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 املقدمة : 

به علينا من سائر  ذلي هداان للإسلم وما كنا لهنتدي لوال أ ن هداان ، ونشكره عىل ما من  امحلد هلل ا

هل اإال هللا وحده ال رشيك هل،وأ شهد أ ن محمالنعم وأ والان  ،دا عبده ورسوهل ، وخريته من خلقه، وأ شهد أ ن ال اإ

ندين ، وحرسة عىل الاكفرين ، صىل ، أ رسهل رمحة للعاملني ، وقدوة للعاملني ، وجحة عىل املعاوجحته عىل عباده

 هللا عليه وعىل أ هل وحصبه أ مجعني              وبعد : 

فاإن طائفة من أ عداء االإسلم من غري املسلمني وممن حوهلم من طوائف العلامنيني والليرباليني يف العامل 

اهلم تتوجس خيفة من االإسليم قد ظنوا ظن السوء يف رشيعة االإسلم، ومل تزل كتاابهتم وأ قواهلم وأ حو 

اترات، وال ياكد يرد اإىل ال ذهان وال سامع احلديث عهنا حىت  بظملاترة و  جبهلتطبيق الرشيعة، ويطعنون فهيا 

اإىل ا مث صاروا ينقلوهنجيلبوا بقوهتم وطاقهتم متوجسني وحمذرين، ورمسوا يف أ ذهاهنم للرشيعة أ بشع الصور 

فهواها الواسع يف تطبيق احلدود وتنفيذ ب اخزتال الرشيعة يف خطاهبم من أ مارات اجلهل والظمل اكن تلقني، و امل 

وسعت عبادات اخللق ومعاملهتم عىل القصاص يف اجلناة، مع أ هنا ال تغادر من شؤون احلياة شيئا، وقد 

ن مس توى ال فراد وامجلاعات وال مم، وحيث  الطعن فهيا غالبا يكون بدعوى وحشيهتا يف جانب العقوابت اإ

فاإن كشف زيف ذكل يعد من فروض الكفاايت عىل أ فراد بأ بشع الصور والتعزيرية وتصوير ذكل للعامل  احلدية

وحيامن أ صف سلوكهم ابجلهل فليس ذكل من عندي بل هذا رجل قانون وصاحب كتاب الترشيع  املسلمني،

 وخباصةني ما سوى ذكل اجلنايئ يف االإسلم يذكر اهامتم القانونيني ابل حوال الشخصية يف الرشيعة حفسب اهمل

 أ حاكم جنهل أ ان ويه مهنا البد نتيجة اإىل االإهامل هذا بنا أ دى وقدقال رمحه هللا: ". واجلنايئ املدين القسمني

 .(5)"فاحضاا  هجلا  القسمني هذين

 يصلح وال احلارض عرصان مع يتفق ال القانون رجال مجهور عقيدة يف فهو اجلنايئ القسم أ ما :"أ يضاويقول 

ذا. مضلةل خاطئة عقيدة ويه. الوضعية القوانني مس توى يبلغ وال اليوم، بيقللتط   منصف خشص أ ي حاول واإ
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 أ ن وس يدهشه اجلهل، سوى أ ساساا  لها جيد أ ن فس يعجزه العقيدة هذه عليه قامت اذلي ال ساس يعرف أ ن

 اجلنائية الرشيعة أ حاكم اجلهل لك جنهل وحنن الصلحية مبعد الرشيعة يف اجلنايئ القسم عىل حنمك أ ننا يعمل

 .(5)"ومفصةل مجمةل

اس تخرت هللا تعاىل يف حماوةل مجع أ صول ونصوص ومقاصد الرشيعة االإسلمية اليت تنئب عن وذلا فقد 

 تكتنفان مجيع احلدود الرشعية والقصاص يف ال نفس وال طراف واجلرا،، وحني اكنت والرمحة اللتني السعة

ثبات ضدها اإهجاز تكل الش هبة يه غاية ما يش نعون ب عىل ما وراهئا من  اه عىل الرشيعة فاإن يف دفعها واإ

َسن   َوَمن   ):ال قوال الظاملة يف حق رشيعة قال عهنا مزنلها  ِ  ِمنَ  أَح  اا اّلل  ْك  م   ح  ، ولنئ أ فادتنا 15املائدة(ي وِقن ونَ  ل ِقَو 

ال ل هل االإميان  دراك حسن الرشيعة ال يكون اإ براز ذكل سبيلهذه الآية الكرمية أ ن اإ ال أ ن يف اإ اإىل  واليقني اإ

ليه  مياان ويقينا، وهللا الهادي واملوفق وأ حتسب اإ بعث االإميان يف نفوس املتذبذبني ولعل هللا حيدث بعد ذكل اإ

 . اذلب عن رشيعته ونرصة ملته من خلل هذه الورقة
 أ هداف البحث:

 هتدف هذه الورقة اإىل:

ص بيان عظمة رشيعة االإسلم وصلهحا -5  للك زمان وماكن. لهحاواإ

 التأ كيد عىل أ ن العقوابت يف الرشيعة االإسلمية حتقق أ عظم املصاحل بأ قل التاكليف. -2

براز معامل سعهتا ورمحهت -4  االرد عىل الطاعنني يف الرشيعة ووصفها ابلقسوة والوحش ية، وذكل من خلل اإ

 ابلفرد واجملمتع.

قامة احل -3 يضا، أ ن الوقوع يف احملرمات ال يس تلزم اإ  دود من لك وجه.اإ

يقافه أ و  -1 قامة احلدود والقصاص ليس أ مرا سهل وجعل بل مير براحل متعددة قد تفيض اإىل اإ بيان أ ن اإ

 ختفيفه.

 تسليط الضوء عىل حمدودية اجلناايت اليت فهيا حدود. -6
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 ادلراسات السابقة:

الرشيعة  يف تطبيق احلدود والقصاص يف )السعة والرمحةهذه اجلزئية أ فردمل اطلع عىل حبث 

ال أ ن ،ابلبيان (االإسلمية جاابت معوما،  هناك كتاابت كثرية ختدم الفقه والقضاء االإسليم اإ ويف ثناايها اإ

 املسترشقني وغريمه، ومن ذكل: وش هبات ستشاكالتعىل بعض ا

 الترشيع اجلنايئ يف االإسلم لعبدالقادر عودة. -5

اليت تثار حول تطبيقها واذلي عقد حبوث مؤمتر : وجوب تطبيق الرشيعة االإسلمية والش هبات  -2

 .هـ5496 –الرايض  –جبامعة االإمام محمد بن سعود االإسلمية 

 .اخلالق عبد بن الرمحن عبد: املؤلف - الرشعية احلدود تطبيق وجوب -4

 منصور محمد منصور: املؤلف - ابلقانون مقاران االإسليم الفقه يف اجلنائية العقوبة يف وأ ثرها الش هبات -3

 .احلفناوي

آن ضوء يف الش هبات ودفع واملرتد الزاين عقوبتا -1  الس يد عامد: املؤلف -الش هبات ودفع والس نة القرأ

 .الرشبيىن اإسامعيل محمد

براهمي العظمي عبد: املؤلف - املنكرين وش هبات الرشعية ال دةل بني ادلين عن الارتداد عقوبة -6  محمد اإ

 .املطعين
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 وادلراسات السابقة. ،أ هداف البحث: ة: فهيا مقدممن يتكون البحث  عنارص البحث:

 :مباحث  وأ ربعةمتهيد مث : 

 المتهيد: وفيه مطلبان :

 التعريف بعنوان البحث والفرق بني السعة والرمحة يفال ول: 

 فلسفة العقوبة يف االإسلمالثاين: 

ثبات احلدود  معامل: ال ولاملبحث   :السعة يف اإ

 رصه عىل حاةل خاصة والاكتفاء يف واسع ال مر ابلتعزيرتضييق موجب احلد وقاملعمل ال ول: 

 درء احلدود ابلش هباتاملعمل الثاين: 

ثباتاملعمل الثالث:   التشديد يف طرق االإ

 االإعراض عن املقراملعمل الرابع: 

  تلقني الرجوع: املعمل اخلامس

 والرتغيب فيه ادلعوة اإىل السرت:  املعمل السادس

 : ة يف تطبيق احلدود : معامل الرمحالثايناملبحث 

 ادلايانت( ،ال موال ،ادلماء ،حتقق ال من اجملمتعي )ال عراض املعمل ال ول:

 (اجلهاد –املرض  –اجملاعة )مراعاة الرضر وال عذار احلرجة :املعمل الثاين

كراهالصغر، مراعاة موانع ال هلية) املعمل الثالث:  (اجلنون ،االإ

 التنفيذ سلوك مسكل اليرس يفاملعمل الرابع: 

 يف احلد والرمحة ابمحلل واحلامل تأ خري البت: اخلامساملعمل 
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ثبات يف السعة : معامل  الثالثاملبحث   القصاص:اإ

ثباتاملعمل ال ول:   التشديد يف طرق االإ

 :املانعة من القصاص ويه س بع الش به  اشرتاط انتفاء :املعمل الثاين

 الوالدةش هبة ال وىل : 

 ف اجلاينعدم تلكيش هبة الثانية: 

 عدم عصمة املقتولش هبة الثالثة: 

 بني اجلاين واجملين عليه عدم املاكفأ ةش هبة الرابعة: 

 املس تحق ش هبة عدم تلكيف اخلامسة: 

 عىل طلب القصاص اتفاق ال ولياء ش هبة عدم السادسة:

 أ من احليفش هبة عدم السابعة: 

 القصاص: تطبيقاملبحث الرابع: معامل الرمحة يف 

  الرتغيب يف العفول: املعمل ال و 

 البدائل والرتغيب فهيا سناملعمل الثاين: 

 انتظار القرص من الورثة املعمل الثالث:

 عفو واحد من الورثة يسقط القصاصاملعمل الرابع: 

 أ من احليفاشرتاط  املعمل اخلامس:

 اشرتاط املامثةل يف القصاص يف ال طراف :املعمل السادس

 التطبيق  دالاحتياط عن املعمل السابع:

 وعدم أ ذيته حفظ حق املعفو عنهاملعمل الثامن: 
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 مهنج البحث:

 

ليه الفقه االإسليم ابختلف مدارسه يف حتقيق مقصد  براز املدى الكبري اذلي وصل اإ الهدف من البحث اإ

ثبات احلدود والقصاص  –الشارع الكرمي يف هذا الباب  وبيان خطأ  من  – امتطبيقهوالرمحة يف أ ي السعة يف اإ

 وليك يبدو هذا واحضا فاإنين سأ عمتد ما ييل: ،يهتم الرشيعة ابلقسوة واحليف

 

؛ ل ن البحث مل يكتب ل جل والرتجيح الزتم يف املسائل الواردة ذكر اخللف وال دةل واملناقشات لن -5

براز ما حيتويه الفقه االإسليمهذا منا الإ  .من سعة ورمحة يف هذا امليدان يف أ شهر مدارسه ، واإ

 ل قوال من كتاب أ و كتابني من الكتب املعمتدة يف املذاهب املعتربة.سأ وثق ا -2

بعض ال مثةل والرشوط فهيا خلف معترب، ولن أ ذكر اخللف ل نه س يطول ابلبحث وخيرجه عن  -4

 املقصود.

ما مجمع عليه وهو ال كرث أ و أ نه قول معترب ترحج عندي. -3  لك قول أ و رشط ذكرته هو اإ

 ايت يف صلب البحث.لآ قت اوث -1

ال عزوهتا اإىل  -6 ن اكنت يف الصحيحني أ و أ حدهام اكتفيت هبام واإ  .غريهام وخرجهتاال حاديث والآاثر اإ
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 وفيه مطلبان :: المتهيد

 يف التعريف بعنوان البحث والفرق بني السعة والرمحة:ال ول: 

نه حيسن  ، البحث ه من مفرداتبقصودالتعريف ابتداء حىت يكون البحث حتت نظر القارئ الكرمي فاإ

 :وقد حوى املفردات الآتية : السعة ، الرمحة ، احلد ، القصاص

 السعة:

ثباهتا من خلل البحث فاملقصود هبا  ، (5)الطريق بني اجلرمية وتطبيق احلد اتساعفأ ما السعة اليت يراد اإ

ثبات احلدود والقصاص.معاكس يه بعىن و   تضييق الرشيعة وتشددها يف اإ

 الرمحة:

ولو بعد  تطبيقهأ و اجلناية وبني قد حتول بني الواقع يف احلد اليت ترشيعات ال يف سن  وأ ما الرمحة فهيي

 .ختفف من وقع هذا احلد عىل اجلاين ، وعند لزوم التطبيق فاإن لها مساكلثبوته

 :الفرق بني السعة والرمحة هنا

ثباتالطريق وهو هنا يف تكون السعة  هو حد أ و قصاص،  اجلناية ، وأ ما الرمحة فهيي ذات الفعل اذلي اإ

 يف التطبيق. أ ي أ ن الرمحة تكون

 احلدود:

يف اللغة املنع، ومنه مسي البواب والسجان حدادا، ملنع ال ول من ادلخول هو ود جفمع حد و وأ ما احلد

والثاين من اخلروج، ومسي املعرف للامهية حدا ملنعه من ادلخول واخلروج، وحدود هللا تعاىل حمارمه، لقوهل 

َ ):تعاىل ود   تكِل  د  ِ  ح   .(2)، ومسي حدا ل نه مينع من املعاودة587البقرة ( تَق َرب وَها فَلَ  اّلل 

، واحلدود س تة: حد الردة، (5)يف معصية لمتنع الوقوع يف مثلها واحلد يف الاصطل،: عقوبة مقدرة رشعا

 واحلرابة. ،والقذف ،والرشب ،والرسقة ،والزان

                                                           

 .، والتعريفات هنا فهيا ويف الرمحة ابعتبار اصطل، الباحث ومراده مهناويه نقيض الضيق السعة مأ خوذة من الاتساع1- 

 مادة وسع. 51/298لسان العرب 
 .57/529املوسوعة الكويتية ، 536التعريفات ، 62مادة حدد  خمتار الصحا،  -2



9 

 

وبعضهم يضيف "حقا هلل  أ عىل، حد وال أ دىن حد لها فليس معينة حمددة أ هنا املقدرة العقوبة ومعىن

 .امجلاعة من وال ال فراد من ال االإسقاط تقبل ال أ هنا هلل حق أ هنا ومعىن(2)تعاىل"

 القصاص:

، واصطلحا: أ ن يفعل ابجلاين كام فعل ابجملين (4)أ ي تتبعه لغة املامثةل مأ خوذ من قص ال ثروالقصاص: 

 .(3)عليه

َ  فرقال   َ ب  :(1)َوال ِقَصاِص  ال َحد ِ  ني 

 

 مجهور الفقهاء أ ن االإمام ال يقيض بعلمه يف احلدود خبلف القصاص. يََرى - أ   

 ال تورث احلدود يف امجلةل ويف حد القذف خلف، وأ ما القصاص فيورث.  – ب

 ال يصح العفو يف احلدود يف امجلةل خبلف القصاص.  – ج

ابلقتل يف القصاص خبلف احلدود عند بعض الفقهاء سوى حد التقادم ال مينع من الشهادة  – د

 القذف. 

 يثبت القصاص ابالإشارة والكتابة من ال خرس خبلف احلدود.  - هـ

 ال جتوز الشفاعة يف احلدود ، وجتوز يف القصاص.  – و

 ال تتوقف احلدود ما عدا حد القذف عىل ادلعوى خبلف القصاص. – ز

 ار يف احلدود وال جيوز يف القصاص. جيوز الرجوع عن االإقر  – ،

 يثبت القصاص ولو مع الش هبة. -ج

قراره يف القصاص ل ول مره، يامن يف احلدود كحد الزان ال بد من التكرار عىل  -خ يؤخذ ابإ

 الصحيح.

 

 

                                                                                                                                                                      

 .314الروض املربع  1- 

 .9/561بدائع الصنائع  2- 

 .247خمتار الصحا، مادة قصص. 4- 

 .217التعريفات  3- 

حياء الرتاث العريب  9/339فتح القدير البن اهلامم تْكةل  1-  حاش ية ابن ، 57/542لكويتية املوسوعة ا، ط دار اإ

   -7/178الفقه االإسليم وأ دلته ، 55/594عابدين
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 لثاين: فلسفة العقوبة يف االإسلم:ا

ال ويف قوانيهنا عقوابت وروادع تردع هبا اجملر  مني والظلمة، وهذا يشء مجمع عليه ليس مثة أ مة من ال مم اإ

منا يقع يف نوع هذه العقوبة ودرجهتا وقبل ذكل الاختلف  بني العقلء يف سائر ال مم وال زمنة، والاختلف اإ

فاإن فلسفة العقوبة تنطلق من رعايته أ ما يف االإسلم ، فامي يعد جرمية يعاقب علهيا القانون وما ليس كذكل

عىل رضورة السلمية أ مجعت العقول رضورايت  مخسمثة مجيع العقلء، و علهيا لرضورايت احلياة اليت يتفق 

، وبناء ادلين الضابط ل من اجملمتع الفكري والاجامتعي: ال نفس وال موال وال عراض والعقول و  ااحملافظة علهي

 راتعىل ذكل جاءت احلدود الرشعية متثل زاجرا مثاليا يف درء وقوع أ ي جناية عىل أ ي من هذه الرضو

 : س تة بناء عىل ذكل فاكنت 

 .وال فاكر حد الردة اذلي رشع حلفظ ادلين -5

 .حلفظ ال موالاذلي رشع وحد الرسقة  -2

 ول.حلفظ العقاذلي رشع وحد السكر  -4

 .ال منحلفظ اذلي رشع وحد احلرابة  -3

 .حلفظ ال عراضوحد الزان اذلي رشع  -1

 .الاجامتعية وحد القذف اذلي رشع حلفظ كرامة االإنسان -6

 والنفوس ال بدان عىل جناايت أ ربع مرشوعة حدود لها اليت واجلناايت ابن رشد بقوهل:"أ مجلها  وقد  

 ال موال عىل وجناايت وسفاحا زان املسمى وهو الفروج عىل وجناايت وجرحا قتل املسمى وهو، وال عضاء

ذا حرابة مسي حبرب مأ خوذا مهنا اكن ما وهذه ن تأ ويل بغري اكن اإ ن بغيا مسي بتأ ويل اكن واإ  عىل مأ خوذا اكن واإ

 عىل وجناايت غصبا مسي وسلطان وقوة مرتبة بعلو مهنا اكن وما رسقة يسمى حرز من املغافصة وجه

منا وهذه واملرشوب املأ كول من الرشع حرمه ما استباحة عىل ابلتعدي وجناايت قذفا املسمى ويه ال عراض  اإ

 .(5)"عليه هللا صلوات الرشع صاحب بعد عليه متفق حد وهو فقط امخلر يف الرشيعة هذه يف حد فهيا يوجد

                                                           

 .2/494بداية اجملهتد 1- 
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عىل أ صل املالكية لكن الصحيح أ ن قتال البغاة ليس من قبيل  نلحظ أ ن ابن رشد أ ضاف حدا للبغيو 

ليه احلد ؛ل نه ال حد  منا هو قتال حىت تفيء ينهتيي اإ  اإىل أ مر هللا.الباغية واإ

ن القصاص ن يشار اإىل موقع القصاص من هذه الرضورايت فيقابقي أ   حمققا ملقصد يأ يت متسقا معها ل: اإ

ثبات والتطبيق  الالرشيعة من حفظ ال من وال نفس  .غري ، والفرق بيهنام تقدم من هجة االإ

ة العقوبة مطردة مع فضاعة اجلرمية، وأ قىس هذه العقوابت تصورا شدونلحظ أ ن الرشيعة جعلت درجة 

نصاف لوجدان أ ن جرامئ هؤالء يه عقوبة القتل يف حق القاتل أ و املرتد أ و الز  اين احملصن، ولو نظران نظرة اإ

متثل رضرا متعداي وخطريا عىل اجملمتعات، ولو مل تكن العقوبة هبذه ادلرجة الس تفحل القتل والفاحشة 

آخره.  والتلعب بأ فاكر الناس وتشويه احلقائق عند االإميان وجه الهنار والكفر أ

ن  واذلين يس توحشون مع هذه  ،مل تقر بلك هذه اجلرامئ فهيي تقر ببعضهاوال مم ابختلف أ مكنهتا وأ زمنهتا اإ

آمنة يرضبون  العقوبة ويبدون تعاطفا مع اجلاين يرضبون حبق اجملين عليه بل حبق اجملمتع لكه اذلي يرنو اإىل بيئة أ

س تقرة بقوهل لكن الرشيعة االإسلمية تأ ىب ذكل وتعرب حبق امجلاعة يف ال من واحلياة حياة م  ،حبقه عرض احلائط

يشري اإىل أ ن هذا احلمك متسق ذكر ال لباب هنا و ، 579البقرة ال لباب( أُوِل   اَي   َحيَاة   ال ِقَصاِص  يِف  لمَك   وَ ):  تعاىل

 .مع العقل السلمي امتام

ال يه متصورة عقل، وجند يف  ميان وتسلمي، واإ القوانني الوضعية اختلفا كبريا واملسأ ةل تفتقر فقط اإىل اإ

ب علهيا كام يطعن يف الرشيعة، وبعض تكل القوانني عقوابت غاية يف القسوة يشغ نسمع هذا الت  دون أ ن

 .اكالإعدام يف مقابل جناايت حممتةل اكخليانة للنظام أ و التطاول عىل رموز برشية 

ما أ ن يعرتف أ ن التعدي عىل واحد من هذه الس تة ال يعد جناية توجب  وبناء عىل ذكل فاإن اخملالف اإ

ما أ ن يقر بأ ن التعدي علهيا جناية لكن العقوب ة وحيهنا يكون البحث معه يف أ ساس الفطرة املنحرفة دلية، واإ

شاكالته، وأ ن هذه العقوابت يناقش يف درجة العقوبة وحيهنا فاإن مثل هذا البحث س يجيب عىل بعض اإ 

 :ات ثلثابعتبار  مرتبتان : مرتبة زجر ويه املرتبة الواسعة، ومرتبة جرب بعد الوقوع ويه ضيقة جدا

 ابعتبار فاعلية الزجر

ث   ثبات(بات هذه اجلناايت وهو اذلي مسي يف هذا البحث )السعة يف االإ وابعتبار تضييق الرشيعة يف اإ

ليهتضييقها يف جانب التطبيق وهو اذلي ابعتبار مث   .(الرمحة يف التطبيق)يف هذا البحث بعنرص  أ شري اإ
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الرمحة يف تطبيق احلدود الرشعية، لكن هذه نظرة من يكتفي  حصيح قد يظن بك العبث وأ نت تتلكم عن

مأ الت ال مور فس يدرك أ ن هللا عز وجل غين عن  بشاهدة الظاهر، وأ ما من جعلت هل بصرية يرقب هبا

ا)عباده وعن تعذيهبم كام قال تعاىل:  ن ِبَعَذاِبمك    اّلل    يَف َعل   م 
ِ
ت    ا آَمنت    َشكَر  دلنيا عام يف ا وهذا، 537النساء (َوأ

منا يه الإصلهحم يف احلال واملأ ل.والآخرة، فاإن هللا غين عن أ    ن يعذب عباده ابحلدود، واإ

ن احلدود يف الرشيعة االإسلمية متثل زاجرا قواي قبل الوقوع وجابرا اس تثنائيا بعد الوقوع يف اجلرمية،  اإ

أ و الفاحشة ابتداء، وهذا ما جعزت عنه القوانني  حتول بني العبد وبني الوقوع يف اجلرمية اومعىن كوهنا زاجرا أ هن

تكوين  الوضعية، مما جرأ  الناس عىل تكرارها، حفني اكتفي يف حق السارق ابحلبس؛ اكنت حقيقة هذا احلبس

مدرسة كبرية تلميذها لكهم رساق، يتبادلون ادلروس يف اللصوصية مث خيرجون ليعودوا اإىل ما هنوا عنه لكن 

يقاعاو  بأ ساليب مس تحدثة يلما أ كرث اإ  .واإ

بيامن احلد يف الرشيعة يزجره قبل الوقوع، ولو وقع يف اجلرمية فاحلد زاجر هل عن العود ولغريه كام قال 

ِمننِيَ )تعال: ؤ  ن ك نت  مُّ
ِ
وا ِلِمث هِلِ أَبَداا ا ود  مك   اّلل   أَن تَع  ؤمنني كام وهذا معىن ال مر بشهود طائفة من امل، 57النور:)يَِعظ 

هَد  : )قوهل تعاىل يف نَ  َطائِفَة   عََذاهَب َما َول يَش  ِمننِيَ  م ِ ؤ   . ويه هبذه الصورة حتقق منعني مقصودين:2النور(ال م 

 املنع اخلاص

 واملنع العام
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ثباتاملبحث ال ول  احلدود: : معامل السعة يف اإ

ا تتشوف اإىل السرت ودرء لقد تركت الرشيعة مساحة واسعة بني حدوث اجلناية وثبوهتا، وذكل أ هن

ثبات اجلناية ل جل هذا  بقاء عىل العقوابت ما أ مكن كام سيتضح فامي س يأ يت، ولقد تشددت يف اإ املعىن وللإ

 وتوضيح ذكل من خلل املعامل الآتية:أ صل السلمة، 

 

 :تضييق موجب احلد وقرصه عىل حاةل خاصة والاكتفاء يف واسع ال مر ابلتعزيراملعمل ال ول: 

أ حد ب معاجلة كثري من التجاوزاتوالاكتفاء يف  ،ين هبذا جعل اجلرامئ اليت فهيا حدود يف دائرة ضيقة جداونع

 أ مرين:

ذاكئه يف الوازع ادلين: أ وهلام ، وهذا هو العلج اذلي اعمتدته الرشيعة يف كثري من اخملالفات، ووس يةل اإ

 ب من عقاب فعهل.قلوب أ هل االإميان تكون ابلرتغيب يف ثواب تركه، أ و ابلرتهي

خيضع الجهتاد القايض ابلنظر اإىل حال اجلاين وحال اجملين عليه ، والتعزير ال حد هل، بل التعزير والآخر:

 .وظرف اجلناية الزماين واملاكين

ذا اكنت دائرة احلدود دائرة ضيقة جدا ف  ذ يه دائرة العفو  ينبغي أ ن يتنبه هنا اإىل أ نفاإ بعكس ذكل اإ

لََبةَ  َأيِب حديث واسعة جدا دل علهيا  يِن ِ  ثَع  ش َ ول   قَالَ  :اذلي قال فيه ال خ  ن  :"وسمل عليه هللا صىل هللاِ  َرس 
ِ
َ  ا  اّلل 

وَها فَلَ  فََرائَِض، فََرَض  تََعاىَل  ع  مَ  ت َضي ِ َمات   َوَحر  ر  ا َوَحد   ،تَن هَتِك وَها فَلَ  ح  ودا د  وَها فَلَ  ح  تَد  َياءَ  َعن   َوَسكََت  تَع   َأش  

ِ  ِمن   َيان   غرَي  َحث وا فَلَ  ، ِنس   َا تَب   .(5)"َعهن 

 :مراتببناء عىل ذكل فميكن تقس مي ادلوائر اليت تقع فهيا أ فعال وترصفات امللكفني اإىل أ ربع و 

هللا نعمة عىل عبادة فقال يف  ا، وقد جعلهاأ وسعها، وال حرص له يه ، وهذه املرتبةبا،امل  مرتبة -5

ن):اوصفه
ِ
وا   َوا دُّ مَ  تَع  ِ  ةَ ِنع  وَها الَ  اّلل  ص  ن   حت  

ِ
َ  ا وَ )، وقال عز وجل: 58النحل  (ر ِحمي   لَغَف ور   اّلل  ي ه  ِ  َخلََق  اذل 

ا لمَك   ِض  يِف  م  يعاا  اَلر  ابب ال طعمة وال رشبة واملبا، ناكهحن ابلعقد هذا  يف ، ويدخل29البقرة  (مَجِ

  الترصفات وال قوال وال فعال.الصحيح، واملبا، يف البيع والرشاء والتكسب، واملبا، يف
                                                           

طبعة مؤسسة الرساةل.حس نه النووي يف احلديث الثلثون من ال ربعني النووية وضعفه  1/426رواه ادلارقطين  1-    

 .5/245 ضعيف اجلامعال لباين كام يف
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من هجة العقوبة لكنه حمرم  لكنه ال يعد من قبيل اجلناايت فهو عفواملكروه( رم أ و مرتبة املمنوع )احملو  -2

وهذا يقع يف دائرة أ قل من وميكن للمصلحة أ ن يعزر فاعهل، ، س توجب التوبة اإىل هللا تعاىلي  داينة

 .. اخلدلين، والنظر احملرم، والكذب، والغيبة، والمنمية.عقوق الوا، ومن أ مثلته سابقهتا بكثري جدا

لهيا قبل قليل، وأ ن الرشيعة جعلت اذلي م مرتبة احملر و  -4 يس توجب العقوبة التعزيرية، ويه اليت أ رشان اإ

، وهذه دائرة ضيقة جدا، تنحرص العقوبة فهيا مفتوحة متاما ختضع الجهتاد احلامك وعرف الزمان واملاكن

اكلتحرش والتقبيل، ومقدمات السكر، والقذف بغري الفاحشة وبأ لفاظ الكناية  مقدمات الزانيف 

 .البعيدة، وكرسقة ما دون النصاب، أ و الغصب وحنو ذكل

مرتبة احملرم اذلي فيه حد ويه أ ضيق املراتب وادلوائر وتنحرص يف احلدود الس تة الآنفة، وتطبيقها  -3

 كام سيتضح من البحث. حمتف بضوابط شديدة جتعل تطبيقها يف غاية الندرة

ق عىل الرشيعة، حيامن يروجون أ ن أ تباعها حمارصون بس ياج لوبتأ مل ما س بق نتحقق جناية كثري من اخل

 وسيتضح محق هذا القول ابس تكامل هذه املعامل الراشدة.من احملرمات والعقوابت يف كثري من شؤوهنم، 
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 :(5)املعمل الثاين: درء احلدود ابلش هبات

ةة يف اللغة : الاالش هبو   .(2): مشلكة يش به بعضها بعضالتباس ، وأ مور مشتهبة ومش هب ِ

 .(4)والش هبة : الرتدد بني احللل واحلرام

 . (3)ال مر نفس يفوعرفها الفقهاء : بأ هنا ما يش به الثابت وليس بثابت 

 

  :(1)والش هبة ثلثة أ نواع

 

 ش هبة ِمكل : 

 دهام ضعيف يدل عىل االإابحة والآخر قوي يدل عىل التحرمي.ويه لك مسأ ةل ورد يف حْكها دليلن أ ح

)واذلين مه  مع قوهل تعاىل :(6)"أ نت وماكل ل بيك  ":  مثالها : وطء ال ب أ مة ودله للش هبة يف قوهل 

 .(556-551)املؤمنون لفروهجم حافظون اإال عىل أ زواهجم أ و ما ملكت أ مياهنم(

 ش هبة الفعل :

امرأ ة يظهنا زوجته لقرينة كوجودها عىل فراش الزوجية وحنوه ، ويقال هل هذه مثالها : أ ن يقع خشص عىل 

 زوجتك.

 

                                                           

، 9/552النجم الوهاج  ،4/5536عقد اجلواهر المثينة ،،1/525، رش، فتح القدير4/158ية الهداية مع نصب الرا 5- 

 .6/588رش، منهتيى االإرادات 

 (.7/24لسان العرب ) 2- 

 .21/448، املوسوعة الكويتية5/192مجمع ال هنر  3- 

 . 1/52( ، البحر الرائق 2/457معجم املصطلحات وال لفاظ الفقهية ) 3- 

( ، وفقه معر بن اخلطاب 9/215( . وينظر : البيان عند الشافعية )128/ 9املغين ) -1/52ئق البحر الرا 1- 

 (.5/84،557،545للرحييل)

رواء الغليل 2295،  –رواه ابن ماجة  6-   . 848،  4/424، من حديث جابر وهو حصيح. اإ
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 ش هبة العقد :

مثالها : مثل لو عقد عىل امرأ ة ليست حمل قابل للزواج ووطهئا ، وادعى هجل التحرمي أ و هجل الرضاعة 

 ، ك ن يعقد عىل زوجة أ بيه أ و عىل اإحدى حمارمه .

أ صل مجمعا عليه يف  ، وصار(5)وا احلدود ابلش هبات":"ادرء هاء ومصنفاهتم قوللس نة الفق قد اش هتر يف أ  و 

 .(2)قال ابن املنذر: أ مجع لك من حنفظ عنه من أ هل العمل أ ن احلدود تدرأ  ابلش هبةامجلةل، 

رِى ِ رواه الرتمذي وغريه من حديث مهنا ما  ،ةمع نصوص متعددفصار االإجامع مستندا لهذا ال صل  ه   الزُّ

َوةَ  َعن   ر  ول   قَالَ  :قَالَت   عَائَِشةَ  َعن   ع  ِ  َرس  وا »: -وسمل عليه هللا صىل- اّلل  َرء  ودَ  اد  د  ِلِمنيَ  َعنِ  ال ح  س   َما ال م 

ت    تََطع  ن   اس  
ِ
ت    فَا مِلِ  َوَجد  س  ا ِلل م  َرجا ن   َسِبيهَل   فََخلُّوا َمخ 

ِ
َمامَ  فَا

ِ
ِطئَ  َأن   اال ِطئَ  َأن   ِمن   هَل   َخري    ال َعف وِ  ِف  خي    ِف  خي  

ق وبَةِ   .(4)« ال ع 
ِ  اَبب  بقوهل: ابن ماجة الش يخان وأ هل السنن وبوب هل رواه وما  رت  ِمنِ  عىََل  الس ِ ؤ  ِ  ال م  ودِ  َوَدف ع د   ال ح 

َاِت  هب  َري َرةَ  َأيِب  َعن  ، اِبلش ُّ ول   قَالَ :  قَالَ   ه  ا َسرَتَ  َوَمن  ":  وَسمل َ  عَلي هِ  هللا َصىل   هللاِ  َرس  ِلما س  ه   م  مَ  اّلل    َسرَتَ  يَو 

 .(3)« ال ِقيَاَمةِ 
 ذوي من والزالت العرثات أ حصاب عن العفو حيب غفور عفو وجل عز هللا اإنقال ابن عبد الرب: "

 ردعهم واجب فهؤالء املوبقات الكبائر ارتاكب عىل واملداومة املنكرات بفعل املعروفني ريناهاجمل دون السيئات

آت ذوي أ قيلوا قال أ نه النيب عن وروينا، لعقوابتاب وزجرمه  فيه يقول احلديث هذا رواة وبعض ،عرثاهتم الهيأ

قامة احلدود. .(1)"زالهتم السيئات ذوي أ قيلوا قاةل درء الإ  ويف االإ

                                                           

منا جاء بلفظ:"ادرءوا احلدود ثبتاش هتر هبذا اللفظ، ومل ي  5-  عن املسلمني ما اس تطعت" وهو احلديث الآيت.  به مرفوعا، واإ

 .3/565تلخيص احلبريال انظر و 

 .7/425، حاش ية الروض 5/554االإجامع ، 4/29االإرشاف  2- 

[، كتاب 83/ 4[، وادلارقطين ]5323كتاب احلدود: ابب ما جاء يف درء احلدود، حديث ] - 3/44رواه الرتمذي  4-  

[، كتاب احلدود: ابب ما جاء يف 248/ 8[، كتاب احلدود، والبهيقي ]483/ 3 ][، واحلامك8احلدود وادلايت، حديث ]

 .درء احلدود ابلش هبات 

ه سنن ابن ماج، 7528،  ،6734،  8/58رواه مسمل ، 2332، 4/568رواه البخاريهذا لفظ مسمل ، و  3- 

4/179 ،2133. 

 .9/55الاس تذاكر  1- 
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 ابلش هبات احلدود أ عطل ل ن أ نه قال:" عنه هللا ريض اخلطاب بن معر عن شيبة أ يب بن بكر أ بو وروى

 .(5)"ابلش هبات أ قميها أ ن من اإل أ حب

  :(2)فاإن احلدود ال تقام يف احلاالت الآتية -أ عين درء احلدود ابلش هبات  –وبناء عىل هذا ال صل 

 :(4)فل يقام حد الزان

 عىل غري امللكف كصغري وجمنون ومكره

   الزان حترمي هجل من عىلوال 

 من وطئ أ مة هل أ و لودله فهيا رشك ال يقام حد الزان عىلو

 قام عىل من وطئ حمرمة برضاع وال ي

 ة يف مزنهل يظهنا زوجته أ و رسيتهمرأ  وال يقام عىل من وطئ ا

 ناك، ابطل يظن حصته كناك، متعة  وال يقام عىل من وطئ يف

 وال يقام عىل من وطئ يف ناك، خمتلف فيه يظن حصته مكن نكح بل ول أ و بل شهود

 .وال يقام عىل مكرهة أ و مكره

 

 ن: جدل لل باكر، ورمج للمحصنني:وحد الزان نوعا

وعليه فاإن الرمج قد يتخلف لتخلف رشطه وهو االإحصان، واالإحصان حيصل بوطء احلر البالغ العاقل 

وزاد بعضهم االإسلم رشطا ،(5)الصفات امخلس مجمع علهيا هذ. فهامرأ ة مثهل)حرة ابلغة عاقةل( يف ناك، حصيح

 :(4)مهناكثرية، يف حاالت ل رمج فتال بناء عليه فلن يكون حمصنا وابل و ، (2)سادسا

                                                           

 .9/166مصنف ابن أ يب شيبة  5- 

 (9/128املغين ) -311ربع الروض امل 2- 

، خمترص اختلف 552-9/555النجم الوهاج، 462-52/460البيان، 4/29االإرشاف البن املنذر 4- 

 .9/128املغين ،311الروض املربع ، 279-8/278مواهب اجلليل ،4/286،4/455الفقهاء
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 ، فلو زان بعدها حد بل رمج.جرد اخللوة بزوجتهلن يكون حمصنا ب -5

 ويدرأ  عنه الرمج.الوطء ولن يكون حمصنا حىت لو تزوج وودلت منه لكنه أ نكر  -2

ل ويه حائض يف غري القبل أ و يف القبلكن اكن وطؤه لها لو تزوج زواجا حصيحا ولن يكون حمصنا  -4

 و نفاس فلو زان فل رمج.أ  

 ولو زان بعده فقط فل رمج.لو وطئ زوجته حال اإحرام أ و اعتاكف ولن يكون حمصنا  -3

 ولن يكون حمصنا لو وطئ يف عقد فاسد أ و ابطل، ولو زان بعده فل رمج. -1

 ال جيعهل حمصنا. مث زىن فاإن زانه ال ول زىنلو ولن يكون حمصنا  -6

 ان بعد ناكحه مهنا فل رمج.ولن يكون حمصنا لو تزوج أ مة، فلو ز -7

 .، ولو زان بعده فل رمجلو تزوج صغرية ودخل هبا ولن يكون حمصنا  -8

 ، ولو زان بعده فل رمج. لو تزوج جمنونة ووطهئاولن يكون حمصنا  -9

 .ح كام تقدمل يعد بوطهئا حمصنا عىل الصحيفلو تزوج كتابية ولن يكون حمصنا  -55

 :(3)حد الرسقةكذا و 

 .امللكف كصغري وجمنون ومكره عىل غريفل قطع 

 .(1)وال قطع عىل جاهل ابلتحرمي ال هجل احلد

 وال قطع بأ خذ مال من غري حرز

                                                                                                                                                                      

 .3/1االإفصا، البن هبرية  5- 

 .8/282، مواهب اجلليل 4/279السابق وخمترص اختلف الفقهاء هذا مذهب احلنفية واملالكية: انظر:  املرجع  2- 

 .311الروض املربع ، 52/413البيان ، 8/282مواهب اجلليل، 4/155الهداية مع نصب الراية  4- 

 8/297مواهب اجلليل، 56/423البيان والتحصيل ، وما بعدها1/528، 1/525الهداية مع فتح القدير والكفاية  3- 

، رش، 9/573النجم الوهاجوما بعدها، 52/343وما بعدها، البيان للعمراين  45518اجلواهر المثينةوما بعدها، عقد 

رادات  .319وما بعدها، الروض 6/242منهتيى االإ

 نفي القطه ال يس تلزم نفي العقوبة التعزيرية. 1- 
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 وال قطع برسقة القليل دون النصاب

ن علوال   ملن رسق من مال أ بيه أ و جده واإ

ن سفل؛ وال برسقة   جتب من مال الآخر ل ن نفقة لك مهناممن مال ودله أ و ودل ودله واإ

 أ حد الزوجني ابلرسقة من مال الآخروال يقطع 

 من مال س يده أ و س يد من مال عبدهأ خذ عبد قطع وال 

 وال قطع عىل من رسق من بيت مال املسلمني

 وال قطع عىل من رسق من غنمية قبل التخميس

 وال قطع عىل فقري رسق من موقوف عىل الفقراء

و ل بيه أ و جلده أ و لودله)ابنا أ و بنتا( أ و فيه رشكة أ  يف ش هبة كامل هل وال قطع عىل من رسق من مال هل 

 لودل ودله أ و لزوجه أ و ملاكتبه.

ليه الفساد اكللحم واخلزب والمثر املعلق  وال قطع عند بعضهم يف رسقة ما يتسارع اإ

 لتقصري صاحبه يف استامئنه وال قطع عىل خائن أ و خائنة

 وال عىل غاصب

 ليه واملزامري والصلبانير واملوال قطع برسقة مال غري حمرتم كخمر وخزن 

 يصيبه جوع من رسقال قطع ملن و

  رسقة ما ليس بال اكل طفالوال قطع ب 

 ما ليس بملوك وال قطع يف رسقة 

آنية فهيا ماء رت حم غري مالوال قطع برسقة  -  م كخمر وال مال حريب وصلبان وال ماء أ و أ
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 :(5)احلرابة وال يقام حد

 عنه ما اكن حقا هلل تعاىل سقطوي  عىل من اتب قبل القدرة عليه

 يكونوا جامعة وال عىل فرد بل ال بد أ ن

 وال يقام عىل مراهقني

 وال عىل من ال شوكة هلم

 وال عىل خمتلسني 

 وال يف حال أ درك مس هتدفهيم الغوث

 ل فقطوال قتل فيه يف حال ما اكتفوا ابلرتويع أ و أ خذ املا

ثن ذا مل يأ خذوا اإ  حماربهتم نصااب. ءاوال قطع اإ

 

 :(2)وال يقام حد الردة

 عىل غري ملكف

 حىت يعرف ويرصومن عرضت هل ش هبة وال جاهل 

 وال عىل مكره

غامء وال عىل من ارتد وهو انمئ  وحنوه أ و جمنون أ و من زال عقهل ابإ

 وال عىل ردة مل يظهرها بلسانه أ و فعهل
                                                           

عقد اجلواهر ، 6/579نحاش ية ابن عابديوما بعدها،  1/577فتح القدير والهداية والكفاية يف رش، الهداية  5- 

النجم وما بعدها،  52/399البيان،3/587االإرشاف للقايض عبدالوهاب، 8/453مواهب اجلليل، 4/5572المثينة

رادات362الروض املربع، 3/68االإفصا، ، 9/252الوهاج  وما بعدها. 6/265، رش، منهتيى االإ

االإرشاف للقايض عبدالوهاب ، 6/413بدينحاش ية ابن عا ،1/442 ،1/458فتح القدير والهداية ورش، العناية  2- 

، املغين 3/584االإفصا، ، 89-9/82النجم الوهاج ، 39-52/31البيان، 4/5535عقد اجلواهر المثينة ، 3/571

52/266 ،52/285 ،296. 
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 وال عىل ردة بس بق لسان

 وال يقتل حىت يستتاب ثلاث.

 

 :(5)وال يقام حد القذف

 عىل قاذف غري العفيف

 .وال عىل قاذف صغري الس تحاةل الزان منه

 وال عىل من تيقن كذبه مكن يقذف ابن عرشين أ نه زان قبل عرشين س نة.

 وال عىل القاذف غري امللكف اكلصغري واجملنون والنامئ

 وال عىل املكره.

ن سفل.  وال عىل قاذف ودله واإ

 وال حيد قاذف جمهول.

ال بطال  ال بطلبهبة مقذوف وال يقام اإ سقاطه وال يس توف اإ  يسقط ابإ

 ال بد أ ن يكون املقذوف مسلام حرا عاقل عفيفاو

 وال حد لو قذف بكناية وفرسه بغري قذف قبلو 

ال أ ن يطالب الورثة حلصول العار وهذه رعاية ورمحةو   يسقط حد القذف بوت املقذوف اإ

الفل حيد قذف ميتا من و   بطلب وارث حمصن اإ

 

 
                                                           

عقد اجلواهر ، 3/216االإرشاف للقايض عبدالوهاب، 4/31االإرشاف البن املنذر، 4/451خمترص اختلف الفقهاء  5- 

 وما بعدها. 52/484املغين، 9/548النجم الوهاج،  8/289مواهب اجلليل، 4/5515ينةالمث 
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 :(5)قام حد السكر وال يقام

 عىل مضطر كغاص بلقمة مل جيد دلفعها غري امخلر

 وال عىل من ظن فهيا دواء

 وال عىل غري املسمل

 وال عىل غري امللكف

 وال عىل مكره

 وال عىل من هجل كوهنا مخرا

 وال عىل من هجل حترميها واكن حديث عهد بكفر

 وال عىل جاهل بأ ن كثريه يسكر 

 فقط ة امخلروال عىل من وجد معه راحئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

النجم ، 4/19االإرشاف البن املنذر، 8/458مواهب اجلليل ،1/82فتح القدير مع الهداية والعناية يف رش، الهداية 5- 

 .318، الروض املربع 52/155املغين، 9/223الوهاج
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 :املعمل الثالث: التشديد يف طرق االإثبات

مما يدكل عىل سعة الرشيعة يف احلدود وأ هنا ال تتشوف الإقامهتا ابتداء أ هنا أ حاطت بيناهتا برشوط يصعب 

زاحة تكل النظرة التشاؤمية اجمل ن تصور ذاك كفيل ابإ يف حفة حبق الرشيعة معها ثبوت احلد ومن مث تطبيقه، واإ

، مفن الرشوط بلك حد هذا الباب، وتنقسم رشوط الشهادة اإىل رشوط عامة يف لك احلدود ورشوط خاصة

 : (5)العامة يف مجيعها

ثبات احلدود والقصاص، نظرا لضعف املرأ ة يف اإ أ ن يكون الشهود ذكورا فل تقبل شهادة النساء  -5

لهي َا تَِضل   أَن)ا قوهل تعاىل: وضعف حتملها للمواقف احلرجة، وللش هبة يف ضبطهن اليت أ شار اإ َداُه   اإ ح 

َا فَت َذك ِرَ  َداُه  ح 
ِ
َرى ا وأ ظن وهللا تعاىل أ عمل أ هنن منعن من ذكل أ يضا لغريهتن وعظمي  ،282البقرة  (اُلخ 

، فقد يكون ضللها نس ياان وخطأ ، وقد يكون داينة فتشهد عىل غريها بزان أ و قذف وحنوه كيدهن

 . (2)وكذا القصاص" احلدود يف تقبل ال شهادهتن أ ن عىل أ مجعوا" :نذر، قال ابن امل لفرط غريهتا

 البلوغ، فل تصح شهادة الصبيان. -2

 .هوأ ن يكونوا عقلء فل تقبل شهادة جمنون وال معتو  -4

 وأ ن يكونوا حفظه، فل تقبل من مغفل وكثري سهو وغلط ؛ ل نه ال حتصل الثقة بقوهل. -3

أ مر ، ادلين وترك الفسق واس تعامل املروءة؛ ل ن هللا تعاىل وأ ن يكونوا عدوال والعداةل تتحقق بصل -1

َا :)فقال ابلتثبت من أ قوال الفساق ينَ  أَُّيُّ ِ آَمن وا اذل  ن أ
ِ
  .6احلجرات (فَتََبي ن وا ِبنَبَأ    فَاِسق   َجاءمك    ا

 .، فل تقام بشهادة اكفر لفسقه ال كربوأ ن يكونوا مسلمني -6

 ذى وال ظنني وال خصم شهادة تقبل ال":والسلم الصلة عليه هللقو عدوه عىل وال تقبل شهادة عدو -7

حن ويف ، شهادته تقبل فمل عنه ييمهن  بسبب شهادته يف مهتم نهول   العدو، هو حنةاالإ  ذو، و (4)ة"اإ

 .(5)"ظنني وال خصم شهادة جتوز ال : "قال : أ نه بلغات املوطأ  عن معر 
                                                           

عقد اجلواهر  ،6/339فتح القدير مع الهداية والكفاية ، 4/431ا بعدها ، وم 4/446خمترص اختلف الفقهاء 5- 

 6/617، منهتيى االإراداترش ، 3/254االإفصا، البن هبرية، 54/464، 54/421البيانوما بعدها،  4/5545المثينة

 .53/573، املغينوما بعدها

 .3/254، االإفصا، 68االإجامع ص  2- 

س ناد هل ليس قال ابن جحر: 4-   حديث من" املراس يل" يف داود أ بو وروى .ببعض بعضها يقوي طرق هل لكن حصيح، اإ

نه: "مناداي بعث وسمل عليه هللا صىل هللا رسول أ ن: "عوف بن هللا عبد بن طلحة  " .ظنني وال خصم، شهادة جتوز ال اإ
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 :بلك حد مفهناوأ ما الرشوط اخلاصة 

 لزان :أ وال: حد ا

قرار أ و أ ربعة شهود  : حد الزان ال يثبت اإال ابإ

 : االإقرار فأ ما 

لا  َأن    َجاِبر  حلديث (2)لبد أ ن يكون أ ربع مراتف -5 ملََ  ِمن   َرج   وسمل عليه هللا صىل الن يِب   َأَت  َأس 

وَ  ِجدِ  يِف  َوه  ن ه   فَقَالَ  ال َمس 
ِ
َرَض  َزىَن  قَد   ا ى َعن ه   فَأَع  ي ق ِهِ ِلِش  فَتَنَح  ِ َرَض  اذل  بَعَ  نَف ِسهِ  عىََل  فََشهِدَ  َأع   َأر 

ن ون   ِبكَ  َهل  :  فَقَالَ  ، فََدعَاه   َشهَاَدات   ِصن َت  َهل   ج  َجمَ  َأن   ِبهِ  فَأََمرَ  نََعم   قَالَ  أُح  َصىل   ي ر  ا اِبل م   فَلَم 

لَقَت ه   ِركَ  َحىت   مَجَزَ  ال ِحَجاَرة   َأذ  ةِ  ُأد    .(4)"فَق ِتلَ  اِبل َحر 

 :(3)فنص عىل أ نه شهد عىل نفسه أ ربع مرات ويه تقابل ال ربع شهادات، وال بد يف هذه ال ربع

  يوجب احلد فتكل ش هبة تدرأ  احلد.، ل هنا حتمتل ما ال، حبقيقة الوطء فل تكفي الكنايةأ ن يرص  -2

قرا -4 قراره حىت يقام عليه احلد، فلو رجع عن اإ ره أ و هرب ومن رشط االإقرار أ يضا أ ال يزنع عن اإ

وه   َهل   »: كف عنه لقوهل  ت م   .(1)« عَلَي هِ  اّلل    فَيَت وَب  يَت وَب  َأن   لََعهل    تََرك 

 ولو أ قر أ مام أ ربعة أ ربع مرات مث أ نكر عند احلامك أ و صدقهم لكن دون أ ربع مل يقم عليه احلد.  -3

قراره اكجلنون والنوم -1  والسكر واالإكراه. وال بد أ ن يكون املقر ساملا من موانع قبول اإ

                                                                                                                                                                      

: يعين واحلنة، الظنة، ذي شهادة جتوز ال: "قال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول أ ن: "مرسل ال عرج طريق من أ يضا رويو 

 .55/255، وانظر السنن الكربى للبهيقي3/395تلخيص احلبريال " .عداوة وبينه بينك اذلي

 .5354،  2/725املوطأ   5- 

 ، االإرشاف للقايض عبد9/565وقال املالكية والشافعية تكفي مرة واحدة، والصحيح ال ول للحديث . املبسوط  2- 

الروض ، 3/56االإفصا،، 2/283لكيل ، جواهر االإ 52/474، البيان للعمراين 8/282، مواهب اجلليل3/253الوهاب 

 .316املربع ص 

 .  ،3151، ابب رمج احملصن ، ورواه مسمل عن أ يب هريرة 1275،  8/253رواه البخاري  4- 

 .316، الروض 3/593مغين احملتاج، 8/282مواهب اجلليل،  9/565املبسوط  3- 

س ناده حسن. التلخيص احلبري 3325،   3/215رواه أ بو داود  1-   .3/563، واإ
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 الشهادة رشوطا يصعب معها ثبوت هذاه ذلثبوت حد الزان يه الشهادة، ويشرتط لهالطريقة الثانية: 

 : (5)وط مع الرشوط العامة السابقة يهوهذه الرش احلد، 

 ال بد أ ن تكون أ ربع شهادات. -5

 من أ ربعة رجال خمتلفني فل يكفي أ ن يشهد واحد أ و اثنان أ ربع شهادات. -2

 .د أ ن يكون هؤالء ال ربعة ذكوراوال ب -4

 .فل تصح فيه شهادة أ معى مبرصينمجيعا وأ ن يكونوا  -3

 .وأ ن يكونوا انطقني فل تقبل شهادة ال خرس ولو أ شار -1

 .وأ ن يتفقوا عىل وصف الزان -6

 ترب وهو تغييب حشفة اكمةل.وأ ن يتفقوا عىل ذكر االإيلج املع  -7

 وأ ال يرجع أ حدمه بعد االإقرار -8

 ن سبيهل اللعان يف هذه احلال.وليس فهيم زوج ل   -9

وأ ال يتقادم احلد )بعىن أ ن أ ال يؤخروا شهادهتم بل عذر( فاإن تقادم احلد مل تقبل شهادهتم، وحد  -55

 بعضهم التقادم بس تة أ شهر وبعضهم أ رجعه للقايض. 

 .(2)واشرتط بعضهم أ ن يأ توا يف جملس واحد -55

 

 

 

                                                           

-54/426البيان ،5539-4/5538عقد اجلواهر المثينة، 62-1/19فتح القدير، 4/284خمترص اختلف الفقهاء 5- 

 .393، الروض 6/594رش، منهتيى االإرادات، 9/521النجم الوهاج، 54/464، 429

ذا اكن وصفهم  3/255عند املالكية االإرشاف للقايض عبدالوهاب 2-  ، وقال احلنابةل : ال مانع أ ن يأ توا مفرتقني اإ

 ، 316واحدا.الروض املربع ص 
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 حد القطع يف الرسقة :اثنيا : 

قر ف  ار أ و شهادة :ل يثبت اإال : ابإ

 :(5)االإقرارأ ما ف

 ل بد أ ن يكون :ف

 .(2)مرتني -5

 وأ ن يصف فعهل للرسقة يف لك مرة الحامتل أ ن يظن القطع فامي ال قطع فيه. -2

قراره؛ فاإن نزع ثبت احلق لصاحبه وانتفى القطع للش هبة. -4  وأ ال يزنع عن اإ

ول ن هل الرجوع ة للش هبة، القطع ولو جعز عن البين وأ ال يقر ويدعي ملكية املرسوق، فاإن فعل سقط -3

 عن االإقرار. 

 :(4)والشهادة ال تقبل اإال أ ن تكون

 .أ ن تكون الشهادة بعد دعوى صاحب احلق -5

 ما ليس برسقة رسقة. نفقد يظناالرسقة  وأ ن يصف الشاهدان -2

 فيذكران السارق واملرسوق واحلرز والقدر وصفة الرسقة. -4

 

 

 

 

                                                           

 .365الروض  ،54/461، البيان4/5569عقد اجلواهر المثينة،1/521الهداية مع فتح القدير 5- 

ق َت » يث ، اس تدل احلنابةل حبدوانظر مصادرمه السابقة  خلفا للجمهوروأ يب يوسف هذا مذهب احلنابةل  2-  َ رَسَ َخاكل 
ِ
َما ا

قرار.«.  " وتقدم ص ، محهل امجلهور عىل تلقني الرجوع ال تكرار االإ ِ َأو  ثََلاثا تنَي  ِه َمر   قَاَل بىََل. فَأَعَاَد عَلَي 

 .54/461البيان، 518،1/561 /1فتح القديرالهداية و  4- 
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 :(5)حد القذفاثلثا: 

 برشطني: اإال فال يقام حد القذو

 مطالبة املقذوف. -5

 .ويه أ ربعة شهود ابلرشوط العامة اليت س بق ذكرها وجعز القاذف عن بينة قذفه -2

ذا حتقق الرشطان فل بد أ ن يقمي املقذوف بينة عىل حصة دعواه، ويه واحدة من اثنتني:  واإ

قرار القاذف -5 قرار(برشطه اإ  .)أ ن يكون أ هل للإ

، وتتفق شهادهتام يف اليت س بق ذكرهاالعامة ام الرشوط تنطبق علهيأ ن يأ يت املقذوف بشاهدي عدل  -2

 .فاإن اختلفا مل يقم احلد للش هبة ذكر لفظ القذف

 حد السكر: رابعا:

قرار ال ابإ  .(2)أ و شهادة شاهدي عدل ابلغني ذكرين عدلني ،ال يثبت اإ

 :(4)خامسا: حد الردة

قرار أ و شهادة شاهدي عدل ابلغني ذكرين عدلنيأ يضا ال يثبت  ال ابإ  .اإ

واالإقرار والشهادة ال بد أ ن يكوان عىل التفصيل؛ ل ن مذاهب العلامء يف التكفري خمتلفة وربا ظن املقر أ و 

 الشاهدان ما قاهل أ و فعهل يوجب الردة وليس كذكل.

 اتب وأ ت با أ نكر وبا يصري به الاكفر مسلام فل حد.أ قر مث رجع أ و ولو 

 لام صدق وال حد.ت با يصري به مسولو ادعى االإكراه وأ  

 

                                                           

، 4/5517عقد اجلواهر المثينة، 6/95، 6/76حاش ية ابن عابدين ، 4/427، 4/425خمترص اختلف الفقهاء 5- 

 .52/486، املغين391، 317، الروض 9/533النجم الوهاج ، 54/479البيان 

 .391الروض  2- 

 .53/526املغين ،9/83النجم الوهاج، 5535، 4/5534عقد اجلواهر المثينة، 6/476حاش ية ابن عابدين 4- 
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 :(5)حد احلرابةسادسا: 

ثبات احملاربة وأ ظن وهللا أ عمل أ ن ذكل بناء عىل أ هنا مما يس ت  علمه ويش هتر  فيضمل يتلكم بعض الفقهاء عن اإ

و ترويع مل حيمك عىل ادلعوى بأ خذ مال أ   و اكنتاالإمام اإىل بينة، ومىت عدم ذكل أ   عىل وجه ال حيتاج فيه

حدى املدعى عليه اإال   طريقتني:ابإ

 .كام يف الرسقة شاهدي عدل ابلرشوط العامة السابقة ببينةال وىل: 

قرار ال خرى:   مرة أ و مرتني عىل اخللف املتقدم يف االإقرار ابلرسقة.اإ

 :(2)االإعراض عن املقرمن معامل السعة يف احلدود : املعمل الرابع: 

يطلب التطهري اإال ويعمل تبعات هذا  دوداحلال ميكن أ ن يأ يت خشص للحامك ويقر عىل نفسه حبد من   

من مفردات املؤمنني، وال ميكن  –أ عين االإقرار  –االإقرار، وأ نه ربا ذهب هذا الاعرتاف برقبته، وهذه البينة 

ة معطةل يف القوانني ميان وحده، وذلا فهيي بينأ ن جتد لها حضورا عند غريمه من ال مم؛ ل ن ابعهثا هو االإ 

زاء هذا املوقف االإمياين من املذنب تقف  ع هبا هناكال ميكن أ ن تسمالوضعية،  اإال حتت س ياط التعذيب، واإ

رشاقا وكرما، فتعرض عن املقر، وت   فقد جاء يف هل ابب االإانبة بينه وبني خالقه،  بقيالرشيعة موقفا أ كرث مسوا واإ

ل أ ن ريض هللا عهنام َجاِبر  و حديث أ يب هريرة  ملََ  ِمن   َرج  ولَ َأَت  َأس  وَ  وسمل عليه هللا صىل هللاِ  َرس   يِف  َوه 

ِجدِ  ولَ  ايَ  فَقَالَ  فَنَاَداه   ال َمس  ن   هللاِ  َرس 
ِ
يِن  ، َزىَن  قَد   اَلِخرَ  ا َرَض  - نَف َسه   يَع  ى َعن ه   فَأَع  هِ  ِلِشق ِ  فَتَنَح  ِ ي َوهج  ِ  اذل 

َرَض  ولَ  ايَ  فَقَالَ  ِقبهََل   َأع  ن   هللاِ  َرس 
ِ
َرَض فَ  َزىَن  قَد   اَلِخرَ  ا ى َعن ه   أَع  هِ  ِلِشق ِ  فَتَنَح  ِ ي َوهج  ِ َرَض  اذل   هَل   فَقَالَ  ِقبهََل   َأع 

َرَض  َذكِلَ  ى َعن ه   فَأَع  اِبَعةَ  هَل   فَتَنَح  ا ؛الر  بَعَ  نَف ِسهِ  عىََل  َشهِدَ  فَلَم  ن ون   ِبكَ  َهل  :  فَقَالَ  ، َدعَاه   َشهَاَدات   أَر   الَ :  قَالَ  ج 

َهب وا: وسمل عليه هللا صىل الن يِبُّ  فَقَالَ  مج  وه   ِبهِ  اذ  ِصنَ  قَد   َواَكنَ  ، فَار    .(4)"أُح 

لَِمى   َماكِل   ب نَ  َماِعزَ  َأن  ويف حديث عبدهللا بن بريدة عن أ بيه :"  ولَ  َأَت  اَلس  ِ  َرس   عليه هللا صىل- اّلل 

ولَ  ايَ  :فَقَالَ  -وسمل ِ  َرس  ىن ِ  اّلل 
ِ
ت   قَد   ا ىن ِ  َوَزنَي ت   ىِس نَف   َظلَم 

ِ
ه  . ت َطه َِرىِن  َأن   ُأِريد   َوا ا فََرد   َأاَته   ال غَدِ  ِمنَ  اَكنَ  فَلَم 

                                                           

، رش، منهتيى 362الروض ، 9/252النجم الوهاج ، 4/5576عقد اجلواهر المثينة، 6/585حاش ية ابن عابدين 5- 

 .6/262االإرادات

، 52/474، البيان للعمراين 8/282، مواهب اجلليل3/253، االإرشاف للقايض عبد الوهاب 9/565املبسوط  2- 

 .316، الروض املربع ص 3/56، االإفصا،2/283جواهر االإلكيل ،3/515أ س ىن املطالب

 عن أ يب هريرة  1/556، ابب رمج احملصن ، ورواه مسمل 1275،  8/253،  1275،  7/19رواه البخاري  4- 

  ،3151. 
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ولَ  ايَ : فَقَالَ  ِ  َرس  ىن ِ  اّلل 
ِ
ه  . َزنَي ت   قَد   ا َسلَ  الث اِنَيةَ  فََرد  ول   فَأَر  ِ  َرس  ىَل  -وسمل عليه هللا صىل- اّلل 

ِ
ِمهِ  ا  » :فَقَالَ  قَو 

و لَم  ا ِبَعق هِلِ  نَ َأتَع  ونَ  بَأْسا ه   َما :فَقَال وا.« َشي ئاا ِمن ه   ت ن ِكر  لَم  ال   نَع 
ِ
 الث اِلثَةَ  فَأاََته   ،ن َرى ِفميَا َصاِلِحينَا ِمن   ال َعق لِ  َوِف   ا

َسلَ  م   فَأَر  ِ لهَي 
ِ
ا ا وه   َعن ه   فََسأَلَ  َأي ضا رَب  ا ،ِبَعق هِلِ  َوالَ  ِبهِ  بَأَْس  الَ  َأن ه   فَأَخ  اِبَعةَ  اَكنَ  فَلَم  َرةا  هَل   َحَفرَ  الر  ف   ِبهِ  َأَمرَ  مث    ح 

ِجمَ   . (5)فَر 

ن هذا الاتساع القليب اذلي مارسه رسول هللا  صدور كثري من  همع مرتكب الكبرية تضيق عن اإ

يعطي ال مة درسا يف  املؤمنني فضل عن غريمه أ مام من اكن جرمه أ قل من ذكل، ولكن رسول هللا 

لعهل يرجع عن ض عنه أ ربع مرات اعر لسمو ال خليق والعطف االإنساين وال بوي عىل العصاة مما حدا به اإىل االإ ا

قراره  .اإ

لكن هذا من هجة ثبوت احلد عليه، قرار مرة أ و ال بد من أ ربع مرات، نعم اختلف الفقهاء هل يكفي يف االإ 

فيعرض لعهل أ ن ، هذا االإقرار اثبت عنه  حفىت لو قيل يكفي االإقرار مرة واحدة فاإن االإعراض عن سامع

قامةع، و يرج  .(2)يش تغل االإمام با يدرأ  عنه احلد فاإن مل جيد اش تغل ابالإ

 َعب د  للحبىل اإىل أ ن تضع مث ترضع وتتعىل من نفاسها وتفطمه كام يف حديث  ومن هذا القبيل مدافعته 

 ِ ولَ  ايَ  :فَقَالَت   ال غَاِمِدي ة   اَءِت فَجَ  السابق وفيه : َأِبيهِ  َعن   ب َري َدةَ  ب ن   اّلل  ِ  َرس  ىن ِ  اّلل 
ِ
ىِن  َزنَي ت   قَد   ا ن ه  . فََطه ِر 

ِ
َها َوا  َرد 

ا ولَ  ايَ  :قَالَت   ال غَد   اَكنَ  فَلَم  ِ  َرس  ىِن  ِلمَ  اّلل  دُّ َ  تَر  ىِن  َأن   لََعكل  د  َت  ََكَ  تَر  ا َرَدد  ِ  َماِعزا ىن ِ  فََواّلل 
ِ
ب ىَل  ا ا » :الَ قَ . لَح  م 

ِ
 الَ  ا

َهِب  ى َحىت   فَاذ  ا. « تدَِلِ ت   فَلَم  ِب ِ  َأتَت ه   َودَلَ قَة   ِف  اِبلص  ت ه   قَد   َهَذا :قَالَت   ِخر  َهِب  » :قَالَ . َودَل  ِضِعيهِ  اذ   َحىت   فَأَر 

ِطِميهِ  ا. « تَف  ِب ِ  َأتَت ه   فََطَمت ه   فَلَم  ة   يَِدهِ  ِف  اِبلص  َ زب    ِكرس  ِ  نَِب   ايَ  َهَذا :فَقَالَت   خ  ت ه   قَد   اّلل  َعامَ  َألَكَ  َوقَد   فََطم   فََدفَعَ . الط 

ِب   ىَل  الص 
ِ
ل   ا ِلِمنيَ  ِمنَ  َرج  س  ِفرَ  هِبَا َأَمرَ  مث    ال م  ىَل  لَهَا فَح 

ِ
ِرَها ا  ال َوِليدِ  ب ن   َخادِل   فَي ق ِبل   ،فََرمَج وَها الن اَس  َوَأَمرَ  َصد 

حَ  َرْأَسهَا فََرَمى حِبََجر   م   فَتَنَض  هِ  عىََل  ادل  َا َخادِل   َوج  هب  ِ  نَِبُّ  فََسِمعَ  فَس َ ب ه   -وسمل عليه هللا صىل- اّلل  َها س َ اي 
ِ
 »:فَقَالَ  ا

ى َخادِل   ايَ  َمه لا  ِ بَةا  اَتبَت   لَقَد   ِبَيِدهِ  نَف ىِس  فََواذل  َا فََصىل   هِبَا َأَمرَ  مث   . « هَل   لَغ ِفرَ  َمك س   َصاِحب   اَتهَبَا لَو   تَو   عَلهَي 

ِفنَت    .(4)َود 

                                                           

 .3128،  1/525رواه مسمل يف حصيحه  5- 

ال أ ن يقر عىل نفسه  2-  ىل أ ن احلد ال يثبت اإ الاكتفاء ابالإقرار مرة هو مذهب ماكل والشافعي، وذهب أ بو حنيفة وأ محد اإ

، البيان للعمراين 8/282، مواهب اجلليل3/253ف للقايض عبد الوهاب ، االإرشا9/565أ ربع مرات. املبسوط 

 .316، الروض املربع ص 3/56، االإفصا،2/283جواهر االإلكيل ،3/515أ س ىن املطالب، 52/474

 .3128،  1/525رواه مسمل يف حصيحه هو بعض احلديث السابق :  4- 
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  :(5)تلقني الرجوعمن معامل السعة يف احلدود: املعمل اخلامس: 

فلك حد من  هذا املسكل من الشارع يدكل دالةل واحضة عىل مسو هذا ادلين، وتشوفه للسرت،و   

قرار أ و بينة، وت احلدود السابقة لو ثبت منا يثبت ابإ  الرجوع يكون فهيام، وعليه فهو قسامن: لقنيفاإ

 القسم ال ول: تلقني املقر:

 قبلأ و لآديم اكلرسقة  الرشب حد أ و الزان حدك ابلش هبة يسقط وجل عز هلل حبق مفىت أ قر عىل نفسه

ن اكن صادقا ابلتوبة بينه و رجوعه قراره، وأ ن يكتفي اإ رشع يف حق االإمام أ و القايض أ ن يلقنه الرجوع عن اإ

  َجاِبر  مع املقر ابلزان كام يف حديث   خالقه، وهذا املسكل أ عين التلقني اس تعمهل رسول هللا وبني

ن ون   ِبكَ  َهل  : "السابق وفيه قوهل  ِصن َت  َهل   ج  البخاري ويف حديث ابن عباس اذلي بوب هل ، (2)"ُأح 

ا ، قال: "مغزت أ و ملست لعكل للمقر االإمام يقول هل ابببقوهل :   عليه هللا صىل الن يِب   َماكِل   ب ن   َماِعز   َأَت  لَم 

َ  هَل  :  قَالَ  وسمل َت  َأو   ، قَب ل َت  لََعكل  َت  َأو   ، مَغَز  ولَ  ايَ  الَ :  قَالَ  نََظر  هَتَا: قَالَ  هللاِ  َرس   َذكِلَ  فَِعن دَ  قَالَ  يَك يِن  الَ  َأِنك 

هِ  َأَمرَ  ِ  .(4)"ِبَرمج 
وِمى ِ  ُأَمي ةَ  َأىِب حديث جاء يف لرسقة االإقرار ابيف التلقني و  ز   ِبِلص    ُأِتَ  -وسمل عليه هللا صىل- الن ِب   َأن   ال َمخ 

افاا اع رَتََف  قَدِ  ول   فَقَالَ  َمتَاع   َمَعه   ي وَجد   َولَم   اع رِتَ ِ  َرس  َ  َما » -وسمل عليه هللا صىل- اّلل  َخاكل 
ِ
ق َت  ا . بىََل  قَالَ . « رَسَ

ِ  هِ عَلَي   فَأَعَادَ  تنَي  تَغ ِفرِ  » فَقَالَ  ِبهِ  َوِِجءَ  فَق ِطعَ  ِبهِ  فَأََمرَ  ثََلاثا  َأو   َمر  َ  اس   لَي هِ  َوت ب   اّلل 
ِ
تَغ ِفر   فَقَالَ . « ا َ  َأس    َوَأت وب   اّلل 

هِ  لَي 
ِ
هِ  ت ب   الل ه م   » فَقَالَ  ا  .(3)ثََلاثا . « عَلَي 

 ال أ نه ظن قد يكون أ و غفةل ابلرسقة ابملعرتف ظن أ نه أ عمل وهللا عنديث احلدي هذا وجه قال اخلطايب:"

 الرسقة معاين عن الباب هذا من خيرج مما ذكل حنو أ و اختلسه أ و هل ماالا  اكن قد ولعهل الرسقة معىن يعرف

                                                           

، 8/282مواهب اجلليل، 3/256لقايض عبدالوهاباالإرشاف ل، 52-1/55، رش، فتح القدير1/8الرائق البحر  5- 

 .52/513وانظر : فتح الباري  ،6/594رش، منهتيى االإرادات، 9/524النجم الوهاج، 52/471البيان

 .   ،3151، ابب رمج احملصن ، ورواه مسمل عن أ يب هريرة 1275،  8/253رواه البخاري  2- 

 .6823يف ،  8/257حصيح البخاري  4- 

س ناده مقاال. معامل السنن قال اخلطايب: يف   -، ابب يف التلقني يف احلد3482،  3/243داود رواه أ بو  3-  ، 4/455اإ

 .3/322احلامك وحصحه عىل رشط مسمل وهل طريق أآخر عند 
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 فيه احلمك واس تثبت وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فوافقه ةالرسق حمك ذكل حمك أ ن حيسب قد به واملعرتف

ذ  .(5)"ابلش هبات تدرأ   احلدود أ ن سنته من اكن اإ

 رجل أ اته معر أ ن سعيد ابن حيىي عن ماكل روىف الراشدون أ حصابه  يبالن بعد التلقني اس تعمل وقد

 ، لعمر زوهجا قال عام يسأ لها امرأ ته اإىل واقد أ اب معر فبعث ، رجل امرأ ته مع وجد أ نه فذكر ابلشام وهو

 . (2)معر فرمجها تزنع أ ن فأ بت ، لتزنع ذكل أ ش باه لقهناي وجعل بقوهل، تؤخذ ال أ هنا وأ خربها

نه:  فقيل برجل أ ت معر أ ن يورو   فقال ، سارق بيد ىه ما رجل يد ل رى اإىن":  معر فقال ، سارق اإ

  .(4)"سبيهل خفىل بسارق أ ان ما وهللا:  الرجل

 رجل لعل وحيك":  الفق ، الزان من حبىل وىه رشاحة لها يقال ابمرأ ة عيل أُت:  قال الشعب وعن

 يعىن ، عدوان من زوجك فلعل:  قال.  ال:  قالت.  انمئة وأ نت عليك وقع لعل:  قال.  ال:  قالت ، اس تكرهك

 . (3)"فرمجها.  ال:  وتقول وأ ش باهه هذا يلقهنا جفعل.  ال:  قالت.  عليه تدىل أ ن تكرهني فأ نت ، الشام أ هل

آاثر عن الصحابة  .(1)واحلسنوأ يب ادلرداء مسعود هريرة وأ يب ك يب  عهنمريض هللا  وكذا يف عدة أ

ليه أ ن وال يس تحب للقايض تلقينه الرجوع ه مىت أ قر االإقرار الرشعي أ خذ به، عىل أ ن بعض الفقهاء ذهب اإ

 مناستامتم االإقرار ويس تدلون حبديث: " عن االإقرار ففرق بني الرجوع عن االإقرار وبني تلقني االإناكر قبل

، وفرقوا (6)"هللا كتاب عليه منق صفحته لنا أ بدى من فاإن هللا بسرت فليس ترت القاذورات هذه من شيئا ارتكب

ال ملا اكن الش تغال النيب و ، والصحيح قول مجهبني ما قبل ظهور البينة وبعدها  ر الفقهاء بصحة الرجوع واإ

عراضه عنه معىن، وأ ما احلديث فل خيالف ذكل؛ فقوهل:"من أ بدى لنا قراره واإ صفحته" أ ي وأ رص عىل  عن اإ

قراره ومل يرجع أ مقنا عليه احلد  .(7)اإ

                                                           

 .  4/455معامل السنن  5- 

 .  2/824املوطأ   2- 

 . 3/77وانظر نصب الراية  55/23مصنف ابن أ يب شيبة  4- 

 .54415،  7/426ق مصنف عبدالرزا 3- 

 .3/78، وانظر نصب الراية 23-55/24مصنف ابن أ يب شيبة  1- 

 .3/272، وحصحه احلامك عىل رشط الش يخني. املس تدرك 2/821املوطأ   6- 

 .258-3/251االإرشاف للقايض عبد الوهاب، 25/299اجملموع، 6/383الوس يط ، 52-1/55فتح القدير 7- 
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 :(5)القسم الثاين: تلقني الشاهد

عند  الروايتني ظهرأ حص الوهجني عند الشافعية وأ   يف الشهادة عن ابلوقوف للشاهد يعرض نأ   وللحامك

 شعبة بن املغرية ىلع فشهد معر اإىل رجل جاء قال الهندي عامثن أ يب عن مسائهل يف صاحل روى ملا احلنابةل؛

آخر جاء مث معر لون فتغري  سلح اي عندك ما معر فقال بيديه خيطر شاب جاء مث ذكل فاستنكر فشهد أ

 أ مرا رأ يت املؤمنني أ مري اي :فقال عيل يغىش نأ   كدت لقد وهللا :عامثن أ بو فقال صيحة معر به وصا، العقاب؟

 .جفدلوا النفر ولئكأ  ب فأ مر ،محمد بحصاأ  ب الش يطان يشمت مل اذلي هلل امحلد :فقال .قبيحا

 ال نأ   رجوأ  و  حس نا شااب أ رى :معر فقال واحد وبقي ثلثة شهد املغرية عىل عنده شهد ملا أ نه رواية ويف

 .ظاهر تعريض وهذا وسمل عليه هللا صىل محمد أ حصاب من رجل لسانه عىل هللا يفضح

َكهَا َوِلَن   لِ  عىََل  ِبَداَللَتِهِ  بَأْس   يَك ن   فمََل   ،امسكام س يأ يت يف املعمل اخل َأف َضل   تَر   والتعريض هل برتكها. ال َفض 

وينبغي أ ن يكون هذا التلقني والتعريض قبل أ داء الشهادة خاصة يف الشهادة ابلزان حىت ال يعرض 

 ، أ و ميتنع عن الرجوع خش ية منه.الشاهد نفسه حلد القذف

هلوهذا ال يعارض  َ  َواَل }  :تََعاىَل  قَو  هََداء   أَْب ي َذا الشُّ ع وا ما اإ ؛ ل ن املقصود ابلآية الشهادة يف 282 البقرة { د 

 حقوق الآدميني

 

 

 

 

 

 

                                                           

، الرش، الكبري 52/473، املغين 54/461البيان، 1/1البحر الرائق ، 6/339ةفتح القدير مع الهداية والكفاي 5- 

 .55/539، املبدع52/6
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 :(5)ادلعوة اإىل السرت والرتغيب فيه من معامل السعة يف احلدود:: املعمل السادس

 وهذا املعمل متسق مع ما س بق، والسرت هنا هل جانبان:

 سرت اجلاين لنفسه. ال ول:

 سرت الشهود عليه. الثاين:

ليه ومرغب فيه:  والكهام مندوب اإ

وَراِت  َهِذهِ  ِمن   ِمن مك    َأَصاَب  َمن  " ففيه حديث  :فأ ما ال ول ترَِت   َشي ئاا ال قَاذ  ِ  فَل يَس   ِ  ِبَسرت   .(2)" اّلل 
ولَ  َأن  ابن معر ريض هللا عهنام حديث  مهنا  يث:أ حادفيه ف وأ ما الثاين:  ِ  َرس   -وسمل عليه هللا صىل- اّلل 

مِل   » قَالَ  س  و ال م  مِلِ  َأخ  س  ه   الَ  ال م  ِلم  ه   َوالَ  يَظ  ِلم  جَ  َوَمن   َحاَجِتهِ  ِف  اّلل    اَكنَ  َأِخيهِ  َحاَجةِ  ِف  اَكنَ  َمن   ي س   َعن   فَر 

مِل   س  بَةا  م  جَ  ك ر  بَةا  هِبَا َعن ه   اّلل    فَر  مِ  ك َرِب  ِمن   ك ر  ا َسرَتَ  َوَمن   ال ِقيَاَمةِ  يَو  ِلما س  ه   م  مَ  اّلل    َسرَتَ  .(4)« ال ِقيَاَمةِ  يَو 

َري َرةَ  َأىِب وحديث  رت    الَ  » قَالَ  -وسمل عليه هللا صىل- الن ِب ِ  َعنِ  ه  د   يَس  ا َعب  دا ن َيا ِف  َعب  ال   ادلُّ
ِ
ه   ا مَ  اّلل    َسرَتَ  يَو 

س   عىََل  َسرَتَ  َمن  "   َوقَالَ ، (3)« ال ِقيَاَمةِ  ه   مِل  م  ن َيا يِف  اّلل    َسرَتَ آِخَرةِ  ادلُّ كام يف  (6)لهزال وقال ، " (1)" َوال 

تَه   لَو   » فَأَقَر  ملا جاء  معز حديث ِبكَ  َسرَت  ا اَكنَ  ِبثَو  ا  . (7)"كَلَ  َخري 

                                                           

، 8/585مواهب اجلليل ، 6/339فتح القدير مع الهداية والكفاية، 9/569املبسوط، 4/11االإرشاف البن املنذر 5- 

 .561-52564باريوانظر : فتح ال  .53/594، املغين 52/19الرش، الكبري .3/591مغين احملتاج 

بن معر ا، واحلامك وحصحه من حديث ، ابب ما جاء فمين اعرتف عىل نفسه ابلزىن2/821 رواه ماكل يف املوطأ   2- 

3/272. 

 .6734،  8/58رواه مسمل ، 2332، 4/568متفق عليه: رواه البخاري 4- 

 .6765،  8/25رواه مسمل  3- 

 . 7528،  8/75رواه مسمل  1- 

 هل فقال ماعز علهيا وقع جارية هل اكنت اذلي وهو ال سلمي زيدي بنا املعجمة الزاء وتشديد الهاء بفتح هو هزالا:  قوهل 6- 

ىل انطلق:  هزال آن يزنل أ ن فعىس فأ خربه هللا رسول اإ  لو هزال اي:  السلم عليه النيب هل فقال اكن ما فاكن فأ اته قرأ

منا خطيئته وكامتن ابلتوبة يأ مره بأ ن سرته واكن:  البايج قال.سرتته / 7 املنتقى.  املبالغة وجه عىل الرداء فيه ذكر واإ

ِ  يِف  اَبب   ،3479،  3/244، سنن أ يب داود152.التقريب 541 رت  لِ  عىََل  الس  ودِ  َأه  د   .ال ح 

ِ  يِف  اَبب   ،3479،  3/244رواه أ بو داود 7-  رت  لِ  عىََل  الس  ودِ  َأه  د   .ال ح 
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 قال سمل و عليه هللا صىل هللا رسول أ ن:  بلغه أ نه سعيد بن حيىي أ خربان وعند ماكل يف موطأ ه قال:

 احلديث هبذا حفدثت:  حيىي قال". كل خريا لاكن بردائك سرتته لو هزال اي": هزالا  يدعى أ سمل من جللر 

 .(5)حق حصيح واحلديث جدي هزال:  فقال هزال بن نعمي بن يزيد فيه جملس يف

ِويَ  َوقَد  ، وسمل عليه هللا صىل هللا رسول لقول داؤهاأ   يس تحب لوعليه ف لا  َأن   ر  بَةَ ع   َسأَلَ  َرج   ب نَ  ق 

ن   فَقَالَ  ، عَاِمر   ب ونَ  ِجرَياانا  ِل  اإ َ رَ  يرَش  ه م   ، ال َخم  فَع  ىَل  َأفَأَر  ل َطانِ  اإ بَة   فَقَالَ  ؟ السُّ ق  ين ِ :  عَاِمر   ب ن   ع  ت اإ ع  ولَ  مَسِ  َرس 

 ِ هِ  اّلل    َصىل   اّلل  َرةا  َرَأى ِمن  :" يَق ول   َوَسمل َ  عَلَي  َها َعو  يَا مَكَن   اَكنَ  ، فََسرَتَ وَدةا  َأح  ؤ  َِها ِمن   َمو   . (2)"قرَب 
َ  ن  اإ قال الفقهاء:  َ  َأَحب   تََعاىَل  اّلل  رت  َط  ِعَباِدهِ  عىََل  الس  ِقيقاا ال َعَددِ  ِزاَيَدةَ  َورَشَ ىَن  حَت  ِ  ِلَمع  رت  وَ .  الس   أَي   َوه 

رت    وب   الس  هِ  َمن د  لَي  او  ،اإ رت    اَكنَ  لَم  ا الس  را وابا َمن   َأم  هِ  د  لَي  َشاعَة   اَكنَت   اإ
ِ
ا اال  را ا َأم  وما م   .(4)َمذ 

ذ (3)لصفوان قوهلكذا و  ليه رفعه أ ن بعد ردائه سارق عن عفا اإ  .(1)"به تأ تيين أ ن قبل فهل: " اإ
ءِ  تَل ِقنيِ  ِمن   ن ِقلَ  َوِفميَا ر  اِبهِ  َوَسمل َ  عَلَي هِ  اّلل    َصىل   الن يِب ِ  َعن   ادل  َ  عىََل  َظاِهَرة   َداَلةَل   َعهن  م   تََعاىَل  اّلل    َريِضَ  َوَأحص 

ِ  َأف َضِلي ةِ  رت   .(6)الس 

هَارَ  َوِلَن   ظ 
ِ
ِ  َحق   اال  وَ  تََعاىَل  ّلِل  رت    َعن ه   غيَِن   َوه  ك   َوالس  ِف  تَر  آَدِمي ِ  كَش  وَ  ال  تَاج   َوه  ح  لَي هِ  م  ىَل  فاََكنَ  اإ ذا َأو  ، واإ

 يته تفويت حق مال ل حد اكلرسقة فليشهد بثبوت أ خذ املال ال رسقته.اكنت الشهادة يف تفو 

منا هو يف حق من زلت به قدمه، وأ ما اجملاهر  هذا وينبغي أ ن يشار هنا اإىل أ ن ادلعوة اإىل السرت اإ

عامال للمصاحل العامة، و  واملس هترت ابل عراض فاإن عدم السرت عليه أ وىل   ليكف بأ سه عن املسلمني.اإ
ِ  يِف  -أ ي السرت– َهَذاعياض: " قال القايض  ه ورِ  غرَي  قِ  ال َمش  ا ، َوال َمَعاِص  اِبل ِفس  وَ  َوَأم  َمام   َكِرهَ  فَقَد   ه 

ِ
 اال 

ه  "  َعن ه   اّلل    َريِضَ "  َماكِل   َ  َوغرَي   رت  تَِدعَ  عَلَي هِ  الس  ِقهِ  َعن   ِلرَي  ه   ، ِفس  رت    َهَذا َونَصُّ ِ  يِف  الس  هتَِ  غرَي  ش   ينَ  رِينَ ال م  ِ  اذل 

                                                           

مام ماكل، ابب ا 5-   .5399،  2/825الإقرار ابلزان موطأ  االإ

 .57361 ،57442،  3/537رواه أ محد يف مس نده  2- 

 .3/262، البيان والتحصيل 3/584املبسوط  4- 

 .258عـ. التقريب 35صفوان بن أ مية بن خلف القريش، حصايب من املؤلفة قلوهبم مات س نة 3- 

مام ماكل 1-  س ناده 3496،  3/235، ورواه أ بو داود يف سننه 5123،  2/843موطأ  االإ . قال املقديس يف اخملتارة: اإ

 .4/586حصيح ابملتابعة.

 .7/19البحر الرائق  6- 
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مَ  ِ  يِف  تَقَد  رت  وا الس  رِت  َ  َوس  ة   غرَي  وا فمََل   َمر  ا يََدع  مه    فَك ِشَف  َوتََماَدو  ر  مه    َوق ِمعَ  َأم  ا رَشُّ ب   ِمم  ةَ  ِلَن   ؛ جَيِ َ ِ  َكرث  رت  ِم   الس   عَلهَي 

هَاَوَدةِ  ِمن   ِ  َمَعاِص  عىََل  ال م  َصافَاةِ  تََعاىَل  اّلل  ِلهَاأَ  َوم  ا َوَهَذا ، ه  ِف  يِف  َأي ضا ِصَية   َكش  ا َوفَاتَت   ان قََضت   َمع  َذا فَأَم   اإ

ِرَف  ل   ان ِفَراد   ع  ِصَية   ِبَعَملِ  َرج  ِتَماع   َأو   َمع  ِصَية   عىََل  مَجَاعَة   اج  رت    فَلَي َس  َمع  نَا الس  ك وت   ه  َا السُّ ك ه م   عَلهَي  َها َوتَر  اي 
ِ
 ، َوا

َذا َذكِلَ  َعَرَف  َمن   عىََل  يَتََعني    بَل   َكنَه   اإ مه    َأم  ن   َحال   ِبلك  ِ  َذكِلَ  َعن   تَغ ِيري 
ِ
ال   َذكِلَ  هَل   يَت ِفق   لَم   َوا ِفهِ  اإ  ي ِعين ه   ِلَمن   ِبَكش 

ل َطانِ  َأو     .ِ  (5)"فَل َيف َعل   السُّ
ب  يقول ابن جنمي: "و  َبةِ اِب  -أ ي السرت - يَك ونَ  َأن   َوجَيِ ىَل  لن ِس   تَد   مل من اإ انَ  يَع  ِ ا ِبهِ  يهََتَت ك   ومل اِبلز  َذا َأم   َوَصلَ  اإ

ىَل  ال َحال   َشاَعِتهِ  اإ َتُّكِ  اإ ه م   بَل   ِبهِ  َوالهت  ض  ب َما بَع  ن   فَيَِجب   ِبهِ  اف تََخرَ  ر  هَاَدةِ  َكو  ىَل  الش  ِكهَا من َأو  ل وَب  ِلَن   تَر   َمط 

ارِعِ  َلء   الش  خ  ِض  اإ َر  بَةِ  يَتََحق ق   َوَذكِلَ  َوال َفَواِحش ال َمَعاِص  عن ال  رِ  ال غَاِفِلنيَ  من اِبلت و  ج  ذا هلم َواِبلز  هَرَ  فاإ  َحالَ  َأظ 

هِ  َ انَ  يف الرش  ِ ِب  َمثَلا  الز  بَااَلِتهِ  َوعََدمَ  َوالرشُّ  َلء   م  خ 
ِ
ِض  فَا َر  ود ِحينَِئذ   ال  د   .(2)"اِبل ح 

 

 

 : معامل الرمحة يف تطبيق احلدود  :املبحث الثاين

يراد لفظ الرمحة هنا س يكون حمل اس تغراب واستبعاد كبريين ممن استرشب القوانني  أ ظن أ نه جمرد اإ

وأ صغى للحملت التشوُّيية اليت مورست من قبل طوائف من املسترشقني وتلميذمه املس تغربني الوضعية 

هدار كرامة االإنسان وتشويه اجملمتعات بل مما اليت أ لت هبم اإىل الاعتقاد أ ن تطبيق الرشيعة  االإسلمية يعين اإ

يؤسف هل أ ن بعض دعاة التجديد أ و ابل حرى التجريد أ صابته لوثة تكل امحللت حىت أ نكر بعض احلدود فهذا 

شاعة لل من العام  أ حدمه يقول:" آن اذلي جعل القصاص صيانة للحياة ، واإ نزال احلد ال يتفق مع رو، القرأ ن اإ اإ

، أ و وليس جلعل اجملمتع مجموعة مشوهني : هذا مقطوع اليد ، وال خر مقطوع الرجل ، والآخر مفقوء العني ، 

 . (4)مصلوم ال ذن أ و جمدوع ال نف"

                                                           

كامل املعمل 5-   .8/39اإ

 .1/1البحر الرائق  2- 

 .218: العرصانيون بني مزامع التجديد وميادين التغريب صكتاب وانظر، 85-79خلطأ  لعبد هللا العلييل صأ ين ا 4- 
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ن التفاته يسرية اإىل حقيقة الترشيع االإسليم والقوانني الوضعية ليس يف حاالهتا البدائية بل يف منهتاها  اإ

ذ السامء وال رضوجب اجلزم أ ن الفرق بني النظامني اكلفرق بني اليوم عند املقارنة بيهنام ي ، وصدق هللا اإ

 يقول:"ولو اكن من عند هللا لوجدوا فيه اختلفا كثريا" 

 :املعمل ال ول: حتقق ال من اجملمتعي )ال عراض، ادلماء، ال موال، ادلايانت(

آن يف قوهل تعاىل:  ن احلياة اليت عرب عهنا القرأ تفيأ  ميكن أ ن ن  579البقرة (اَلل َباِب  أُوِل   اَي   َحيَاة   ال ِقَصاِص  يِف  َولمَك   )اإ

فراد واجملمتعات فاإن يف تطبيق احلدود أ يضا حياة ظللها  يف تطبيق احلدود أ يضا، فكام يكون القصاص حياة لل 

آخر يه حياة ال من عىل ال عراض وال موال وادلين، فل ميكن كل أ ن تتصور جم  ت فيه عا انترش متمن نوع أ

ت فيه الفواحش فل يأ من مسمل فيه عىل عرضه، وتوسعت فيه وانترش الرسقة فل يأ من مسمل عىل ماهل، 

 .دوائر الش به والتشكيك فل يأ من مسمل فيه عىل دينه

منا أ هكل من اكن قبلمك أ هنم  ولقد أ شار النيب صىل هللا عليه وسمل اإىل هذا ال من يف تطبيق احلدود بقوهل:" اإ

ذا رسق فهي ذا رسق فهيم الضعيف أ قاموا عليه احلد"اإ ترك تطبيق بعض  ، جفعل (5)م الرشيف تركوه واإ

 .احلدود هلاك فكيف بن عطلها ابللكية

ولو تأ ملت العقوابت الوضعية للرسقة اليت تمتثل يف جسن أ و غرامة مالية جتد أ هنا ال حتقق املقصد من عقوبة 

فيه ويرشبون ومدرسة لتعمل فنون أ خرى من فنون الرسقة  الرسقة، فالسجن حتول هلم اإىل فندق يأ لكون

 يتناقلوهنا بيهنم.

ن اكنت قليةل مل متنعهم وس يوفروهنا يف احلالتني  ن اكنت كثرية فهم من أ جعز اخللق عهنا، واإ والعقوابت املالية اإ

 من أ موال املرسوقني.

ن السجن س تطال العقوبة به غري السارق ممن ال جتوز عقوبهتم، وذ كل أ ن زوجته وأ طفاهل ووادليه مث اإ

 سيترضرون حببسه رضرا نفس يا وماداي.

غفال حق اجملمتع يف العيش بأ مان عىل أ مواهلم يتضمن قصورا ظاهرا،  اإن الالتفات بعني الرمحة اإىل الرساق واإ

 لو أ نأ ن يقيض عىل أ ي ابدرة رمحة يف حدود هللا تعاىل بقوهل: "وأ مي هللا  لقد اس تطاع املرشع الكرمي 

                                                           

 .3151، ومسمل ، 4371ديث عائشة : رواه البخاري ، متفق عليه من ح 5- 
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ليه لو ، وما اكن (5)فاطمة بنت محمد رسقت لقطعت يدها" هل أ ن يقول هذا عىل مضغة منه ومن أ حب الناس اإ

 .اجملمتع حلفظ أ من تفرض نفسها  مل تكن هناك رضورة ملحة

من أ جل هذا أ خذت الرشيعة ابلقطع ل نه رمغ لك بشاعته حيقق أ مه املواصفات اليت تلمتس يف عقوبة ويه 

جرد االإعلن عن تطبيقه ستتوقف ال غلبية العظمى من جرامئ الرسقة، أ ما البقية الباقية الزجر والردع، مف

 فس يقىض علهيا عند تطبيق احلد  ابلفعل.

وعندما جوهبت ادلوةل الاشرتاكية بشلكة الرسقة واكتشفت عقم عقوبة السجن، جعلت االإعدام عقوبة 

قَت عقوبة القطع حينا ما يف بريط ب ِ ستئصال جرمية رسقة الرسقة، وقد ط  انيا، وعندما أ راد ال مريكيون ال ول اإ

فاإهنم اكنوا يعمدون اإىل ش نق لك من يثبت عليه رسقة جواد  -واكن اجلواد ال مرييك هو رأ سامهل المثني-اجلياد 

عىل أ عل جشرة، حىت ميكن أ ن يرى ذكل مجهور الناس، واخليار احلقيقى أ مامنا للقضاء عىل جرمية الرسقة هو 

 . (2)طع أ و القتلالق

َمل   َحد  ":  وَسمل َ  عَلي هِ  هللا َصىل  وعىل هذا فتطبيق حد الرسقة ضامن ل من اجملمتع عىل أ مواهل وحقوقه قال   ي ع 

ِض  يِف  ِبهِ  لِ  َخري    ، اَلر  ِض  َله  وا َأن   ِمن   اَلر  َطر  بَِعنيَ  ي م  ا َأر   .(4)"َصَباحا
َمانَ وعن  ِهنِ  َمثَل  :" وسمل عليه هللا صىل الن يِبُّ  قَالَ :  يَق ول   َعهن  َما اّلل    َريِضَ  ، بَِشري   ب نَ  النُّع  د  ودِ  يِف  ال م  د   ح 

م   َمثَل   ِفهيَا َوال َواِقعِ  هللاِ  وا قَو  هَتَم  ه م   فََصارَ  َسِفينَةا  اس   ض  َفِلهَا يِف  بَع  ه م   َوَصارَ  َأس  ض  ي فاََكنَ  َأع َلَها يِف  بَع  ِ  َفِلهَاَأس   يِف  اذل 

ونَ  رُّ ينَ  عىََل  اِبل َماءِ  يَم  ِ ا َأع َلَها يِف  اذل  و  ا فَأََخذَ  ِبهِ  فَتَأَذ  فَلَ  يَن ق ر   فََجَعلَ  فَأْسا ِفينَةِ  َأس  ه   الس   قَالَ  كَلَ  َما فَقَال وا فَأَتَو 

ي ت    ن   ال َماءِ  ِمنَ  ِل  ب د   َوالَ  ، يِب  تَأَذ 
ِ
وا فَا ه  َأجن َ  يََدي هِ  عىََل  أََخذ  ا و  ن   َأن ف َسه م   َوجَن و 

ِ
لَك وه   تََرك وه   َوا لَك وا ، َأه   َوَأه 

 .(3)"َأن ف َسه م
ذا اس توجب  حصيح أ ن احلدود يف هذا احلديث أ مع من احلدود اليت رتيت علهيا العقوابت، لكن الهلك اإ

نه ابالإعراض عن املعاص اليت تس تو  جب العقوابت من ابب أ وىل، بجرد ترك املر والهنيي يف سائر املعاص فاإ

                                                           

 احلديث السابق. 5- 

 الترشيع اجلنايئ يف االإسلم لعبدالقادر عودة. 2- 

َري َرةَ  َأيِب  من حديثرواه ابن ماجة  4-   هللا عبد بن جرير بن يزيد بن جرير، وفيه 2148،  4، كتاب احلدود ، ب  ه 

 ، وال لباين يف تعليقه عىل السنن حمك حبس نه.71. تقريب التقريب ضعيف وهو البجيل،

 .2686،  45البخاري ك الشهادات ابب رواه  3- 
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قامة وهكذاقال ابن جحر يف رش، هذا احلديث : "وذلا  ال عليه وأ قميت أ قااها ملن النجاة هبا حيصل احلدود اإ  واإ

 .(5)"هبا ابلرضا والساكت ابملعصية العاص هكل
قامة احلدود هبذا الاعتبار رمحة للجميع.  فصارت اإ

 

 :(2)اجلهاد( –املرض  –رجة)اجملاعة املعمل الثاين: مراعاة الرضر وال عذار احل

قامة احلدود، وقد نص الفقهاء  من رمحة هللا تعاىل ويرس هذه الرشيعة أ ن راعت الزمان واملاكن واحلال عند اإ

ذا ترتب عليه رضر عام أ و خاص يف صور معدودة ومن ذكل:  عىل ترك أ و تأ جيل تطبيق احلد اإ

ذا معت اجملاعة يف الن -5  .اس كام هو هدي معر بن اخلطاب ريض هللا عنهترك القطع يف الرسقة اإ

قامة احلد عىل امل -2 ذا اكن احلد سزييد يف مرضه أ  تأ جيل اإ  و يؤخر شفاءه.ريض اإ

ذا اكن لها ودل حىت ترضعه وتفطمه. تأ خري -4  تطبيق حد الرمج يف الزانية اإ

، ول ن جوده ءتطبيق احلدود عىل اجملاهدين ملصلحة املسلمني عامة، وحىت ال يشمت هبم ال عدا تأ خري -3

 عظم من ذكل.بنفسه يف سبيل هللا أ  

 عدم أ من احليف. ترك تطبيق احلدود عند -1

 

 املعمل الثالث: مراعاة موانع ال هلية الصغر واالإكراه واجلنون

 (4)جامعابإ عىل صيب وال جمنون احلدود فل جتب 

 (3)ال جتب اإال عىل ملزتم بأ حاكم املسلمني فل جتب عىل معاهد وال مس تأ من -

                                                           

 .1/291 فتح الباري 5- 

 . 52/429،املغين4/5515، عقد اجلواهر املينة1/29فتح القدير 2- 

 .314الروض املربع  4- 

 .314الروض املربع  3- 
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ال عىل من علمه.ال  -  جتب اإال عىل عامل ابلتحرمي لقول معر وعامثن وعيل: ال حد اإ

 املعمل الرابع: سلوك مسكل اليرس يف التنفيذ:

 يقام اجلدل بسوط وسط ال جديد وال خلق ل ن اجلديد يؤمله وجيرحهف 

 .(5)":"ليس يف ديننا مد و ال قيد وال جتريدمسعود  ال ميد وال يربط وال جيرد لقول ابن -

 ال يبالغ برضبه رضاب يشق اجلدل  -

بطه -  ال يرفع ضارب يده حىت يبدو اإ

 تفريق الرضب عىل بدنه -

ليتني  -  يتحرى مواضع اللحم اكلفخذين واالإ

 جيب عليه وجواب  اتقاء ال عضاء احلرجة  الفرج والرأ س والوجه واملقاتل واخلصيتني والقلب -

 املرأ ة اكلرجل وترمح بأ كرث من ذكل فترضب جالسة -

فقة عىل اجلناة ينبغي أ ن تنظر بعني أ خرى عىل اجملين علهيم ومصلحة امجلاعة فال مل البدين والنفيس الش  -

 اذلي يقع عىل اجلاين أ قل بكثري من مفاسد ال مل النفيس واملال والبدين عىل اجملين علهيم

آخر هو تسكيهن  - ا وختفيف تشد ثياب املرأ ة علهيا حىت ال تتكشف ومتسك بيدُّيا ولعل يف ذكل معىن أ

 روعها

 عترب املوالاة بل جيوز الفصل غري املؤثرال ت   -

قامة احلد ال يف تنفيذه  -  قوهل تعاىل:" وال تأ خذمك هبام رأ فة يف دين هللا" يف اإ

 ال يؤخر احلد ملرض أ و حر أ و برد فاإن خيف من السوط جدل بطرف ثوب ... يؤخر احلد  -

 يتهمن زاد يف احلد ولو جدلة فتلف احملدود مضنه بد  -

                                                           

رواء الغليل ة ، الطبعة الهندي 8/426رواه البهيقي بعناه  5-   .2445،  7/463وهو ضعيف . انظر اإ
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 من الرمحة يف حد الزان:  -

 حد عىل مكرهة عىل الزان ال -

 فالرمج للثاين دون ال ول لضعف الباعث يف الثيب وجرأ ته مع اس تغنائه. التفريق بني البكر والثيب يف الزان -

 ال جيدل حديث عهد ابالإسلم هجل حترمي الزان وال انشئ يف ابدية  -

 حد الرقيق عىل النصف -

 ها فل حتد بجرد ذكل وال جيب أ ن تسأ ل عنه ل ن سؤالها اإشاعة للفاحشةاإن محلت امرأ ة ال زوج ل  -

 الهنيي عن اإشاعة الفاحشة  -

 من الرمحة يف حد الردة:  -

ال أ ن يكذب ما قال أ و يقر با أ نكر أ و يفعل مرتواك ما  - التوبة ميرسة وهو أ يرس احلدود دفعا مفا عىل املرتد اإ

 أ وجب كفره أ و يرتك فعل أ وجب كفره

ليه ويناقش وتدفع عنه الش به مأ نه يطع -  ويسقى وحيسن اإ

 من الرمحة يف الرسقة

 حسم اليد املقطوعة -

عادهتا بعد القطع عند طائفة -  اإ
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 :واحلامل : تأ خري البت يف احلد والرمحة ابمحللامساخلاملعمل 

آخر من مشاهد السعة والرمحة يف تطبيق احلدود الرشعية، فل يقام حد الرمج ع ىل هذا أ يضا مشهد أ

ذا اعرتفت ابلزىن ويه حامل  احلبىل حىت تضع ابتفاق الفقهاء ، قال ابن املنذر:أ مجع أ هل العمل عىل أ ن املرأ ة اإ

، وال ترمج حىت ترضعه وتفطمه يف أ حص أ قواهلم، وال جتدل حىت تتعاف من (5)أ هنا ال ترمج حىت تضع محلها

د  ، ويف هذا حديث (2)نفاسها ِ  َعب  لَِمى   َماكِل   ب نَ  َماِعزَ  َأن   َأِبيهِ  َعن   ب َري َدةَ  ب ن   اّلل  ولَ  َأَت  اَلس  ِ  َرس   هللا صىل- اّلل 

ولَ  ايَ  فَقَالَ  -وسمل عليه ِ  َرس  ىن ِ  اّلل 
ِ
ت   قَد   ا ىن ِ  َوَزنَي ت   نَف ىِس  َظلَم 

ِ
ه  . ت َطه َِرىِن  َأن   ُأِريد   َوا ا فََرد   أاََته   ال غَدِ  ِمنَ  اَكنَ  فَلَم 

ولَ  ايَ  فَقَالَ  ِ  َرس  ىن ِ  اّلل 
ِ
ه  . َزنَي ت   قَد   ا َسلَ  الث اِنَيةَ  فََرد  ول   فَأَر  ِ  َرس  ىَل  -وسمل عليه هللا صىل- اّلل 

ِ
ِمهِ  ا  » فَقَالَ  قَو 

ونَ  لَم  ا ِبَعق هِلِ  َأتَع  ونَ  بَأْسا ه   َما فَقَال وا.« َشي ئاا ِمن ه   ت ن ِكر  لَم  ال   نَع 
ِ
َسلَ  الث اِلثَةَ  فَأاََته   ن َرى ِفميَا اِلِحينَاصَ  ِمن   ال َعق لِ  َوِف   ا  فَأَر 

م   ِ لهَي 
ِ
ا ا وه   َعن ه   فََسأَلَ  َأي ضا رَب  ا ِبَعق هِلِ  َوالَ  ِبهِ  بَأَْس  الَ  َأن ه   فَأَخ  اِبَعةَ  اَكنَ  فَلَم  َرةا  هَل   َحَفرَ  الر  ف  ِجمَ  ِبهِ  أََمرَ  مث    ح   . فَر 

ولَ  ايَ  فَقَالَت   ال غَاِمِدي ة   فََجاَءِت  قَالَ  ِ  َرس  ىن ِ  اّلل 
ِ
ىِن  َزنَي ت   قَد   ا ن ه  . فََطه ِر 

ِ
َها َوا ا َرد  ولَ  ايَ  قَالَت   ال غَد   اَكنَ  فَلَم   َرس 

 ِ ىِن  ِلمَ  اّلل  دُّ َ  تَر  ىِن  َأن   لََعكل  د  َت  ََكَ  تَر  ا َرَدد  ِ  َماِعزا ىن ِ  فََواّلل 
ِ
ىَل  ا ب  ا » قَالَ . لَح  م 

ِ
ى َحىت   َهِب فَاذ   الَ  ا ا. « تدَِلِ ت   فَلَم   َودَلَ

ِب ِ  َأتَت ه   قَة   ِف  اِبلص  ت ه   قَد   َهَذا قَالَت   ِخر  َهِب  » قَالَ . َودَل  ِضِعيهِ  اذ  ِطِميهِ  َحىت   فَأَر  ا. « تَف  ِب ِ  َأتَت ه   فََطَمت ه   فَلَم   ِف  اِبلص 

ة   يَِدهِ  َ زب    ِكرس  ِ  نَِب   ايَ  َهَذا فَقَالَت   خ  ت ه   قَد   اّلل  َعامَ  َألَكَ  َوقَد   فََطم  ِب   فََدفَعَ . الط  ىَل  الص 
ِ
ل   ا ِلِمنيَ  ِمنَ  َرج  س   َأَمرَ  مث    ال م 

ِفرَ  هِبَا ىَل  لَهَا فَح 
ِ
ِرَها ا م   حَ فَتَنَض   َرْأَسهَا فََرَمى حِبََجر   ال َوِليدِ  ب ن   َخادِل   فَي ق ِبل   فََرمَج وَها الن اَس  َوأََمرَ  َصد  هِ  عىََل  ادل   َوج 

َا َخادِل   هب  ِ  نَِبُّ  فََسِمعَ  فَس َ ب ه   -وسمل عليه هللا صىل- اّلل  َها س َ اي 
ِ
ى َخادِل   ايَ  َمه لا  » فَقَالَ  ا ِ  لَقَد   ِبَيِدهِ  نَف ىِس  فََواذل 

بَةا  اَتبَت   َا فََصىل   هِبَا َأَمرَ  مث   . « هَل   لَغ ِفرَ  َمك س   َصاِحب   اَتهَبَا لَو   تَو  ِفنَت   عَلهَي   .(4)َود 

 النيب فدعا حبىل أ ان :وقالت ابلزىن سمل و عليه هللا صىل النيب عند اعرتفت هجينة منأ خرى  امرأ ةوهذه 

لهيا أ حسن :فقال ولهيا سمل و عليه هللا صىل ذا اإ  ملس و عليه هللا صىل النيب هبا فأ مر ففعل فأ خربين وضعت فاإ

 .(3)"علهيا صىل مث فرمجت هبا أ مر مث ثياهبا علهيا فشكت

                                                           

 .4/52االإرشاف 5- 

ن  2-  هذا مذهب احلنابةل واحلنفية يف وجه ، وقالوا يف وجه أآخر كقول املالكية والشافعية: ترمج بعد الوضع وسقيه اللباء اإ

، 6/23حاش ية ابن عابدين، 4/282، خمترص اختلف الفقهاء1/29وجد من يرضعه، والصحيح ال ول للحديث.فتح القدير

 .52/427، املغين52/495البيان

 .3128،  1/525رواه مسمل يف حصيحه  4- 

 . 7/426عبد الرزاق يف مصنفه ابب الرمج واالإحصان  3- 
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ثبات القصاص :املبحث الثالث  : معامل السعة يف اإ

 :املعمل ال ول : التشديد يف طرق االإثبات

ثباته :  للقصاص ثلث طرق يف اإ

لبينة ويه الشهادة ، ويشرتط فهيا رشوط تقدمت يف املبحث الثاين ويه عىل سبيل االطريقة ال وىل : 

 :(5)يشرتط فهياماالإجامل أ ن يكوان اثنني و 

 اذلكورة

 والبلوغ

 واالإسلم

 والعداةل

 والعقل

 وعدم العداوة

وأ ن يتفقا عىل وصف اجلناية، فل يشهد أ حدهام با يوجب ادلية والآخر با يوجب القصاص من هجة نوع 

 عابدين اجلناية مل يثبت القصاص، وبعضم يشرتط اتفاقهام يف ذكر الزمان واملاكن وأ ةل القتل كام يف حاش ية ابن

 .وغريها

 

 

 

                                                           

فتح القدير مع الهداية ،  4/431وما بعدها ،  4/446خمترص اختلف الفقهاء، 3/254، االإفصا، 68االإجامع ص  5- 

 ،8/544مواهب اجلليل وما بعدها، 4/5545عقد اجلواهر المثينة، 55/229ش ية ابن عابدين حا، 6/339والكفاية

، 6/683، 6/617، منهتيى االإراداترش ، 3/254،423االإفصا، البن هبرية، 54/464، 54/445البيان

 .وما بعدها 53/526املغين
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 الطريقة الثانية : االإقرار :

قرارهقبول ويشرتط فهيا كام تقدم يف احلدود، أ ن يكون املقر ساملا من موانع   :(5)اإ

 فل يصح من جمنون

 وال سكران

 وال انمئ

 وال مكره

 :(2)القسامةالطريقة الثالثة لثبوت القصاص : 

 وقد تشددت فهيا الرشيعة من وجوه:

 فل بد أ ن يقسم مخسون من أ ولياء املقتول دمن هجة العد

 وأ ن يكونوا ذكورا

 وال بد أ ن يقسموا عىل خشص معني فيعينوا القاتل

 وال بد أ ن يكون املهتم ملكفا ميكن وقوع القتل منه

 وال بد من ثبوت اللوث وهو العداوة الظاهرة

 وال بد أ ن يتفق الورثة عىل طلب القصاص

 وأ ن يصفوا القتل

 اتل املهتم ملكفاوأ ن يكون الق

 وأ ن ميكن القتل منه
                                                           

راداترش، م  ،54/358البيان،7/585مواهب اجلليل  ،245-55/245حاش ية ابن عابدين 5-   .6/757نهتيى االإ

، 8/265مواهب اجلليل، 52/281اذلخرية وما بعدها،  55/458حاش ية ابن عابدين، 4/537االإرشاف البن املنذر 2- 

الروض  ،3/564االإفصا، البن هبرية ،9/52النجم الوهاج ،2/274جواهر االإلكيل،3/511االإرشاف للقايض عبدالوهاب

 .312املربع 
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 اشرتاط انتفاء الش هبة املانعة من القصاص ويه س بع : :املعمل الثاين

يقاعه القصاص ثبوتالش به اليت متنع املوانع و و  وينبغي أ ن يشار هنا أ يضا اإىل أ ن القول بعدم ثبوت  - س بع واإ

 : نتلكم عن القصاص فقطالقصاص ال يعين جواز اجلناية، أ و انتفاء العقوبة لكننا هنا 

  :(5)الوالدة ش هبةال وىل : 

م وبعضهم يلحق اجلد واجلدة، ل هنعند امجلهور خلفا ملاكل، فل يقتل أ حد الوادلين بودله وال ودل ودله 

عدامه، وحلديث:"ال يقتل وادل بودله" جياده فل يكون سببا يف اإ . ، وقال ابن عبد الرب: يس تغىن (2)سبب اإ

 . (4)به عن االإس نادبشهرته والعمل 

 :(3)عدم تلكيف اجلاينش هبة الثانية: 

نه ال يقتل قصاصاأ و معتوها أ و انمئا  جنوان مطبقا مفىت اكن اجلاين صغريا أ و جمنوان ، وينقلب فقتل قتل معد فاإ

ذ املعاص ال توجب الرخص.الضامن اإىل ادلية  ، خبلف السكران اإ

 :(1)عصمة املقتولعدم ش هبة الثالثة: 

 ن املقتول غري معصوم ادلم فل قصاص عىل قاتهل اكلزاين احملصن واحلريب واملرتد والقاتل معدا.مفىت اك

 :(6)املاكفأ ةعدم ش هبة الرابعة: 

                                                           

االإرشاف للقايض ، 1/556خمترص اختلف الفقهاء،55/568حاش ية ابن عابدين، 9/513الهداية مع فتح القدير  5- 

رادات، 55/384املغين، 8/464النجم الوهاج، 4/67، االإرشاف البن املنذر 3/86عبدالوهاب  .6/44رش، منهتيى االإ

 ، ابب ال يقتل وادل بودله، أ بواب ادلايت.2665رواه ابن ماجة ،  2- 

:"ال يقاد وادل بودله"ك ادلايت،ابب ما جاء يف الرجل يقتل ابنه يقاد منه أ م بلفظ عند الرتمذيو ه، و 24/347المتهيد  4- 

 ، وحصحه ال لباين.5355ال ، 

رش، ، 55/385املغين، 3/24مغين احملتاج ،55/454البيان ،52/274اذلخرية ،55/563حاش ية ابن عابدين  3- 

 .6/26راداتمنهتيى االإ 

املغين ،8/414النجم الوهاج، 4/5591عقد اجلواهر المثينة، 52/277اذلخرية، 55/563حاش ية ابن عابدين 1- 

55/361  ،372. 

النجم ، 55/454البيان، 442، 52/277اذلخرية، 9/515الهداية ونتاجئ ال فاكر مطبوعة مع فتح القدير 6- 

 .6/28رش، منهتيى االإرادات، 8/417الوهاج
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سلم أ و حرية أ و مكل، حال اجلناية فيشرتط للقصاص ماكفأ ة املقتول للقاتل فل ، بأ ن ال يفضهل القاتل ابإ

، وال حر بعبد، خبلف املاكفأ ة يف امجلال والقبح ية يف اذليمحريب أ و ذيم خلفا للحنف  يقتل مسمل باكفر

 يف املاكفأ ة. والغىن والفقر والقوة والضعف واجلاه وغريه والصحة واملرض فلك ذكل غري معترب

 :(5)س تحقش هبة عدم تلكيف امل اخلامسة: 

؛ ل ن طالبة امللكفوتتحقق م حىت يزول العارضفلو اكن ول ادلم صغريا أ و جمنوان أ و معتوها فل قصاص 

، وامتناع القصاص ال القصاص للتشفي وال حيصل ابستيفاء ول هؤالء، ويف املسأ ةل خلف لكن ذكران الراحج

 .مينع الصلح اإىل العوض ملا فيه من مصلحة للصغري واجملنون وحنوهام خاصة عند حاجهتم للنفقة

  :(2)عىل طلب القصاص اتفاق ال ولياءش هبة عدم  :السادسة

ذا طالب مجيعهم فلو عفا أ حدمه سقط القصاص ولو مل يرض البقية، فعفو أ حدمه  فل ال اإ يت القصاص اإ

يسقط حق امجليع يف القصاص لكنه ال يسقط حقهم يف ادلية، ويف هذا رعاية من الرشيعة جلانب احلياة 

 والعفو.

 احليف: ش هبة عدم أ من السابعة:

ال مع اإ ثبوتوهو هنا رشط   يثبتماكن الاستيفاء بل حيف ومىت مل ميكن مل ، فل جيب القصاص اإ

 .(4)ابتداء

 

 

 

                                                           

فتح القدير : ، وقيده بعض احلنفية ابل ب والقايضيس توفيه الول ال ينتظر بل وقالوايف قول خالف احلنفية واملالكية  5- 

البيان  ،4/5551عقد اجلواهر المثينة، 55/573حاش ية ابن عابدين،9/565ونتاجئ ال فاكر مع الهداية 

 .6/48رش، منهتيى االإرادات،348الروض املربع ، 8/356النجم الوهاج،55/355للعمراين

ذا اكنوا لك  2-  ذا اكن فهيم الصغري جفهذا اإ ن اكن أ اب خبلف ال جنيبهم كبارا، أ ما اإ ، وقيد وز بعض احلنفية استيفاء الكبري اإ

عقد  ،55/576حاش ية ابن عابدينبعض املالكية سقوط القود بعفو املساوي وال عىل يف ادلرجة، أ ما عفو ال نزل فل يسقطه.

 .347الروض املربع  ،55/344للعمراين، البيان 8/351، النجم الوهاج4/5559اجلواهر المثينة 

 .335الروض، 9/568فتح القدير ونتاجئ ال فاكر مع الهداية ، 1/554خمترص اختلف الفقهاء 4- 
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  املبحث الرابع: معامل  الرمحة يف تطبيق القصاص:

 :(5)الرتغيب يف العفواملعمل ال ول: 

آن  ذا ثبت القصاص فاإن الرشيعة تسعى اإىل ختفيفه أ و منع وقوعه حرصا مهنا عىل الصلح اذلي عرب عنه القرأ اإ

ل ح   )بقوهل : ف وا   َوأَن)والعفو اذلي قال عنه: ،528النساء (َخري    َوالصُّ ن اكنت 247البقرة(لِلت ق َوى أَق َرب   تَع  ، هذا واإ

خبار من هللا تعاىل ال يتخلف  ال وىل يف س ياق االإصل، بني الزوجني والثاين يف س ياق الفرقة ابلطلق لكهنا اإ

ل  مع تعدد أ س بابه وبواعثه،  َص  ن ة   اب  ال ِكتَ  العفو يِف  َوال  ا ؛ َوالس ُّ ل   ، ال ِكتَاب   َأم  ِ  فَقَو  َياقِ  يِف  تََعاىَل  اّلل  هِلِ  س ِ :  قَو 

ِفيَ  فََمن  ) ء   أَِخيهِ  ِمن   هَل   ع  وِف  فَات َِباع   يَش  ر  لَي هِ  َوأََداء   اِبل َمع  َسان   اإ ح 
ِ
و،َ ): تََعاىَل  َوقَالَ  ،578البقرة(اِب ر   ِقَصاص   َوال ج 

َق  فََمن    .31املائدة(هَل   َكف اَرة   فَه وَ  ِبهِ  تََصد 

ساءة الغري بقوهل ن   َوغَفَرَ  َصرَبَ  َولََمن :)ولقد امتد، هللا الصابرين عىل اإ
ِ
مِ  لَِمن   َذكِلَ  ا ورِ  َعز   ،34الشورى(اُلم 

لَحَ  َعفَا فََمن   )وقال تعاىل: ه   َوأَص  ر   الن اِس  َعنِ  ال َعاِفنيَ وَ  )وجعل العفو اإحساان كام يف قوهل: ،35الشورى(عىل هللا فَأَج 

ِبُّ  َواّلل    ننِيَ  حي  س ِ ح  آايت القصاص االإشارة اإىل هذه الرمحة بق:"وقال ،543أ ل معران (ال م  : وهل تعاىلوقد جاء يف أ

ِفيف   َذكِلَ ) ن خَت  ب ِمك    م ِ َة   ر   .578البقرة(َوَرمح 

َعَ  ، بل اس تحبابه ، قال ابن قدامه:(2)وقد أ مجع املسلمون عىل جوازه ل   َأمج  َجاَزةِ  عىََل  ال ِعمل ِ  َأه   َعن   ال َعف و اإ

 .(4)َأف َضل   َوَأن ه   ، ال ِقَصاِص 

ولَ  َرَأي ت َما":  قَالَ   َماكِل   ب نَ  َأنََس  وعن ِ  َرس  هِ  اّلل    َصىل   اّلل  ِفعَ  َوَسمل َ  عَلَي  هِ  ر  لَي  ء   اإ ال   ، ِقَصاص   ِفيهِ  يَش   اإ

 .(3)" اِبل َعف وِ  ِفيهِ  َأَمرَ 

 وبقي أ ن يشار هنا اإىل مسأ لتني: 

أ ن العفو يس تحب ما مل يرتتب عليه مفسدة أ كرب ك ن يكون اجلاين مس هترتا وممن تكررت جنايته  ال وىل:

 وعرف بظلمه وعدوانه.

                                                           

، النجم 55/345البيان، 3/5662بداية اجملهتد، 4/5557، عقد اجلواهر المثينة55/518حاش ية ابن عابدين  5- 

 .349، الروض املربع 8/349الوهاج

 .349املربع الروض 2- 

 .55/185املغين  4- 

د َأب و َرَواه   3-  َمامِ  ابب 2/378 َداو 
ِ
ر   اال مِ  يِف  اِبل َعف وِ  يَأْم   .3399،  .ادل 
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ن اكن اإىل بدل أ كرث من ادلية فل يس تحسن املغاالة يف طلب ال موال مقابل التنازل، وال الثانية:  أ ن العفو اإ

حر  اج العاقةل أ و محل أ ولياء اجلاين عىل تكفف أ يدي الناس، وهذا املسكل خيرج املسأ ةل من كوهنا عفوا اإىل اإ

 عنت ومشقة ومتاجرة بدماء الناس.

 :البدائل والرتغيب فهيا سناملعمل الثاين: 

فو ما مضنته ومما يغري اجلاين أ و أ ولياءه ابلعتقدمت االإشارة اإىل اس تحباب العفو عند مجيع الفقهاء برشطه، 

 هلم الرشيعة من بديل قد خيفف وطء اجلناية علهيم ومن ذكل:

هللا س بحانه هو اذلي  حلديث عن فضيةل العفو ويكفي فيه أ ناحتساب ال جر ال خروي ، وقد تقدم ا أ وال:

لَحَ  َعفَا فََمن   ) تكفل بأ جر العايف كام يف قوهل تعاىل: ه   َوأَص  ر   .35الشورىعىل هللا( فَأَج 

 .(5)أ خذ العوض وهو ادلية أ و ما يصطلحان عليه ا:اثني

ِفيف   َذكِلَ )  في تفسري قوهل تعاىل:فوال شك أ ن يف هذا التخيري رمحة هبذه ال مة مل تنلها ال مم السابقة،  ن خَت   م ِ

ب ِمك    َة   ر   وذكل ،ورمحة ربمك من ختفيف ادلية وأ خذ القصاص عن العفو من ذكرت اذلي ذكل أ ي :578البقرة(َوَرمح 

 النصارى رشع يف واكن ادلية، أ خذ هلم يكن ومل الهيود عىل التوراة يف حامت اكن واجلرا، النفس يف القصاص أ ن

 .(2)ورمحة منه ختفيفا ادلية عن العفو وبني القصاص بني ال مة هذه تعاىل هللا خفري القصاص، هلم يكن ومل ادلية

 

 :(4)انتظار القرص من الورثة املعمل الثالث:

يف املبحث املايض أ ن عدم تلكيف مس تحق القصاص يعد مانعا من موانع استيفائه، لكن نريد أ ن نشري قدم ت

 هجتني: منهنا اإىل جانب من جوانب الرمحة يف هذا احلمك 

من هجة املس تحق حيث عنيت الرشيعة به حال كوهنا صغريا أ و جمنوان أ و معتوها فمل تسمح للغري  :ال وىل

سقاط حقه.ابالفتيات عليه، و  الاس تعجال يف استيفاء أ و اإ

                                                           

انظر  وهل تثبت بجرد العفو أ م ال بد من الصلح علهيا قبهل وهجان للفقهاء رمحهم هللا ال ول للجمهور والثاين للحنفية. 5- 

 املراجع السابقة.

 تفسري البغوي وغريه لهذه الآية من سورة البقرة.، و 4/82االإرشاف البن املنذرظر ان 2- 

 انظر املانع اخلامس يف املبحث السابق. 4- 
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ذا بلغ الصغري أ و عقل اجملنون وهذا  :الثانية من هجة اجلاين حيث أ اهلته اإىل أ جل ولعل أ ن يكون فيه عفو اإ

ذ أ ن حرارة الانتقام والرغبة يف التشفي أ قل فيه من غريه لعدم شهوده اجلناية وعقهل لها.  كثريا ما يقع اإ

 :(5)ن الورثة يسقط القصاصعفو واحد ماملعمل الرابع: 

ال ابتفاق مجيع أ ولياء ادلم، فلو عفا أ حدمه  ثبات أ ن الاستيفاء ال ميكن اإ وقد تقدم أ يضا من معامل السعة يف االإ

 سقط القصاص، وهذا من الرشيعة غاية الرمحة والسامحة وتغليب للحياة والعفو.

 :(2)أ من احليفاشرتاط  :املعمل اخلامس

والفرق بني هذا وما ذكر يف املبحث السابق أ نه هنا قد حيمك  يؤمن احليف، فل يس توف القصاص حىت

وهناك رشط  يتحقق هذا الرشط فهو هنا رشط استيفاءبثبوت القصاص لكن يتوقف يف استيفائه حىت 

 يكون يف القصاص يف ال نفس ويف ال طراف واجلرو، والشجاج: اشرتاط جواز أ من احليفو ، ثبوت

؛ ل ن يف قتلها حيف (4)ا حىت تضع محلها وتسقيه اللبافس أ ن املرأ ة احلامل ال يقتص مهنومن أ مثلته يف ال ن

ا ق ِتلَ  َوَمن:)ويف قتلها معها اإرساف هنيى عنه هللا تعاىل يف قوهلعىل جنيهنا،  ل وما هِ  َجَعل نَا فَقَد   َمظ  ل َطاانا  ِلَوِلي ِ  فَلَ  س 

ِف ن ه   ال قَت لِ  يف ِ  ي رس 
ِ
و  اَكنَ  ا اَمن ص  ال انتظر هبا حىت تفطمه،44االإرساء(را  .(3)فاإن وجد من يرضعه واإ

من ؛ ل ن القصاص ومن أ مثلته يف ال طراف واجلرا، أ نه ال قصاص يف كسور العظام وقصبة ال نف واجلائفة

ال وقع يف الظمل قص ال ثر فل يفعل ابجلاين أ كرث من فعهل ابجملين عليه  .(1)واإ

 :(6) يف القصاص يف ال طرافاشرتاط املامثةل :املعمل السادس

                                                           

، 55/344، البيان للعمراين8/351، النجم الوهاج4/5559، عقد اجلواهر المثينة 55/576حاش ية ابن عابدين 5- 

 .347الروض املربع 

 348الروض املربع ، 52/445اذلخرية، 9/568فاكر مع الهداية فتح القدير ونتاجئ ال   2- 

 .218هو أ ول اللنب يف النتاج. خمتار الصحا،  4- 

 .348الروض ، 55/358البيان ،4/5556عقد اجلواهر المثينة، 52/436اذلخرية 3- 

 .335الروض ، 8/495النجم الوهاج، 55/461البيان للعمراين، 52/445، اذلخرية55/591حاش ية ابن عابدين 1- 

، 52/447اذلخرية، 4/5552عقد اجلواهر المثينة، 575-9/567الهداية مع الكفاية ونتاجئ ال فاكر وفتح القدير  6- 

 .335الروض ، 8/496النجم الوهاج، 55/479البيان



49 

 

فل تؤخذ ميني بيسار وال العكس،  وعليهواملامثةل تعترب يف ثلث: يف احملل والقدر ويف الصفات ويف العدد، 

لك ذكل لعدم املساواة ، وال حصيحة بريضة وال اكمةل بناقصة،  وال يؤخذ س بابة بوسطى، وال أ صيل بزائد

 ك الوجه.لو ت القصاص عىل ذا والنتفاء العدل

 : (5)التطبيق ويكون ذكل بأ مور مهنا دالاحتياط عن املعمل السابع:

 ويف هذا رمحة ابجلاين حيث ال يشعر ابلظمل ولعرض الرجوع والعفو....ال يس توف اإال حبرضة سلطان  -5

ال بأ ةل ماضيةيف ال طراف ال يس توف  -2   ن يف ال ةل الاكةل اإرساف يف القتل.؛ ل  اإ

آمن للحيف وقوهل ال قصاص اإال ابلس يف ول -4  .(2):" ال قود اإال ابلس يف"و اكنت اجلناية بغريه؛ ل نه أ

، فيؤخر حلر مفرط أ و برد مفرط أ و مرض اجلاين خبلف املعتاد، ومتنع املوالاة اختيار الوقت املناسب -3

 وفا من قتهل.يف قطع ال طراف قصاصا خ

ع طرفا قصاصا فرسى اإىل النفس فاإن ضامن رساية القود، فلو قطع أ صبعا فرسى اإىل اكمل اليد ، أ و قط -1

اكن بتعد أ و تفريط ك ن يقتص يق وقت غري مناسب لشدة حر أ و برد أ و اس تعمل أ ةل اكةل أ و مسمومة 

، وذهب بعض الفقهاء اإىل أ ن الرساية مضمونة بلك حال؛ ل نه فوت نفسه ومل متام دية النفسمضن 

 .(4)يس تحق اإال طرفه

 :وعدم أ ذيته هحفظ حق املعفو عن: املعمل الثامن

ذا عفا اجلاين أ و وليه فليس للمجين عليه وال ل وليائه  أ ن يؤذوه بعد ذكل بل وال للحامك عىل الصحيح فاإ

ِفيَ  فََمن  ) الواجب معه املعروف كام قال تعاىل: ء   أَِخيهِ  ِمن   هَل   ع  وِف  فَات َِباع   يَش  ر  لَي هِ  َوأََداء   اِبل َمع   اإ

َسان   ح 
ِ
 .(3)578البقرة(اِب

 

                                                           

 ،4/5556عقد اجلواهر المثينة، 52/436،439اذلخرية، 1/537خمترص اختلف الفقهاء للطحاوي 5- 

 .313 ،348 الروض املربع ،4/77، االإرشاف البن املنذر55/351البيان

هذا أ حد ال وجه عند الفقهاء، ومهنم من جيوز أ ن يفعل ابجلاين كام فعل ابجملين عليه ما مل يكن الفعل حمرما لقوهل تعاىل :  2- 

ن عاقبت فعاقبوا بثل ما عوقبت به"النحل   .526" واإ

 .332الروض املربع، 8/343النجم الوهاج، 55/326يانالب  ،3/99االإرشاف للقايض عبدالوهاب4- 

 .4/86االإرشاف البن املنذر 3- 
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 توصل الباحث اإىل نتاجئ مهنا: اخلامتة والنتاجئ:

صلهحا عظمة رشيعة االإسلم وصلهحا  -5  للك زمان وماكن.واإ

 العقوابت يف الرشيعة االإسلمية حتقق أ عظم املصاحل بأ قل التاكليف. -2

مجيع الش هبات اليت يرددها الطاعنون يف الرشيعة ووصفها ابلقسوة والوحش ية انجتة عن هجل كبري  -4

 لترشيع االإسليم.حبقيقة ا

 يف تطبيق احلدود والقصاص يف االإسلم من السعة والرمحة ما ال يتصوره الناظر فهيا ل ول وهةل. -3

 وحماطة بضوابط دقيقة جدا. اص اليت توجب حدا دائرة ضيقةدائرة املع -1

قامة احلدود من لك وجه. -6  الوقوع يف احملرمات ال يس تلزم اإ

قامة احلدود والقصاص ليس أ مرا سهل -7 يقافه أ و  اإ وجعل بل مير براحل متعددة قد تفيض اإىل اإ

 ختفيفه.

نفاذ القصاص حتقق ال من اجملمتعي يف ال عراض، وادلماء، وال موال، وادلايانت. -8 قامة احلدود واإ  اإ

هنا تلحدود والقصاص لتطبيق الرشيعة عند  -9 راعي الرضر وال عذار احلرجة اكجملاعة واملرض وحال فاإ

 نع ال هلية)الصغر، االإكراه، اجلنون(.تراعي مواكام ، اجلهاد

 مسكل اليرس والرمحة.تنفيذ احلدود والقصاص تسكل الرشيعة عند  -55

 رفقا ابمحلل واحلامل. لتأ خريتؤجل احلدود ويؤجل تنفيذ القصاص ل جل حقوق الغري اك -55

ثبات احلدود والقصاص احتياطا لدلماء وحقوق اجلناة.كثريا تتشدد الرشيعة  -52  يف طرق اإ

 رشيعة الش هبات وتدرأ  هبا احلدود.تراعي ال  -54

 كثرية. اه يف العفو، ورتبت عليه أ جوررغبت الرشيعة اجملين عليه وأ ولياءيف القصاص  -53

املامثةل يف القصاص يف ، واشرتطت أ من احليفراعت الرشيعة يف تنفيذ القصاص  -51

  حتقيقا للعدل. ال طراف
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