمحمــد بــن عبــد اهللا بــن علــي، الخرشــي، 

دار الكتــــب ، بیــــروت، المــــالكي علــــى مختــــصر خلیــــل
ــــــــة ــــــــروت-دار صــــــــادر، العلمی ، م١٩٩٧-ه١٤١٧، بی

ــــك. ٧ص، ٨ج، ١ط اإلمــــام مالــــك بــــن أنــــس أبــــو ، مال
تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد ، الموطـــأ، عبـــد اهللا األصـــبحي

. ٢١٦، ص٢، جربـيدار إحیـاء التـراث الع، الباقي، مصر
، األم، ه٢٠٤محمـــــــد بـــــــن ادریـــــــس، تاإلمـــــــام الـــــــشافعي، 

. ٤، ص٦، جم١٣٩٣، ٢بیــــــــــــــــــروت، دار المعرفــــــــــــــــــة، ط
، ٢، جحاشیة البیجوري على مـتن أبـي شـجاعالبیجوري، 

أبـــــو . ٤٤٤، ص١١، جالمغنـــــيابـــــن قدامـــــة، . ٢٠١ص
.٥٧١ص، العقوبة، زهرة

.٥٦١ص، ٤ج، لسان العرب، ابن منظور)٦٢(
، الزحیلــــــــــي. ٢٣٩ص، ١٠ج، اإلنــــــــــصاف، المــــــــــرداوي)٦٣(

-ه١٤٢٥، دار الفكــر، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، وهبــة
.٥٥٩١ص، ٧ج، ٨ط، م٢٠٠٥

ــــــاني) ٦٤( ــــــووي. ١١٦ص، ٢ج، الهدایــــــة، المرغین أبــــــو ، الن
-١٢٣٤/ه٦٧٦-٦٣١(زكریــــــــــا یحیــــــــــى بــــــــــن شــــــــــرف

، دار المعرفـــــــة، بیـــــــروت، منهـــــــاج الطـــــــالبین، )م١٢٧٧
ـــــــزان الك، الـــــــشعراني. ٢٤٦ص، ٣ج ـــــــرىالمی ، ٢ج، ب

أحمــد بــن أحمــد بــن ســالمة ، قلیــوبي وعمیــره. ١٧٢ص
حاشــــیتانالقلیــــوبي، وأحمــــد الربرلــــسي الملقــــب بـــــ عمیــــرة، 

على شرح جالل الدین محمـد بـن أحمـد المحلـي علـى 
، ٤ج، ٤ط، دار الفكــــــر، بیــــــروت، منهــــــاج الطــــــالبین

.٢٠٥ص
وهــــذا إنمــــا یــــصدق علــــى كافــــة الحــــدود التــــي ال یتوقــــف )٦٥(

أمـا الحـدود ، وى كالزنـا والـشرب والـردةتحریكها على دع
التـــي یتوقـــف تحریكهـــا والنظـــر فیهـــا علـــى دعـــوى وهمـــا 

، الكاســاني. حــدا القــذف والــسرقة فقــد وقــع فیهمــا خــالف
أحمــد بـــن ، الجـــصاص. ٩٦ص، ٧ج، بــدائع الـــصنائع

ـــــرازي ـــــي ال ـــــروت، أحكـــــام القـــــرآن، عل دار الكتـــــب ، بی
. ١١٤ص، ٥ج، م١٩٩٤-ه-١٤١٥، ١ط، العلمیــــــــــــــة
ــة المجتهــد، دابــن رشــ ، الــشیرازي. ٣٤٠ص، ٢ج، بدای
قواعـد ، العز بـن عبـد الـسالم. ٢٨٣ص، ٢ج، المهذب
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، ٩ج، المغنــــي، ابــــن قدامــــة. ٢٨٢ص، ١ج، األحكــــام
ــــاع، البهــــوتي. ١٢٠ص ، ١٤٥ص، ٦ج، كــــشاف القن

العفـو عـن ، جـاد. ١٥٣ص، ١١ج، المحلـى، ابن حزم
.٥٢ص، العقوبة

العـــز بــــن .٤٦٧ص، ٧ج، االســــتذكار، ابـــن عبـــد البــــر)٦٦(
، البهـوتي. ٢٨٤ص، ١ج، قواعد األحكـام، عبد الـسالم

ـــاع ـــشاف القن ـــى، ابـــن حـــزم. ٤٠٦ص، ٦ج، ك ، المحل
.١٤٥ص، ١١ج

، ٥٢ص، ٧ج، بدائع الصنائع، الكاساني)٦٧(
بـاب ، كتاب البر والـصلة واآلداب، مسلمصحیح، مسلم)٦٨(

.٢٥٨٠رقم ، ١٩٩٦ص، ٤ج، تحریم الظلم
. ١٧٣٧٠رقـــم ، ١٤٧ص، ٤ج، مـــسندال، اإلمـــام أحمـــد)٦٩(

بـــاب نـــصر ، كتـــاب الغــصب، الكبـــرىسننالـــ، البیهقــي
، ابــــــن حبـــــــان. ١٧٣٨٨رقـــــــم ، ٩٤ص، ٦ج، المظلــــــوم
بـاب قـضاء، كتـاب البـر واإلحـسان، ابـن حبـانصحیح

المــسلمینحــوائجیقـضيكــانمــنحـوائجوعــالجـلاهللا
.٥٣٣رقم ، ٢٩١ص، ٢جالدنیافي

، الجــصاص. ٥٢ص، ٧ج، بــدائع الــصنائع، الكاســاني)٧٠(
ـــــرآن البحـــــر ، ابـــــن نجـــــیم. ٢٥٥ص، ٢ج، أحكـــــام الق

أبـو بكـر محمـد بــن ، ابـن العربـي. ٥٧ص، ٧ج، الرائـق
أحكـــــــــــام ، )١١٤٨-١٠٧٥/ه٥٤٣-٤٦٨(عبـــــــــــد اهللا 

دار ، لبنـــان، تحقیـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، القـــرآن
ــــشافعي. ٣٤٧ص، ١ج، الفكــــر . ٩٢ص، ٧ج، األم، ال

أحكــــام ،(ه٢٠٤-١٥٠(محمــــد بــــن إدریــــس ، الــــشافعي
دار ، بیــروت، تحقیــق عبــد الغنــي عبــد الخــالق، القــرآن

، البهــــــوتي. ١٣٩ص، ٢ج، ه١٤٠٠، الكتــــــب العلمیــــــة
. ٤٠٥ص، ٦ج، كشاف القناع

َیـةِ َبـاب، كتاب األنبیـاء، صحیحالجامع ال، البخاري)٧١( رَاِه َك
ةِ  ــــــــدِّ فــــــــيالــــــــشََّفاَع َح ــــــــعَ إذااْل ِف ْلَطانإلــــــــىرُ ، ٦ج، الــــــــسُّ

كتــاب ، صــحیح مــسلم، لممــس. ٦٤٠٦رقــم ، ٢٤٩١ص
ــــــشریف وغیــــــره، الحــــــدود ، ٣ج، بــــــاب قطــــــع الــــــسارق ال

.١٦٨٨رقم، ١٣١٥ص
بـــاب العفـــو ، كتـــاب الحـــدود، أبـــي داودســـنن، داودوأبـــ)٧٢(

، الحــــــاكم. ٤٣٧٦رقــــــم ، ١٣٣ص، ٤ج، عــــــن الحــــــدود
قـــــال . ٤٢٤ص، ٤ج، المـــــستدرك علـــــى الـــــصحیحین

.صحیح اإلسناد: الحاكم

بــاب مــن ، اب الحــدودكتــ، ابــن ماجــهســنن، ابــن ماجــه)٧٣(
. ٢٥٩٥رقــــــــــم ، ٨٦٥ص، ٢ج، ســــــــــرق مــــــــــن الحــــــــــرز

، ٤٢٢ص، ٤ج، المــستدرك علــى الــصحیحین، الحــاكم
صحیح اإلسناد: قال عنه الحاكم

، ٣٢ص، ٢ج، المـــستدرك علـــى الـــصحیحین، الحـــاكم)٧٤(
.صحیح اإلسناد: وقال عنه، ٢٢٢٢رقم 

، ابـــن رشـــد. ٥٥ص، ٧ج، بـــدائع الـــصنائع، الكاســـاني)٧٥(
صـــالح عبـــد ، اآلبـــي. ٣٤٠ص، ٢ج، جتهـــدبدایـــة الم

ـــــداني، الـــــسمیع ـــــر ال ـــــة، بیـــــروت، الثم ، المكتبـــــة الثقافی
ـــــن . ٢٨٣ص، ٢ج، المهـــــذب، الـــــشیرازي. ٦٠٢ص اب

.١٢٠ص، ٩ج، المغني، قدامة
-١٥٢٠/ه٩٧٠-٩٢٦(زیــن الــدین الحنفــي، ابــن نجــیم)٧٦(

، )٢ط(، دار المعرفـة، بیـروت، البحر الرائق، )م١٥٦٣
زكریـــــــا یحیـــــــى بـــــــن شـــــــرف أبـــــــو، النـــــــووي. ٥ص، ٥ج
ـالبینروضـــــة ، )م١٢٧٧-١٢٣٤/ه٦٧٦-٦٣١( ــــ ، الط

، )٢ط(،م١٩٨٥/ه١٤٠٥(بیـــــروت، المكتـــــب اإلســـــالمي، 
. ٥٤١ص، ٢ج، اإلقنــــاع، الــــشربیني، ١٤٥ص، ١٠ج

كـــــشاف البهـــــوتي،. ٧٤، ص٩، جالمغنـــــيابـــــن قدامـــــة، 
.١٠٣ص، ٦ج، القناع

ــــ، البخــــاري)٧٧( بــــاب ، كتــــاب المحــــاربین، صحیحالجــــامع ال
ــــؤَا ــــامِ لِ ُس َم ِْ ــــرَّ اإل ِق ُم نْ هــــلاْل ــــصَ ، ٢٥٠٢ص، ٦ج، تَ ـَأحْ
بـاب مــن، كتـاب الحـدود، الـصحیح، مـسلم، ٦٤٣٩رقـم 

هِ علىاعَْترَفَ  .١٦٩١، رقم١٣١٨، ص٣جِبالزَِّنى،َنْفسِ
بـاب هـل، كتـاب المحـاربین، صحیحالجامع الـ، البخاري)٧٨(

ــــــامُ یقــــــول َم ِْ ــــــرِّ اإل ِق ُم لَّــــــكَ ِلْل تَ َلَع ــــــْس ــــــأوَلَم َم ؟ ـَغ تَ ، ٦جزْ
.٦٤٣٨رقم ، ٢٥٠٢ص

رقـــــــــم ، ٢٩٣ص، ٥ج، مـــــــــسندال، أحمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــل)٧٩(
، أحمـد بـن حنبـل:وانظر مزیدا في ذلـك عنـد. ٢٢٥٦١

أبــــي ســــنن، داودوأبــــ. ٤١رقــــم ، ٨ص، ١ج، مــــسندال
ـــــــــستدرك ، الحـــــــــاكم. ٤٣٧٧، ١٣٤ص، ٤ج، داود الم

.٤٠٣ص، ٤ج، على الصحیحین
اهللا النمـــريأبـــو عمـــر یوســـف بـــن عبـــد ، ابـــن عبـــد البـــر)٨٠(

التمهیــــــد لمــــــا فــــــي ، )م١٠٧١-٩٧٩/ه٤٦٣-٣٦٨(
تحقیـق ، ٣٩٥ص، ٦ج، الموطأ من المعاني واألسـانید

ـــــــوي ـــــــر ، مـــــــصطفى بـــــــن أحمـــــــد العل محمـــــــد عبـــــــد الكبی
/ه١٣٨٧وزارة عموم األوقاف،المغرب،الدمیاطي،
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.١٢٠ص، ٢٣ج، م١٩٦٧
ـــائي اإلســـالمي، عـــودة)٨١( ، ٤١٠ص، ٢ج، التـــشریع الجن

٦١١، ٥٠٩، ٤٨٨.
.٧٤ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)٨٢(
بـدائع ، الكاسـاني. ١٩٨ص، ٩ج، المبسوط، السرخسي)٨٣(

، المدونــــــة، اإلمــــــام مالــــــك. ٤٢٨ص، ٥ج، الـــــصنائع
، ٧ج، االســــــتذكار، ابــــــن عبــــــد البــــــر. ٣٠٠ص، ١٦ج

. ٢٨٥ص، ٢ج، المهــــــــــــــذب، الــــــــــــــشیرازي. ٥٥٢ص
، البهـــوتي. ١٨٣ص، ٤ج، مغنـــي المحتـــاج، الـــشربیني

.١٥٣ص،٦ج، كشاف القناع
.٩٦ص، ٧ج، بدائع الصنائع، الكاساني)٨٤(
، اإلقناع، الـشربیني. ٢٨٥ص، ٢ج، المهذب، الشیرازي)٨٥(

، ١٣٠ص، ٩ج، المغنـــي، ابـــن قدامـــة. ٥٤٣ص، ٢ج
.وانظر المراجع السابقة

، الـــشربیني. ٣٤٢ص، ٢ج، بدایــة المجتهــد، ابــن رشــد)٨٦(
، المغنــي، ابــن قدامــة. ١٨٤ص، ٤ج، مغنــي المحتــاج

.١٣٠ص، ٩ج
. ٢٨٦ص، ٢ج، المهذب، الشیرازي)٨٧(
. ٢٨٦ص، ٢ج، المهذب، الشیرازي)٨٨(
، ٢ج، المهذب، الشیرازي. ٥٦ص، ٧ج، األم، الشافعي)٨٩(

.٢٨٥ص
.٣ص، ٥ج، البحر الرائق، ابن نجیم)٩٠(
ـــة ، أحمـــد، علـــیش)٩١( ـــصر العالم ـــى مخت ـــل عل ـــنح الجلی م

ــــــــل ، ٩ج، ه١٢٩٤، المطبعــــــــة الكبــــــــرى العــــــــامرة، خلی
.٣٣٣ص

، ٢ج، المهذب، الشیرازي. ٥٦ص، ٧ج، األم، الشافعي)٩٢(
.٢٨٥ص

كــشاف، البهــوتي. ١٣٠ص، ٩ج، المغنــي، ابــن قدامــة)٩٣(
.١٥٤ص، ٦ج، القناع

.١٢٩ص، ١١ج، المحلى، ابن حزم)٩٤(
بــاب مــن اعتــرف ، كتــاب الحــدود، مــسلمصــحیح، مـسلم)٩٥(

. ١٦٩٦رقـــــــم ، ١٣٢٤ص، ٣ج، علـــــــى نفـــــــسه بـــــــالزنى
وومما ورد في ذلك أیـضا ـرَ ْم رَةَ بـنأن َع ـُم ِ بـنَس ِبیـب َح

سٍ عبـدبـن ـْم ــولَ یـافقـالاللَّـهِ رسـولإلـىجـاءَش ُس رَ
رَْقتُ إنياللَّهِ  ـالً َس َم ِنـيَج نٍ ِلَب ِنـيفُـالَ ْ ـلَ َفَطهِّر َس ْ مْ َفَأر ِه ِإَلـْی

اِإنَّــاَفَقــاُلواالنبــي َن ــالً اْفَتَقــْد َم َ لنــاَج ر النبــيِبــهِ َفــَأَم

ــتْ  َع هُ َفُقطِ ــُد ــةُ قــالَی َلَب ُ أنــاَثْع ُظــر ــتْ حــینإلیــهَأْن َقَع هُ وَ ــُد َی
ـــــدُ یقـــــولوهـــــو ْم َح ِنـــــيالـــــذيِللَّـــــهِ اْل ـــــكِ َطهَّرَ ْن ِ ِم ت ْد َأنْ َأرَ

ِلي ِخ ــْد يُت ِد ــَس بــاب ، كتــاب الحــدود، ابــن ماجــه. النــارَج
، ٨٦٣ص، ٢ج، سننالــــــــ، تعلیــــــــق الیــــــــد فــــــــي العنــــــــق

.٢٥٨٨رقم
مــن اعتــرف بــاب ، كتــاب الحــدود، مــسلمصــحیح، مـسلم)٩٦(

رقـــــــم ، ١٣٢٢-١٣٢١ص، ٣ج، علـــــــى نفـــــــسه بـــــــالزنى
١٦٩٥.

.١٣٠ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)٩٧(
، ٢ج، المهذب، الشیرازي، ٥٦ص، ٧ج، األم، الشافعي)٩٨(

.١٨٤ص، ٤ج، المحتاجمغني، الشربیني. ٢٨٥ص

منــصور ، البهــوتي. ١٣٠ص، ٩ج، المغنــي، ابـن قدامــة)٩٩(
شــــرح ، )م١٦٤١/ه١٠٥١ت(بــــن یــــونس بــــن إدریــــس

ــــــــى اإلرادات ــــــــب، بیــــــــروت، منته ، ١٩٩٦، عــــــــالم الكت
.٣٨٤ص، ٣ج، )٢ط(

بــاب ذكــر ، كتــاب الزهــد، ماجــهابــنســنن، ابــن ماجــه)١٠٠(
، الهیثمــــــــــي.٤٢٥٠رقــــــــــم ، ١٤١٩ص، ٢ج، التوبــــــــــة
رجالـه : قال الهیثمي، ٢٠٠ص، ١٠ج، الزوائدمجمع

.رجال الصحیح
بــاب رجــم ، كتــاب الحــدود، داودأبــيســنن، داودوأبــ)١٠١(

. ٤٤١٩رقــــــــــم ، ١٤٥ص، ٤ج، اعز بــــــــــن مالــــــــــكمــــــــــ
.٤٠٤ص، ٤، جالــصحیحینعلــىلمــستدركاالحــاكم، 

.صحیح اإلسناد: قال الحاكم
.٥٦ص، ٧ج، األم، الشافعي)١٠٢(
، اإلســـالميالفقـــهفـــيوالعقوبـــةالجریمـــة، أبــو زهــرة)١٠٣(

.٢٤٥ص
.٣٨٤ص، ٣ج، اإلراداتمنتهىشرح، البهوتي)١٠٤(
. ١٦ص، ٤ج، تــــــارالمحردحاشــــــیة، ابـــــن عابـــــدین)١٠٥(

ت(كمــــال الــــدین محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد ، الــــسیواسي
، بیـــروت، ٢ط، شـــرح فـــتح القـــدیر، )م١٢٨٢/ه٦٨١

، ١٢ج، الــذخیرة، القرافــي. ٥٤٦ص، ٥ج، دار الفكــر
عــــــن .١٧٤، ص١١، جالمحلــــــىابـــــن حــــــزم، . ٨٢ص

َة عن أبیه قال َد ْی انَ بن ُبرَ َم َلْی رََأٌة مـن :... ُس ْتُه اْم اَء ثُمَّ َج
ــدٍ  اِم ِد فقالــتَغ ْ َز ْ ِنــي: مــن األ ْ ــوَل اللَّــِه َطهِّر ُس : فقــال. یــا رَ

ـــوِبي إلیـــه( ُت ِفرِي اللَّـــَه وَ ـــَتْغ ـــي َفاْس ِع ِج ـــكِ ارْ َح ْی : فقالـــت) وَ
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اِلـــــكٍ  زَ بــــن َم ــــاعِ تَ َم دَّْد ِنــــي كمـــــا رَ َد دِّ . َأرَاَك ُترِیــــُد َأنْ ُترَ
؟: (قــال اكِ ــى فقــال: قالــت) ومــا َذ َن َلــى مــن الزِّ ْب : ِإنََّهــا ُح

؟( تِ ي مـا فـي : (فقـال لهـا. نعـم: قالت!) آْن ِع حتـى تَـضَ
ـَعتْ : قال) َبْطِنكِ  ضَ ارِ حتـى وَ صَ َْن ْ ٌل من األ َفَلَها رَُج . َفَك
یَّـــــةُ : فقــــالَفــــَأَتى النبــــي : قــــال ِد ــــَعتْ اْلَغاِم ضَ . قــــد وَ
یرًا لـیس لـه مـن : (فقال ـِغ َها صَ َلـَد ُع وَ َنَد َها وَ ُم ا الَ َنرُْج ِإًذ

ُعهُ  ضِ لٌ ، )ُیرْ ارِ فقـالَفَقاَم رَُج ـصَ َْن ْ ُه : مـن األ ـاُع إلـي رَضَ
هَــا: قــال. یــا َنِبــيَّ اللَّــهِ  َم ، ٣ج، صحیحالـــ، مــسلم. )َفرََج

.١٦٩٥رقم ، ١٣٢٢-١٣٢١ص
، ابــن نجــیم. ٦٠ص، ٧ج، الــصنائعبــدائع، الكاســاني) ١٠٦(

ـــــقالبحـــــر ـــــام، الجـــــصاص. ١٢ص، ٥ج، الرائ أحك
، المجتهـــدبدایـــة، ابـــن رشـــد. ٢٥٩ص، ٥ج، القـــرآن

، ١٠ج، الطـــالبینروضـــة، النـــووي. ٣٢٨، ص، ٢ج
ابــــن . ٢٧٠ص، ٢ج، المهــــذب، الــــشیرازي. ١٠٠ص

. ٢١٣ص، ٤ج، الكافي، قدامة
فــإن خیــف علیــه ، كالقــضیب الــصغیر وشــمراخ النخــل) ١٠٧(

مـــن ذلـــك جمـــع ضـــغث فیـــه مائـــة شـــمراخ فـــضرب بـــه 
ـــفٍ َأنَّـــُه أخبـــره  َنْی ضـــربة واحـــدة ؛ لمـــا روى ســـهل بـــن ُح

ابِ رســـــول اللَّــــهِ  ـــــَح ــــضُ َأصْ ارِ َأنَّـــــُه َبْع ـــــصَ َْن ْ مـــــن األ
ْظـمٍ  ًة علـى َع ـَد ْل ـاَد ِج ـِنَي َفَع ٌل منهم حتـى ُأضْ ى رَُج َتَك اْش
َقـــَع علیهـــا  ْم َفَهـــشَّ لهـــا َفوَ ِه ـــضِ ـــٌة ِلَبْع ارَِی َلتْ علیـــه َج َخ َفـــَد
ِلَك  ـــرَُهْم ِبـــَذ َب ـــُه َأخْ وَن ـــِه َیُعوُد ِم ـــاُل َقوْ فلمـــا دخـــل علیـــه رَِج

ــوَل اللَّــهِ  ُس ــَتْفُتوا لــي رَ ــتُ علــى وقــال اْس َقْع َفــِإنِّي قــد وَ
ـولِ اللَّـِه  ُس وا ذلك ِلرَ رُ َك َليَّ َفَذ َلتْ َع َخ ارَِیٍة َد َقـاُلواَج : وَ

ْثـَل الـذي هـو ِبـِه  رِّ ِم ـٍد مـن النـاس مـن الـضُّ ا ِبَأَح َن ما رََأْی
ْلـٌد علـى  ـُه مـا هـو إال ِج َظاُم تْ عِ َك َلَتَفسََّخ َناُه ِإَلْی ْل َم لو َح

رَ رســول ال ْظــمٍ َفــَأَم رَاٍخ لَّــِه َع ــْم ــَة شِ اَئ وا لــه ِم ــُذ ُخ ْأ َأنْ َی
ةً  ـــَد َبًة وَاِح ْ ــــر رُِبوُه بهـــا ضَ أبــــي ســــنن، داودوأبـــ. )َفَیـــضْ

، بــاب إقامــة الحــد علــى المــریض، كتــاب الحــدود، داود
٤٤٧٢رقم ، ١٦١ص، ٤ج

، ابــن رشــد. ٦٠ص، ٧ج، الــصنائعبــدائع، الكاســاني) ١٠٨(
،المهـــذبالـــشیرازي، . ٣٢٨ص، ٢، جالمجتهـــدبدایـــة

، ٩ج، المغنـــــــي، ابــــــن قدامـــــــة. ٢٧١-٢٧٠ص، ٢ج
.٤٩-٤٨ص

.٢٧١ص، ٢ج، المهذب، الشیرازي)١٠٩(

، ابـــن قدامـــة. ٥٨١ص، ١ج، الكـــافي، ابـــن عبـــد البـــر) ١١٠(
.١٠٨ص، ٩ج، المغني

، الشیخ نظام وجماعة مـن علمـاء الهنـد األعـالم، نظام)١١١(
ــــة ، ٢ج، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، الفتــــاوى الهندی

عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن ، هشــــیخي زاد. ١٦٦ص
مجمـــــــع ، )م١٦٦٧/ه١٠٧٨ت(ســـــــلیمان الكلیـــــــوبي 

دار ، لبنـان، بیـروت، ملتقـى األبحـراألنهـر فـي شـرح
روضـــــــة، النـــــــووي. ٣٧١ص، ٢ج، الكتـــــــب العلمیـــــــة

إبــــراهیم بــــن ،، الــــشیرازي. ١٦٦ص، ١٠ج، الطــــالبین
/ه٤٧٦-٣٩٣(علـــــــي بـــــــن یوســـــــف الفیـــــــروز أبـــــــادي 

عمــاد الـدین أحمــد تحقیـق، التنبیـه، )م١٠٨٣-١٠٠٣
ـــــــــــروت، ه١٤٠٣، ١ط، حیـــــــــــدر ـــــــــــب، بی ، عـــــــــــالم الكت

.٤٩ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة. ٢٤٨ص
. ٥٠٠ص، ٧ج، االستذكار، ابن عبد البر)١١٢(
بـاب مـا جـاء ، كتـاب األشـربة، الكبرىسننال، البیهقـي)١١٣(

١٧٣٥٩رقم، ٣٢٧ص، ٨ج، في التعزیر
ابـن : وانظـر. ٦٠ص، ٧ج، الصنائعبدائع، الكاساني) ١١٤(

، األم، الشافعي. ٣٢٨ص، ٢ج، المجتهدبدایة، رشد
. ٢٧٠ص، ٢ج، المهــذب، الــشیرازي. ١٣٦ص، ٦ج

١٤٢ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة
، ابـــــــن قدامـــــــة. ٢٧٠ص، ٢ج، المهـــــــذب، الـــــــشیرازي)١١٥(

. ١٤٢ص، ٩ج، المغني
.٦٠ص، ٧ج، الصنائعبدائع، الكاساني) ١١٦(
، افعيالـــش. ٦٠ص، ٧ج، الـــصنائعبـــدائع، الكاســـاني) ١١٧(

١٣٦ص، ٦ج، األم
.أسرع وأسهل) ١١٨(
، البهــوتي. ١٠٨-١٠٧ص، ٩ج، المغنــي، ابــن قدامــة) ١١٩(

.٣٧٩ص، ٣ج، اإلراداتمنتهىشرح
. ١٠٤ص، ٣ج، الفقهـــــــــــاءتحفــــــــــة، الــــــــــسمرقندي) ١٢٠(

، نظـــــام. ٨٦ص، ٧ج، الـــــصنائعبـــــدائع، الكاســـــاني
ــــاوى ــــةالفت ــــة، ابــــن رشــــد. ١٢ص، ٦ج، الهندی بدای
، ٩ج، المغنــي، قدامــةابــن . ٣٣٩ص، ٢ج، المجتهــد

.١١٠ص
یعتمد الفقهاء الذین قـالوا باسـتحباب الحـسم بعـد القطـع )١٢١(

:أتــي بــسارق ســرق شــملة فقــالالنبــي علــى حــدیث 
الحــــاكم والــــدار قطنــــي عــــن رواه . )اقطعــــوه واحــــسموه(
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أبـــي هریـــرة مرفوعـــا فـــي حـــدیث وأخرجـــه أبـــو داود فـــي 
هیم المراســیل وكــذا أخرجــه عبــد الــرزاق وأبــو عبیــد إبــرا

الحربي وللدار قطني عن علي أنـه قطـع مـن المفـصل 
ــــة، ابــــن حجــــر: انظــــر. وحــــسمها ــــي تخــــریج الدرای ف

١١١ص، ٢ج، أحادیث الهدایة
، ابـــــــن قدامـــــــة. ٢٨٣ص، ٢ج، المهـــــــذب، الـــــــشیرازي)١٢٢(

١٠٦ص، ٩ج، المغني
ــــــسوط، السرخــــــسي)١٢٣( ، الــــــسیواسي. ١٧٧ص، ٩ج، المب

ــد، الكاســاني. ٣٤٠ص، ٥ج، شــرح فــتح القــدیر ائع ب
، األشباه والنظـائر، ابن نجیم. ٦٢ص، ٧ج، الصنائع

. ٢٣٤ص، القـــوانین الفقهیـــة، ابـــن جـــزي. ١٣٣ص
بدایـــة ، ابـــن رشـــد. ٥٧٧ص، الكـــافي، ابـــن عبـــد البـــر

أبو البركات أحمد ، الدردیر. ٣٣١ص، ٢ج، المجتهد
، ٤ج، عیــسى البــابي الحلبــي، الــشرح الكبیــر، الــدردیر

، ١ج، األحكامقواعد ، العز بن عبد السالم. ٣٤٧ص
، ٤ج، مغنـــــــــــي المحتـــــــــــاج، الـــــــــــشربیني. ٢١٤ص
محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن ،، الرملــي. ١٨٥ص

حمــــــــــــــزة الرملــــــــــــــي الــــــــــــــشهیر بالــــــــــــــشافعي الــــــــــــــصغیر 
نهایة المحتاج إلى شـرح المنهـاج فـي ، (ه١٠٠٤ت(

بیــــروت، دار ، الفقــــه علــــى مــــذهب اإلمــــام الــــشافعي
، المـــــــــرداوي.٤٦٧، ص٧جم، ٢٠٠٤/ه١٤٢٤الفكـــــــــر، 
ــــــ ، )١٤٨٠-٨٨٥/١٤١٤-٨١٧(ن ســــــلیمان علــــــي ب

دار ، بیـــروت، تحقیـــق محمـــد حامـــد الفقـــي، اإلنـــصاف
.١٦٤ص، ١٠ج، إحیاء التراث

ـــق، ابـــن نجـــیم)١٢٤( ، ابـــن رشـــد. ٦٦ص، ٥ج، البحـــر الرائ
، المغنـي، قدامـةابـن . ٣٣٩ص، ٢ج، بدایة المجتهد

.٢٨٣ص، ٢، جالمهذبالشیرازي، . ١٠٦، ص٩ج
ال عطــاء حكــى عنــه أنــه إجمهــور الفقهــاءوبــذلك قــال )١٢٥(

ا:لقولــه ســبحانهالیــسرى؛تقطــع یــده َیُهَم ــِد ــاْقَطُعوْا أَْی ،َف
ــــسرقة والــــبطش فكانــــت العقوبــــة بقطعهــــا  وألنهــــا آلــــة ال

وهــــــذا شــــــذوذ ، وروي ذلــــــك عــــــن ربیعــــــة وداود، أولــــــى
یخـــالف قـــول جماعـــة فقهـــاء األمـــصار مـــن أهـــل الفقـــه 

، دابـن رشـ.واألثر من الصحابة والتابعین ومـن بعـدهم
، المهــذب، الــشیرازي. ٣٣٩ص، ٢ج، بدایــة المجتهــد

.١٠٦ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة. ٢٨٣ص، ٢ج

ســـــــناده ضـــــــعیف)١٢٦( ٕ ابـــــــن . رواه الطبرانـــــــي والـــــــدارقطني وا
.٦٨ص، ٤ج، تلخیص الحبیر، حجر

یقطــــع مــــن نــــصف القــــدم مــــن كــــان اعلیــــروي أن )١٢٧(
معقد الشرك ویدع له عقبا یمشي علیها وهو قـول أبـي 

.١٠٦ص، ٩ج، المغني، بن قدامةا.ثور
.٣٩٣ص، ٢ج، األنهرمجمع، شیخي زاده)١٢٨(
.٣٧٩ص، ٣ج، اإلراداتمنتهىشرح، البهوتي)١٢٩(
ــ، البیهقــي)١٣٠( بــاب الــسارق، كتــاب الــسرقة، سنن الكبــرىال

رقـــم ، ٢٧٥ص، ٨جورابعـــاوثالثـــاثانیـــافیـــسرقیعـــود
١٧٠٤٦.

.٨٦ص، ٧ج، الصنائعبدائع، الكاساني) ١٣١(
.٨٦ص، ٧ج، الصنائعبدائع، كاسانيال) ١٣٢(
ـــــــشربیني)١٣٣( ـــــــن قدامـــــــة. ٥٤٠ص، ٢ج، اإلقنـــــــاع، ال ، اب

شــــــــرح، البهـــــــوتي، ١١١-١١٠ص، ٩ج، المغنـــــــي
.٣٧٩ص، ٣ج، اإلراداتمنتهى

، القرافـــي. ٣٣٩ص، ٢ج، المجتهـــدبدایـــة، ابـــن رشـــد)١٣٤(
.١٨١ص، ١٢ج، الذخیرة

مغنـي، الـشربیني. ٢٨٣ص، ٢ج، المهذب، الـشیرازي)١٣٥(
.١٧٨ص، ٤ج، اجالمحت

شــرح ، البهــوتي. ١٠٩ص، ٩ج، المغنــي، ابــن قدامــة)١٣٦(
، الرحیبــــــــــــــــاني. ٣٧٩ص، ٣ج، منتهــــــــــــــــى اإلرادات

-١٧٥٢/ه١٢٤٣-١١٦٥(مــــــــــــــصطفى الــــــــــــــسیوطي 
ــــي النهــــى، )م١٨٢٧ ــــب أول المكتــــب ، دمــــشق، مطال

.٢٤٨ص، ٦ج، م١٩٦١، اإلسالمي
.١٠٩ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٣٧(
.٨٧ص، ٧ج،الصنائعبدائع، الكاساني) ١٣٨(
.٨٧ص، ٧ج، الصنائعبدائع، الكاساني) ١٣٩(
ــ، البیهقــي)١٤٠( بــاب الــسارق ، كتــاب الــسرقة، الكبــرىسننال

. ١٧٠٤٠رقـــــــــــــــم ، ٢٧٣ص، ٨ج، یعـــــــــــــــود فیـــــــــــــــسرق
ـــــــــدارقطني، الـــــــــدارقطني ، ١٨٣ص، ٣ج، ســـــــــنن ال

.٣٠٠رقم 
ــــــر،، الــــــصنعاني)١٤١( ســــــبل ، محمــــــد بــــــن إســــــماعیل األمی

دار ، خـــوليتحقیــق محمــد بـــن عبــد العزیــز ال، الــسالم
، ٤ج، ٤ط، ه١٣٧٩، بیـــروت، إحیـــاء التـــراث العربـــي

، أخرجــــــه الــــــدارقطني وفــــــي إســــــناده الواقــــــدي. ٢٧ص
وأخرجـــــه الـــــشافعي مـــــن وجـــــه آخـــــر عـــــن أبـــــي هریـــــرة 
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مرفوعا وأخرج الطبرانـي والـدارقطني نحـوه مـن عـصمة 
سناده ضعیف ٕ .بن مالك وا

اإلمــــــام . ٨٧ص، ٧ج، بـــــدائع الـــــصنائع، الكاســـــاني) ١٤٢(
.٦٨٨رقم، ٤٩ص، ٣ج، وطأالم، مالك

. ٢٢٨ص، ٣ج، تحفــــــــــة الفقهــــــــــاء، الــــــــــسمرقندي)١٤٣(
، السرخـسي. ٥٦ص، ٧ج، الـصنائعبـدائع، الكاساني
، القرآنأحكام، الجصاص. ١٠٩ص، ٩ج، المبسوط

، ٥ج، القـــــــدیرفـــــــتح، ابــــــن الهمــــــام. ١١٤ص، ٥ج
.٣٢٦ص

. ١٠٧ص ، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٤٤(
.١١٤ص، ٥ج، القرآنأحكام، الجصاص)١٤٥(
.١٩٨ص، ٤ج، شرح فتح القدیر، السیواسي)١٤٦(
/ه٦٧١ت(محمـــــد بـــــن أحمـــــد األنـــــصاري ، القرطبـــــي)١٤٧(

دار ، القــــــاهرة، الجـــــامع ألحكــــــام القــــــرآن، )م١٢٧٢
.١٧٧ص، ١٢ج، الشعب

. ١٦٤ص، ١ج، األحكامقواعد، العز بن عبد الـسالم)١٤٨(
، األنــــــــصاري. ٢٧٤ص، ٢ج، المهـــــــذب، الـــــــشیرازي

ـــي شـــرح روض الطالـــبأســـنى المطالـــب، زكریـــا ، ف
دار الكتـــــــب ، بیـــــــروت، تحقیـــــــق محمـــــــد محمـــــــد تـــــــامر

.١٣٦ص، ٤ج، ه١٤٢٢، العلمیة
.٥٦ص، ٧ج، الصنائعبدائع، الكاساني)١٤٩(
. ١٠٧ص ، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٥٠(
، الــشیرازي. ٥٦ص، ٧ج، الــصنائعبــدائع، الكاســاني)١٥١(

، ٤ج، اإلقنــــاع، الــــشربیني. ٢٧٤ص، ٢ج، المهــــذب
. ١٥٤ص، ٦ج، كـــشاف القنـــاع، بهــوتيال. ٢٦٥ص

.١٣٦ص، ٤ج، أسنى المطالب، زكریا األنصاري
، ٣٩٥ص، ١ج، الخطـاببمـأثورالفـردوس، الـدیلمي)١٥٢(

.مالكبنعن أنس١٥٩٤رقم 
.٢٨٩-٢٨٨ص، ١١ج، المحلى، ابن حزم)١٥٣(
باب فـي حـد ، كتاب الحدود، أبي داودسنن، داودوأب)١٥٤(

، بـــــــن ماجـــــــها. ٤٤٧٤رقـــــــم ، ١٦٢ص، ٤ج، القـــــــذف
ــن ماجــهســنن بــاب إقامــة الحــدود ، كتــاب الحــدود، اب

، لترمــذيا. ٢٥٦٧رقــم ، ٨٥٧ص، ٢ج، علــى اإلمــاء
، باب ومن سـورة النـور، كتاب التفسیر، الترمذيسنن

ٌن الترمــذي قــال عنــه٣١٨١رقــم ، ٣٣٦ص، ٥ج ــَس َح
رِیبٌ  .َغ

ـــشف األســـرارالبخـــاري، )١٥٥( الكاســـاني، .٢٢٩ص، ٤، جك
، الموافقـات، الـشاطبي. ٥٥ص،٧ج، بدائع الـصنائع

، ١ج، الفـــــــــــــروق، القرافــــــــــــي. ٣١٨-٣١٧ص، ٢ج
ــــــذخیرةالقرافــــــي، . ٣٤١، ٢٥٦ص . ١١١ص، ١٢، جال

. ٢٨٢، ص١، جاألحكــامقواعـدالعـز بـن عبـد الـسالم، 
الحــق ، الــدریني. ١٥٣، ص١١، جالمحلــىابــن حــزم، 

ـــده ـــة فـــي تقیی ، القرالـــة. ٧ص، ومـــدى ســـلطان الدول
ــة العامــة العفــو ، جــاد. ٣٣ص، مللنظــام العــاالنظری

.٢٠-١٩ص، عن العقوبة
، الدســـوقي. ٥٤ص، ٧ج، بـــدائع الـــصنائع، الكاســاني)١٥٦(

ــــــر ــــــشرح الكبی ــــــى ال ، ٤ج، حاشــــــیة الدســــــوقي عل
ابــــن . ٢٧٥ص، ٢ج، المهــــذب، الــــشیرازي. ٣٣١ص

.٨٦ص، ٩ج، المغني، قدامة
.٨٦ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٥٧(
، دســـوقيال. ٥٤ص، ٧ج، بـــدائع الـــصنائع، الكاســاني)١٥٨(

.٣٣١، ص٤، جحاشیة الدسوقي علـى الـشرح الكبیـر
ـــــــاع، الـــــــشربیني ـــــــن قدامـــــــة، ٢٦٥ص، ٤ج، اإلقن ، اب

.٨٦ص، ٩ج، المغني
المرغینــاني،. ٥٤ص، ٧، جبــدائع الــصنائعالكاســاني، )١٥٩(

، القــرآنأحكــام، الجــصاص. ١١٣ص، ٢ج، الهدایــة
، ٥ج، شــرح فــتح القــدیر، الــسیواسي. ١١٤ص، ٥ج

.٣٢٦ص
، الدســـوقي. ٥٤ص، ٧ج، الـــصنائعبـــدائع،الكاســاني)١٦٠(

.٣٣١، ص٤، جالكبیـرحاشیة الدسوقي علـى الـشرح
ـــــــاع، الـــــــشربیني ، ابـــــــن قدامـــــــة. ٢٦٥ص، ٤ج، اإلقن

.٨٦ص، ٩ج، المغني
.٥٤ص، ٧ج، الصنائعبدائع، الكاساني)١٦١(
، الدســـوقي. ٥٤ص، ٧ج، الـــصنائعبـــدائع، الكاســاني)١٦٢(

.٣٣١، ص٤، جحاشیة الدسوقي علـى الـشرح الكبیـر
ـــــــاع، الـــــــشربیني ، ابـــــــن قدامـــــــة. ٢٦٥ص، ٤ج، اإلقن

.٨٦ص، ٩ج، المغني
.١١٥-١١٤ص، ٥ج، أحكـــــام القـــــرآن، الجـــــصاص)١٦٣(

، (ه٣٢١ت(أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـالمة ، الطحـــاوي
نحقیـــق .٢٨٥ص، ١ج، مختـــصر اخـــتالف العلمـــاء

دار ، بیــــــروت، ه١٤١٧، ٢ط، عبــــــد اهللا نــــــذیر أحمــــــد
.٣٢٠ص، ٣ج، البشائر االسالمیة

mailto:k@L


.................................................................................... 
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ـــــد، ابـــــن عبـــــد البـــــر)١٦٤( ، القرطبـــــي.٩٢ص، ٩ج، التمهی
ابـــــــن .١٧٧ص، ١٢ج، الجــــــامع ألحكـــــــام القـــــــرآن

.٣٤٥ص، ٣ج، أحكام القرآن، العربي
، الــــــــــشیرازي.٢٧٥ص، ٢ج، المهـــــــــذب، الـــــــــشیرازي)١٦٥(

.٢٤٤ص، التنبیه
.٧٧ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٦٦(
بــاب العفــو ، كتــاب الحــدود، داودأبــيســنن، داودوأبــ)١٦٧(

، الحــــاكم.٤٣٧٦رقــــم ، ١٣٣ص، ٤ج، دودعــــن الحــــ
قــــال ،٤٢٤ص، ٤ج، الــــصحیحینعلــــىالمــــستدرك

.صحیح اإلسناد: الحاكم
إذاَبـاب، كتـاب الـشهادات، الجامع الصحیح، البخاري)١٦٨(

ــــى ــــَذفَ أوادََّع ــــهُ َق سَ َأنْ َفَل ــــَتِم ْل ــــَة، جَی ،٩٤٩، ص٢اْلَبیَِّن
كتــــاب ، ســــنن ابــــن ماجــــه، ماجــــهابــــن.٢٥٢٦رقــــم 

.٢٠٦٧رقم ، ٦٦٨ص، ١ج، باب اللعان، الطالق
.١١٥-١١٤ص، ٥ج، أحكـــــام القـــــرآن، الجـــــصاص)١٦٩(

.٣٢٠، ص٣، جمختصر اختالف العلماءالطحاوي، 
، ابـن عبـد البـر.٩٢ص، ٩ج، التمهیـد، ابن عبد البر)١٧٠(

ــــــام، ابــــــن العربــــــي.٤٨٣ص، ٧ج، االســــــتذكار أحك
.٣٤٥ص، ٣ج، القرآن

.٢٨٩-٢٨٨ص، ١١ج، المحلى، ابن حزم)١٧١(
.١١٥-١١٤ص، ٥ج، القـــــرآنأحكـــــام، الجـــــصاص)١٧٢(

.٣٢٠، ص٣، جالعلمــاءاخــتالفمختــصرالطحــاوي، 
الدســوقي،.٣٣١، ص٢، ج المجتهــدبدایــةابــن رشــد، 
ـــــــــشیرازيا.٣٣١ص، ٤ج، الدســـــــــوقيحاشـــــــــیة ، ل
، ٩ج، المغنــي، ابــن قدامــة.٢٧٤ص، ٢ج، المهــذب

.٧٧ص
.٧٢سبق تخریجه هامش )١٧٣(
.١١٥-١١٤ص، ٥ج، أحكـــــام القـــــرآن، الجـــــصاص)١٧٤(

.٣٢٠، ص٣، جمختصر اختالف العلماءالطحاوي، 
، الدســوقي.٣٣١ص، ٢ج، بدایــة المجتهــد، ابـن رشـد)١٧٥(

.٣٣١ص، ٤ج، حاشیة الدسوقي
.٧٧ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٧٦(
، الدســوقي.٣٣١ص، ٢ج، المجتهــدبدایــة، ابـن رشـد)١٧٧(

.٣٣١ص، ٤ج، الدسوقيحاشیة
.٢٧٤ص،٢ج، المهذب، الشیرازي)١٧٨(
.٧٧ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٧٩(

.٤٨٧ص، ٢ج، الجنائيالتشریع، عودة)١٨٠(
.١٥١سبق تخریجه هامش )١٨١(
.٢٧٤ص، ٢ج، المهذب، الشیرازي)١٨٢(
.٣٣١ص، ٢ج، المجتهدبدایة، ابن رشد)١٨٣(
.٣٣١ص، ٢ج، المجتهدبدایة، ابن رشد)١٨٤(
.١٧٧ص، ١٢ج، القرآنألحكامالجامع، القرطبي)١٨٥(
ــــــسوط، السرخــــــسي)١٨٦( ، الــــــسیواسي.١٧٧ص، ٩ج، المب

ــدائع ، الكاســاني.٣٤٠ص، ٥ج، شــرح فــتح القــدیر ب
،األشـــباه والنظـــائرابـــن نجـــیم، .٦٢ص، ٧، جالـــصنائع

.٢٣٤ص، القـــوانین الفقهیـــة، ابـــن جـــزي.١٣٣ص
بدایـــة ، ابـــن رشـــد.٥٧٧ص، الكـــافي، ابـــن عبـــد البـــر

ـــر، الـــدردیر.٣٣١ص، ٢ج، المجتهـــد ـــشرح الكبی ، ال
، قواعد األحكام، العز بن عبد السالم.٣٤٧ص،٤ج
، ٤ج، مغنــــــي المحتــــــاج، الــــــشربیني.٢١٤ص، ١ج

.٤٦٧ص، ٧ج، نهایـــة المحتـــاج، الرملــي.١٨٥ص
.١٦٤ص، ١٠ج، اإلنصاف، المرداوي

.المراجع السابقة)١٨٧(
.١٣٢ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٨٨(
.٣٤٧ص، ٤ج، حاشیة الدسوقي، الدسوقي)١٨٩(
.٢٨٨ص، ٢ج، لمهذبا، الشیرازي)١٩٠(
.١٣٢ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٩١(
ــتح، ابــن الهمــام)١٩٢( ــدیرف ، الكاســاني.٤٣١ص، ٥ج، الق

ــــصنائع ــــدائع ال ــــى، البــــاجي.٦٢ص، ٧ج، ب ، المنتق
ــــد البــــر.١١٤ص، ٧ج .٥٧٧ص، الكــــافي، ابــــن عب

، النـــووي.٣٣١ص، ٢ج، بدایـــة المجتهـــد، ابـــن رشـــد
غنــيم، الـشربیني.١٦٤ص، ١٠ج، روضــة الطــالبین

، اإلنــــــصاف، المــــــرداوي.١٨٤ص، ٤ج، المحتــــــاج
.١٦٤ص، ١٠ج

.٦٢ص، ٧ج، بدائع الصنائع، الكاساني)١٩٣(
مـنح ، علـیش.٢٣٧ص، القوانین الفقهیـة، ابن جـزي)١٩٤(

.٣٣٤ص، ٩ج، الجلیل
.١٣٢ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٩٥(
ــــنمــــصنف، ابــــن أبــــي شــــیبة)١٩٦( ــــياب كتــــاب ، شــــیبةأب

ویشرب ویشرب الخمـر باب في الرجل یسرق، الحدود
.٢٨١٢٦رقم ، ٤٧٨ص، ٥ج، ویقتل

.١٣٢ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٩٧(

mailto:k@L


.................................................................................... 

 ١٤٤

.١٣٢ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)١٩٨(
.٩٧ص، ٤ج، االختیار، ابن مودود)١٩٩(
ــــك بــــن أنــــس األصــــبحي، اإلمــــام مالــــك)٢٠٠( المدونــــة ، مال

، م١٩٧٨-ه١٣٩٨، دار الفكــــــــر، بیـــــــروت، الكبـــــــرى
ن بـــن خلـــف بـــن ســـعد ســـلیما، البـــاجي.٣٨٥ص، ٤ج
ـــى شـــرح موطـــأ ، بـــن أیـــوب بـــن وارث البـــاجيا المنتق

ـــــك ، ١ط، دار الكتـــــاب العربـــــي، بیـــــروت، اإلمـــــام مال
،حاشــیة الدســوقيالدســوقي، .١١٤، ص٧، جه١٣٣٢

. ٣٤٧ص، ٤ج
.١٦٣ص، ١٠ج، روضـــــــــــة الطـــــــــــالبین، النـــــــــــووي)٢٠١(

.١٨٤ص، ٤ج، مغني المحتاج، الشربیني
ـــــــن قدامـــــــة)٢٠٢( ، المـــــــرداوي.١٣٢ص، ٩ج، المغنـــــــي، اب

.١٦٥ص، ١٠ج، اإلنصاف
، ابـن مـودود.٦٢ص، ٧ج، بدائع الصنائع، الكاسـاني)٢٠٣(

ــــــار ــــــتح ، الــــــسیواسي.٩٧ص، ٤ج، االختی شــــــرح ف
، ٤ج، المدونــة، اإلمــام مالــك.٣٤٢ص، ٥ج، القــدیر

.٣٣٤، ص٩، جمـــــــنح الجلیـــــــلعلـــــــیش، .٣٨٥ص
نهایـــة ، الرملـــي.٢٨٥ص، ٢ج، المهـــذب، الـــشیرازي
، ٩ج، المغنـــي، ابـــن قدامـــة،١٠ص، ٨ج، المحتـــاج

ــــاني.١٣٣ص ، ٦ج، مطالــــب أولــــي النهــــى، الرحیب
.١٦٩ص

ــدیر، ابــن الهمــام)٢٠٤( ــتح الق ، الكاســاني.٣٤١ص، ٥ج، ف
ــــــصنائع ــــــدائع ال روضــــــة، النــــــووي.٦٢ص، ٧ج، ب

ـــــــــشربیني.١٦٥ص، ١٠ج، الطـــــــــالبین مغنـــــــــي ، ال
، ٩ج، المغنــي، ابــن قدامــة.١٨٥ص، ٤ج، المحتــاج

، ٣ج، اإلراداتشــــــرح منتهــــــى، البهــــــوتي.١٣٣ص
.٣٤١ص

.١٣٣ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة)٢٠٥(
ـــصنائع، الكاســـاني)٢٠٦( ابـــن عبـــد .٦٣ص، ٧ج، بـــدائع ال

، حاشیة الدسـوقي، الدسوقي.٥٧٧ص، الكافي، البر
.٣٤٧ص، ٤ج

ــصنائعالكاســاني، )٢٠٧( ــدائع ال ابــن مــودود، .٦٢ص، ٧، جب
، القــوانین الفقهیــةابــن جــزي، .٩٧، ص٤االختیــار، ج

ابـــن .٩، ص٨، جالمحتـــاجنهایـــةلرملـــي، ا.٢٣٧ص
شـرحالبهـوتي، .١٣٤- ١٣٣، ص٩، جالمغنـيقدامة، 

قدامة،ابن،٣٤١ص،٣ج،منتهى اإلرادات

.١٣٤- ١٣٣، ص٩، جالمغني
، علــــیش.٥٦ص، ٧ج، بــــدائع الــــصنائع، الكاســــاني)٢٠٨(

، المهــــذب، الــــشیرازي.٣٣٤ص، ٩ج، مـــنح الجلیــــل
.١٣٢ص، ٩ج، المغني، ابن قدامة.٢٨٨ص، ٢ج
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