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 كتاب احلدود
 :  تعريف احلدود

ألنه مينع الناس عن  اً ،هو احلاجز بني الشيئني فيمنع اختالطهما ، واحلد املنع ، ومنه قيل: للبواب حداد:  احلد لغةاحلدود مجع حد ، و 
 الدخول ، وللسجان أيضاً؛ ألنه مينع من اخلروج، أو ألنه يعاجل احلديد من القيود. 

 ارتكاب أسباهبا ومعاودهتا ، وحدود هللا حمارمه؛ ألنه ممنوع عنها. ألهنا موانع من ، مسيت العقوبات حدوداً و 
 : عقوبة مقدرة شرعاً ملنع اجلناة من العود إىل املعاصي وزجر غريهم وتكفري ذنب صاحبها . واصطالحا  

 قوله ) مقدرة شرعاً ( خرج به العقوبة اليت قدرها القاضي كالتعزير .
 فائدة :

 احلدود :احلكمة من 
 ردع العصاة ومنع انتشار الفساد . أوال  :
 التكفري والتطهري للعاصي . ثانيا  :
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 أي : جيب احلد على كل عاقل بالغ ، فال يقام على صغري أو جمنون .
 أن يكون مكلفاً  . ) وهو البالغ العاقل ( .فيشرتط : 

 : أما البلوغ والعقل فال خالف يف اعتبارمها يف وجوب احلد وصحة اإلقرار . ل يف الشرحقا
 حلديث ) رفع القلم عن ثالثة : عن الصيب حىت يبلغ ، وعن اجملنون حىت يفيق ( . -أ

 سأل قومه : أجمنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس . ) أن النيب  –يف قصة ماعز  –ويف حديث ابن عباس  -ب
 رواية ) أنه سأل عنه ، أجمنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس ( .ويف 

 وألهنما ال قصد هلما . -ج
زِم  ) 

َ
ت
ْ
ل
ُ
 ( . م

 أي : ملتزم ألحكام املسلمني ، وهو املسلم والذمي .
 رجم اليهوديني ملا زنيا ( متفق عليه . ودليل ذلك حديث ابن عمر ) أن رسول هللا 

رِيمِ ) 
ْ
ح
َّ
الِم  بالت

َ
 ( . ع
 كان جاهالً ، كحديث عهد باإلسالم ، أو ناشئ يف بادية بعيدة عن املسلمني فال حّد عليه .  فإن

 ؟؟؟     ألن احلد يدرأ بالشبهة ، واجلهل بالشبهة . -أ
 ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( . جاء يف احلديث عن هللا تعاىل ) قد فعلت ( .)  وقد قال تعاىل -ب
 ثمان ) ال حد إال على من علمـه ( .وقال عمر وعلي وع -ج

 . كان جاهالً باحلكم املنهيِّّ عنه ، وفعله ، وكان يف إتيانه حدٌّ أو كفارٌة : فال شيء عليه  فمن

 . . رواه أبو داود ، واحلديث أصله يف الصحيحني( فهْل َتْدرِّي َما الزِّنَا ؟ ) ملن اعرتف على نفسه بالزنا   وقد قال
سأله عن حكم الزىن ، فقال " أَتـَْيُت  فيه : أنَّ احلدَّ ال جيب على جاهٍل بالتحرمي ؛ ألنَّه  –صحََّح رواية أيب داود و  -قال ابن القيم 

ْنها َحرَاماً ما يأيت الرجل من أهله حالالً .   د ( .زاد املعا) مِّ
 فائدة :

 هل يشرتط أن يكون عاملا  بالعقوبة ؟
 ال يشرتط ذلك .
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 لكنه ال يعلم أن يف السرقة قطع اليد ، فإنه يقام عليه احلد . –أنه حرام وهو يعلم  –فلو سرق 
القتل ، قال ابن القيم يف فوائد حديث ماعز : فيه أن اجلهل بالعقوبة ال يسقط احلد إذا كان عاملاً بالتحرمي ، فإن ماعزاً مل يعلم أن عقوبته 

 ومل ُيسقط هذا اجلهل احلد عنه .
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 أي : ال يقيم احلد إال اإلمام أو نائبه .
 كان يقيم احلد يف حياته وخلفاؤه بعده .  ألن النيب  -أ

 وألن إقامة احلد من غري اإلمام أو نائبه فيها مفاسـد . -ب
 وألجل أن يؤمن احلْيف يف استيفائه . -ج

 امرأة هـذا فإن اعرتفت فارمجهـا ( .) واغد يا أنيس إىل  وال يلزم حضور اإلمام : لقوله 
 وأمر برجم ماعز ومل حيضـر .

 فائدة :
 وينبغي لإلمام أن ينوي بإقامة احلد أموراً ثالثة :

 االمتثال ألمر هللا عز وجل يف إقامة احلدود . أوال  :
 أن ينوي رفع الفساد . ثانيا  :
 أن ينوي إصالح اخللق . ثالثا  :
جِ ) 
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 أي : ال جيوز إقامة احلدود يف املسجد .
 وهذا قول أكثر العلماء .

 قال ) ال تقام احلدود يف املساجد وال يقتل والد بولده ( رواه الرتمذي . حلديث ابن عباس . أن النيب  -أ
 وميكن أن يستدل أيضاً :

املسجد فليقل : ال رده هللا عليك، فإن املساجد مل تنب د ضالة يف ـ) من مسع رجاًل ينش حبديث ابن عمر . قال : قال رسول هللا  -ب
 هلـذا ( رواه مسلم .
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 أي : يضرب الرجل إذا أقيم عليه احلد قائماً .
 لقول علي ) لكل موضع من اجلسد حظ إال الوجه والفرج ( . -أ

 و حظه من الضـرب .وألن قيامه وسيلة إىل إعطاء كل عض -ب
 أَنَّ الرَُّجَل ُيْضَرُب قَائًِّما .:  قال ابن قدامة

 َوبِّهِّ قَاَل أَبُو َحنِّيَفَة ، َوالشَّافِّعِّيُّ .
ٍع يفِّ اجلََْسدِّ َحظٌّ  َقْوُل َعلِّيٍّ ل  إالَّ اْلَوْجَه َواْلَفرَْج . -يـَْعِنِّ يفِّ احلَْدِّ  -: لُِّكلِّّ َمْوضِّ

دِّ : اضْ  ْع ، َواتَّقِّ الرَّْأَس َواْلَوْجَه .َوقَاَل لِّْلَجالَّ  رِّْب ، َوأَْوجِّ
يَلٌة إىَل إْعطَاءِّ ُكلِّّ ُعْضٍو َحظَُّه مِّْن الضَّْربِّ   .َوألَِّنَّ قَِّياَمُه َوسِّ

ُرَها ، َوُُيَْشى َهْتكُ   َنَّ اْلَمْرأََة يـُْقَصُد َستـْ  ) املغِن ( .       َها .َواَل َيصِّحُّ قَِّياُس الرَُّجلِّ َعَلى اْلَمْرأَةِّ يفِّ َهَذا ؛ ألِّ
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 أي : يكون الضرب بسوط .
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 ) إذا شرب فاجلدوه ( واجللد إمنا يفهم من إطالقه الضرب بالسوط . لقوله 
 ال جديد وال َخَلق .ويكون بسوط 

 ألن اجلديد جيرح اجللد ، والقدمي : ال حيصل به التأديب املطلوب .
 علي ) ضرب بني ضربني ، وسوط بني سوطني ( يعِن وسطاً . قال
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 ال ميد : أي على األرض .
 وال يربط : أي ال يقيد .

 وال جيرد من ثيابه .
 قال ابن مسعود ) ليس يف ديننا مد وال قيد وال جتريـد ( .

 بت عليه جرمية فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك .من ث وجلد أصحاب رسول هللا 
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 ى الوجه والرأس والفرج واملقاتل كالقلب والكبد .تقَ يُ أي : جيب أن 
 ) إذا ضرب أحدكم فليتق الوجـه ( متفق عليه . الوجه : لقوله 

 اتل وليس القصد قتله ، وإمنا املقصود هو التأديب .ألهنا مق تتقى هذه :
ْنُه يفِّ َمَواضِّ  ... قال ابن قدامة : صََّتُه ، َوُيْكثُِّر مِّ ْنُه حِّ عِّ اللَّْحمِّ ، َكاأْلَْلَيتَـنْيِّ فَإِّنَّ الضَّْرَب يـَُفرَُّق َعَلى مجِّيعِّ َجَسدِّهِّ ؛ لَِّيْأُخَذ ُكلُّ ُعْضٍو مِّ

َذْينِّ ، َويـَتَّقِّي   اْلَمَقاتَِّل ، َوهَِّي الرَّْأُس َواْلَوْجُه َواْلَفرُْج ، مِّْن الرَُّجلِّ َواْلَمْرأَةِّ مجِّيًعا .َواْلَفخِّ
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 أة يف إقامة احلد كالرجل ، ألن األصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء ، وما ثبت للنساء ثبت للرجال إال بدليل .أي : أن املر 
 إال أن املرأة ختتلف يف أشياء :

 .جالسة  تضرب  أوال  :
 ألنـه أسرت هلا . 

 وتشد عليها ثياهبا :  ثانيا  :
 ألنه رمبا مع الضرب تضطرب وتتحـرك وتنفك ثياهبا .

 .ومتسك يداها : ثا  ثال
 لئال تكشف . 

 م .فشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت( رواه مسل وجاء يف حديث عمران بن حصني قال )فأمر هبا النيب 
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 يه فليس مبضمون .أي : من مات يف حد اجللد أو القطع فاحلق قتله ، ألن كل ما ترتب على احلق املأذون ف
 عدم التعدي يف إقامة احلد على اجلاين بزيادة يف الكم أو الكيف . : لكن بشرط

َا َعَلى اْلَوْجهِّ اْلَمْشُرو  قال ابن قدامة : َ هبِّ اَلفًا يفِّ َسائِّرِّ احلُُْدودِّ ، أَنَُّه إَذا ُأيتِّ ، أَنَُّه اَل َيْضَمُن َمْن  عِّ ، مِّْن َغرْيِّ زِّيَاَدةٍ َواَل نـَْعَلُم بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ خِّ
َنَُّه فـََعَلَها بَِّأْمرِّ اَّللَِّّ  َا ؛ َوَذلَِّك ألِّ َنَُّه نَائٌِّب َعْن اَّللَِّّ تـََعاىَل ، َفَكاَن التـََّلُف َمْنُسوبًا إىَل اَّللَِّّ ، تَلَِّف هبِّ   تـََعاىَل .َوأَْمرِّ َرُسولِّهِّ ، َفاَل يـَُؤاَخُذ بِّهِّ ؛ َوألِّ

َنَُّه تَلَِّف بُِّعْدَوانِّهِّ ، فََأْشَبَه َما َلوْ َوإِّْن زَاَد َعَلى احلَْ  اَلٍف نـَْعَلُمُه ؛ ألِّ  َضرَبَُه يفِّ َغرْيِّ احلَْدِّ . دِّ فـََتلَِّف ، َوَجَب الضََّماُن ، بَِّغرْيِّ خِّ
َمام أَ وقال النووي :  ده احلَّْد الشَّْرعِّّي َفَماَت َفاَل دِّيَة فِّيهِّ َواَل َكفَّاَرة، اَل َوَقْد َأمْجََع اْلُعَلَماء َعَلى َأنَّ َمْن َوَجَب َعَلْيهِّ احلَّْد َفَجَلَدُه اإْلِّ ْو َجالَّ

ده َواَل يفِّ بـَْيت اْلَما َمام ، َواَل َعَلى َجالَّ  ل .َعَلى اإْلِّ
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  : ال ضمان فيه وال كفارة أيضاً .وكذا  لو مات من التعزير 
 .َهَذا َمْذَهبَنا ، ... ْذَهبَنا ُوُجوب َضَمانه بِّالدِّيَةِّ َواْلَكفَّارَة َفمَ : َوأَمَّا َمْن َماَت مِّْن التـَّْعزِّير  قال النووي :

َمام َواَل َعَلى َعاقَِّلته َواَل يفِّ بـَْيت اْلَمالِّ    ) شرح مسلم ( .  .َوقَاَل مَجَاهِّري اْلُعَلَماء : اَل َضَمان فِّيهِّ اَل َعَلى اإْلِّ
 عليه . ومجهور العلماء على أنه ال شيء وقال القرطيب :
 حىت) ومن كا

َ
ر
ِّ
ى برؤه ُأخ

َ
رج
ُ
 يربأ ( . ن مريضًا ي

 أي : من كان سيقام عليه احلد مريضاً مرضاً يرجى السالمة منه فإنه يؤخر عنه اجللد حىت يربأ .
ُهْم َوَمْن ملَْ  عن علّي قال ) نـْ ْن فَإِّنَّ أََمًة لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ  يَا أَيُـَّها النَّاُس أَقِّيُموا َعَلى أَرِّقَّائُِّكُم احلَْدَّ َمْن َأْحَصَن مِّ أَْن َأْجلَِّدَها  زََنْت فََأَمَرينِّ  حُيْصِّ

يُت إِّْن أَنَا َجَلْدتـَُها أَْن أَقْـتُـَلَها َفذََكْرُت َذلَِّك لِّلنَّ  يَ فَإَِّذا هِّ   ( رواه مسلم .َأْحَسْنَت  :فـََقاَل  يب َحدِّيُث َعْهٍد بِّنَِّفاٍس َفَخشِّ
 فائدة :

 ال يرجى برؤه :املرض كان فإن  
يبِّ الصَّغِّريِّ، ، بِّسَ يفِّ احْلَالِّ َواَل يـَُؤخَّرُ  فـََهَذا يـَُقاُم َعَلْيهِّ احلَْدُّ ، ُض الَّذِّي اَل يـُْرَجى بـُْرُؤهُ اْلَمرِّي:  قال ابن قدامة  ْوٍط يـُْؤَمُن َمَعُه التـََّلُف، َكاْلَقضِّ

ْرَاخِّ النَّْخلِّ  يَف َعلَ َوِشِّ ْرَاخٍ  مجِّعَ ، ْيهِّ مِّْن َذلِّكَ ، فَإِّْن خِّ ائَُة ِشِّ ْغٌث فِّيهِّ مِّ َدًة .ضِّ  ، َفُضرَِّب بِّهِّ َضْربًَة َواحِّ
ََذا قَاَل الشَّافِّعِّيُّ .  َوهبِّ

ُ تـََعاىَل  ائََة َجْلَدٍة  )َوأَْنَكَر َمالٌِّك َهَذا ، َوقَاَل : َقْد قَاَل اَّللَّ نـُْهَما مِّ ٍد مِّ َدٌة .( فَاْجلُِّدوا ُكلَّ َواحِّ  َوَهَذا َجْلَدٌة َواحِّ
 ِّّ َ ، َفَدَخَلْت َعَلْيهِّ اْمَرأٌَة )  َولََنا ، َما َرَوى أَبُو أَُماَمَة ْبُن َسْهلِّ ْبنِّ ُحنَـْيٍف  َعْن بـَْعضِّ َأْصَحابِّ النَّيبِّ ُهْم اْشَتَكى َحىتَّ َضِنِّ نـْ أَنَّ َرُجاًل مِّ

َا ، َفُسئَِّل َلُه َرُسوُل اَّللَِّّ  ْرَاٍخ فـََيضْ  وُل اَّللَِّّ فََأَمَر َرسُ  فـََهشَّ هَلَا ، فـََوَقَع هبِّ َدًة ــــــرِّبُوُه ضَ ــــــأَْن يَْأُخُذوا مِّائََة ِشِّ َرَواُه أَبُو َداُود ، ( ْربًَة َواحِّ
 َوقَاَل اْبُن اْلُمْنذِّرِّ : يفِّ إْسَنادِّهِّ َمَقاٌل .، َوالنََّسائِّيُّ 

ْن َأْن يـَُقاَم احلَْدُّ َعَلى َما ذََكرْ  َنَُّه اَل َُيُْلو مِّ َنَُّه ُُيَالُِّف الْ َوألِّ كَِّتاَب نَا ، أَْو اَل يـَُقاَم َأْصاًل ، أَْو ُيْضَرَب َضْربًا َكامِّاًل اَل جَيُوُز تـَرُْكُه بِّاْلُكلِّّيَّةِّ ؛ ألِّ
َ َما ذََكْرنَاُه . ي إىَل إْتاَلفِّهِّ ، فـَتَـَعنيَّ َنَُّه يـُْفضِّ  ) املغِن ( .           َوالسُّنََّة َواَل جَيُوُز َجْلُدُه َجْلًدا تَامًّا ؛ ألِّ

ها ( .
ُ
 سائر

َ
 وسقط

َ
تل
ُ
 ق
ٌ
 هلل تعاىل فيها قتل

ٌ
 حدود

ْ
 ) وإنِ اجتمعت

 ، فإهنا تتداخل ويستوََف القتل ويسقط سائرها .مثال ذلك : إن شرب ، وسرق ، وزنا وهو حمصن 
 وهذا قول اجلمهور .

 قال ابن مسعود : إذا جاء القتل حما كل شيء .
َ َوُهَو حُمَْصٌن ، َوَيْشَرَب اخْلَْمَر ، َويـَْقُتَل يفِّ اْلُمحَ  ...ْجَتَمَعْت احلُُْدوُد إَذا ا: قال ابن قدامة ْثَل أَْن َيْسرَِّق ، َويـَْزينِّ ارَبَةِّ ، أَْن َيُكوَن فِّيَها قـَْتٌل ، مِّ

 فـََهَذا يـُْقَتُل ، َوَيْسُقُط َسائُِّرَها .
ِّّ ، َوالنََّخعِّيِّّ ، َواأْلَْوزَاعِّيِّّ ، َوََحَّاٍد ، َوَمالٍِّك ، َوَأيبِّ َحنِّيَفَة .َوَهَذا قـَْوُل اْبنِّ َمْسُعوٍد ، َوَعطَاٍء ، َوالشَّ   ْعيبِّ

 .إَذا اْجَتَمَع َحدَّانِّ ، َأَحُدمُهَا اْلَقْتُل ، َأَحاَط اْلَقْتُل بَِّذلَِّك : اْبنِّ َمْسُعوٍد  لقول
يُم َيْكفِّيهِّ اْلَقْتُل .  َوقَاَل إبـْرَاهِّ

يَم  و ْثَل َذلَِّك َوَهذِّهِّ أَقْـَواٌل انـَْتَشَرْت يفِّ َعْصرِّ الصََّحابَةِّ َوالتَّابِّ َعْن إبـْرَاهِّ ِّّ ، َوَعطَاٍء أَنَـُّهْم قَاُلوا مِّ َالٌِّف ،، َوالشَّْعيبِّ ُُ َفَكاَنْت  عِّنَي ، وملَْ َيْظَهْر هَلَا 
 .إمْجَاًعا 

َنَـَّها ُحُدوٌد َّللَِِّّّ تـََعاىَل فِّيَها قـَْتٌل ، َفَسَقَط َما  .ُدونَُه ، َكاْلُمَحارِّبِّ إَذا قـََتَل َوَأَخَذ اْلَماَل ، فَإِّنَُّه يُْكتَـَفى بَِّقْتلِّهِّ ، َواَل يـُْقَطُع  َوألِّ
 ) املغِن ( .     ، َفاَل ُيْشرَْع .َوألَِّنَّ َهذِّهِّ احلُُْدوَد تـُرَاُد لُِّمَجرَّدِّ الزَّْجرِّ ، َوَمَع اْلَقْتلِّ اَل َحاَجَة إىَل َزْجرِّهِّ ، َواَل فَائَِّدَة فِّيهِّ  

 واحد ( .
ٌّ
د فحد

َ
ح
ُ
ى مرارًا ، أو سرق مرارًا ومل ي

َ
 ) ولو زن

 هذه املسألة يف حكم تكرار الزنا :
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 يقام عليه احلد . ه احلد ، فإنه إن زنا ثانية فإنهإن زنا مث أقيم علي احلالة األوىل :
  . عليه حد آخر تفق الفقهاء علي أن من زنا مرة وأقيم عليه احلد مث زنا أخرى أنه جيبا

 . َزىَن َلزَِّمُه َحّد آَخر ، َوَهَكَذا أَبًَدا الزَّاينِّ إَِّذا ُحدَّ مُثَّ َزىَن ثَانًِّيا يـَْلَزمُه َحدٌّ آَخر ، فَإِّْن َزىَن ثَالِّثَة َلزَِّمُه َحّد آَخر ، فَإِّْن ُحدَّ مُثَّ :  قال النووي
 د .: إذا تكرر منه الزنا ومل يقم عليه احل احلالة الثانية

 على قولني :هل يقام حد واحد أو يقام عليه لكل مرة حد؟ هذه احلالة اختلف العلماء فيها : 
 أن من زنا مراراً ومل يقم عليه احلد فال جيب عليه إال حد واحد.مجهور العلماء على  

نـُْهنَّ فـََيْكفِّيقال النووي :  َدٍة مِّ د لِّْلَجمِّيعِّ .فََأمَّا إَِّذا َزىَن َمرَّات ومََلْ حُيَّد لَِّواحِّ  ه َحّد َواحِّ
 : باإلمجاع واملعقول دلوااستو 

 أما اإلمجاع : 
 د .قد أمجعوا أنه إذا تكرر احلد قبل إقامته أجزأ حد واحة : ابن قدامقال  فقد -أ

 :أما املعقول 
احد فوجب التداخل  ألن الغرض هنا من جنس و ، أن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك يف املستقبل وهو حاصل باحلد الواحد  -ب

 كالكفارات.
 أهنا طهارة سببها واحد فتداخلت. -ج
 ة .أن تكرار الزنا كتكرار اإليالج و االجرتاع جرعة بعد جرعة ألن ذلك كاألحداث إذا تواترت قبل الطهار  -د

بدُأ باألخ ِ فاألخ  مَها
ُ
ها ، وي

ُّ
 كل
ْ
وفِيت

ُ
ت
ْ
 فيها ، اس

َ
 من أجَاس  ال قتل

ٌ
 حدود

ْ
 اجتمعت

ْ
 ( . ) وإن

 مثال ذلك : شرب اخلمر ، وزنا غري حمصن ، فإهنا ال تتداخل ويستوَف كلها .
 ألن أسباهبا ُتلفة فلم تتداخل .

 ويبدأ باألخف فاألخف : ألننا إذا بدأنا باألغلظ مل نأمن أن ميوت فيفوت به سائرها .
وإن قلنا: هو مثانون، بدئ حبد القذف؛ ألنه كحد ،  القذف وأخفها حد الشرب إن قلنا: هو أربعون، فيبدأ به، مث حبد قال ابن قدامة :

الشرب يف عدده، ويرجح لكونه حق آدمي، مث حبد الشرب، مث حبد للزنا، مث بقطع للسرقة، وال يقام الثاين حىت يربأ من األول؛ ألننا ال 
 .               ) الكايف ( . نأمن من تلفه مبواالهتا، واملقصود زجره ال قتله

اَلٍف نـَْعَلُمُه ، َويـُْبَدأُ الن ابن قدامة :قال  بِّاأْلََخفِّّ فَاأْلََخفِّّ ، فَإَِّذا َشرَِّب ْوُع الثَّاينِّ : أَْن اَل َيُكوَن فِّيَها قـَْتٌل ، فَإِّنَّ مجِّيَعَها يُْستَـْوََف مِّْن َغرْيِّ خِّ
  ُقطَِّع لِّلسَّرَِّقةِّ .َوَزىَن َوَسَرَق ، ُحدَّ لِّلشُّْربِّ أَوَّاًل ، مُثَّ ُحدَّ لِّلزِّنَا ، مُثَّ 

َا أَْفَضى إىَل تـََلفِّهِّ ، بَْل َمىَت بَرَِّئ مِّْن َحدٍّ أُقِّيَم الَّ  َنَُّه ُرمبَّ  ) املغِن ( .        ذِّي يَلِّيهِّ .َواَل يـَُواِلِّ بـَنْيَ َهذِّهِّ احلُُْدودِّ ؛ ألِّ
 1 فائدة :

نِّنَي َوجيُِّب أَْن حَيُْضَر احلَْدَّ طَائَِّفٌة مِّ :  قال ابن قدامة  .ْن اْلُمْؤمِّ
 ( .َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِّفٌة مِّْن اْلُمْؤمِّنِّنَي  )لَِّقْولِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل  

ٌد َفَما فـَْوَقُه .  قَاَل َأْصَحابـَُنا : َوالطَّائَِّفُة َواحِّ
 َوَهَذا قـَْوُل اْبنِّ َعبَّاٍس ، َوجُمَاهٍِّد .

أي : ليحضره زيادة يف التنكيل هبما ، وشيوع العار عليهما ، وإشهار  (َما طَائَِّفٌة ّمَن املؤمنني َوْلَيْشَهْد َعَذابـَهُ  : ) وقال الشوكاين
فضيحتهما ، والطائفة الفرقة اليت تكون حافة حول الشيء ، من الطوف ، وأقّل الطائفة ثالثة ، وقيل : اثنان ، وقيل : واحد ، وقيل : 

 . ) فتح القدير (    أربعة ، وقيل : عشرة .
 ،بالوجوب :إهنا لالستحباب ،وقال غريه: هل للوجوب أو لالستحباب؟ فقال الشافعي ،وقد اختلفوا يف حكم حضور الطائفة تنبيه :
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َن اْلُمْؤمِّنِّنيَ  َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما )وهذا الرأي هو الراجح لداللة قوله تعاىل  ( .طَائَِّفٌة مِّّ
 2فائدة : 

َماُم ، َواَل الشُُّهوُد . َواَل جيِّبُ :  قال ابن قدامة  أَْن حَيُْضَر اإْلِّ
ََذا قَاَل الشَّافِّعِّيُّ ، َواْبُن اْلُمْنذِّرِّ .  َوهبِّ

َّ ألَ  َافِّهَِّما . ،أََمَر بَِّرْجمِّ َماعٍِّز َواْلَغامِّدِّيَّةِّ ، ومََلْ حَيُْضْرمُهَا  نَّ النَّيبِّ  َواحلَْدُّ ثـََبَت بِّاْعرتِّ
 ومََلْ حَيُْضْرَها .( ْب إىَل اْمَرأَةِّ َهَذا ، فَإِّْن اْعتَـَرَفْت فَاْرمُجَْها يَا أُنـَْيُس ، اْذهَ  )َوقَاَل 

َنَُّه َحدٌّ  َمامُ ، فـََلْم يـَلْ  َوألِّ ، مِّْن اْلُبَداَءةِّ بِّالرَّْجمِّ  اَعُهمْ ، َواَل اْمتِّنَ  خَتَلَُّفُهْم َعْن احلُُْضورِّ  ، َواَل ُنَسلُِّّم أَنَّ  ، َواَل اْلبَـيَِّّنُة، َكَسائِّرِّ احلُُْدودِّ  َزْم أَْن حَيُْضرَُه اإْلِّ
َهٌة .  ُشبـْ

 باب حد الزنا
 هو فعل الفاحشة يف قـُُبل ودبر وزاد بعضهم : من آدمي .

 قوله ) يف قـُُبل ( املراد تغييب احلشفة أو قدرها ، أي : تغييب الزاين حشفته ، واحلشفة : القسم املكشوف من رأس الذكر بعد اخلتان .
 : تغييب احلشفة يف دبر امرأة أجنبية ، فإن هذا يعترب زنا . قوله ) ودبر ( أي

 يف كونه زنا . –أي مثل الوطء يف القبل  –: والوطء يف الدبر مثله  قال ابن قدامة
 وهذا مذهب اجلمهور ) أي وطء املرأة يف دبرها يعترب زنا ( .

، احلد، بل يعزر على القول الراجح نا، ال لغة وال شرعاً ، وال جيب فيه( احرتازاً من غري اآلدمي، بأن يطأ هبيمة فال يعترب ز قوله )من آدمي
 ألنه فعل حمرماً جممعاً عليه ، فاستحق العقوبة .

 ) والزنا حرام ( . 
 الزنا حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع .

ُ إِّالَّ بِّاحلَْقِّّ َوال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذلَِّك يـَْلَق أَثَاماً()َوالَّذِّيَن ال يَْدُعوَن َمَع اَّللَِّّ إِّهَلاً آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـَّ قال تعاىل  -أ  .ْفَس الَّيتِّ َحرََّم اَّللَّ
َشًة َوَساَء َسبِّيالً  )وقال تعاىل  -ب  . ( َوال تـَْقرَبُوا الزنا إِّنَُّه َكاَن فَاحِّ
عل هلل نداً وهو خلقك. قلت: مث أي؟ قال: أن تقتل : أي الذنب أعظم؟ فقال: أن جت وعن ابن مسعود قال: )سألت رسول هللا  -ج

 زوجة جارك ( .حليلة جارك : ولدك خشية أن يطعم معك . قلت: مث أي؟ قال: أن تزين حبليلة جارك( . متفق عليه . ) 
 ) ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ( . وقال  -د
 وهلم عذاب أليم: شيخ زاٍن، وملك كذاب، وعائل مستكرب(. رواه مسلم )ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم  وقال  -ه

ألنه جناية على األعراض واألنساب، ؛ : وقد أمجع أهل امللل على حترميه، فلم حيل يف ملة قط، ولذا كان حده أشد احلدود قال القرطيب
 . ، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل واملالوهو من مجلة الكليات اخلمس

 ت بني الناس .قومن خاصيته أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمر ، ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب امل : وقال ابن القيم
  .، ويقربه من الشيطانيشتت القلب، وميرضه إن مل ميته، وجيلب اهلم واحلزن واخلوف، ويباعد صاحبه من امللك ومن خاصيته أيضاً : أنه

 فائدة :
 ض :الزنا بعضه أشد من بع

 فالزنا باجلارة أعظم من الزنا بالبعيدة :
 السابق ) ... قال: أن تزين حبليلة جارك ( . ابن مسعود حلديث

 ) ألن يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزين بامرأة جاره ( رواه أَحد . وحلديث املقداد بن األسود قال : قال 
ا، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إىل الزاين وذلك أفحش، وهو حليلة جارك : أي تزين هبا برضاه قال النووي :
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مع امرأة اجلار أشد قبحًا وأعظم جرماً، ألن اجلار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حرميه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه 
 ادها عليه مع متكنه منها على وجه ال يتمكن غريه منه كان يف غاية القبح .واإلحسان إليه ، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفس

 والزنا بزوجات اجملاهدين أعظم من غريهن .
اْلَقاعِّدِّيَن َُيُْلُف َرُجاًل مَِّن أُمََّهاهتِِّّْم َوَما مِّْن َرُجٍل مَِّن  ُحْرَمُة نَِّساءِّ اْلُمَجاهِّدِّيَن َعَلى اْلَقاعِّدِّيَن َكُحْرَمةِّ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  :قَالَ عن بريدة . 

 م ( رواه مسلم .أَْهلِّهِّ فـََيُخونُُه فِّيهِّْم إِّالَّ ُوقَِّف َلُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فـََيْأُخُذ مِّْن َعَملِّهِّ َما َشاَء َفَما ظَنُّكُ  اْلُمَجاهِّدِّيَن يف
 وزنا الشيخ الكبري أعظم من زنا الشاب .

 وم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: شيخ زاٍن، وملك كذاب، وعائل مستكرب(. رواه مسلم )ثالثة ال يكلمهم هللا ي لقوله 
 ) أربعة يبغضهم هللا : البياع احلالف ، والفقري احملتال ، والشيخ الزاين ، واإلمام اجلائر ( رواه النسائي . وقال 

 والزنا باحملارم أعظم من الزنا بغري احملارم .
 على ذات حمرم فاقتلوه ( رواه الرتمذي .) من وقع  قال 
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 أي : حد الزاين إذا كان حمصناً الرجم حىت املوت .
َي َاَّللَُّ عنهما  َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة  َن َاأْلَْعرَابِّ  )َوَزْيدِّ ْبنِّ َخالٍِّد اجلَُْهِنِِّّّ َرضِّ فـََقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ! أَْنُشُدَك بَِّاَّللَِّّ إِّالَّ  أََتى َرُسوَل َاَّللَِّّ أَنَّ َرُجاًل مِّ

ْنُه  -َقَضْيَت ِلِّ بِّكَِّتابِّ َاَّللَِّّ، فـََقاَل َاآْلَخُر  ، فـََقاَل: "ُقْل". قَاَل: إنَّ اِّبْ  -َوُهَو أَفْـَقُه مِّ نَـَنا بِّكَِّتابِّ َاَّللَِّّ، َوْأَذْن ِلِّ يًفا نـََعْم. فَاَقضِّ بـَيـْ ِنِّ َكاَن َعسِّ
َائَةِّ َشاٍة وَ  ْنُه مبِّ ُْت أَْن َعَلى اِّْبِنِّ اَلرَّْجَم، فَافْـَتَدْيُت مِّ ْ َجْلُد َعَلى َهَذا فـََزىَن بِّاِّْمَرأَتِّهِّ، َوإِّيّنِّ ُأْخربِّ َا َعَلى اِّْبِنِّ : أمنَّ ، َفَأْخبَـُروينِّ َولِّيَدٍة، َفَسأََلُت أَْهَل اَْلعِّْلمِّ

َنُكَما بِّكَِّتابِّ َاَّللَِّّ، اَْلَولِّيَدُة َواْلَغَنُم َردٌّ  ٍم، َوأَنَّ َعَلى اِّْمَرأَةِّ َهَذا اَلرَّْجَم، فـََقاَل َرُسوُل ا َّللَِّّ َمائٍَة َوتـَْغرِّيُب َعا نَيَّ بـَيـْ ي بَِّيدِّهِّ، أَلَْقضِّ "َوالَّذِّي نـَْفسِّ
ائٍَة َوتـَْغرِّيُب َعاٍم،   .ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ، َهَذا َواللَّْفُظ لُِّمْسلٍِّم  ( انَ ْيُس ِإىَل ِاْمَرَأِة َهَذا, فَِإْن ِاْعتَ َرَفْت فَاْرُُجْهَ َواْغُد يَا أُ َعَلْيَك، َوَعَلى اِّبْنَِّك َجْلُد مِّ

، فـََقْد َجَعَل َاَّللَُّ هَلُنَّ َسبِّيالً )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  َوَعْن ُعَباَدَة ْبنِّ اَلصَّامِّتِّ  ، ُخُذوا َعِنِّّ ، اَْلبِّْكُر بِّاْلبِّْكرِّ َجْلُد مِّائٍَة، َونـَْفُي ُخُذوا َعِنِّّ
 َرَواُه ُمْسلٌِّم. ( , َوالرَّْجمُ َسَنٍة، َوالثَـّيُِّّب بِّالثَـّيِّّبِّ َجْلُد مِّائَةٍ 

طَّابِّ  ، َوأَنـَْزَل َعَلْيهِّ  ) َوَعْن ُعَمَر ْبنِّ َاخلَْ .  أَنَُّه َخَطَب فـََقاَل: إِّنَّ َاَّللََّ بـََعَث حُمَمًَّدا بِّاحلَْقِّّ اَْلكَِّتاَب، َفَكاَن فِّيَما أَنـَْزَل َاَّللَُّ َعَلْيهِّ آيَُة اَلرَّْجمِّ
َناَها َوَعَقْلَناَها،  كَِّتابِّ َاَّللَِّّ، ، فََأْخَشى إِّْن طَاَل بِّالنَّاسِّ َزَماٌن أَْن يـَُقوَل قَائٌِّل: َما َنُِّد اَلرَّْجَم يفِّ  َوَرَُجَْنا بَ ْعَدهُ  فَ َرَجَم َرُسوُل َاَّللَِّ قـََرأْنَاَها َوَوَعيـْ

ُ، َوإِّنَّ اَلرَّْجَم َحقٌّ يفِّ كَِّتابِّ َاَّللَِّّ َعَلى َمْن َزىَن، إَِّذا أُ  لُّوا بِّتَـْركِّ َفرِّيَضٍة أَنـَْزهَلَا َاَّللَّ َن مِّْن اَلرَِّجالِّ َوالنَِّّساءِّ، إَِّذا قَاَمْت اَْلبَـيَِّّنُة، أَْو َكاَن َاحْلََبُل، فـََيضِّ ْحصِّ
َاُف  ْعرتِّ  .تـََّفٌق َعَلْيهِّ مُ ( أَْو َاالِّ

دِّ  - ) أََتى َرُجٌل مِّْن اْلُمْسلِّمِّنَي َرُسوَل اَّللَِّّ  كما يف حديث أيب هريرة اآليت  –ماعزاً  ورجم النيب  -د فـََناَداُه : يَا  -َوُهَو يفِّ اْلَمْسجِّ
َقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّّ ، إيّنِّ زَنـَْيت ، َفَأْعَرَض َعْنُه َحىتَّ ثـََّنَّ َذلَِّك َعَلْيهِّ أَْربََع َمرَّاٍت َرُسوَل اَّللَِّّ ، إيّنِّ زَنـَْيُت ، فََأْعَرَض َعْنُه . فـَتَـَنحَّى تِّْلَقاَء َوْجهِّهِّ فَـ 

هِّ أَْربََع َشَهاَداٍت: َدَعاُه َرُسوُل اَّللَِّّ  نْ  . فـََلمَّا َشهَِّد َعَلى نـَْفسِّ ت ؟ قَاَل : نـََعْم . فـََقاَل ، فـََقاَل : أَبَِّك ُجُنوٌن؟ قَاَل: ال . قَاَل : فـََهْل ُأْحصِّ
 متفق عليه . ( اْذَهُبوا بِِه فَاْرُُجُوهُ :  َرُسوُل اَّللَّ 

ُهْم  َفذََكُروا َلُه : أَنَّ اْمَرأَةً  َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعَمَر رضي هللا عنهما أَنَُّه قَاَل : ) إنَّ اْليَـُهوَد َجاُءوا إىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ ورجم اليهوديني :  -هـ نـْ مِّ
َسالٍم :  : َما جتُِّدوَن يفِّ التـَّْورَاةِّ ، يفِّ َشْأنِّ الرَّْجمِّ ؟ فـََقاُلوا : نـَْفَضُحُهْم َوجُيَْلُدوَن . قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن  َوَرُجاًل زَنـََيا . فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل اَّللَِّّ 

َلَها َوَما بـَْعَدَها . فـََقاَل لَُه َعبْ َكَذبـُْتْم ، فِّيَها آيَُة الرَّْجمِّ ، فَأَتـَْوا بِّالتـَّْورَ  ُد اَّللَِّّ ْبُن اةِّ فـََنَشُروَها ، فـََوَضَع َأَحُدُهْم يََدُه َعَلى آيَةِّ الرَّْجمِّ فـََقرََأ َما قـَبـْ
ُّ َسالٍم : اْرَفْع يََدك . فـََرَفَع يََدُه ، فَإَِّذا فِّيَها آيَُة الرَّْجمِّ ، فـََقاَل : َصَدَق يَا حُمَمَُّد ، فََأمَ  َا . قَاَل : فـََرأَْيت الرَُّجَل : جَيَْنأُ َعَلى  َر هبَِِّّما النَّيبِّ فـَُرمجِّ

 متفق عليه . اْلَمْرأَةِّ يَقِّيَها احلَِّجارََة (
ٌة َمْعُروَفٌة. َوُهْم : اْلَغامِّدِّيَُّة، َوَماعٌِّز، يفِّ الزِّّنَا َمْضُبوُطوَن َمْعُدوُدوَن، َوقَِّصُصُهْم حَمُْفوظَ  لَّذِّيَن َرمَجَُهْم َرُسوُل اَّللَِّّ  : ارَحه هللا قال ابن القيم

، َواْليَـُهودِّيَّا يفِّ َبُة اْلَعسِّ  ة ( .الطرق احلكمين ) َوَصاحِّ
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 1 فائدة :
 فالرجم خاص باحملصن :

 الرجم ال جيب إال على احملصن بإمجاع أهل العلم . قال ابن قدامة :
 . قال عمر ) إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن ( -أ

 ) ال حيل دم مسلم إال بإحدى ثالث : ... والزاين الثيب ( ، ويف رواية ) أو زنا بعد إحصان ( . وقال  -ب
 2فائدة : 

 من هو احملصن ؟
 الشروط اليت يكون اإلنسان فيها حمصناً :

 : الوطء يف القبل . الشرط األول
َاطِّهِّ :  قال ابن قدامة اَلَف يفِّ اْشرتِّ  .َواَل خِّ

َنَّ ا  َّ ألِّ  ( .الثَـّيُِّّب بِّالثَـّيِّّبِّ اجْلَْلُد َوالرَّْجُم  )قَاَل  لنَّيبِّ
 ) املغِن ( .  َوالثَِّّيابَُة حَتُْصُل بِّاْلَوْطءِّ يفِّ اْلُقُبلِّ ، فـََوَجَب اْعتَِّبارُُه .

 فالبد من الوطء يف القبل ، فلو وطئها يف الدبر أو بني الفخذين فإنه ال يكون حمصناً .
َ َعْن اْلَوْطءِّ ، اَل حَيُْصُل بِّهِّ إْحَصاٌن ؛ َسَواٌء َحَصَلْت فِّيهِّ َخلْ : قال يف املغِن  اَلَف يفِّ َأنَّ َعْقَد النَِّّكاحِّ اخْلَاِلِّ َوٌة ، أَْو َوْطٌء ُدوَن اْلَفرْجِّ ، َواَل خِّ

رُي بِّهِّ  َنَّ َهَذا اَل َتصِّ  .اْلَمْرأَُة ثـَيًِّّبا ، َواَل خَتْرُُج بِّهِّ َعْن َحدِّ اأْلَْبَكارِّ  أَْو يفِّ الدُّبُرِّ ، أَْو ملَْ حَيُْصُل َشْيٌء مِّْن َذلَِّك ؛ ألِّ
 .أَْن َيُكوَن يفِّ نَِّكاٍح  الشرط الثاين :

َنَّ النَِّّكاَح ُيَسمَّى إْحَصانًا ؛ بَِّدلِّيلِّ قـَْولِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل    يـَْعِنِّ اْلُمتَـَزوَِّجاتِّ .( َواْلُمْحَصَناُت مِّْن النَِّّساءِّ ) ألِّ
رُي بِّهِّ اْلَواطُِّئ حُمَْصًنا .َواَل  َهةِّ ، اَل َيصِّ اَلَف بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ، يفِّ أَنَّ الزِّىَن ، َوَوْطَء الشُّبـْ   خِّ

ُهَما ؛ لَِّكْونِّهِّ لَْيَس بِّنَِّكا  نـْ ٍد مِّ ْحَصاُن لَِّواحِّ اَلفًا يفِّ أَنَّ التََّسرَِّي اَل حَيُْصُل بِّهِّ اإْلِّ  ) املغِن ( . تـَْثُبُت فِّيهِّ َأْحَكاُمُه .ٍح ، َواَل َواَل نـَْعَلُم خِّ
 أن يكون النكاح صحيحاً . الشرط الثالث :

 احرتازاً من النكاح الباطل .
 فلو تبني بعد أن تزوجها وجامعها أهنا أخته من الرضاع ، فإنه ال يكون حمصناً ، ألن النكاح غري صحيح .

 أن يكون حراً .الشرط الرابع : 
 ية ، وهي شرط يف قول أهل العلم كلهم إال أبا ثور .   ) املغِن ( .قال ابن قدامة : احلر 

 فإذا تزوج وهو عبد رقيق ووطئ ، مث طلقها مث أعتق مث زىن ، فإنه ال يكون حمصناً ، ألنه حني النكاح ليس حراً .
 البلوغ ، العقل .خامسا  : 

 فلو وطئ وهو صغري أو جمنون مث بلغ أو عقل مل يكن حمصناً .
عقد على امرأة وباشرها لكنه مل جيامعها ، مث زىن ، فإنه ال يرجم ، وهي لو زنت فإهنا ال ترجم ، إال إذا كانت قد تزوجت من زوج  فلو -

 قبله وحصل اجلماع ، فإهنا ترجم .
 لو تزوجها وهي صغرية مل تبلغ وجامعها ، مث زىن فإنه ال يرجم ، ألنه ليس مبحصن ، ألهنا مل تبلغ . -

 ج جمنونة وجامعها ، مث زىن ، فإنه ال يرجم ، ألنه ليس مبحصن .لو تزو  -

 3فائدة : 
 الراجح من أقوال أهل العلم أن اإلسالم ليس شرطاً يف اإلحصان .

 فالذمي حيصن الذمية ، وإذا تزوج املسلم ذمية فوطئها صارا حمصنني .
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 وهذا مذهب الشافعي وأَحد ، ورجحه ابن القيم .
 لليهوديني كما سبق . النيب  ويدل عليه حديث رجم

 4فائدة : 
 هل يشرتط لإلحصان االستمرار ؟

 ال يشرتط لإلحصان استمرار .
 فلو أن رجالً تزوج مث بعد ذلك طلق ، فإن زىن فإنه يعترب حمصناً .

 وكذلك لو أن امرأة مطلقة ، فإهنا تعترب حمصنة ، فلو زنت فإهنا ترجم .
َشارَُة إلَْيهِّ أَنَُّه اَل جيُِّب بـََقاُء الَوممَِّّ  (املوسوعة الفقهية)جاء يف  ْحَصانِّ ا جَتُْدُر اإْلِّ ،  طَلََّق َوبَقَِّي جُمَرًَّدا، فـََلْو َنَكَح يفِّ ُعُمرِّهِّ َمرًَّة مُثَّ نَِّّكاحِّ لِّبَـَقاءِّ اإْلِّ
 م .َوَزىَن ُرجِّ 

، ودخل بزوجته ، مث انتهت  اً صحيحاً لو تزوج مرة زواجحصان ، فرَحه هللا : وال يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة اإل وقال الشيخ سيد سابق
 م .العالقة الزوجية ، مث زىن وهو غري متزوج فإنه يرجم ، وكذلك املرأة إذا تزوجت ، مث طلقت فرنت بعد طالقها ، فإهنا تعترب حمصنة وترج

 5فائدة : 
 اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم , هل جيلد أوال  أم ال ؟

 أن الزاين احملصن يرجم فقط وال جيلد . ول :القول األ
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 حلديث أيب هريرة السابق ) فإن اعرتفت فارمجها ( ومل يذكر اجللد . -أ
 رجم ماعزاً ومل جيلده . والنيب  -ب
 ورجم الغامدية ومل جيلدها . -ج
 ورجم اليهوديني ومل جيلدمها . -د
 يف احلد األكرب ، وذلك إمنا وضع للزجر ، فال تأثري للزجر بالضرب مع الرجم . وألن احلد األصغر ينطوي -ه

 اجلمع بني اجللد والرجم ، فيجلد مائة مث يرجم .القول الثاين : 
 وهذا القول مروي عن علي وابن عباس .

 والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( .  خذوا عِن خذوا عِن ... ) عبادة السابقحلديث  -أ
 ، َوَرمَجْتُـَها بُِّسنَّةِّ َجَلَد ُشرَاَحَة اهْلَْمَدانِّيََّة يـَْوَم اخْلَمِّيسِّ ، َوَرمَجََها يـَْوَم اجْلُُمَعَة ، َوقَاَل : َجَلْدتـَُها بِّكَِّتابِّ اَّللَِّّ  أَنَّ َعلِّيًّا ن األدلة : وم -ب

 . َرُسولِّ اَّللَِّّ 
 القول األول .والراجح 

 منسوخ .أنه وأما اجلواب عن حديث عبادة : 
: ) قد جعل هللا هلن سبياًل ( فهو دليل على أن  فإن األدلة اليت هبا الرجم فقط كلها متأخرة عن حديث عبادة ، ويدل لذلك قوله 

 حديث عبادة هو أول نص ورد يف الزنا .
ُُموٍر :َوأَقْـَربـُُهَما عِّْندِّي : أَنَُّه يـُْرَجُم فـََقْط ، َواَل جُيَْلُد َمَع الرَّ :  قال الشنقيطي  ْجمِّ ألِّ

َها :  .أَنَُّه قـَْوُل مُجُْهورِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ  ِمن ْ
َها : ْقتَِّصارِّ َعَلى الرَّْجمِّ يفِّ قِّصَّةِّ َماعٍِّز ، َواجلَُْهنِّيَّةِّ ، َواْلَغامِّدِّيَّةِّ ، َواْليَـُهودِّيِّّنْيِّ  َوِمن ْ َرٌة بِّاَل َشكٍّ َعْن َحدِّ أَنَّ رَِّوايَاتِّ االِّ يثِّ ُعَباَدَة ،  ، ُكلََّها ُمَتَأخِّّ

َها اجْلَْلُد َمَع الرَّْجمِّ ، ومََلْ يَْذُكْرُه َأَحٌد مَِّن الرَُّواةِّ َمَع تـََعدُّ  نـْ ُعُد أَْن َيُكوَن يفِّ ُكلٍّ مِّ  دِّ طُرُقَِّها .َوَقْد يـَبـْ
َها : ي َوِمن ْ ْنُه  ( ، فَإِّنِّ اْعتَـرََفْت فَاْرمُجَْهاَواْغُد يَا أُنـَْيُس إِّىَل اْمرَأَةِّ َهَذا  ح )َأنَّ قـَْوَلُه الثَّابَِّت يفِّ الصَّحِّ َافَِّها َرمْجَُها ،  ، َتْصرِّيٌح مِّ بَِّأنَّ َجزَاَء اْعرتِّ
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 َوالَّذِّي يُوَجُد بِّالشَّْرطِّ ُهَو اجلَْزَاُء ، َوُهَو يفِّ احلَْدِّيثِّ الرَّْجُم فـََقْط .
َها : يَ  َوِمن ْ َهٍة ، َواحلُُْدوُد تُ أَنَّ مجِّيَع الرَِّوايَاتِّ اْلَمْذُكوَرةِّ اْلُمْقَتضِّ ْحتَِّمااَلتِّ اَل تَقِّلُّ َعْن ُشبـْ ْدرَأُ ةِّ لَِّنْسخِّ اجلَْْمعِّ بـَنْيَ اجْلَْلدِّ َوالرَّْجمِّ َعَلى أَْدىَن االِّ

 بِّالشُّبُـَهاتِّ .
َها : طَأِّ يفِّ ُعُقوبٍَة َغرْيِّ اَل  َوِمن ْ  زَِّمٍة ، َواْلعِّْلُم عِّْنَد اَّللَِّّ تـََعاىَل .أَنَّ اخْلَطَأَ يفِّ تـَْركِّ ُعُقوبٍَة اَلزَِّمٍة أَْهَوُن مَِّن اخلَْ

َهةِّ اْلَمْعََّن أَنَّ اْلَقْتَل بِّالرَّْجمِّ أَْعَظُم اْلُعُقوبَاتِّ فـََلْيَس فـَْوَقُه  ْندِّرَاجِّ اأْلَْصَغرِّ يفِّ قَاَل بـَْعُضُهْم : َويـَُؤيُِّّدُه مِّْن جِّ ُعُقوبٌَة ، َفاَل َداعَِّي لِّْلَجْلدِّ َمَعُه ؛ الِّ
 ) أضواء البيان ( .     .اأْلَْكرَبِّ 

 :َجْلد الثَـّيِّّب َمَع الرَّْجم  َواْختَـَلُفوا يفِّ  : يقال النوو و 
 .هَما ، فـَُيْجَلد مُثَّ يـُْرَجم فـََقاَلْت طَائَِّفة : جيِّب اجلَْْمع بـَْين 
َوَداُود َوأَْهل الظَّاهِّر َوبـَْعض َأْصَحاب الشَّافِّعِّّي ، َوقَاَل مَجَاهِّري َواحلََْسن اْلَبْصرِّّي َوإِّْسَحاق ْبن رَاَهَوْيهِّ  َوبِّهِّ قَاَل َعلِّّي ْبن َأيبِّ طَالِّب  

ب الرَّْجم َوْحده اْلُعَلَماء :   .اْلَواجِّ
ي َعْن طَائَِّفة مِّْن أَْهل احلَْدِّيث أَنَُّه جيِّب اجلَْْمع بـَْينهَما ، إَِّذا َكاَن الزَّاينِّ َشْيًخا ثـَيِّّبً  َر َعَلى الرَّْجم ، ا ، فَإِّْن كَ َوَحَكى اْلَقاضِّ اَن َشابًّا ثـَيًِّّبا اُقْـُتصِّ

 .َمْذَهب بَاطِّل اَل َأْصل َلُه  َوَهَذا
  ّ َها قِّصَّة )َماعِّزاِّقْـَتَصَر َعَلى َرْجم الثَـّيِّّب يفِّ َأَحادِّيث كَ  َوُحجَّة اجلُْْمُهور أَنَّ النَّيبِّ نـْ َواْغُد يَا : "له َويفِّ قـَوْ ة اْلَمْرأَة اْلَغامِّدِّيَّة ( ( َوقِّصَّ ثِّريَة مِّ

 )شرح مسلم(   . ، فَإِّنَُّه َكاَن يفِّ أَوَّل اأْلَْمر اجْلَْلد َوالرَّْجم َمْنُسوخ: َوَحدِّيث اجلَْْمع بـَنْي ْن اِّْعتَـَرَفْت فَاْرمُجَْها "قَاُلواأُنـَْيس َعَلى اِّْمَرأَة َهَذا فَإِّ 
 6فائدة : 

 :ين احملصن القتل باحلجارة رع يف حق الزا : شرَحه هللا قال العالمة ابن القيم
 م .ليصل األمل إىل مجيع بدنه حيث وصلت إليه اللذة باحلرا

  .وألن تلك القتلة أشنع القتالت والداعي إىل الزنا داع قوي يف الطباع ، فجعلت غلظة هذه العقوبة يف مقابلة قوة الداعي 
 ا ( .الصالة وحكم تاركهة . ) جارة على ارتكاب الفاحشلعقوبة هللا لقوم لوط بالرجم باحل اً وألن يف هذه العقوبة تذكري 
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يلِّهَِّما َوَدْفنِّهَِّما ، َوَأْكثـَُر أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ يـََرْوَن الصَّاَلَة َعَلْيهَِّما . اَلَف يفِّ تـَْغسِّ  اَل خِّ
َماُم أَ  َْوتَاُكْم . َْحَُد : ُسئَِّل َعلِّيٌّ قَاَل اإْلِّ َا َكَما َتْصنَـُعوَن مبِّ  َعْن ُشرَاَحَة وََكاَن َرمَجََها ، فـََقاَل : اْصنَـُعوا هبِّ

 َوَصلَّى َعلِّيٌّ َعَلى ُشرَاَحَة .
ُّ ) َعْن عِّْمرَانِّ ْبنِّ ُحَصنْيٍ ، يفِّ َحدِّيثِّ اجلَُْهنِّيَّةِّ و  َا النَّيبِّ َْت  فََأَمَر هبِّ َها ، فـََقاَل ُعَمُر : يَا َرُسوَل اَّللَِّّ أَُتَصلِّّي فـَُرمجِّ ، مُثَّ أََمَرُهْم َفَصلَّْوا َعَليـْ

َمْت بـَنْيَ َسْبعِّنَي مِّ  ي بَِّيدِّهِّ ، َلَقْد تَاَبْت تـَْوبًَة ، َلْو ُقسِّ َها َوَقْد َزَنْت ؟ فـََقاَل : َواَلَّذِّي نـَْفسِّ ُهْم ، وَ َعَليـْ َعتـْ َهْل َوَجْدت أَْفَضَل ْن أَْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ َلَوسِّ
َها ؟  َها . (مِّْن أَْن َجاَدْت بِّنَـْفسِّ َْت ، َوَصلَّى َعَليـْ  َوفِّيهِّ : فـَُرمجِّ

 ُّ ُ )  َوقَاَل النَّيبِّ  ( .َصلُّوا َعَلى َمْن قَاَل : اَل إلََه إالَّ اَّللَّ
َنَُّه ُمْسلٌِّم َلْو َماَت قـَْبَل احلَْدِّ ُصلَِّّي َعَلْيهِّ ، فـَُيَصلَّى  َعَلْيهِّ بـَْعَدُه ، َكالسَّارِّقِّ . َوألِّ

ُّ  : يف قول جابر َوَأمَّا َخبَ ُر َماِعز   َم َحىتَّ َماَت ، فـََقاَل َلُه النَّيبِّ رًا ، ومََلْ ُيَصلِّّ َعَلْيهِّ . َحدِّيثِّ َماعٍِّز : فـَُرجِّ  َخيـْ
 َّ  .  ) املغِن ( . ٍر ، أَْو َغرْيِّ َذلَِّك ، َفاَل يـَُعارُِّض َما َرَويـَْناهُ ملَْ حَيُْضْرُه ، أَْو اْشتَـَغَل َعْنُه بَِّأمْ  فـََيْحَتمُِّل أَنَّ النَّيبِّ
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 ، والتغريب عن وطنه سنة . مائة : اجللداحلر هذا حكم الزاين غري احملصن 
 أما اجللد فال خالف فيه .

ُهَما مِّائََة َجْلَدٍة (  )لقوله تعاىل   نـْ ٍد مِّ  .الزَّانَِّيُة َوالزَّاينِّ فَاْجلُِّدوا ُكلَّ َواحِّ
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 وعليه تغريب عام بالنسبة للذكر .
 وهذا قول أكثر العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة . 
 حلديث  عبادة السابق ) البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ( .  -أ

 ث أيب هريرة وزيد ) وعلى ابنِّك جلد مائة وتغريب عام ( .وحلدي -ب
 وذهب احلنفية إىل أن الزاين البكر ال يغّرب إال إذا رأى اإلمام .

ائََة َجْلَدٍة ( واستدلوا باآلية ) ُهَما مِّ نـْ ٍد مِّ  لتغريب .فقالوا : إن احلد هو اجللد ومل تذكر اآلية االزَّانَِّيُة َوالزَّاينِّ فَاْجلُِّدوا ُكلَّ َواحِّ
 مذهب اجلمهور . والراجح

مل يتزوج، فإن حده مائة جلدة كما يف اآلية، ويزاد على ذلك أن يـَُغرَّب عاما عن بلده عند مجهور  اً بكر  -الزاين–إذا كان :  قال ابن كثري
 يغرب . العلماء، خالفا أليب حنيفة، رَحه هللا؛ فإن عنده أن التغريب إىل رأي اإلمام، إن شاء غرب وإن شاء مل

 فائدة :
 اختلف العلماء على أقوال :هل تغرب املرأة إذا زنت وهي غري حمصنة ؟ 

 تغرب مع حمرمها .القول األول : 
 وهذا قول الشافعية واحلنابلة .
 لعموم حديث عبادة السابق .

عي واجلماهري : أنه جيب نفيه سنة ، ففيه حجة للشاف (ونفي سنة  )يف البكر  يف شرحه حلديث عبادة السابق : وأما قوله  قال النووي
 .كان أو امرأة   رجالً 

 ال تغرب .القول الثاين : 
 وهذا قول املالكية .

َيانٍَة  ْفٍظ َوصِّ َنَّ اْلَمْرأََة حَتَْتاُج إىَل حِّ  .ألِّ
َْحَرٍم أَْو بَِّغرْيِّ حَمَْرٍم ، اَل جَيُوُز التَـّْغرِّ  َنَـَّها اَل خَتُْلو مِّْن التـَّْغرِّيبِّ مبِّ ِّّ َوألِّ رِّ ، أَْن )  يُب بَِّغرْيِّ حَمَْرٍم ؛ لَِّقْولِّ النَّيبِّ ْمَرأٍَة تـُْؤمُِّن بَِّاَّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ اَل حيِّلُّ الِّ

َلٍة ، إالَّ َمَع ذِّي حَمَْرٍم  ريََة يـَْوٍم َولَيـْ  ( .ُتَسافَِّر َمسِّ
َْحَرٍم ، أَْفَضى إىَل تـَْغرِّيبِّ َمْن لَْيَس بِّزَاٍن ، َونـَْفيِّ َمْن اَل َذْنَب َلهُ  َوألَِّنَّ تـَْغرِّيبَـَها بَِّغرْيِّ حَمَْرٍم إْغرَاٌء هَلَا بِّاْلُفُجورِّ   ، َوإِّْن  ، َوَتْضيِّيٌع هَلَا ، َوإِّْن ُغرَِّبْت مبِّ

َا مَلْ يَرِّْد الشَّرُْع بِّهِّ ، َكَما َلْو زَاَد ذَ   .لَِّك َعَلى الرَُّجلِّ ُكلَِّّفْت ُأْجرَتَُه ، َففِّي َذلَِّك زِّيَاَدٌة َعَلى ُعُقوبَتَِّها مبِّ
َا ُهَو يفِّ َحقِّّ الرَُّجلِّ ، وََكَذلَِّك فـََعَل الصََّحابَُة   َاَلَفُة  َواخْلَبَـُر اخْلَاصُّ يفِّ التـَّْغرِّيبِّ إمنَّ ُُ َنَُّه يـَْلَزُم مِّْن اْلَعَملِّ بُِّعُمومِّهِّ  يُصُه ؛ ألِّ ، َواْلَعامُّ جَيُوُز خَتْصِّ

ْنُه ا ْفُهومِّهِّ َعَلى أَنَُّه لَْيسَ َمْفُهومِّهِّ ، فَإِّنَُّه َدلَّ مبَِّ  لزِّيَاَدُة َعَلى َعَلى الزَّاينِّ َأْكثـَُر مِّْن اْلُعُقوبَةِّ اْلَمْذُكوَرةِّ فِّيهِّ ، َوإِّجَياُب التَـّْغرِّيبِّ َعَلى اْلَمْرأَةِّ يـَْلَزُم مِّ
َنَّ احلَْدَّ َوَجَب َزْجرًا َعْن الزِّنَا ، ْكَمتِّهِّ ؛ ألِّ ْنُه ، َمَع أَنَُّه َقْد ُُيَصَُّص يفِّ َحقِّّ الثَـّيِّّبِّ بِّإِّْسَقاطِّ  َذلَِّك ، َوفـََواُت حِّ َويفِّ تـَْغرِّيبَِّها إْغرَاٌء بِّهِّ ، َومَتْكِّنٌي مِّ

يُصُه َهاُهَنا أَْوىَل    .اجْلَْلدِّ ، يفِّ قـَْولِّ اأْلَْكثَرِّيَن ، فـََتْخصِّ
 ورجح هذا القول ابن قدامة .

 احلد، وإمنا هو عقوبة تعزيرية راجعة إىل رأي اإلمام حسب املصلحة.أن التغريب ليس من متام القول الثالث : 
إن وجد حمرم متربعًا بالسفر معها فإهنا تغرب عماًل بأحاديث التغريب ، وإن مل يوجد فال تغرب عماًل بأحاديث النهي عن  والراجح

 السفر بدون حْمَرم .
 2فائدة : 

 ؟فوائد التغريب ما 
 الفاحشة لئال حتدثه نفسه بالعودة إليها . أنه يبتعـد عن حمل أوال  :
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 أن التغريب يكون منشغل البال غري مطمئن . ثانيا  :
 3فائدة : 

 :حكم الزناة يف أول اإلسالم 
َشَة مِّْن نَِّسائُِّكْم فَاْسَتْشهُِّدوا َعَلْيهِّنَّ أَْربـََعًة مِّ  ُكوُهنَّ يفِّ اْلبُـُيوتِّ ْنكُ قال هللا تعاىل يف سورة النساء : ) َوالاليتِّ يَْأتِّنَي اْلَفاحِّ ْم فَإِّْن َشهُِّدوا فََأْمسِّ

ُ هَلُنَّ َسبِّيالً    ( .َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو جَيَْعَل اَّللَّ
كن كان احلكم يف ابتداء اإلسالم أن املرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست يف بيت فال مت :قال ابن كثري رَحه هللا يف تفسري هذه اآلية

من اخلروج منه إىل أن متوت وهلذا قال: "والاليت يأتني الفاحشة" يعِن الزنا "من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
  .فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل هللا هلن سبيالً 

 فالسبيل الذي جعله هللا هو الناسخ لذلك. 
 .ذلك حىت أنزل هللا سورة النور فنسخها باجللد أو الرجم : كان احلكم ك قال ابن عباس  

وكذا ُروَِّي عن عكرمة وسعيد بن جبري واحلسن وعطاء اخلراساين وأيب صاحل وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أهنا منسوخة وهو أمر متفق 
 .عليه 

ا يف ابتداء اإلسالم .. قاله ابن عباس واحلسن . زاد ابن هذه أول عقوبات الزناة ، وكان هذة :وقال القرطيب رَحه هللا يف تفسري هذه اآلي
إىل غاية .. وهي  اً زيد: وأهنم منعوا من النكاح حىت ميوتوا عقوبة هلم حني طلبوا النكاح من غري وجهه .. غري أن ذلك احلكم كان ممدود

لبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب ا ، يف حديث عبادة بن الصامت: )خذوا عِن خذوا عِن قد جعل هللا هلن سبيالً  قوله 
بالثيب جلد مائة والرجم( .. وقد قال بعض العلماء : أن األذى والتعيري باق مع اجللد ، ألهنما ال يتعارضان بل حيمالن على شخص 

  .واحد . وأما احلبس فمنسوخ بإمجاع .. وهللا أعلم
(  
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 جلدة . 50إذا زنا فإنه جيلد  –وهو اململوك  –أي : أن الرقيق 
َشٍة فـََعَلْيهِّنَّ نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ مِّْن اْلَعَذابِّ  لقوله تعاىل ) نَّ فَإِّْن أَتـَنْيَ بَِّفاحِّ  ( .فَإَِّذا أُْحصِّ

 وَن َجْلَدًة بِّْكرَْينِّ َكانَا أَْو ثـَيِّّبَـنْيِّ .َومُجَْلُتُه َأنَّ َحدَّ اْلَعْبدِّ َواأْلََمةِّ ََخْسُ قال ابن قدامة : 
ُهْم ُعَمُر ، َوَعلِّيٌّ ، َواْبُن َمْسُعوٍد ، َواحلََْسُن ، َوالنََّخعِّيُّ ، َوَمالِّكٌ  نـْ ُّ ،  يفِّ قـَْولِّ َأْكثَرِّ اْلُفَقَهاءِّ ؛ مِّ ، َواأْلَْوزَاعِّيُّ ، َوأَبُو َحنِّيَفَة َوالشَّافِّعِّيُّ ، َواْلَبيتِّّ

 ي .َعْنرَبِّ َوالْ 
َا يـَْثُبُت ُحْكُمُه يفِّ َحقِّّ اآْل  يُص َعَلى َأَحدِّمهِّ َنُه َوبـَنْيَ اأْلََمةِّ ، فَالتـَّْنصِّ ِّّ َوأَمَّا اْلَعْبُد َفاَل فـَْرَق بـَيـْ رًْكا َلُه يفِّ َمْن أَ ) َخرِّ ، َكَما أَنَّ قـَْوَل النَّيبِّ ْعَتَق شِّ

ْنُه َعَلى ُكلِّّ َحاٍل .ثـََبَت ُحْكُمُه يفِّ َحقِّّ اأْلََمةِّ ،  (َعْبدٍ   ) املغِن ( .  مُثَّ إنَّ اْلَمْنطُوَق أَْوىَل مِّ
 ) فـَْلَيْجلِّْدَها احلَّْد ( لَِّقْوله  َوفِّيهِّ َدلِّيل َعَلى أَنَّ اْلَعْبد َواأْلََمة اَل يـُْرمَجَانِّ ، َسَواء َكانَا ُمَزوََّجنْيِّ أَْم اَل ،:  وقال النووي

 .وََّجة َوَغرْيَها وملَْ يـَُفرِّق بـَنْي ُمزَ 
ائَةِّ َوُهَو ََخُْسوَن ، َوَذلَِّك يفِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل يفِّ اإْلِّ : ...  وقال الشنقيطي َشٍة  )َماءِّ أَمَّا إِّْن َكاَنْت أََمًة ، فَإِّنَـَّها جُتَْلُد نِّْصَف اْلمِّ فَإِّْن أَتـَنْيَ بَِّفاحِّ

ةِّ : مِّائَةُ ، َواْلُمرَاُد بِّاْلُمْحَصَناتِّ ُهَنا : احلَْرَائُِّر َواْلَعَذاُب اجْلَْلُد ، َوُهَو بِّالنِّّْسَبةِّ إِّىَل احْلُرَّةِّ الزَّانِّيَ  (َعَذابِّ فـََعَلْيهِّنَّ نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ مَِّن الْ 
َها نِّْصُفُه بَِّنصِّّ آيَةِّ  َصٌة لُِّعُمومِّ َهذِّهِّ ، َوُهَو ََخُْسوَن ؛ َفآيَُة فـَعَ « النَِّّساءِّ »َجْلَدٍة َواأْلََمُة َعَليـْ َُُصِّّ َلْيهِّنَّ نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ مَِّن اْلَعَذابِّ   

 . قـَْولِّهِّ : الزَّانَِّيُة َوالزَّاينِّ ، بِّالنِّّْسَبةِّ إِّىَل الزَّانَِّيةِّ اأْلُنـَْثى
َُُصٌَّص عِّْنَد اجلُْْمُهورِّ أَْيًضا مَ « النُّورِّ »َوُعُموُم الزَّاينِّ يفِّ آيَةِّ  ائَةِّ َخاصًّا بِّالزَّاينِّ احْلُرِّ ، أَمَّا الزَّاينِّ الذََّكُر اْلَعْبُد َهذِّهِّ ،  رًَّة أُْخَرى ، بَِّكْونِّ َجْلدِّ اْلمِّ

ائَةِّ ، َوُهَو اخْلَْمُسوَن .  فَإِّنَُّه جُيَْلُد نِّْصَف اْلمِّ
َنَّ الذُُّكوَرَة َواأْلُنُوثََة بِّالنِّّْسَبةِّ َوَوْجُه َهَذا التَّْخصِّيصِّ : إِّحْلَاُق اْلَعْبدِّ بِّاأْلََمةِّ يفِّ َتْشطِّريِّ َحدِّ ال َنَّ َمَناَط التَّْشطِّريِّ الرِّقُّ بِّاَل َشكٍّ ؛ ألِّ زِّىَن بِّالرِّقِّّ ؛ ألِّ
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َماءِّ : فـََعَلْيهِّنَّ نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ يفِّ اإْلِّ « النَِّّساءِّ »إِّىَل احلُُْدودِّ َوْصَفانِّ طَْردِّيَّانِّ ، اَل يـَتَـَرتَُّب َعَلْيهَِّما ُحْكٌم ، َفَدلَّ قـَْولُُه تـََعاىَل يفِّ آيَةِّ 
َن اْلَعَذابِّ ، أَنَّ الرِّقَّ َمَناُط َتْشطِّريِّ َحدِّ الزِّىَن ، إِّْذ اَل فـَْرَق بـَنْيَ الذََّكرِّ َواأْلُنـَْثى يفِّ احلُْدُ   د .و مِّ

 فائدة :
 العبد ال يُغرب .

 وهذا املذهب وقول مالك .
 تـَْغرِّيَب َعَلى َعْبٍد َواَل أََمٍة .اَل  قال ابن قدامة :

ََذا قَاَل احلََْسُن ، َوََحَّاٌد ، َوَمالٌِّك َوإِّْسَحاُق .  َوهبِّ
 ملا سئل عن األَمة إذا ومل حتصن فقال ) إن زنت فاجلدوها ، مث إن زنت فاجلدوها ، مث إن زنت فبيعوها ولو بضفري (   لقوله -أ

َنَُّه اَل جَيُوُز تَأْ  وملَْ يَْذُكْر فِّيهِّ تـَْغرِّيًبا ، ًبا َلذََكَرُه ؛ ألِّ رُي اْلبَـَيانِّ َعْن َوْقتِّهِّ َوَلْو َكاَن َواجِّ  .خِّ
ُهْم ، َوَمْن ملَْ حُيَْصْن ؛ فَإِّنَّ ) أَنَُّه قَاَل  َعلِّيٍّ  دِّيثُ حلَ وَ  -ب  نـْ َن مِّ  أََمًة لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ  يَا أَيُـَّها النَّاُس ، أَقِّيُموا َعَلى أَرِّقَّائُِّكْم احلَْدَّ ، َمْن أُْحصِّ

 َرَواُه أَبُو َداُود ، ومََلْ يَْذُكْر أَنَُّه َغرَّبـََها .( َزَنْت ، فََأَمَرينِّ أَْن َأْجلَِّدَها 
 .، َكالتَـّْغرِّميِّ  َوألَِّنَّ التـَّْغرِّيَب يفِّ َحقِّّ اْلَعْبدِّ ُعُقوبٌَة لَِّسيِّّدِّهِّ ُدونَُه ، فـََلْم جيِّْب يفِّ الزِّىنَ  -
عِّهِّ ، َويـُرْتِّفُُه بِّتَـْغرِّيبِّهِّ مِّْن اخلِّ  :اُن َذلَِّك بـَيَ   َنَُّه َغرِّيٌب يفِّ َمْوضِّ ْدَمتِّهِّ ، أَنَّ اْلَعْبَد اَل َضَرَر َعَلْيهِّ يفِّ تـَْغرِّيبِّهِّ ؛ ألِّ ْدَمةِّ ، َويـََتَضرَُّر َسيُِّّدُه بِّتَـْفوِّيتِّ خِّ

هِّ مِّْن حَتْتِّ يَدِّهِّ ، َواْلُكْلَفةِّ  ُُروجِّ َطرِّ ِبِّ رُي احلَْدُّ َمْشُروًعا يفِّ َحقِّّ َغرْيِّ الزَّاينِّ ، َوال َواخلَْ نـَْفاقِّ َعَلْيهِّ َمَع بـُْعدِّهِّ َعْنُه ، فـََيصِّ ْفظِّهِّ ، َواإْلِّ ضََّرُر َعَلى يفِّ حِّ
 .َغرْيِّ اجْلَاينِّ 

 .َوقَاَل الثَـّْورِّيُّ ، َوأَبُو ثـَْوٍر : يـَُغرَُّب نِّْصَف َعاٍم 
 َوَحدَّ اْبُن ُعَمَر مَمُْلوَكًة َلُه ، َونـََفاَها إىَل َفَدَك . (نَّ نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ مِّْن اْلَعَذابِّ فـََعَلْيهِّ ) لَِّقْولِّهِّ تـََعاىَل 

 َوَعْن الشَّافِّعِّيِّّ قـَْواَلنِّ َكاْلَمْذَهبَـنْيِّ .
حًا بذكرِ حقيقتهِ 

ِّ
صر
ُ
 مرات  ، م

َ
 بهِ أربع

ُ
 الزنا إال بأحدِ أمرين : إقراره

ُ
ثبت

َ
 ( . ) وال ي

 الزنا يثبت باإلقرار .
ْن َأْسَلَم  -َواْغُد يَا أُنـَْيُس )...  -يف احلديث املتقدم  - لقوله  َها،  -لَِّرُجٍل مِّ َعَلى اْمَرأَةِّ َهَذا ، فَإِّْن اْعتَـَرَفْت فَاْرمُجَْها، فـََغَدا َعَليـْ

َا َرُسوُل اَّللَِّّ  َتْ  فَاْعتَـَرَفْت، فََأَمَر هبِّ  ( . فـَُرمجِّ
 ط أن يقر به أربع مرات .لكن يشرت 

 وهذا املذهب .
دِّ  أََتى َرُجٌل مِّْن اَْلُمْسلِّمِّنَي َرُسوُل َاَّللَِّّ ) قَالَ  َأيبِّ ُهرَيـَْرَة  حلديث فـََناَداُه فـََقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ! إِّيّنِّ زَنـَْيُت، َفَأْعَرَض  -َوُهَو يفِّ اَْلَمْسجِّ

هِّ أَْربََع ، فـََقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ! إِّيّنِّ َزنـَْيُت، َفَأْعَرَض َعْنُه، َحىتَّ ثـََّنَّ َذلَِّك َعَلْيهِّ أَْربََع َمرَّاٍت، فـََلمَّ َعْنُه، فـَتَـَنحَّى تِّْلَقاَء َوْجهِّهِّ  ا َشهَِّد َعَلى نـَْفسِّ
 (اِّْذَهُبوا بِّهِّ فَاْرمُجُوهُ   ْنَت؟". قَاَل: نـََعْم. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ فـََقاَل "أَبَِّك ُجُنوٌن؟" قَاَل. اَل. قَاَل: "فـََهْل َأْحصَ  َشَهاَداٍت. َدَعاُه َرُسوُل َاَّللَِّّ 

 ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ .
 مل يقم عليه احلد حىت شهد أربع مرات . وجه الداللة : النيب 

 : إىل أنه يثبت الزنا بإقراره مرة واحدة ، وال يشرتط التكرار أربعاً .وذهب بعض العلماء 
 الك ، والشافعي ، ورجحه الشوكاين .وهذا مذهب م

 حلديث ) واغدوا يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها ( ومل يذكر تكراراً .-أ
 كرر عليهما اإلقرار .  رجم اليهوديني ، ومل ينقل أن النيب  وأن النيب  -ب

 رجم امرأة من جهينة ومل تقر إال مرة واحدة . رواه مسلم  والنيب  -ج
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 يف مثل هذه الواقعات اليت يرتتب عليها سفك الدماء وهتك احلرم . فلو كان تربيع اإلقرار شرطاً ملا تركه النيب :  قالوا
 وأجاب هؤالء عن حديث ماعز .

إمنا فعل ذلك يف قصة جابر لقصد التثبت، كما يشعر بذلك قوله: )أبك جنون( مث  وظاهر السياقات مشعر بأن النيب قال الشوكاين : 
سؤاله بعد ذلك لقومه ، فتحمل األحاديث اليت فيها الرتاخي عن إقامة احلد بعد صدور اإلقرار مرة على من كان أمره ملتبسًا يف ثبوت ب

العقل واختالله والصحو والسكر وحنو ذلك ، وإقامة احلد بعد اإلقرار مرة واحدة على من كان معروفًا بصحة العقل وسالمة إقراره عن 
 املبطالت .

حًا بذكرِ حقيقتهِ ( . ) 
ِّ
صر
ُ
 م

 أي : يشرتط أن يصرح بذْكر حقيقة الوطء .

قال ملاعز ) أنْكَتها ؟ قال : نعم ، قال : حىت غاب ذلك منك يف ذلك منها ؟ قال : نعم، قال: كما يغيب امليل يف  فإن النيب  -أ
 قال : نعم، أتيت منها حراماً ما يأيت الرجل من امرأته حالالً ( .املكحلة أو الرِّشاء يف البئر ؟ قال: نعـم ، قال: فهل تدري ما الزنا ؟ 

 ويف حديث ابن عباس : ) فقال : أنكتها ؟ قال : نعم ، قال : أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراماً ما يأيت الرجل من امرأته
 .حالالً ، قال : فما تريد هبذا القول ؟ قال : تطهرين ، فأمر به فرجم ( 

 التعليل : ألنه رمبا يظن ما ليس بزنا زناً موجباً للحد ، فاشرتط فيه التصريح . -ب
 أربعةِ رجال  أحرار عدول ( .

ُ
 ) أو شهادة

 البينــة ، وهو شهادة أربعة رجال .األمر الثاين الذي يثبت به الزنا : 
  تقبل شهادة النساء .فالشهود ال بد أن يكونوا أربع رجال يشهدون بأهنم رأوا الزنا نفسه ، وال

 .وَن( )َلْوال َجاُءوا َعَلْيهِّ بَِّأْربـََعةِّ ُشَهَداَء فَإِّْذ مَلْ يَْأُتوا بِّالشَُّهَداءِّ َفُأولَئَِّك عِّْنَد اَّللَِّّ ُهُم اْلَكاذِّبُ قال تعاىل : 
َاُف  َوإِّنَّ اَلرَّْجَم َحقٌّ يفِّ كَِّتابِّ َاَّللَِّّ َعَلى َمْن َزىَن، إَِّذا ُأْحصِّنَ وقال عمر )  ْعرتِّ  ( .مِّْن اَلرَِّجالِّ َوالنَِّّساءِّ، إَِّذا قَاَمْت اَْلبَـيَِّّنُة، أَْو َكاَن احَْلََبُل، أَْو َاالِّ

 نا :رَحه هللا يف ذكر شروط الشهادة بالز  قال ابن قدامة
اَلَف فِّيهِّ بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّلْ   .مِّ َأَحُدَها : أَْن َيُكونُوا أَْربـََعًة ، َوَهَذا إمْجَاٌع اَل خِّ

ْنُكمْ  َشَة مِّْن نَِّسائُِّكْم فَاْسَتْشهُِّدوا َعلَْيهِّنَّ أَْربـََعًة مِّ  . ( لَِّقْولِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل: ) َوالاليتِّ يَْأتِّنَي اْلَفاحِّ
ْيهِّ بَِّأْربـََعةِّ ُشَهَداَء فَإِّْذ ملَْ يَْأُتوا بِّالشَُّهَداءِّ فَُأولَئَِّك عِّْنَد اَّللَِّّ َوقَاَل تـََعاىَل : ) َلْوال َجاُءوا َعلَ  َوقَاَل تـََعاىَل : ) َوالَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ مُثَّ ملَْ يَْأتُوا 

 ن ( .ُهُم اْلَكاذِّبُو 
َ بَِّأْربـََعةِّ ُشَهَدا َوقَاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ  ُلُه َحىتَّ آيتِّ ُّ  َء ؟أَرَأَْيت َلْو َوَجْدت َمَع اْمرََأيتِّ َرُجاًل ، أُْمهِّ : ) نـََعْم ( َرَواُه  فـََقاَل النَّيبِّ

 ه .              ) املغِن ( .َمالٌِّك ، يفِّ اْلُمَوطَّأ َوأَبُو َداُود يفِّ ُسَننِّ 
 1 فائدة :

  :يشرتط يف هؤالء الشهود  
 . أوال  : أن يكونوا عدوال  

 قال ابن قدامة : فال خالف يف اشرتاطها . 
 . ا  ثانيا  : وأن يكونوا أحرار 

 فال تقبل شهادة العبد ، قال ابن قدامة : وال نعلم يف هذا خالفاً .
 2فائدة : 

 وهل يشرتط أن يكون جميء الشهود كلهم يف جملس واحد ؟
 املذهب : يشرتط أن يكون يف جملس واحد دون احلضور ، وقيل : ال يشرتط ، ألن النصوص عامة .
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 نا فيقولون : رأينا ذكره يف فرجها ، فلو قالوا : رأيناه عليها متجردين فال يقبل .ويشرتط : أن يصرحوا بشهادهتم ، فيصرحون بالز 

 عليه احلد ( .
ّ
تِم
َ
َزِع عن إقرارهِ حىت ي

َ
 ) وال ي

 هذا من الشروط : أال ينزع عن إقراره ، أي : ال يرجع عن إقراره حىت يتم عليه احلد ، فإن رجع عن إقراره حرم إقامة احلد عليه .
 أكثر العلماء : وهذا قول

 أن املقر بالزنا إذا رجع ، فإنه يقبل رجوعه وال يقام عليه احلد .
 وهذا قول أكثر العلماء .

 قال كما عند أيب داود : ) هال تركتموه لعله يتوب فيتوب هللا عليه ( . ألن النيب 
 حلد عليه .هذا دليل على جواز رجوع املقر ، وأنه إذا رجع يف إقراره حرم إقامة ا فقالوا :

 ال يقبل الرجوع عن اإلقرار .القول الثاين : 
 وهذا مذهب الظاهرية .

 قال ألنيس : ) واغد إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها ( ومل يقل ما مل ترجع . ألن الرسول قالوا : 
مل يرجع عن إقراره أبداً ، وهربه ال يدل على  وأما قولكم إن ماعزاً رجع عن إقراره ، فإن ماعزاً  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا : 

قام رجوعه إطالقاً ، نعم ماعز هروبه قد يكون عن طلب إقامة احلد عليه ، فهو يف األول يريد أن يقام عليه احلد ، ويف الثاين أراد أن ال ي
ليه ( فدل هذا على أن حكم اإلقرار باقي ، فنحن عليه احلد وتكون التوبة بينه وبني هللا ، وهلذا قال : ) أال تركتموه يتوب فيتوب هللا ع

نقول إن قصة ماعز ما فيها دليل إطالقاً على رجوع اإلقرار ، ولكن فيها دليل على أنه رجع عن إقامة طلب احلد عليه ، وهلذا إذا جاءنا 
ل أن نرمجه ، فلما نظر إىل احلصى قال : دعوين رجل يقر بأنه زىن ويطلب إقامة احلد ، وملا هيأنا اآللة لنقيم عليه احلد وآتينا باحلصى ألج

قال : ) هاّل تركتموه يتوب فيتوب هللا عليه ( حينئٍذ ندعه  أتوب إىل هللا ، ما ذا نقول له ؟ جيب أن ندعه يتوب إىل هللا ، ألن الرسول 
 يتوب فيتوب هللا عليه .

 . يدفع عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقرارهوأما لو قال : إنه ما زىن ، فال يقبل ، ألن هذا الرجل يريد أن 
 ) وحد لوطي كزان  ( .

 أي : حد اللوطي كحد الزنا : إن كان حمصناً رجم حىت املوت ، وإن كان غري حمصن جلد وغّرب .
 . اتفق العلماء على حترمي اللواط 

فقال هللا تعاىل  لى من فعله ، وذمه رسول هللا : أمجع أهل العلم على حترمي اللواط ، وقد ذمه هللا يف كتابه وعاب ع قال يف املغين
َن اْلَعاَلمِّنيَ ) َا مِّْن َأَحٍد مِّ َشَة َما َسبَـَقُكْم هبِّ  ( . َوُلوطاً إِّْذ قَاَل لَِّقْومِّهِّ أَتَْأُتوَن اْلَفاحِّ

 وقد نقل الذهيب االتفاق عل أنه من كبائر الذنوب .
وط ، وقد ذكر هللا تعاىل السور اليت فيها عقوبة اللوطية وما حل هبم من البالء يف عشر وجرمية اللواط مل يعملها أحد من العاملني قبل قوم ل

 سور من القرآن الكرمي .
 ، ولكن ثبت عنه أنه  أنه قضى يف اللواط بشيء ، ألن هذا مل تكن تعرفه العرب ، ومل يرفع إليه  قال ابن القيم : مل يثبت عنه 
 به( .قال : )اقتلوا الفاعل واملفعول 

 اختلف العلماء يف عقوبة اللواط على أقوال :و  -
 أنه عقوبته كالزاين ) الرجم إن كان حمصناً واجللد لغري احملصن ( . القول األول :
: وذهب احلسن ، وعطاء ، وسعيد بن املسيب ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، واألوزاعي ، والشافعي يف ظاهر مذهبه ،  قال ابن القيم

 أَحد يف الرواية الثانية عنه إىل أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء .واإلمام 
َشةً قالوا : ألن هللا مساه فاحشة )أتأتون الفاحشة( كما مسى الزنا فاحشة يف قوله )-أ ( واشرتاكهما يف االسم َوال تـَْقرَبُوا الزنا إِّنَُّه َكاَن فَاحِّ
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 يدل على اشرتاكهما يف احلكم .
 ج حمرم يف فرج حمرم ، فيعطى حكمه .وألن كالً منهما إيال -ب

 : أن فيه التعزير .القول الثاين 
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 قالوا : ألنه معصية من املعاصي مل يُقدِّر هللا وال رسوله فيه حداً مقدراً فكان فيه التعزير . 
 أن عقوبته القتل مطلقاً ) حمصناً أم غري حمصن ( . القول الثالث :

 اإلمام أَحد . وهو رواية عن
 إهنا أصح الروايتني ، وهو مذهب مالك . قال ابن القيم :

فذهب أبو بكر الصديق وعلي وخالد بن الوليد وعبد هللا بن الزبري وعبد هللا بن عباس وجابر بن زيد وعبد هللا بن معمر  :أيضا  قال ابن القيم و 
 عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل بكل حال ، حمصناً كان أو غري حمصن والزهري وربيعة الرأي ومالك وإسحاق بن راهوية ... إىل أن 

ْفُعوَل بحلديث ) 
َ
 ه ( .َمْن َوَجدمُتُوُه يـَْعَمُل َعَمَل َقومِّ لُوٍط فَاقتُـُلوا الَفاعَِّل َوامل

 قال ابن القيم : إن اإلمام أَحد احتجَّ هبذا احلديث .
 م ابن تيمية ، وابن القيم وغريهم إمجاع الصحابة على قتله .وقد نقل ابن قدامة ، وشيخ اإلسال

على قتله ، ومل ُيتلف فيه منهم رجالن، وإمنا اختلفت أقواهلم يف صفة قتله، فظن بعض الناس أن  قال ابن القيم : اتفق أصحاب رسول هللا  
 ألة إمجاع ال مسألة نزاع .، وهي بينهم مس ذلك اختالف منهم يف قتله، فحكاها مسألة نزاع بني الصحابة 

 أن عقوبته القتل مطلقاً .والراجح 
 : واختلف الصحابة يف كيفية قتله 

 : حيرق .  فقيل
 وهذا قول أيب بكر وعلي وابن الزبري .

 قال ابن القيم: حرق باللوطية أربعة من اخللفاء: أبو بكر الصديق،وعلي،وعبد الرَحن بن الزبري،وهشام بن عبد امللك.
 يرجم باحلجارة حىت املوت .:  وقيل

 وهو قول عمر ، وعلي ، وابن عباس . 
 : يرمى من أعلى بناء يف البلد مث يتبع باحلجارة . وقيل

 وهو مروي عن أيب بكر ، وابن عباس . 
 واألظهر أن ذلك راجع إىل اجتهاد اإلمام ، حسب مصلحة الردع والزجر .

 فائدة :
 يرجم إن كان حمصناً، وجيلد ويغرب إن كان غري حمصن ( .فجمهور العلماء أن حكمه حكم الزنا )  من زىن بذات حمرم ) كعمته أو خالته (

 . استدالالً باألدلة العامة يف حكم الزاين، وأهنا تشمل بعمومها من زنا بأجنبية أو بذات حمرم
 وذهب بعض العلماء إىل أنه يقتل بكل حال واختاره ابن القيم .

 إىل رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله ( رواه النسائي وأَحد  يت خاِل أبا بردة ومعه الراية ، فقال : أرسلِن رسول هللا حلديث الرباء قال ) لق
 ) من وقع على ذات حمرم فاقتلوه ( . ويف سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس . قال : قال 

 . : إنه مقتضى حكم رسول هللا  قال ابن القيم
 1 فائدة :

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :: عقوبة من وقع على هبيمـة 
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 : أنه يعزر وال حد عليه . القول األول
 وهذا قول اجلمهور .

 . وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وأَحد يف رواية فإن ابن عباس رضي هللا عنهما أفىت بذلك وهو راوي احلديث:  قال ابن القيم
 اق .والشافعي يف أحد قوليه، وهو قول إسح، وأيب حنيفة ، أنه يؤدب وال حد عليه، وهذا قول مالك ضع آخر : وقال يف مو 

 . ، والعقوبات املقدرة ال بد فيها من دليل مثبت وال دليل هنا ثابت فال حد إذاً  عن النيب  أنه مل يصح فيه شيءواستدل هؤالء : 
 . لنا ُالفته قالوا: مل يصح فيه احلديث، ولو صح لقلنا به، ومل حيل اً ومن مل ير عليه حدقال ابن القيم : 

 : أنه يقتل بكل حال . القول الثاين
وهذا مذهب أيب سلمة ابن عبد الرَحن والرواية الثانية عن اإلمام أَحد حكى ذلك ابن القيم عنهما  . وقال الشافعي إن صح احلديث 

 .قلت به 
 .واقتلوها معه( )من أتى هبيمة فاقتلوه  حلديث 

أمر بقتل من أتى هبيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل يف الفرق  وجه االستدالل من هذا احلديث على هذا القول واضح فإنه 
 اً .بني احملصن وغريه بل يفيد قتله مطلق

 اً .ويرجم إن كان حمصن اً جيلد إن كان بكر : أن حده حد الزاين ،  القول الثالث
 ي .وأحد أقوال الشافع، حلسن البصري وهو قول ا

 ا .بالقياس على الزىن جبامع أن كال منهما وطء يف فرج حمرم ليس له فيه شبهة فيكون حده كالزنواستدل هؤالء 
 القول األول . والراجح

ُ َذَهَب مَجَاهِّرُي اْلُفَقَهاءِّ إِّىَل أَنَُّه اَل َحدَّ َعَلى َمْن أَتَ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َي اَّللَّ ى هَبِّيَمًة َلكِّنَُّه يـَُعزَُّر ، لَِّما ُروَِّي َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َرضِّ
ْثل َهَذا اَل يـَُقوُلهُ  ُهَما أَنَُّه قَال : َمْن أََتى هَبِّيَمًة َفاَل َحدَّ َعَلْيهِّ . َومِّ َدٍّ نَّ الطَّْبَع السَّلِّيَم يَْأبَاُه فـَلَ إِّالَّ َعْن تـَْوقِّيٍف ، َوألِّ  تـََعاىَل َعنـْ ْم حَيَْتْج إِّىَل َزْجٍر حبِّ

َر حُمَْصٍن .. َوعِّْنَد الشَّافِّعِّيَّةِّ قـَْوٌل : إِّنَُّه حُيَدُّ َحدَّ الزِّىَن َوُهَو رَِّوايٌَة َعْن َأَْحََد ، َوعِّْنَد الشَّافِّعِّيَّةِّ   قـَْوٌل آَخُر : بِّأَنَُّه يـُْقَتل ُمْطَلًقا حُمَْصًنا َكاَن أَْو َغيـْ
رَحه هللا : فلو أوجل اإلنسان يف هبيمة عّزر ، وقتلت البهيمة على أهنا حرام جيفة ، فإن كانت البهيمة له فاتت  يمنيقال الشيخ ابن عث

 عليه ، وإن كانت لغريه وجب عليه أن يضمنها لصاحبها .
وا البهيمة ( وهذا عام أخذ به قال  ) من وجدمتوه على هبيمة فاقتلوه واقتل وقيل إن من أتى هبيمة قتل حلديث ورد يف ذلك أن النيب  

بعض أهل العلم ، وقالوا : إن فرج البهيمة ال حيل حبال ، فيكون كاللواط ، ولكن احلديث ضعيف ، وهلذا عدل أهل العلم ملّا ضعف 
صية ، احلديث عندهم إىل أخف األمرين ، وهو قتل البهيمة ، وأما اآلدمي فال يقتل ؛ ألن حرمته أعظم ، ولكن يعزر ألن ذلك مع

 ة .  ) الشرح املمتع ( .والقاعدة العامة أن التعزير واجب يف كل معصية ال حد فيها وال كفار 
 فائدة :

 ما احلكمة من قتل البهيمة ؟
 .واختلف يف علة قتلها : قال ابن قدامة 

 إمنا قتلت لئال يعري فاعلها ، ويذكر برؤيتها . فقيل : 
 . مشوهاً  لئال تلد خلقاً  وقيل : 
 ه .    ) املغِن ( .لئال تؤكل . وإليها أشار ابن عباس يف تعليل : وقيل 
َها َحيَـَواٌن َعَلى ُصورَةِّ إِّْنَسانٍ  :جاء يف حتفة األحوذيو  نـْ بـَْقائَِّها قيلَ: لَِّئالَّ يـَتَـَولََّد مِّ نـَْيا إلِِّّ بـَُها اخلِّْزُي يفِّ الدُّ  .، َوقِّيَل: َكرَاَهَة أَْن يـَْلَحَق َصاحِّ
 ( 
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 أي : إذا َحلت امرأة ال زوج هلا وال سيد فإنه ال يقام عليها احلد .
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 وهذا مذهب احلنفية ، والشافعية ، ورجحه الشوكاين .
 حلديث ) ادفعوا احلدود ما وجدمت هلا مدفعاً ( رواه ابن ماجه .

 الوا : والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة :ق
 فيحتمل أنه من وطء إكراه ، واملستكرهة ال حد عليها .

 وحيتمل أنه من وطء رجل واقعها يف نوم وهي ثقيلة النوم .
 وحيتمل أنه من وطء شبهة .

 وحيتمل أنه حصل احلبل بإدخال ماء الرجل يف فرجها إما بفعلها أو بفعل غريها .
 إىل إقامة حد الزنا باحلبل بشرط أن ال تدع شبهة موجبة لدرء احلد كدعوى أهنا مكرهة .العلماء : وذهب بعض 

 وهذا قول عمر ، وهو مذهب مالك .
َن مِّْن اَلرَِّجالِّ َوالنَِّّساءِّ، إَِّذا قَاَمتْ لقول عمر )   ( . اَْلبَـيَِّّنُة، أَْو َكاَن احَْلََبلُ  َوإِّنَّ اَلرَّْجَم َحقٌّ يفِّ كِّتَابِّ َاَّللَِّّ َعَلى َمْن َزىَن، إَِّذا ُأْحصِّ

 فجعل عمر جمرد وجود احلمل موجباً إلقامة حد الزنا كإجيابه بالبينة أو االعرتاف .
 وقد حكم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب والصحابة معه برجم املرأة اليت ظهر هبا َحل وال زوج هلا وال سيد . قال ابن القيم :

 ة ظاهرة على الزنا أظهر من داللة البينة ، وما يتطرق إىل داللة احلمل يتطرق مثله إىل داللة البينة وأكثر .وألن وجود احلمل أمار 
فِ 
ْ
ذ
َ
 الق
ِّ
د
َ
 ح
ُ
اب
َ
 ب

 تعريفه :
 . : الرمي لغة 

 : الرمي بالزنا وباللواط وحنوه مثل قول : يا زاين ، يا لوطي . واصطالحا  
 ) وهو حرام ( .

 كبائر الذنوب .ومن  حرام  أي : أن القذف
ُقوَن( . قال تعاىل )َوالَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ مُثَّ مَلْ يَْأُتوا بَِّأْربـََعةِّ ُشَهَداَء فَاْجلُِّدوُهْم مَثَانِّنَي َجْلَدةً   َوال تـَْقبَـُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أَبَداً َوأُولَئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ

رَةِّ َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِّيٌم( .وقال تعاىل )إِّنَّ الَّذِّيَن يـَْرُموَن الْ  نـَْيا َواآْلخِّ  ُمْحَصَناتِّ اْلَغافِّالتِّ اْلُمْؤمَِّناتِّ لُعُِّنوا يفِّ الدُّ
( أي: العفائف عن  : ذ رَحه هللا قال السعدي كر هللا تعاىل الوعيد الشديد على رمي احملصنات فقال: )إِّنَّ الَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ

رَةِّ( واللعنة ال تكون إال على ذنب كبريالفجور )اْلَغافِّال نـَْيا َواآلخِّ ( اليت مل ُيطر ذلك بقلوهبن )اْلُمْؤمَِّناتِّ لُعُِّنوا يفِّ الدُّ  .تِّ
 ه .متوأكد اللعنة بأهنا متواصلة عليهم يف الدارين )َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِّيٌم( وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رَحته، وأحل هبم شدة نق

 . وذكر منها : وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت ( متفق عليه ..اجتنبوا السبع املوبقات : . ) وقال 
 : وهو حمرم بإمجاع األمة . وقال ابن قدامة

 فائدة :
 ف :احلكمة من مشروعية حد القذ 

 . منع الرتامي بالفاحشة أوال  :
 . التدنيسأعراض الناس عن االنتهاك ، وَحاية مسعتهم من  صيانة ثانيا  :
 . حتصل عداءات وبغضاء ، ورمبا حتصل حروب بسبب االعتداء على العرض وتدنيسه لئال ثالثا  :
 . الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول ، ويسمعه الناس بآذاهنمتنزيه  رابعا  :

 . ة قوهلا ، جيرئ السفهاء على ارتكاهباشاعة الفاحشة يف املؤمنني ، فإن كثرة الرتامي هبا ، وكثرة مساعها ، وسهولمنع إ خامسا  :
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 إذا قذف املكلف املختار حمصناً جلد مثانني جلدة إن كان حراً .هذا حد القذف : 
ُقونَ َوالَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصنَاتِّ مُثَّ ملَْ يَأْتُوا بِّأَْربـََعةِّ ُشَهَداَء فَاْجلُِّدوُهْم مَثَانِّنَي َجْلَدًة َوال تـَْقبَـ  قوله تعاىل )والدليل  .  ُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أَبَداً َوأُولَئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ

يمٌ إِّالَّ الَّذِّيَن تَابُوا مِّْن بـَْعدِّ َذلَِّك َوَأْصَلُحوا فَإِّنَّ ا َ َغُفوٌر َرحِّ  ( . َّللَّ
 فتضمنت هذه اآلية ثالثة أحكام يف القاذف :

 : جلده مثانني جلدة . األول
 : رد شهادته أبداً . الثاين

  : فسقه . الثالث
نه ترد فأوجب على القاذف إذا مل يقم البينة على صحة ما قال ثالثة أحكام: أحدها: أن جُيلد مثانني جلدة، الثاين : أ:  قال ابن كثري

 س . ) التفسري ( .شهادته أبداً ، الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل ال عند هللا ، وال عند النا
( هذا االستثناء يرفع احلكم األخري، والشك يف ذلك، وهو الفسق ، فإذا تابوا زال عنهم ... إِّالَّ الَّذِّيَن تَابُوا مِّْن بـَْعدِّ َذلِّكَ يف قوله تعاىل )

 فيه تفصيل :العدالة ، وهل يرجع االستثناء إىل ما قبل األخري وهو أنه إذا تاب قبلت شهادته ؟ وصف الفسق إىل 
o . إذا أقيم عليه احلد ومل يتب فإنه ال تقبل شهادته 
o  ، فقد اختلف العلماء على قولني :وأما بعد توبته 

 : ال تقبل شهادة احملدود يف قذف ولو تاب . القول األول
 . وهذا قول أيب حنيفة

 ... (  َوال تـَْقبَـُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أَبَداً واستدلوا بقوله تعاىل ) -أ 

: بأن هللا أبّد املنع من قبول شهادهتم ، وحكم عليهم بالفسق ، مث استثَّن التائبني من الفاسقني ، وبقي املنع من قبول  وجه الداللة
 الشهادة على إطالقه وتأبيده .

 قوبة من متام احلد ، فال تسقط هذه العقوبة بالتوبة .وألن رد شهادة القاذف ولو تاب ع -ب 
 قبول شهادة القاذف إذا تاب . القول الثاين :

 وهذا قول الشافعي وأَحد ومالك .
َوال واستدلوا باالستثناء يف آية القذف وهو قوله تعاىل ) ... إال الذين تابوا .. ( عائد إىل اجلملتني املتعاطفتني قبله يف قوله تعاىل ) -أ 
ُقونَ تَـ   ( . ْقبَـُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أَبَداً َوأُولَئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ
 وألن الصحابة قبلوا شهادة القاذف كما ذكر ذلك ابن القيم . -ب 
: وأعظم موانع الشهادة : الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا ، ولو تاب من هذه األشياء قبلت  وقال ابن القيم -ج 

 ئب من القذف أوىل بالقبول .اتفاقاً ، والتا
 ) التائب من الذنب كمن ال ذنب له ( . ولعموم قوله  -د 

  رواه البخاري تعليقاً جمزوماً به .: )من تاب قبلت شهادته(ما جلدهم احلد، قال أنه قال ملن قذفوا املغرية بن شعبة بعد أنه ورد عن عمر - ه

فإذا تاب القاذف  (: )من كذب نفسه قبلت شهادتهوهلذا جاء لفظ عمر عند ابن جرير ،ف بالزىنأن يكذب نفسه يف اهتام املقذو  وتوبته:
  . واستقام قُبلت شهادته ، كغريه من املسلمني العدول

 . الصحيحوهذا القول هو 
 1فائدة : 

  .أو امرأة ال فرق بني أن يكون القاذف أو املقذوف رجالً 
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 اء .ن حكم قذف احملصن من الرجال حكم قذف احملصنة من النسوقد انعقد اإلمجاع على أ ر :قال احلافظ ابن حج
 فإن قيل : ما احلكمة من ذكر احملصنات يف اآلية وكذلك يف احلديث ؟

  .إمنا ذكر النساء دون الرجال ألن قذفهن أكثر وأشنع فقيل : 
الرجال ،  ألن قذفهن أكثر وأشنع من قذفيراد هبن هنا العفائف من النساء ، وخصهن بالذكر   : واحملصناترَحه هللا قال ابن جزي

 د .ودخل الرجال يف ذلك باملعَّن ، إذ ال فرق بينهم ، وأمجع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واح
  .املراد باحملصنات يف اآلية )األنفس احملصنات( ؛ فتعم بذلك الرجال والنساء وقيل :
مراعاة قصة كانت سبب نزول اآلية ، مث يكون احلكم بالعلة اجلامعة واملعَّن املشرتك الذي ختصيص النساء هنا خلصوص الواقعة ، و  وقيل :

  .مينع ختصيص النساء دون الرجال
 2 فائدة :
إنه فلو أن امرأة قذفت رجالً ف)سواء كان ذكراً أو أنثى(  (  يشرتط يف القاذف : التكليف وهو البالغ العاقل املختار َقَذَف اْلُمَكلَّفُ  قوله )

 يقام عليها احلد .
 ( . رُفَِّع الَقَلُم َعْن َثالثَةودليل ذلك قواعد الشريعة املأخوذة من النصوص العامة ، كحديث )  -أ 
 ( . إِّنَّ اَّللََّ جَتَاَوَز َعْن أُمَّيتِّ اخَلطَأَ َوالنِّّْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِّهوا َعَليهِّ وحديث )  -ب 
  يوصف بأنه جناية.وألن القذف جناية، وفعل الصيب واجملنون ال -ج 
، فإن كان فإذا كان القاذف صبياً أو جمنوناً أو مكرهاً فال حد عليه، ألن العقل مدار التكليف ومناطه، واجملنون ال يعتد بكالمه، فال يؤثر قذفه -د 

 الصيب مراهقاً حبيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيراً مناسباً، لكن ال حُيّد ما دام أنه مل يبلغ .
 3فائدة : 

 ( احملصن هنا : احلر البالغ املسلم العاقل العفيف .َقَذَف اْلُمَكلَُّف حُمَْصنا  له ) قو 
 جلدة . 80فإذا قذف املكلف : حراً بالغاً عاقاًل عفيفاً جلد 

 : فلو قذف عبداً فال حد عليه . احلر
َشٍة فَـ ألن اإلحصان يطلق على احلرية كما يف قوله تعاىل )  ( أي : احلرائر ،  َعَلْيهِّنَّ نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ مَِّن اْلَعَذابِّ فَإِّْن أَتـَنْيَ بَِّفاحِّ

 فالرقيق ليس حمصناً هبذا املعَّن على قول اجلمهور .
 .يرون اشرتاط احلرية يف املقذوف إلقامة احلد على القاذففجمهور العلماء 

 ا .ى عليه لتباين مرتبتهموأمجع العلماء على أن احلر ال جيلد للعبد إذا افرت  : قال القرطيب
 ل ( .جلد يوم القيامة، إال أن يكون كما قا ،من قذف مملوكه وهو بريء مما قال ) قال : قال عن أيب هريرة 
اجللد يف اآلخرة، و إمنا خص اجللد باآلخرة  ؛ كما ذكرإنه لو وجب اجللد على السيد يف قذف عبده يف الدنيا لذكره : وجه الداللة 

ألحرار عن اململوكني يف الدنيا ،أما يف اآلخرة فان ملكهم يزول عنهم ويتكافئون يف احلدود، ويقتص لكل منهم إال أن يعفو، وال لزًا متيي
 مفاضلة حينئذ إال بالتقوى.

قاذفه؛ ألن  زرفيه إشارة إىل أنه ال حد على قاذف العبد يف الدنيا، وهذا جممع عليه، ولكن يعث : على هذا احلدي معلقاً  قال النووي 
 ة .العبد ليس مبحصن فيه، سواء من هو كامل الرق أو فيه شائبة حري

 .ع أن حيد يف القذف ــــكالكافر فكل نقص منع أن يقتل به احلر املسلم من،   أن حرمة العبد ناقصة نقصاً أوجبه الرق: املعقول  ومن 
 . ىل املنع من أن يؤخذ بعرضه عرض احلرن كل عبد قد منعه نقص الرق أن تؤخذ بنفسه نفس احلر، فكان أو وأل
 .وقالت الظاهرية : يقام احلد على قاذف العبد  

 العبد .) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ( ومل يفرق يف ذلك بني احلر و  لعموم قوله 
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 بأن يكون املقذوف بالغاً ، فإن كان صبياً مل جيب احلد على القاذف وإمنا يعّزر . البالغ :
 زنا الصيب ال يوجب عليه احلد فال جيب احلد بالقذف كزنا اجملنون . ألن 
 : ال يشرتط البلوغ ، وهذا قول مالك ، ألنه حر عاقل عفيف يتعرّي هبذا القول املمكن صدقه فأشبه الكبري . وقيل 
 ، وهو أن من قذف غري بالغ ال حُيد، ولكنه يعزر . واألول أظهر 

 ، فمن أشرك باهلل فال حد على قاذفه على قول اجلمهور . فالكافر ليس مبحصن  املسلم :
رَةِّ لقوله تعاىل ) -أ  نـَْيا َواآْلخِّ  ( .إِّنَّ الَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ اْلَغافِّالتِّ اْلُمْؤمَِّناتِّ لُعُِّنوا يفِّ الدُّ
 وألنه ال يتورع عن الزنا ، إذ ليس هناك ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة . -ب 
كافر ال حرمة له ، كالفاسق املعلن ال حرمة لعرضه ، بل الكافر أوىل ، لزيادة الكفر على املعلن بالفسق ، فلو قذف  وألن عِّْرض ال -ج 

 كافراً فال حد عليه .
 . ربأن يكون املقذوف عاقالً ، فإن كان جمنوناً مل جيب احلد على القاذف ولكنه يعز  العاقل :

َوالَّيتِّ َأْحَصَنْت ( أي: العفيفات عن الزنا، وقال تعاىل ) َوالَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ له تعاىل )أي : أن يكون عفيفًا عن الزنا لقو  العفيف :
 ( أي : عفت .فـَْرَجَها 

فمن قذف املعروف بفجوره أو املشتهر بالعبث واجملون فال حيد ، ألن القذف إمنا شرع حلفظ كرامة اإلنسان الفاضل ، وال كرامة للفاسق 
 ن ، لكن كما سبق يف قذف غري احملصن التعزير .املاج

أمثلة : مكلف قذف صغريًا فال حد عليه ، امرأة بالغة قذفت رجاًل بالغًا فإنه يقام عليها احلد ، حر قذف عبدًا فال يقام عليه احلد ، 
 مكلف عاقل قذف جمنوناً فال يقام عليه احلد .

 : وإن كان عبداً جلد أربعني . ( أي َوِإْن َكاَن َعْبدا  َأْربَِعنيَ قوله ) 
 . 40وهذا قول مجهور العلماء : أن العبد إذا قذف حراً جلد 

َنَُّه َحدٌّ يـََتَشطَّ  قال الشنقيطي :  . ُر بِّالرِّقِّّ َكَحدِّ الزِّىنَ اْعَلْم أَنَّ مُجُْهوَر اْلُعَلَماءِّ َعَلى أَنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َقَذَف ُحرًّا جُيَْلُد أَْربَعِّنَي؛ ألِّ
 أن حد اململوك إذا قذف حراً مثانون جلدة كحد احلر . وذهب بعض العلماء :

 وهذا قول ابن مسعود ، واختاره ابن حزم .
 ( . َوالَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ مُثَّ مَلْ يَْأُتوا بَِّأْربـََعةِّ ُشَهَداَء فَاْجلُِّدوُهْم مَثَانِّنَي َجْلَدةً لعموم اآلية ) 
َالِّفً لَِّد مَثَانِّنَي اَل أَْربَعِّنيَ َأْظَهُر اْلَقْوَلنْيِّ عِّْندِّي َدلِّياًل : أَنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َقَذَف ُحرًّا جُ يطي فقال : ورجحه الشنق ُُ ، ا جلُِّْمُهورِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ، َوإِّْن َكاَن 

َا اْسَتْظَهْرنَا َجْلَدُه مَثَانِّنَي   .َوإِّمنَّ
ٌل يفِّ   َنَّ اْلَعْبَد َداخِّ َواَل مُيْكُِّن إِّْخرَاُجُه مِّْن َهَذا اْلُعُمومِّ ، إِّالَّ بَِّدلِّيٍل وملَْ يَرِّْد َدلِّيٌل ُُيْرُِّج اْلَعْبَد مِّْن َهَذا  ( فَاْجلُِّدوُهْم مَثَانِّنَي َجْلَدةً  )ُعُمومِّ  ألِّ

َا َورَ  َا اْلَعْبَد اْلُعُمومِّ ، اَل مِّْن كَِّتاٍب ، َواَل مِّْن ُسنٍَّة ، َواَل مِّْن قَِّياٍس ، َوإِّمنَّ َد النَّصُّ َعَلى َتْشطِّريِّ احلَْدِّ َعنِّ اأْلََمةِّ يفِّ َحدِّ الزِّىَن َوَأحلََْق اْلُعَلَماُء هبِّ
ُر اْلَقْذفِّ . َامِّعِّ الرِّقِّّ ، َوالزِّىَن َغيـْ  جبِّ

هِّ .  أَمَّا اْلَقْذُف فـََلْم يَرِّْد فِّيهِّ َنصٌّ َواَل قَِّياٌس يفِّ ُخُصوصِّ
ٍ ،َوأَمَّا قَِّياُس الْ  َنايٌَة َعَلى عِّْرضِّ إِّْنَساٍن ُمَعنيَّ َنَّ اْلَقْذَف جِّ َوالرَّدُْع َعنِّ اأْلَْعرَاضِّ َحقٌّ لِّْْلَدمِّيِّّ  َقْذفِّ َعَلى الزِّىَن فـَُهَو قَِّياٌس َمَع ُوُجودِّ اْلَفارِّقِّ ؛ ألِّ

  . ) أضواء البيان ( .فـَيُـْردَُع اْلَعْبُد َكَما يـُْردَُع احْلُرُّ ، َواْلعِّْلُم عِّْنَد اَّللَِّّ تـََعاىَل 
 للمقذوفِ ( .

ٌّ
و حق

ُ
 ) وه

 أي : أن حد القذف حق للمخلوق وليس حقاً هلل .
 وهذا قول املالكية والشافعية واختاره ابن تيمية ، وهذا الراجح .

  ...وقه، كسائر حقألنه حق له فال يستوَف قبل طلبه ،مطالبة املقذوف [حد القذف]قال ابن قدامة : ويعترب إلقامة احلد 
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 ي .مث عفا عن احلد ، سقط ، وهبذا قال الشافع [يعِن : إقامة احلد]فلو طلب 
 أنه من حقوق هللا . إىل وذهب بعض العلماء : 

 وهذا قول احلنفية ورجحه ابن حزم .
 : فائدة اخلالف 

 إذا قلنا إنه حق للمقذوف ترتب عليه عدة أمور :
 أنه يسقط بعفوه . أوال  :
 يقام عليه احلد حىت يطالب به .أنه ال  ثانيا  :

: وال يقام للولد على والده ، وهذا املذهب قال ابن قدامة : مبينًا العلة : ولنا أنه عقوبة جتب حقًا آلدمي ، فال جيب للولد على  ثالثا  
 الوالد كالقصاص . 

 وذهب بعض العلماء إىل أنه يقام عليه احلد واختاره ابن املنذر لعموم اآلية .
 لنا إنه حق هلل ترتب عليه :وإذا ق

 : ال يسقط بالعفو إذا بلغ اإلمام . أوال  
 : يقام عليه احلد بدون طلب . ثانيا  

 فائدة : 
  : يسقط حد القذف عن القاذف يف عدة حاالت

َناتِّ مُثَّ ملَْ يَْأُتوا بَِّأْربـََعةِّ ُشَهَداَء : أن يأيت بأربعة شهود فيشهدون على املقذوف بأنه زىن ، لقوله تعاىل : )َوالَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحصَ األوىل 
 .فَاْجلُِّدوُهْم مَثَانِّنَي َجْلَدًة( 

 ) املغِن ( . أن يقر املقذوف على نفسه بالزىن ، باتفاق العلماء .  الثانية :
ىل : )َوالَّذِّيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم ومََلْ إذا كان القاذف هو الزوج وقد قذف زوجته ، فله أن يسقط احلد عن نفسه باللعان ، لقوله تعا الثالثة :

 .* َواخْلَامَِّسُة أَنَّ َلْعَنَة اَّللَِّّ َعَلْيهِّ إِّْن َكاَن مِّْن اْلَكاذِّبِّنَي( َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إِّالَّ أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحدِّهِّْم أَْربَُع َشَهاَداٍت بِّاَّللَِّّ إِّنَُّه َلمِّْن الصَّادِّقِّنَي 
 م .بينهما ومل حيد هالالً حد القذف . رواه مسل وملا قذف هالل بن أمية امرأته العن النيب 

 .أن يعفو املقذوف عن حقه ، وال يطالب بإقامة احلد على القاذف  الرابعة :
 ( 
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 . األلفاظ اليت يقذف هبا نوعان : صرحية ، وكناية
أراد به معَّن آخر غري ، فهو الذي ال يفهم منه إال القذف بالزىن أو اللواط ، وال يقبل من القاذف أن يدعي أنه  أما اللفظ الصريح

 . القذف
 . مثاله : يا زاين ، زنيَت ، زنيتِّ ، يا لوطي

، أو أنه يعمل عمل قومه إال إتيان الفاحشة ، ألن هذا اللفظ  وال يقبل منه إذا قال : أردت بقوِل له : "يا لوطي" أنه على دين لوط 
 . "يا لوطي" ال يفهم منه عند اإلطالق إال القذف بالفاحشة

عاهر أو قد زنيت أو زىن فرجك ويا منيوك ويا منيوكة إن مل  ياـــ ك،   قول: يا زاين يا لوطي وحنوه القذف يف الروض املربع : وصريحقال 
 د .يفسره بفعل زوج أو سي

 .وأما الكناية 
 . فهو اللفظ الذي حيتمل أن يكون قذفاً ، وحيتمل غري ذلك احتمااًل قوياً  
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د وجيب عليه أن يصدق، ألن إقامة احلد عليه يف الدنيا أهون عليه من عقوبته يف اآلخرة، فإن قال : أردت فهذا ُيسأل القاذف عما أرا
 . القذف ، فهو قذف ، وإن قال : أردت غري القذف ، فال حد عليه ، ولكن يعزر لسبه الناس

 ... مثال ذلك : يا خبيث ، يا خبيثة ، يا فاجر ، يا فاجرة
جع يف معاين األلفاظ إىل العرف ، وذلك ُيتلف باختالف البالد واألزمان ، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم ، وينبغي أن يُعلم أنه ير 

 . صرحياً عند آخرين ، فيجب أن يراعى ذلك
(  
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 لد أو مجاعة ال يتصور منهم الزنا ، فإنه ال حيد ولكنه يعزر .أي : إن قذف أهل ب
 ه .للقطع بكذب، ألنه ال عار عليهم به 
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 ألنه حق للمقذوف .
 . حد القذف ، وهو مثانون جلدة بالزنا واللواط : فعليه رمى احلر حمصناً  : فإذا ةقال ابن تيمي

 .وإن رماه بغري ذلك : عوقب تعزيراً 
 اء .       ) اجملموع ( .وهذا احلد يستحقه املقذوف: فال يُستوَف ، إال بطلبه؛ باتفاق الفقه

ِبالف السرقة ظاهر كالمه ولو كان بعد رفعه إىل اإلمام أو احلاكم؛ ألنه حق حمض للمقذوف، (  ويسقط حد القذف بالعفو)  قوله -
 فإن الرجل لو ُسرق ماله فإن له أن ال يطالب السارق، واإلمام ال يتعرض للسارق ما دام املسروق منه مل يطالبه، ولكن إذا رفع األمر إىل

قطع اليد  والفرق بينهما ظاهر؛ ألن السرقة فيها شائبتان: شائبة حق اآلدمي وهو ضمان املال، وشائبة،  وِّل األمر فإنه ال ميلك إسقاطه
، فإن رُفع إىل القاضي مل ميلك املسروق منه إسقاطه، وإن مل يُرفع فله أن ال يطالب.                وهو حق هللا عّز وجل، فلهذا صار بـَنْيَ بـَنْيَ

 ( .)الشرح املمتع
 1فائدة : 

 قذف عائشة كفر باالتفاق .
من اإلفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ براءة عائشة رضي هللا عنها   :رَحه هللا قال اإلمام النووي

  .بإمجاع املسلمني اً مرتد اً باهلل صار كافر 
 ا .رَحه هللا : واتفقت األمة على كفر قاذفه وقال ابن القيم

ورماها به بعد هذا الذي ذكر يف هذه اآلية أمجع العلماء رَحهم هللا قاطبة على أن من سبها بعد هذا ه : يف تفسري  وقال احلافظ ابن كثري
 ن .فإنه كافر ألنه معاند للقرآ
 ا .من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكرمي برباءهت: ف يوقال بدر الدين الزركش

 2 فائدة :
 . ب .   ) اإلنصاف (من تاب من الزىن ، مث ُقذف : ُحدَّ قاذفه ، على الصحيح من املذهي : قال املرداوي احلنبل

 3فائدة : 
 ممن تكلم يف عائشة يف قصة اإلفك ؟ هل جلد النيب 
َا أََمَر َرُسوُل اَّللِّ :  قال ابن القيم َْن َصرَّح بِّاإْلِّْفكِّ َفُحّدوا مَثَانِّنَي مَثَانِّنَي وملَْ حَيُّد اخْلَبِّيَث َعْبَد اَّللِّ ْبَن ُأيَبّ َمَع أَنّ  َوَلّما َجاَء اْلَوْحُي بِّبَـرَاَءهتِّ ُه مبِّ

ْفكِّ   .َرْأُس أَْهلِّ اإْلِّ
وقد وعده هللا بالعذاب العظيم يف اآلخرة فيكفيه ذلك عن ، لذلك  واخلبيث ليس أهالً ، ألن احلدود ختفيف عن أهلها وكفارة  :َفِقيَل 

 د .احل
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ي احلَْدِّيَث َوجَيَْمُعُه َوحَيْكِّيهِّ َوُُيْرُِّجُه يفِّ قـََوالِّبِّ  :َوِقيَل   .َمْن اَل يـُْنَسُب إلَْيهِّ بَْل َكاَن َيْستَـْوشِّ
قْـرَارِّ أَْو بِّبَـيّـَنٍة َوُهَو مَلْ يُقِّّر بِّاْلَقْذفِّ َواَل َشهَِّد بِّهِّ َعَلْيهِّ َأَحٌد فَإِّ  :َوِقيَل  نُّه إمّنَا َكاَن يَْذُكرُُه بـَنْيَ َأْصَحابِّهِّ وملَْ َيْشَهُدوا َعَلْيهِّ ومََلْ احلَّْد اَل يـَْثُبُت إاّل بِّاإْلِّ

 ُكرُُه بـَنْيَ اْلُمْؤمِّنِّنَي .َيُكْن يَذْ 
ُطَالََبتِّهِّ َوإِّْن قِّيلَ  :َوِقيَل   ِّ َفاَل بُّد مِّْن ُمطَالََبةِّ اْلَمْقُذوفِّ َوَعائَِّشُة مَلْ ُتطَالِّْب بِّهِّ اْبَن  :َحّد اْلَقْذفِّ َحّق اآْلَدمِّّي اَل ُيْستَـْوََف إاّل مبِّ  . ُأيَبّ إنُّه َحّق َّللِّ

َلهُ بَْل تـََرَك َحدّ  : َوِقيلَ  ُب قـَتـْ َا يُوجِّ َلُه َمَع ُظُهورِّ نَِّفاقِّهِّ َوَتَكّلمِّهِّ مبِّ  مِّرَارًا َوهَِّي تَْألِّيُف قـَْومِّهِّ َوَعَدُم ُه لَِّمْصَلَحٍة هَِّي أَْعَظُم مِّْن إقَاَمتِّهِّ َكَما تـََرَك قـَتـْ
ْساَلمِّ فَإِّنُّه َكاَن ُمطَاًعا فِّيهِّْم َرئِّيًسا َعَلْيهِّْم  َذِّهِّ اْلُوُجوهِّ ُكّلَها .تـَْنفِّريِّهِّْم َعْن اإْلِّ َنةِّ يفِّ َحّدهِّ َوَلَعّلُه تُرَِّك هلِّ  فـََلْم تـُْؤَمْن إثَاَرُة اْلفِّتـْ

. وترك عبد هللا ابن هلم وتكفرياً  وهؤالء من املؤمنني الصادقني تطهرياً ، وَحنة بنت جحش  ، وحسان بن ثابت  ،فجلد مسطح ابن أثاثة 
 ك .: فليس هو من أهل ذاإذاً  ؛أيب

فظ ابن حجر يقف على هذه الوجوه من احلكمة اليت أبداها ابن القيم يف ترك حد عبد هللا ابن أيب فيتعقبه بأن الرواية قد وردت واحلا
 وأبدى صاحب )اهلدى( احلكمة يف ترك احلد على عبد هللا ابن أيب، وفاته أنه ورد ذكره أيضاً : بإقامة احلد على عبد هللا ابن أيب فيقول 

 ووقع ذلك يف رواية أيب أويس عن احلسن بن زيد  عن عبد هللا ابن أيب بكر أخرجه احلاكم  يف )اإلكليل( .، ه احلدفيمن أقيم علي
 4فائدة : 

 . قال ابن قدامة : وإذا قال الرجل يا ولد الزىن ، أو يا ابن الزانية: فهو قاذف ألمه
 . فإن كانت حية : فهو قاذف هلا دونه ، ألن احلق هلا

 . ا شروط اإلحصان، ألهنا املقذوفةويعترب فيه
 وإن كانت أمه ميتة : فالقذف له؛ ألنه َقْدٌح يف نسبه .     ) الكايف ( .
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 لغة : ما خامر العقل وسرته ، ومسي بذلك ألهنا تغطي العقل وتسرته . اخلمر
 كان من العنب أم التمر أم غريمها .  وهو يطلق على كل ما أسكر العقل من عصري كل شيء أو نقيعه ، سواء

 )كل مسكر َخر(. اسم لكل ما أسكر العقل، أي: خامره وسرته وغطاه على سبيل اللذة والنشوة والطرب، قال فاخلمر : 
 1فائدة : 

 راً ؟ملاذا مسيت اخلمر َخ
 : على أقوال ثالثة اً ذكر علماء اللغة يف ذلك خالف

 تدرك أي حىت تغلي. ألهنا تغطى حىت مسيت َخراً  ألول:ا
 .والقرطيب ، واحلافظ بن حجر  ، والرازي ، وعزاه البن األعرايب ، حكاه النووي  

 أهنا ملا كانت تسرت العقل وتغطيه مسيت بذلك.  الثاين:
 .حكاه القرطيب  ، واحلافظ بن حجر  ، والفريوز آبادي ، والنووي ، وعزاه للكسائي 

 لعقل أي ختالطه. ألهنا ختامر ا مسيت َخراً  الثالث:
 حكاه الفريوز آبادي  ، والقرطيب ، وابن حجر ، والنووي  ، وعزاه البن األنباري.

هلذه األمور الثالثة وال  وهذه املعاين الثالثة جيدها الناظر متقاربة بل هي متشابكة ألن أصلها السرت فال مانع إذا أن تكون مسيت اخلمر َخراً 
 .منافاة 

فاملعاين الثالثة متقاربة، فاخلمر تركت، وَخرت حىت أدركت مث خالطت العقل، : مجع منهم العالمة القرطيب إذ قال وهذا هو ما جنح إليه 
  .مث َخرته واألصل السرت

 ن .وال مانع من صحة هذه األقوال كلها لثبوهتا عن أهل اللغة وأهل املعرفة باللسا ه:ومنهم احلافظ بن حجر إذ قال بعد حكايت
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ه.   األوجه كلها موجودة يف اخلمرة، ألهنا تركت حىت أدركت وسكنت فإذ شربت خالطت العقل حىت تغلب عليه وتغطي الرب: قال ابن عبد
 ( .)احلدود عند ابن القيم

 ) وهو حمرم ( . 
 أمجع العلماء على حترمي شرب اخلمر .

َا اخْلَْمُر َواْلَميْ  )قال تعاىل  ْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ فَاْجَتنُِّبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحوَن )يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا إِّمنَّ ُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِّْجٌس مِّّ َا يُرِّيُد 90سِّ ( إِّمنَّ
رِّ َوَيُصدَُّكْم َعن ذِّْكرِّ اَّللَِّّ وَ  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء يفِّ اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ  ن ( .الصَّالَةِّ فـََهْل أَنُتم مُّنتَـُهو  َعنِّ الشَّْيطَاُن أَن يُوقَِّع بـَيـْ

نـَْيا مَلْ َيْشَربـَْها يفِّ  َمْن َشرَِّب اخْلَْمَر يفِّ  )قَاَل  َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  َرةِّ إِّالَّ َأْن يـَُتوَب  الدُّ  ( ق .اآلخِّ
 ( ق .وَُكلُّ ُمْسكٍِّر َحرَاٌم ُكلُّ ُمْسكٍِّر ََخٌْر   )قَاَل  نِّ اْبنِّ ُعَمر أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ ع

 ( م .ُكلُّ ُمْسكٍِّر ََخٌْر وَُكلُّ ََخٍْر َحرَاٌم ويف رواية )  
 ( ق .ُكلُّ َشرَاٍب َأْسَكَر فـَُهَو َحرَاٌم : َعنِّ اْلبِّْتعِّ فـََقاَل  ُسئَِّل َرُسوُل اَّللَِّّ ) َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت و 

نَي  الَ يـَْزىنِّ الزَّاينِّ )  الَ قَ  َرُسوَل اَّللَِّّ  أنُهَريـَْرَة  َأيب وعن نَي َيْسرُِّق َوُهَو ُمْؤمٌِّن َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر حِّ نَي يـَْزىنِّ َوُهَو ُمْؤمٌِّن َواَل َيْسرُِّق السَّارُِّق حِّ حِّ
 ( متفق عليه . َيْشَربـَُها َوُهَو ُمْؤمِّنٌ 

. (قَِّيُه مِّْن طِّيَنةِّ اخْلََبالِّ اٌم إِّنَّ َعَلى اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا لَِّمْن َيْشَرُب اْلُمْسكَِّر َأْن َيسْ ُكلُّ ُمْسكٍِّر َحرَ ):  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ . قال : َعْن َجابٍِّر 
 . رواه مسلم(  النَّارِّ  َعَرُق أَْهلِّ النَّارِّ أَْو ُعَصاَرُة أَْهلِّ )قَاُلوا يَا َرُسوَل اَّللَِّّ َوَما طِّيَنُة اخْلََبالِّ قَاَل 

يُخ اْلُبْسُر َوالتَّْمُر. فَإَِّذا ُمَناٍد يـَُنادِّ  ُكْنُت َساقَِّى اْلَقْومِّ يـَْوَم ُحرَِّمتِّ اخْلَْمُر يفِّ قال )  َعْن أََنٍس  َأاَل إِّنَّ  ي :بـَْيتِّ َأِبِّ طَْلَحَة َوَما َشرَابـُُهْم إِّالَّ اْلَفضِّ
َككِّ اْلَمدِّيَنةِّ فـََقالَ  َفَجَرْت يفِّ  -قَاَل  -اخْلَْمَر َقْد ُحرَِّمْت  ْهرِّقْـَها. فـََهَرقْـتُـَها فـََقاُلوا أَْو قَاَل بـَْعُضُهْم قُتَِّل ُفاَلٌن قُتَِّل أَ أَبُو طَْلَحَة اْخرُْج فَ  ِلِّ  سِّ

َاتِّ ُجَناٌح فِّيَما  فَأَنـَْزَل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ )لَْيَس َعَلى الَّذِّيَن آَمُنوا -قَاَل َفاَل أَْدرِّى ُهَو مِّْن َحدِّيثِّ أََنٍس  -بُطُوهنِِّّْم  ُفاَلٌن َوهَِّى يفِّ  ُلوا الصَّاحلِّ َوَعمِّ
) َاتِّ  متفق عليه . َطعُِّموا إَِّذا َما اتَـَّقْوا َوآَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ

َرَها ،)  قَاَل َرُسوُل هللاِّ  عمرعن ابن  َلَها ،  َلَعَن اَّللَُّ اخْلَْمَر ، َوَشارِّبـََها ، َوَساقِّيَـَها ، َوبَائَِّعَها ، َوُمْبَتاَعَها ، َوَعاصِّ َرَها ، َوَحامِّ َوُمْعَتصِّ
 ( رواه أبو داود . َواْلَمْحُموَلَة إِّلَْيهِّ 

َكََّة  َعْن َجابِّر أَنَُّه مسَِّع َرُسوَل اَّللَِّّ و  َ َوَرُسوَلُه َحرََّم بـَْيَع اخْلَْمرِّ َواْلَمْيَتةِّ َواخلِّْنزِّيرِّ َواأَلْصنَ  )يـَُقوُل َعاَم اْلَفْتحِّ َوُهَو مبِّ  ( متفق عليه . امِّ إِّنَّ اَّللَّ
يَا أَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَُعرُِّض بِّاخْلَْمرِّ َوَلَعلَّ اَّللََّ َسيُـْنزُِّل فِّيَها » َُيُْطُب بِّاْلَمدِّيَنةِّ قَاَل  قَاَل مسِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  يِّّ َعْن َأِبِّ َسعِّيٍد اخْلُْدرِّ و 

نـْهَ   َفَمنْ أَْمرًا  ريًا َحىتَّ قَاَل النَّيب«. ٌء فـَْلَيبِّْعُه َوْليَـْنَتفِّْع بِّهِّ يْ ا شَ َكاَن عِّْنَدُه مِّ َ تـََعاىَل َحرََّم اخْلَْمَر َفَمْن أَْدرََكْتُه َهذِّهِّ   :  قَاَل َفَما لَبِّثْـَنا إِّالَّ َيسِّ إِّنَّ اَّللَّ
َها شَ  نـْ َها يفِّ قَاَل فَاْستَـقْ «. ٌء َفالَ َيْشَرْب َواَل يَبِّْع يْ اآليَُة َوعِّْنَدُه مِّ نـْ َا َكاَن عِّْنَدُه مِّ  ا ( رواه مسلم .طَرِّيقِّ اْلَمدِّيَنةِّ َفَسَفُكوهَ  َبَل النَّاُس مبِّ

َا ) َفَمْن أَْدرََكْتُه َهذِّهِّ اآْليَُة ( َأْي : أَْدرََكْتُه َحيًّا َوبـََلَغْتُه ، َواْلُمرَاُد بِّاآْليَةِّ قـَْولُُه تـََعاىَل : قـَْولُُه  : قال النووي ُر (  ) إِّمنَّ  .اخْلَْمُر َواْلَمْيسِّ
 ا ( رواه أبو داود .لََيْشرَبَنَّ نَاٌس مِّْن أُمَّيتِّ اخْلَْمَر ُيَسمُّونـََها بَِّغرْيِّ امسِّهَ  )يـَُقوُل  أَنَُّه مسَِّع َرُسوَل هللاِّ  .َمالٍِّك اأَلْشَعرِّيُّ  َأيبوعن 

 ( رواه أبو داود . َما َأْسَكَر َكثِّريُُه ، فـََقلِّيُلُه َحرَامٌ )   َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِّ 
 ه .رواه ابن ماج ن (ُمْدمُِّن اخْلَْمرِّ َكَعابِّدِّ َوثَ )  عْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ و 

 ه .رواه ابن ماجر ( يدخل اجلنة ُمدمن َخ ل ) القا أيب الدرداء عن النيب  وعن
َمْن َشرَِّب اخْلَْمَر َوَسكَِّر ملَْ تـُْقَبْل لَُه َصالٌة أَْربَعِّنَي َصَباًحا َوإِّْن َماَت َدَخَل النَّاَر فَإِّْن تَاَب )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  :َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمرٍو قَالَ  وعن

َصالٌة أَْربَعِّنَي َصَباًحا فَإِّْن َماَت َدَخَل النَّاَر فَإِّْن تَاَب تَاَب اَّللَُّ َعَلْيهِّ ، َوإِّْن َعاَد َفَشرَِّب  تَاَب اَّللَُّ َعَلْيهِّ ، َوإِّْن َعاَد َفَشرَِّب َفَسكَِّر ملَْ تـُْقَبْل َلهُ 
اَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّّ أَْن َيْسقَِّيُه مِّْن َرَدَغةِّ إِّْن َعاَد كَ َفَسكَِّر ملَْ تـُْقَبْل َلُه َصالٌة أَْربَعِّنَي َصَباًحا فَإِّْن َماَت َدَخَل النَّاَر فَإِّْن تَاَب تَاَب اَّللَُّ َعَلْيهِّ ، وَ 

 ر ( رواه ابن ماجه .اخْلََبالِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ . قَاُلوا يَا َرُسوَل اَّللَِّّ َوَما َرَدَغُة اخْلََبالِّ قَاَل ُعَصاَرُة أَْهلِّ النَّا
ل املعَّن أنه ال يثاب عليها . فتكون فائدته من الصالة أنه يربئ وليس معَّن عدم قبول الصالة أهنا غري صحيحة ، أو أنه يرتك الصالة ، ب
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 . ذمته ، وال يعاقب على تركها
 ة .إَِّعادَ َوال حَيَْتاج َمَعَها إِّىَل َوأَمَّا َعَدم قـَُبول َصالته َفَمْعَناُه أَنَُّه ال ثـََواب َلُه فِّيَها َوإِّْن َكاَنْت جُمْزِّئَة يفِّ ُسُقوط اْلَفْرض َعْنُه ، :  يقال النوو 

 ال خالف بني علماء املسلمني أن سورة املائدة نزلت بتحرمي اخلمر . قال القرطيب :
 1فائدة : 

 :اختلف العلماء رَحهم هللا يف حتديد السنة اليت حرمت فيها اخلمر 
 .يف السنة الثالثة بعد غزوة أحد  فقيل : 
 . وهذا القول هو أشهر أقوال أهل العلم يف املسألة 

 . عام الفتح يف السنة الثامنة . وقيل : غري ذلك من األقوال وقيل :
َا نـََزَل حَتْرِّميَُها يفِّ َسَنةِّ َثاَلٍث بـَْعَد َوقْـَعةِّ ُأُحدٍ   :رَحه هللا قال القرطيب ، وََكاَنْت َوقْـَعُة ُأُحٍد يفِّ َشوَّاٍل َسَنَة  َوأَمَّا اخْلَْمُر َفَكاَنْت ملَْ حُتَرَّْم بـَْعُد ، َوإِّمنَّ

 ة .          ) التفسري ( .َثاَلٍث مَِّن اهلجر 
 .  وكان حترميها ]يعِن : اخلمر[ بعد غزوة أحد يف السنة الثالثة من اهلجرة ": وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 د .واملشهور  أن اخلمر حرمت سنة ثالث من اهلجرة بعد وقعة أح : وقال ابن عاشور
 2 فائدة :

 .قرآن الكرمي متدرجاً يف ثالث مراحل جاء حترمي اخلمر يف الوقد 
 .إىل املدينة فكثر سؤال الناس عن حكمها  وكان الناس يشربوهنا حني هاجر رسول هللا  

رِّ ُقْل فِّيهَِّما إِّمْثٌ َكبِّرٌي َوَمَنافُِّع لِّلنَّاسِّ َوإِّمثُْ ) فأنزل هللا سبحانه وتعاىل قوله تعاىل  (.ُهَمآ َأْكبَـُر مِّن نَـّْفعِّهَِّماَيْسأَُلوَنَك َعنِّ اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ
 .مث جاءت املرحلة الثانية فحرم شرهبا عن الدخول يف الصالة  

 ( .يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنواْ الَ تـَْقَربُواْ الصَّالََة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحىتََّ تـَْعَلُمواْ َما تـَُقوُلوَن قال تعاىل ) 
َا اخْلَْمُر ) فيها نزل حكم هللا سبحانه وتعاىل بتحرمي اخلمر هنائيًا فقال تعاىلمث جاءت املرحلة الثالثة والقاطعة و   يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا إِّمنَّ

ْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ فَاْجتَ  ُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِّْجٌس مِّّ  ( .نُِّبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحونَ َواْلَمْيسِّ
طَّ  َفاًء ، فـَنَـ َعْن ُعَمَر ْبنِّ اخلَْ ْ لََنا يفِّ اخْلَْمرِّ بـََيانًا شِّ َيْسأَُلوَنَك )زََلتِّ اآليَُة الَّيتِّ يفِّ اْلبَـَقَرةِّ ابِّ ، قَاَل : َلمَّا نـََزَل حَتْرِّمُي اخْلَْمرِّ قَاَل ُعَمُر : اللَُّهمَّ بـَنيِّّ

رِّ ُقْل فِّيهَِّما إِّمْثٌ َكبِّريٌ  َفاًء ، فـَنَـزََلتِّ اآليَُة  اآليََة ، قَاَل : (َعنِّ اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ ْ لََنا يفِّ اخْلَْمرِّ بـََيانًا شِّ َفُدعَِّي ُعَمُر فـَُقرَِّئْت َعَلْيهِّ ، قَاَل : اللَُّهمَّ بـَنيِّّ
إَِّذا أُقِّيَمتِّ الصَّاَلُة يـَُنادِّي : َأاَل الَ    َفَكاَن ُمَنادِّي َرُسولِّ هللاِّ  ( يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اَل تـَْقَربُوا الصَّالََة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى) الَّيتِّ يفِّ النَِّّساءِّ 

ْ لََنا يفِّ اخْلَْمرِّ بـَيَ  َفاًء ، فـَنَـزََلْت َهذِّهِّ اآليَُة يـَْقرَبَنَّ الصَّاَلَة َسْكرَاُن ، َفُدعَِّي ُعَمُر فـَُقرَِّئْت َعَلْيهِّ ، فـََقاَل : اللَُّهمَّ بـَنيِّّ  ( فـََهْل أَنـُْتْم ُمْنتَـُهونَ ) انًا شِّ
َناقَا  . َل ُعَمُر : انـْتَـَهيـْ
 ( 
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 جلدة . 80أي : عقوبة شرب اخلمر حد ، مقدارها 
 لعلماء .وهذا مذهب مجاهري ا

 م .وأبو حنيفة ومن تبعه، والثوري ، : إحدامها : أنه مثانون ، وهبذا قال مالك  قال ابن قدامة
َّ  ) أََنس حلديث َرِّيَدتـَنْيِّ حَنَْو أَْربَعِّنَي، قَاَل: َوفـََعَلُه أَبُو َبْكٍر، فـََلمَّ  أَنَّ النَّيبِّ َ بَِّرُجٍل َقْد َشرَِّب اخْلَْمَر، َفَجَلَدُه جبِّ ا َكاَن ُعَمُر اْسَتَشاَر النَّاَس، ُأيتِّ

 ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ  ( فـََقاَل َعْبُد الرََّْحَنِّ ْبُن َعْوٍف: َأَخفُّ احلُُْدودِّ مَثَانُوَن، فََأَمَر بِّهِّ ُعَمرُ 
 أن هذا األثر نص صريح يف أن الصحابة وافقوا عمر وأمجعوا على أن عقوبة الشارب مثانون جلدة . وجه الداللة :

 . قالوا : لقيام اإلمجاع عليه يف عهد عمر فإنه مل ينكر عليه أحد   مبيناً وجه االستدالل هلم : لصنعاينقال ا
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 : إلمجاع الصحابة . قال ابن قدام  ة
 احلد أربعون ، وأن الزيادة على األربعني إىل الثمانني تعزيرية . وذهب بعض العلماء :

 ابن تيمية وابن القيم .وهذا مذهب الشافعي ، وهو قول داود ، ورجحه 
 .: والرواية الثانية أن احلد أربعون ، وهو اختيار أيب بكر ومذهب الشافعي  قال ابن قدامة

َمامِّ :  فـََقاَل الشَّافِّعِّّي َوأَبُو ثـَْور َوَداُود َوأَْهل الظَّاهِّر َوآَخُروَن : َحّده أَْربـَُعوَن ، قَاَل الشَّافِّعِّّي : ...  وقال النووي ُلغ بِّهِّ مَثَانِّنَي ،  َولِّإْلِّ أَْن يـَبـْ
 ه .َوَتُكون الزِّيَاَدة َعَلى اأْلَْربَعِّنَي تـَْعزِّيرَات َعَلى َتَسبُّبه يفِّ إِّزَاَلة َعْقل

  .وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وهذا أوجه القولني
َّ حلديث أنس السابق ) -أ َ بَِّرُجٍل َقْد َشرَِّب اخْلَْمَر، َفجَ  أَنَّ النَّيبِّ َرِّيَدتـَنْيِّ حَنَْو أَْربَعِّنَي، قَاَل: َوفـََعَلُه أَبُو َبكْ ُأيتِّ  ر ( .َلَدُه جبِّ
ُّ وحلديث علي قال )  -أ  . ( أَْربَعِّنَي، َوأَبُو َبْكٍر أَْربَعِّنَي، َوُعَمُر مَثَانِّنَي، وَُكلٌّ ُسنٌَّة، َوَهَذا َأَحبُّ إَِِّلَّ  َجَلَد النَّيبِّ

ِّّ  قال ابن قدامة : ِّّ ، َوَأيبِّ   َوفِّْعُل النَّيبِّ مْجَاُع َعَلى َما َخاَلَف فِّْعَل النَّيبِّ َعقُِّد اإْلِّ ُ ُحجٌَّة اَل جَيُوُز تـَرُْكُه بِّفِّْعلِّ َغرْيِّهِّ ، َواَل يـَنـْ َي اَّللَّ َبْكٍر َوَعلِّيٍّ َرضِّ
ُهَما ، فـَُتْحَمُل الزِّيَاَدُة مِّْن ُعَمَر َعَلى أَنَـَّها تـَْعزِّيٌر ، جَيُوُز فِّْعُلَها َماُم . َعنـْ  إَذا َرآُه اإْلِّ

أنه هو احلد الشرعي، وما ثبت عن الصحابة على أنه زيادة تعزيرية تفعل عند  قال أصحاب هذا القول: فيحمل ما ثبت عن النيب 
 . أربعني، وجلد أبو بكر أربعني ، وجلد عمر مثانني، وكل سنة، وهذا أحب إِل( احلاجة واملصلحة وهلذا قال علي )جلد رسول هللا 

 .حاديث رآها تدل على أن األربعني حد ، واألربعون الزائدة عليها تعزير ، وقد اتفق عليه الصحابة ومن تأمل األ قال ابن القيم:
 إىل أن اخلمر ال حد فيها ، وإمنا فيها التعزير . وذهب بعض العلماء :

 م أن اخلمر ال حد فيها ، وإمنا فيها التعزير.: إن الطربي وابن املنذر حكوا عن طائفة من أهل العل ال احلافظ ابن حجرق
 ه.واستدلوا بأحاديث الباب؛ فإهنا ساكتة عن تعيني عدد الضرب وأصرحها حديث أنس، ومل جيزم فيه باألربعني يف أرجح الطرق عن

(. يوقت يف اخلمر حدا مل  أن رسول هللا)وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس  وورد أنه مل يضربه أصالً 
 ( .)الفتح

 شيئاً ( رواه مسلم . –أي اخلمر  –مل َيُسّن فيه  وقال علي ) إن رسول هللا 
 1فائدة : 

 ى ( .فـََلمَّا َكاَن ُعَمر َوَدنَا النَّاس مِّْن الرِّيف َواْلُقرَ  جاء يف رواية عند مسلم )سبب استشارة عمر الناس :  
طَّاب لرِّيف : اْلمَ ا:  قال النووي َها ، َوَمْعَناُه : َلمَّا َكاَن َزَمن ُعَمر ْبن اخلَْ نـْ َياه ، أَْو هَِّي َقرِّيَبة مِّ ع الَّيتِّ فِّيَها اْلمِّ َوفُتَِّحْت الشَّام َواْلعِّرَاق  َواضِّ

ع اخلِّْصب َوَسَعة اْلَعْيش وََكثْـرَة اأْلَْعَناب َوالثَِّّمار َأْكثَـ  ُروا مِّْن ُشْرب اخْلَْمر ، فـَزَاَد ُعَمر يفِّ َحّد اخْلَْمر تـَْغلِّيظًا َوَسَكَن النَّاس يفِّ الرِّيف َوَمَواضِّ
 ا .َعَلْيهِّْم َوَزْجرًا هَلُْم َعنـْهَ 

 2فائدة : 
 ( له قصة : َأْربَِعنَي, َوأَبُو َبْكر  َأْربَِعنَي, َوُعَمُر ََثَاِننَي, وَُكلٌّ ُسنٌَّة, َوَهَذا َأَحبُّ ِإَلَّ  َجَلَد النَّيبُّ حديث علي السابق )

َلْيهِّ َرُجاَلنِّ َأَحُدمُهَا َشهِّْدُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َوأُتَِّى بِّاْلَولِّيدِّ َقْد َصلَّى الصُّْبَح رَْكَعتَـنْيِّ مُثَّ قَاَل أَزِّيدُُكْم َفَشهَِّد عَ ) قَاَل . ْبن اْلُمْنذِّرِّ  عن حضني
 َعلِّىٌّ ُقْم يَا َحَسُن ُه َرآُه يـَتَـَقيَُّأ فـََقاَل ُعْثَماُن إِّنَُّه ملَْ يـَتَـَقيَّْأ َحىتَّ َشرِّبـََها فـََقاَل يَا َعلِّىُّ ُقْم فَاْجلِّْدُه. فـََقالَ َُحْرَاُن أَنَُّه َشرَِّب اخْلَْمَر َوَشهَِّد آَخُر أَنَّ 

َقاَل يَا َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َجْعَفٍر ُقْم فَاْجلِّْدُه. َفَجَلَدُه َوَعلِّىٌّ يـَُعدُّ َحىتَّ بـََلَغ فَـ  -َفَكأَنَُّه َوَجَد َعَلْيهِّ  -فَاْجلِّْدُه. فـََقاَل احلََْسُن َولِّّ َحارََّها َمْن تـََوىلَّ قَارََّها 
 ُّ ْك. مُثَّ قَاَل َجَلَد النَّيبِّ   ( رواه مسلم .بُّ إَِِّلّ أَْربَعِّنَي َوَجَلَد أَبُو َبْكٍر أَْربَعِّنَي َوُعَمُر مَثَانِّنَي وَُكلٌّ ُسنٌَّة َوَهَذا َأحَ   أَْربَعِّنَي فـََقاَل أَْمسِّ

( والوليد هو ابن عقبة بن أيب معْيط ، ظهر عليه أنه شرب اخلمر ، فكثر على عثمان فيه ، فلما  َشِهْدُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َوأُِتَى بِاْلَولِيدِ ) 
 ُشهد عنده بأنه شرهبا أقام عليه احلد .

 ( ألنه سكران . َأزِيدُُكمْ  ُثَّ قَالَ  َقْد َصلَّى الصُّْبَح رَْكَعتَ نْيِ ) 
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 ( بضم احلاء ابن أبان موىل عثمان . َفَشِهَد َعَلْيِه رَُجاَلِن َأَحُدُُهَا مُحَْرانُ ) 
 ( هذا بيان صريح يف كون عثمان جلد الوليد لثبوت شرب اخلمر منه . فَ َقاَل ُعْثَماُن ِإنَُّه ََلْ يَ تَ َقيَّْأ َحَّتَّ َشرِبَ َها) 
َمام  َمْعََّن َهَذا احلَْدِّيث أَنَُّه َلمَّا ثـََبَت احلَّْد َعَلى اْلَولِّيد ْبن ُعْقَبة ، قَاَل ُعْثَمان ( قال النووي :  ... ىُّ ُقْم فَاْجِلْدهُ فَ َقاَل يَا َعلِ )  َوُهَو اإْلِّ

فَاْجلِّْدُه ، َأْي أَقِّْم َعَلْيهِّ احلَّْد بَِّأْن تَْأُمر َمْن تـََرى بَِّذلَِّك . فـََقبَِّل َعلِّّي  لَِّعلِّيٍّ َعَلى َسبِّيل التَّْكرِّمي َلُه َوتـَْفوِّيض اأْلَْمر إِّلَْيهِّ يفِّ اِّْستِّيَفاء احلَّْد : ُقمْ 
 ْبنِّ َجْعَفر ، فـََقبَِّل َفَجَلَدُه ، وََكا لتـَّْفوِّيض إِّىَل َمْن َن َعلِّّي َمْأُذونًا َلُه يفِّ اَذلَِّك ، فـََقاَل لِّْلَحَسنِّ : ُقْم فَاْجلِّْدُه ، فَاْمتَـَنَع احلََْسن ، فـََقاَل الِّ

َب َعَلْيهِّ . (َوَجَد َعَلْيهِّ َما ذََكْرنَاُه . َوقـَْوله : )َرَأى كَ   َأْي َغضِّ
ء الطَّيِّّب ، َوَهَذا َمَثل مِّْن أَْمثَال اْلَعَرب َولِّ َحارَّها َمْن تَ َوىلَّ قَارَّها)  ، قَاَل اأْلَْصَمعِّّي َوَغرْيه  ( احْلَاّر الشَّدِّيد اْلَمْكُروه ، َواْلَقاّر : اْلَبارِّد اهْلِنِّ

دَّهتَا َوأَْوَساخَها َمْن تـََوىلَّ َهنِّيئَـَها َوَلذَّاهتَا . الضَّمِّري َعائِّد إِّىَل اخلِّاَلَفة َواْلوِّاَل  ء اخلِّاَلفَة َمْعَناُه : َولِّّ شِّ يَة ، َأْي َكَما أَنَّ ُعْثَمان َوأَقَارِّبه يـَتَـَولَّْوَن َهِنِّ
هِّ أَْو بـَْعض َخاصَّة أَ َوَُيَْتصُّوَن بِّهِّ  ُ أَْعَلم .، يـَتَـَولَّْوَن َنكِّدَها َوقَاُذورَاهتَا . َوَمْعَناُه : لَِّيتَـَولَّ َهَذا اجْلَْلد ُعْثَمان بِّنَـْفسِّ  قَارِّبه اأْلَْدنِّنَي . َواَّللَّ

ّ ( قال النووي : م ََثَاِننَي وَُكلٌّ ُسنٌَّة َوَهَذا َأَحبُّ ِإَلّ  َأْربَِعنَي َوَجَلَد أَبُو َبْكر  َأْربَِعنَي َوُعَمرُ   ُثَّ قَاَل َجَلَد النَّيبُّ )  َوَأيبِّ  ْعَناُه أَنَّ فِّْعل النَّيبِّ
 ّ َا ، وََكَذا فِّْعل ُعَمر ، َوَلكِّنَّ فِّْعل النَّيبِّ  َوَأيبِّ َبْكر َأَحّب إَِِّلَّ . َبْكر ُسنَّة يـُْعَمل هبِّ

 َوقـَْوله : ) َوَهَذا َأَحّب إَِِّلَّ (
كْ ، بَعِّنَي الَّيتِّ َكاَن َجَلَدَهاَشارَة إِّىَل اأْلَرْ إِّ  دِّ: أَْمسِّ : أَنَّ َحّب إَِِّلَّ مِّْن الثََّمانِّنَي. َوفِّيهِّ ، َوُهَو اأْلَْربـَُعوَن أَ اُه َهَذا الَّذِّي َقْد َجَلْدته، َوَمْعنَ َوقَاَل لِّْلَجالَّ

َافِّْعل ال ّ ُسنَّة يـُْعَمل هبِّ َها: "لَِّقْولِّهِّ ، َوُهَو ُمَوافِّق صََّحايبِّ دِّيَن اْلَمْهدِّيِّّنَي َعضُّوا َعَليـْ ذِّ" فـََعَلْيُكْم بُِّسنَّيتِّ َوُسنَّة اخْلَُلَفاء الرَّاشِّ  َوَاَّللَّ َأْعَلم .بِّالنـََّواجِّ
 3 فائدة :

 ( هذه شروط إلقامة احلد : ِإَذا َشرِبَُه اْلُمْسِلُم ُُمَْتارا  َعاِلما   )قوله 
 لشارب شروط :فيشرتط إلقامة احلد على ا

 أن يكون الشارب مسلماً . أوال  :
 أما الذمي فال حيد ، ألهنم يُقرون على ما يعتقدون حله كاخلمر .

 أن يكون الشارب ُتاراً لشرهبا . ثانيا  :
 فإن كان مكرهاً فال حّد عليه وال إمث .

 أن يكون عاملاً أهنا َخر ، وأن كثريها يسكر . ثالثا  :
 فاجلاهل ال حيد .
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 . 40أي : أن الرقيق اململوك إذا شرب اخلمر فإنه جيلد : 
 كقذف  ، أو شهادة عدلني ( .
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 أو بشهادة عدلني . –يثبت شرب اخلمر بأمرين : اإلقرار 
قْـرَارِّ أَْو اْلبَـيَِّّنةِّ .َواَل جيُِّب احلَْدُّ َحىتَّ يـَْثُبَت ُشْربُُه بِّ  قال ابن قدامة :  َأَحدِّ َشْيئَـنْيِّ ؛ اإْلِّ

َدٌة . قْـرَارِّ َمرَّة َواحِّ  َوَيْكفِّي يفِّ اإْلِّ
َنَُّه َحدٌّ اَل يـََتَضمَُّن إْتاَلفًا ، فََأْشَبَه َحدَّ اْلَقْذفِّ .  يفِّ قـَْولِّ َعامَّةِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ؛ ألِّ

 .َلنْيِّ َعْدَلنْيِّ ُمْسلَِّمنْيِّ ، َيْشَهَدانِّ أَنَُّه ُمْسكٌِّر َفاَل َتُكوُن إالَّ َرجُ مَّا اْلبَ يَِّنُة : أ
ُبُه ، ِبِِّّ   ُب احلَْدَّ َوإِّىَل َما اَل يُوجِّ ُم إىَل َما يُوجِّ َنَُّه اَل يـَنـَْقسِّ اعِّيهِّ ، اَلفِّ الزِّنَا ، فَإِّنَُّه يُْطَلُق َعَلى الصَّرِّيحِّ َوَعَلى َدوَ َواَل حَيَْتاَجانِّ إىَل بـََيانِّ نـَْوعِّهِّ ؛ ألِّ

 ُّ ََذا قَاَل النَّيبِّ َنانِّ تـَْزنَِّيانِّ ، َواْلَيَدانِّ تـَْزنَِّيانِّ ، َواْلَفرُْج ُيَصدُِّق َذلَِّك أَْو ُيَكذِّبُُه )  َوهلِّ ريِّهِّ ، َويفِّ َمْسأَلَتِّنَا  (اْلَعيـْ فَلَِّهَذا اْحَتاَج الشَّاهَِّدانِّ إىَل تـَْفسِّ
ُر اْلُمْسكِّرِّ ُمْسكِّرًا   ، فـََلْم يـُْفتَـَقْر إىَل ذِّْكرِّ نـَْوعِّهِّ .اَل ُيَسمَّى َغيـْ
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 1فائدة : 
 :حكم التداوي باخلمر 

 ال جيوز .
َّ ) أنه  يَّ طَارِّق ْبن ُسَوْيد اجْلُْعفِّ عن  َواءِّ فـََقاَل   َسَأَل النَّيبِّ َا َأْصنَـُعَها لِّلدَّ لَْيَس بَِّدَواٍء َوَلكِّنَُّه إِّنَُّه » َعنِّ اخْلَْمرِّ فـَنَـَها أَْو َكرَِّه أَْن َيْصنَـَعَها فـََقاَل إِّمنَّ
 ( رواه مسلم .َداٌء 

 فيه التصريح بأهنا ليست بدواء ، فيحرم التداوي هبا . قال النووي :
 : يف احلديث بيان أنه ال جيوز التداوي باخلمر ، وهو قول أكثر الفقهاء . وقال اخلطايب
 ويدل لذلك :

َواءِّ اخْلَبِّيثِّ   نـََهى َرُسوُل اَّللَِّّ ) وَعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل   .رواه الرتمذي  (َعنِّ الدَّ
ْرَداءِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َواَء َوَجَعَل لُِّكلِّّ َداٍء َدَواًء، فـََتَداوَ  ) وَعْن َأيبِّ الدَّ اَء َوالدَّ َ أَنـَْزَل الدَّ َرَاإِّنَّ اَّللَّ  د .داو  أبورواه  م (ْوا َوالَ َتَداَوْوا حبِّ

 2فائدة : 
 شرب اخلمر إلزالة الغصة إذا َل جيد غريها .حكم 

 ذهب عامة العلماء إىل جواز ذلك .
 : وكذلك اخلمر يباح لدفع الغصة باالتفاق . قال ابن تيمية
صحاب ساغتها به بال خالف نص عليه الشافعي واتفق عليه األإال اخلمر فله إيسيغها به  اً لو غص بلقمة ومل جيد شيئ:  وقال النووي

 . ساغة قطعية ِبالف التداوي وشرهبا للعطشالسالمة من املوت هبذه اإل نأل، بل قالوا جيب عليه ذلك  ،وغريهم 
َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َفال إِّمْثَ َعَلْيهِّ لقوله تعاىل )  -أ  ( .َفَمنِّ اْضطُرَّ َغيـْ

 الغصة ليست بغي وال عدوان .: أن اآلية نفت اإلمث حال الضرورة إذا مل يكن بغي وال عدوان ، وإزالة  وجه الداللة
 ( . َقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم إِّالَّ َما اْضطُرِّْرمُتْ إِّلَْيهِّ ولقوله تعاىل ) و  -ب

أن هللا تعاىل بنّي لنا أن احملرمات مفصلة يف كتابه واستثَّن منها حال الضرورة ، وإزالة الغصة ضرورة فتكون مستثناة بنص  وجه الداللة :
 لقرآن .ا

 ( . َوالَ تـُْلُقواْ بِّأَْيدِّيُكْم إِّىَل التـَّْهُلَكةِّ ولقوله تعاىل )  -ج
 : أن اآلية هنت املسلمني عن اإللقاء بأيديهم يف التهلكة ، وترك إزالة الغصة باخلمر إلقاء بالنفس إىل التهلكة وهو ال جيـــوز . وجه الداللة

 ألنه إحياء للنفس وهو متحقق النفع . -د
 3ة : فائد

 حكم شرب اخلمر لسد العطش واجلوع عند الضرورة , اختلف العلماء يف ذلك :
 ال جيوز شرهبا لذلك . فقيل :

 وهذا قول مجاهري العلماء .
 ألن شرهبا للضرورة قد يدعو على التعود على شرهبا يف غري الضرورة .-أ

 وألن شرهبا ال يدفع العطش بل يزيده . -ب
 رهبا عند الضرورة القصوى . وذهب احلنفية إىل جواز ش

 ألن املعَّن الذي أبيحت من أجله امليتة وما يف حكمها وهو إنقاذ النفس من اهلالك موجود يف اخلمر ، فتباح لذلك .
 4فائدة : 

 هل يقام احلد على السكران أثناء سكره ؟
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 ال يقام .
 َيْصُحَو .َواَل يـَُقاُم احلَْدُّ َعَلى السَّْكرَانِّ َحىتَّ :  قال ابن قدامة

. ِّّ  ُروَِّي َهَذا َعْن ُعَمَر ْبنِّ َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ ، َوالشَّْعيبِّ
 .َوبِّهِّ قَاَل الثَـّْورِّيُّ ، َوأَبُو َحنِّيَفَة ، َوالشَّافِّعِّيُّ 

َنَّ اْلَمْقُصوَد الزَّْجُر َوالتـَّْنكِّيُل ، َوُحُصولُُه بِّإِّقَاَمةِّ احلَْدِّ َعَلْيهِّ يفِّ َصْحوِّهِّ أمََتُّ    ) املغِن ( .   ، فـَيَـْنَبغِّي أَْن يـَُؤخََّر إلَْيهِّ .ألِّ
 5فائدة : 

ريِّ اْلعَِّنبِّ يفِّ حَتْرِّميِّهِّ ، َووُ قال ابن قدامة :    ُجوبِّ احلَْدِّ َعَلى َشارِّبِّهِّ .أَنَّ ُكلَّ ُمْسكٍِّر َحرَاٌم ، قَلِّيُلُه وََكثِّريُُه ، َوُهَو ََخٌْر ُحْكُمُه ُحْكُم َعصِّ
 يَبُّ ْبنِّ َكْعٍب ، َوأََنٍس ، َوَعائَِّشَة َذلَِّك َعْن ُعَمَر ، َوَعلِّيٍّ ، َواْبنِّ َمْسُعوٍد ، َواْبنِّ ُعَمَر ، َوَأيبِّ ُهرَيـْرََة ، َوَسْعدِّ ْبنِّ َأيبِّ َوقَّاٍص ، َوأُ  َوُروَِّي حَتْرِّميُ 

ُم ، َوقـََتاَدُة ، َوُعمَ   ُر ْبُن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ ، َوَمالٌِّك ، َوالشَّافِّعِّيُّ ، َوبِّهِّ قَاَل َعطَاٌء ، َوطَاُوٌس ، َوجُمَاهٌِّد ، َواْلَقاسِّ
 ( .ُكلُّ ُمْسكٍِّر ََخٌْر ، وَُكلُّ ََخٍْر َحرَاٌم )  اْبن ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ عن 

 .َرَوامُهَا أَبُو َداُود ، َواأْلَثـَْرُم ، َوَغيـْرمُُهَا  (َما َأْسَكَر َكثِّريُُه ، فـََقلِّيُلُه َحرَاٌم )  َوَعْن َجابٍِّر قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ 
ْنُه اْلَفْرقُ : قَالَ  ُكلُّ ُمْسكٍِّر َحرَاٌم.)يـَُقوُل  َوَعْن َعائَِّشَة قَاَلْت : مسِّْعت َرُسوَل اَّللَِّّ  ْنُه َحرَامٌ  ،َوَما َأْسَكَر مِّ ْلُء اْلَكفِّّ مِّ رُُه َرَواُه أَبُو َداُود. (َفمِّ  ، َوَغيـْ

 .ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ . َواخْلَْمُر َما َخاَمَر اْلَعْقَل ، نـََزَل حَتْرِّمُي اخْلَْمرِّ ، َوهَِّي مِّْن اْلعَِّنبِّ َوالتَّْمرِّ َواْلَعَسلِّ ، َواحلِّْنطَةِّ َوالشَّعِّريِّ  قَاَل ُعَمُر وَ 
رَي اْلعَِّنبِّ . َنَُّه ُمْسكٌِّر ، فََأْشَبَه َعصِّ  ) املغِن ( .    َوألِّ

 6 فائدة :
 هل جيب احلد بوجود رائحة اخلمر أو تقيأها ؟

 ال جيب احلد بوجود الرائحة أو القيء .
 وهذا قول اجلمهور .

 .لِّ َأْكثَرِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ يفِّ قـَوْ ، رَائَِّحةِّ اخْلَْمرِّ مِّْن فِّيهِّ َواَل جيُِّب احلَْدُّ بُِّوُجودِّ  قال ابن قدامة :
ُهْم الثَـّْورِّيُّ ، َوأَبُو َحنِّ  نـْ       يَفَة ، َوالشَّافِّعِّيُّ .مِّ

َنَّ الرَّائَِّحَة حيُْ  بَـَها َماءً ألِّ َا، أَْو َحسِّ ًقا بَالًِّغا ، أَْو مَّا َصاَرْت يفِّ فِّيهِّ جَمََّها، أَْو ظَنـََّها اَل ُتْسكُِّر، أَْو َكاَن ُمْكَرًها، فـَلَ َتَمُل أَنَُّه مَتَْضَمَض هبِّ ، أَْو َأَكَل نـَبـْ
ْنُه ، َكرَائَِّحةِّ اخْلَْمرِّ ، َوإَِّذا اُْحُتمَِّل َذلَِّك ، ملَْ جيِّْب احلَْدُّ الَّذِّي يُْدرَأُ بِّ َشرَِّب َشرَاَب التـُّفَّ   الشُّبُـَهاتِّ .احِّ ، فَإِّنَُّه َيُكوُن مِّ

ُه بُِّوُجودِّ الرَّائَِّحةِّ ، َوَلْو َوَجَب َذلَِّك ، لََباَدرَ  ُ أَْعَلُم  -إلَْيهِّ ُعَمُر  َوَحدِّيُث ُعَمَر ُحجٌَّة لََنا ، فَإِّنَُّه ملَْ حَيُدَّ  ) املغِن (  -َوَاَّللَّ
 : أنه يثبت احلد بالرائحة أو القيء . وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب مالك .

 7فائدة : 
 :حكم من كرر شرب اخلمر للمرة الرابعة وما بعدها  

جللد يف كل مرة ، واختلفوا يف عقوبته إذا كرر الشرب للمرة اتفق العلماء على أن من شرب اخلمر للمرة األوىل والثانية والثالثة فإنه حيد با
 الرابعة وما بعدها على أقوال :

 : أن من كرر الشرب للمرة الرابعة فإنه حيد باجللد وال يقتل مطلقاً ال حداً وال تعزيراً . القول األول
 وهذا مذهب مجهور العلماء من احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

بُوا َمْن َشرَِّب اخْلَْمَر فَاْضرِّبُوُه ، فَإِّْن َعاَد فَاْضرِّبُوُه ، فَإِّْن َعاَد فَاْضرِّبُوُه ، فَإِّْن َعاَد الرَّابَِّعَة فَاْضرِّ )  َعْن َجابٍِّر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِّ   -أ
 ع ( رواه النسائي يف الكربى .ى اْلُمْسلُِّموَن أَنَّ احلَْدَّ َقْد َوَقَع ، َوأَنَّ اْلَقْتَل َقْد رُفِّ نـَُعْيَماَن أَْربََع َمرَّاٍت ، فـَرَأَ  ُعنُـَقُه ، َفَضَرَب َرُسوُل هللاِّ 

َّ و  -ب ةِّ أَوِّ الرَّابَِّعةِّ فَاقْـتُـُلوُه ، َمْن َشرَِّب اخْلَْمَر فَاْجلُِّدوُه ، فَإِّْن َعاَد فَاْجلُِّدوُه ، فَإِّْن َعاَد يفِّ الثَّالِّثَ  )قَاَل  َعْن قَبِّيَصَة ْبنِّ ُذَؤْيٍب ، أَنَّ النَّيبِّ
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َ بِّهِّ فَ  َ بِّهِّ َفَجَلَدُه ، مُثَّ ُأيتِّ َ بِّهِّ َفَجَلَدُه ، مُثَّ ُأيتِّ َ بَِّرُجٍل َقْد َشرَِّب َفَجَلَدُه ، مُثَّ ُأيتِّ  ( رواه أبو داود .َجَلَدُه ، َوَرَفَع اْلَقْتَل ، وََكاَنْت ُرْخَصٌة َفُأيتِّ
 ه يفيد نسخ القتل ، واالكتفاء جبلد الشارب يف املرة الرابعة .ظاهر يف كون وجه الداللة :

طَّابِّ و  -ج ِّّ ) َعْن ُعَمَر ْبنِّ اخلَْ ُّ  أَنَّ َرُجاًل َعَلى َعْهدِّ النَّيبِّ ُك َرُسوَل هللاِّ : وََكاَن النَّيبِّ َارًا ، وََكاَن ُيْضحِّ َكاَن امْسُُه َعْبَد هللاِّ ، وََكاَن يـَُلقَُّب َحِّ
  َبِّهِّ يـَْوًما فََأَمَر بِّهِّ َفُجلَِّد فـََقاَل َرُجٌل مَِّن اْلَقْومِّ اللَُّهمَّ اْلَعْنُه َما َأْكثَـ َقْد َجل َ ُّ َدُه يفِّ الشَّرَابِّ فَُأيتِّ : اَل تـَْلَعُنوُه فـََواَّللَِّّ  َر َما يـُْؤَتى بِّهِّ فـََقاَل النَّيبِّ

 اري .ه ( رواه البخَما َعلِّْمُت أَنَُّه حيِّبُّ اَّللََّ َوَرُسولَ 
 أن ظاهر احلديث يدل على كثرة إقامة احلد باجللد على هذا الرجل ، فدل ذلك على أن قتل الشارب يف الرابعة منسوخ . وجه الداللة :

يّنِّ َرُسوُل هللاِّ إِّالَّ بِّإِّْحَدى َثاَلٍث النـَّْفُس اَل حيِّلُّ َدُم اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم َيْشَهُد أَْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَُّ َوأَ )  َعْن َعْبدِّ هللاِّ قَال قَاَل َرُسوُل هللاِّ و  -د
 ة ( متفق عليه .بِّالنَـّْفسِّ َوالثَـّيُِّّب الزَّاينِّ َواْلَمارُِّق مَِّن الدِّينِّ التَّارُِّك اجلََْماعَ 

ا ، بل قد يكون هذا أن هذا احلديث دل على حصر القتل يف هذه األمور الثالثة ، وشر اخلمر يف املرة الرابعة ليس منه وجه الداللة :
 احلديث ناسخاً لقتل الشارب يف الرابعة .

ِّّ  ُمَعاوِّيََة  وأجاب هؤالء عن حديث إَِّذا َشرَِّب فَاْجلُِّدوُه، مُثَّ إَِّذا َشرَِّب  فَاْجلُِّدوُه، مُثَّ إَِّذا َشرَِّب )  أَنَُّه قَاَل يفِّ َشارِّبِّ اخْلَْمرِّ  َعنِّ النَّيبِّ
 .َأْخَرَجُه َأَْحَُد َوَهَذا َلْفظُُه، َواأْلَْربـََعُة  (  إَِّذا َشرَِّب الرَّابَِّعَة فَاْضرِّبُوا ُعنُـَقهُ الثَّالِّثََة فَاْجلُِّدوُه، مُثَّ 

 بأجوبــة ؟
 أوال  : أنه منسوخ .

ْنُه َهَكَذا َحَكى اإْلِّ قال النووي :  َا ، َوإِّْن َتَكرََّر َذلَِّك مِّ ْمِّذِّّي َوَخاَلئِّق ، َوَحَكى اْلَقاضِّي عَِّياض َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنَُّه اَل يـُْقَتل بُِّشْرهبِّ  -مْجَاع فِّيهِّ الرتِّّ
َُه اَّللَّ تـََعاىَل  مْجَاعِّ َعْن طَائَِّفة َشاذَّة أَنَـُّهْم قَاُلوا : يـُْقَتل بـَْعد َجْلده أَْربَع َمرَّات ، لِّْلَحدِّيثِّ اْلَوارِّد يفِّ َذلَِّك ، َوَهَذا ا -َرَحِّ َالِّف إلِِّّ ُُ ْلَقْول بَاطِّل 

ْنُه َأْكَثر مِّْن أَْربَع َمرَّات ، َوَهَذا احلَْدِّ  مْجَاع َعَلى الصََّحابَة َفَمْن بـَْعدهْم ، َعَلى أَنَُّه اَل يـُْقَتل َوإِّْن َتَكرََّر مِّ يث َمْنُسوخ ، قَاَل مَجَاَعة : َدلَّ اإْلِّ
لِّم إِّالَّ بِّإِّْحَدى َثاَلث : النَـّْفس بِّالنـَّْفسِّ ، َوالثَـّيِّّب الزَّاينِّ ، َوالتَّارِّك لِّدِّينِّهِّ اَل حيِّّل َدم اِّْمرٍِّئ ُمسْ :  َنْسخه ، َوقَاَل بـَْعضهْم : َنَسَخُه قـَْوله 

 ة .      ) نووي ( .اْلُمَفارِّق لِّْلَجَماعَ 
 ه .قال الشافعي:القتل منسوخ هبذا احلديث وغريه، وهذا مما ال اختالف فيه بني أحد من أهل العلم علمت

طَّابِّ  -ث عن حديقال ابن حجر  ِّّ ) ُعَمَر ْبنِّ اخلَْ وفيه ما يدل قال :  –َكاَن امْسُُه َعْبَد هللاِّ ، وََكاَن يـَُلقَُّب  أَنَّ َرُجاًل َعَلى َعْهدِّ النَّيبِّ
 ة .مر  أنه أتى به أكثر من َخسني على نسخ األمر الوارد بقتل شارب اخلمر إذا تكرر منه إىل الرابعة أو اخلامسة، فقد ذكر ابن عبد الرب

 أن للحاكم أن يقتله تعزيراً ال حداً إذا رأى املصلحة يف ذلك . القول الثاين :
 وهذا اختيار ابن تيمية .

 قال رَحه هللا : لكن نسخ الوجوب ال مينع اجلواز فيجوز أن يقال : جيوز قتله إذا رأى اإلمام املصلحة يف ذلك .
 8فائدة : 

 سكر ؟هل جيب احلد على من شرب قليال  من امل
 نَُّه جيُِّب احلَْدُّ َعَلى َمْن َشرَِّب قَلِّياًل مِّْن اْلُمْسكِّرِّ أَْو َكثِّريًا .أ قال ابن قدامة :

ريِّ اْلعَِّنبِّ َغرْيِّ اْلَمْطُبوخِّ ، َواْختَـَلُفوا يفِّ َسائِّرَِّها ، َفذَ  اَلفًا يفِّ َذلَِّك يفِّ َعصِّ نَـُهْم خِّ وِّيَةِّ بـَنْيَ َعصِّريِّ اْلعَِّنبِّ وَُكلِّّ َهَب إَماُمَنا إىَل التَّسْ َواَل نـَْعَلُم بـَيـْ
 ُمْسكٍِّر .

 َوُهَو قـَْوُل احلََْسنِّ ، َوُعَمَر ْبنِّ َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ ، َوقـََتاَدَة ، َواأْلَْوزَاعِّيِّّ ، َوَمالٍِّك ، َوالشَّافِّعِّيِّّ .
ُهْم أَبُو َوائٍِّل ، نـْ  َوالنََّخعِّيُّ ، وََكثِّرٌي مِّْن أَْهلِّ اْلُكوَفةِّ ، َوَأْصَحاُب الرَّْأيِّ . َوقَاَلْت طَائَِّفٌة اَل حُيَدُّ ، إالَّ أَْن َيْسَكَر ؛ مِّ

ُُْتَـَلٌف فِّيهِّ ، فََأْشَبَه النَِّّكاَح بِّاَل ، َوقَاَل أَبُو ثـَْوٍر : َمْن َشرِّبَُه ُمْعَتقًِّدا حَتْرِّميَُه ُحدَّ  َنَُّه   َوِلٍِّّ . َوَمْن َشرِّبَُه ُمَتَأوِّاًل ، َفاَل َحدَّ َعَلْيهِّ ؛ ألِّ
 ِّّ رُُه . (َمْن َشرَِّب اخْلَْمَر فَاْجلُِّدوُه  )أَنَُّه قَاَل  َولََنا َما ُروَِّي َعْن النَّيبِّ  َرَواُه أَبُو َداُود ، َوَغيـْ
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 .َوَقْد ثـََبَت أَنَّ ُكلَّ ُمْسكٍِّر ََخٌْر ، فـََيتَـَناَوُل احلَْدِّيُث قَلِّيَلُه وََكثِّريَُه 
َنَُّه َشرَاٌب فِّيهِّ   ٌة ُمْطرِّبٌَة ، فـََوَجَب احلَْدُّ بَِّقلِّيلِّهِّ ، َكاخْلَْمرِّ . َوألِّ دَّ  شِّ

ْختِّاَلُف فِّيهِّ اَل مَيَْنُع ُوُجوَب احلَْدِّ فِّيَها ؛ بَِّدلِّيلِّ َما َلْو اْعتَـَقَد حَتْرِّميََها .  ) املغِن ( .   َواالِّ
 باب التعزير

 ( 
ُ
ْأدِيب

َّ
 الت
َ
و
ُ
ه
َ
 (  و

 . هذا تعريف التعزير : وهو التأديب
 وإمنا قيل للتعزير تأديباً ألنه مينع مما ال جيوز فعله .

 ( 
ٌ
اجِب

َ
 و
َ
و
ُ
ه
َ
 ( و

 أي : أن حكمه واجب ، جيب على اإلمام أن يقيمــه .
(  
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 يف كل معصية ال حد فيها وال كفـارة . أي : أن التعزير واجب
 فالزنا ال تعزيز فيه ، ألن فيه حداً ، وكذلك السرقـة .(  ال حد فيها) 
 ( مثل الوطء يف هنار رمضان ، ال تعزير فيه ألن فيه كفارة . وال كفارة) 
 ( 

َ
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 هذه أمثلة ملا يكون فيها التعزير .
 .) َكاْسِتْمَتاع  اَل َحدَّ ِفيِه ( 

 امرأة أجنبية، أو يضمها، أو ميسها بشهوة، أو ما أشبه ذلك، فهذا استمتاع حمرم وال حدَّ فيه، فالواجب فيه التعزير. كأن يقّبل اإلنسان
 َقْطَع ِفيَها ( . ) َوَسرَِقة  الَ 

 . يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع اآلتية إن شاء هللاوهو 
 ، فهذا ليس فيه قطع لكن فيه التعزير . أو أن يسرق من غري حرز - يسرق درمهاً، فهذه سرقة ال قطع فيها فيعزر كأن 

 ) َوِإتْ َياِن املَْرَأِة املَْرَأَة ( .
 ، لكن فيه التعزير .كالسحاق ، فهذا ليس فيه حد 
 ) َواْلَقْذِف بَِغرْيِ الّزِنَا َوََنِْوِه ( .

 يا َحار، يا كلب، يا ِبيل، يا سيء اخللق، وما أشبه ذلك، فهذا فيه التعزير، وليس فيه احلد. مثل السب والشتم : كأن يقول له :
ات   ) 

َ
د
َ
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ْ
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 ( . و

 لتعزير ال يزاد يف على عشرة أسواط .أي : أن ا
 وبعض الشافعية.ث ، ، وبه قال إسحاق واللي ، وهو مذهب الظاهرية هذا هو املعتمد يف املذهب احلنبلي

 ا .وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل ال جيوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابن: قال ابن حزم 
 دقيق العيد ، والصنعاين ، والشوكاين .واختاره ابن 
 .ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ   ( اَل جُيَْلُد فـَْوَق َعَشَرةِّ َأْسَواٍط، إِّالَّ يفِّ َحدٍّ مِّْن ُحُدودِّ اَّللَّ ل ) يـَُقو  أَنَُّه مسَِّع َرُسوَل اَّللَِّّ  بـُْرَدَة اأْلَْنَصارِّيِّّ  حلديث أيب

 يزاد على عشر جلدات إال يف احلدود الشرعية ، والتعزير ليس حداً فال يزاد فيه على العشر .أن احلديث صريح يف أنه ال  وجه الداللة :
 . أن التعزير باجللد ليس له حد معني، بل هو موكول إىل اجتهاد القاضي حسب املصلحة:  القول الثاين
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 وي .وهو مذهب املالكية، وقول أليب يوسف اختاره الطحا 
 . بالتعزير أدىن احلدودأن ال يبلغ  القول الثالث:

 ، ورواية عند احلنابلة. والشافعية، وهو مذهب احلنفية  
 ي .رواه البيهقن( يف غري حد فهو من املعتدي اً من بلغ حد) النعمان بن بشري رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا حلديث  -أ

 م .يف كتاب اآلثار عن الضحاك بن مزاح ونوقش بأن البيهقي قال عنه احملفوظ مرسل، وكذلك رواه حممد بن احلسن
أن العقوبة على قدر املعصية، واملعاصي املنصوص على حد عقوبتها أعظم من غريها، فال جيوز أن يبلغ يف أهون األمرين عقوبة  -ب

 ا .أعظمه
وبتها للقاضي، وقد يكون ضرر ويناقش هذا بأن خطورة املعصية وضررها على اجملتمع ُيتلف باختالف األحوال واألزمنة، فرتك تقدير عق

 يف زمن أو حال، حبيث يكون أشد من ضرر معصية احلد.اً معصية أصغر من معصية احلد كبري 
الذي  يف جنسها، وجيوز أن يزيد على حد غري جنسها، وعلى هذا فالتعزير اً مشروع اً : أن ال يبلغ يف التعزير على معصية حد القول الرابع

 لغ املائة )حد الزنا( وما كان سببه الشتم والسب ال جيوز أن يبلغ الثمانني )حد القذف( وهكذا.سببه الوطء ال جيوز أن يب
 ة .، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمي ورواية للحنابلة، وهذا قول للشافعية 

أحسنها ... أنه و وال: أحدها: وهقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: وقد تنازع العلماء يف مقدار أعلى التعزير الذي يقام بفعل احملرمات على أق
، وإن زاد على حد مقدر يف غريها فيجوز التعزير يف املباشرة احملرمة ويف السرقة احملرمة من  ال يبلغ يف التعزير يف كل جرمية احلد املقدر فيها

 م .غري حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف وال يبلغ بذلك الرج
  ( بأجوبة :فـَْوَق َعَشَرةِّ َأْسَواٍط، إِّالَّ يفِّ َحدٍّ مِّْن ُحُدودِّ اَّللَّ  وأجابوا عن حديث ) اَل جُيَْلدُ 

 أن احلديث حممول على التأديب الصادر من غري الوالة ، كتأديب األب لولده وحنوه . : اجلواب األول
 ى هللا أحكامه حدودًا فقال : الصحيح أن املراد باحلد هنا حكم هللا عز وجل ، وقد مس :قال الشيخ حممد بن عثيمني رَحه هللا 

 د هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ( .و وتلك حد) 
 . أن هذا احلديث منسوخ : اجلواب الثاين

على العمل ِبالفه من غري  ذهب مجاعة من احلنفية والشافعية إىل أن هذا احلديث منسوخ، ودليل النسخ عندهم هو إمجاع الصحابة 
 نكري.

ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إمجاع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعني وهو قول الليث بن سعد أحد ر : ن حجقال احلافظ اب
 ر .فقهاء األمصا

 . َجاَوُزوا َعْشَرة َأْسَواط َوَأَجاَب َأْصَحابَنا َعْن احلَْدِّيث بِّأَنَُّه َمْنُسوخ ، َواْسَتَدلُّوا بَِّأنَّ الصََّحابَة وقال النووي : 
 ألنه كان يكفي اجلاين منهم هذا القدر.،  أن احلديث مقصور على زمن الرسول  ثالث :اجلواب ال

؛ ألنه كان يكفي اجلاين  أصحابنا احلديث على أنه مقصور على زمن النيب  وقال بعض املالكية: وتأول: قال العالمة ابن دقيق العيد 
ألنه ترك للعموم بغري دليل شرعي على اخلصوص وما ذكره مناسبة ضعيفة ال تستقل ،  ًا وهذا يف غاية الضعف أيض ، منهم هذا القدر
 ص .بإثبات التخصي
 ف .َوَهَذا التَّْأوِّيل َضعِّي وقال النووي :
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 السرقة تعريف
 لغة : مأخوذة من االستخفاء والتسرت . 

 ستتار .وشرعاً : أخذ املال على وجـه اخلفيـة واال
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 ) السرقة حرام ( .
 السرقة حرام وكبرية من الكبائر .

ُ َعزِّيزٌ  َا َكَسَبا َنَكاالً مَِّن اَّللَِّّ َواَّللَّ   َحكِّيٌم ( .قال تعاىل )َوالسَّارُِّق َوالسَّارَِّقُة فَاْقطَُعوا أَْيدِّيـَُهَما َجزَاًء مبِّ
َنُكْم بِّاْلبَ   اطِّلِّ ( .وقال تعاىل )َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

ُ السَّارَِّق َيْسرُِّق اْلبَـْيَضَة فـَتـُْقَطُع يَُدُه َوَيْسرُِّق احْلَْبَل فـَتُـْقَطُع يَُدُه (   عْن َأيبِّ ُهرَيـْرََة ، َعنِّ النَّيبِّ   متفق عليه .قَاَل ) َلَعَن اَّللَّ
ّ  ْت يفِّ َسَرقَ  أَنَّ قـَُرْيًشا َأمَهَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَةِّ الَّيتِّ َعْن َعائَِّشَة . )  َا أَْهَلَك الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلُِّكْم أَنَـُّهْم َكانُوا  : فقال   َعْهدِّ النَّيبِّ .. أَمَّا بـَْعُد فَإِّمنَّ

َسَرَقْت َأنَّ فَاطَِّمَة بِّْنَت حُمَمٍَّد  مٍد بيدهِّ ، َلوْ إَِّذا َسَرَق فِّيهُِّم الشَّرِّيُف تـَرَُكوُه َوإَِّذا َسَرَق فِّيهُِّم الضَّعِّيُف أَقَاُموا َعَلْيهِّ احلَْدَّ ، َوالَّذِّى نـَْفُس حم
 . متفق عليه(  َلَقطَْعُت يََدَها ...

 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكن هذا ، يف شهركم هذا ، يف بلدكم هذا( متفق عليه .)  ل وقا
 ال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ( متفق عليه .)  وقال 

 فائدة :
ُهَما مَِّئَة ا قدم تعاىل الرجل يف قوله ) َوالسَّارُِّق َوالسَّارِّقَُة فَاْقطَُعوا أَْيدِّيـَُهَما .. ( ويف الزنا قال تعاىل ) الزَّانَِّيُة َواملاذ نـْ ٍد مِّّ لزَّاينِّ فَاْجلُِّدوا ُكلَّ َواحِّ

 َجْلَدٍة ( فقدم املرأة ؟
ة والشجاعة واإلقدام ما ليس عند املرأة ، ومن مث قدمه يف الذكر ، بينما يف ألن مقام السرقة يكون األكثر فيه الرجل ، فلديه من القو 

، بينما  موضع الزنا ، قدم األنثى ألن املرأة عندها من التفنن يف االفتتان ما ليس عند الرجل ، ولذا قد ُيرج الرجل يريد الزنا وال جيد شيئاً 
 الرجل .املرأة لو خرجت تريد الزنا وجدته ، فلذلك قدمها على 

َنَّ اْلَمْرأََة هَِّي اْلَباعِّثُ  ْهتَِّمامِّ بِّاحلُْْكمِّ ألِّ َُساَعَفتَِّها  وقال بعض العلماء : ُقدَِّم ذِّْكُر الزَّانَِّيُة َعَلى الزَّاينِّ لِّالِّ ) أي السبب ( َعَلى زِّىَن الرَُّجلِّ َومبِّ
َنَُّه َأَشدُّ يفِّ حَتْذِّيرَِّها. الرَُّجَل حَيُْصُل الزِّىَن َوَلْو َمنَـَعتِّ اْلَمْرأَُة نـَْفَسَها مَ   ا َوَجَد الرَُّجُل إِّىَل الزِّىَن مَتْكِّيًنا، فـَتَـْقدِّمُي اْلَمْرأَةِّ يفِّ الذِّْكرِّ ألِّ

فقدمت املرأة يف الزنا ألهنا هي من تعرض نفسها ، فهي سلعة معروضة ، فإذا فقدت السلعة فقد الطالب هلا ، فلما كانت معروضة كانت 
 قيت حمجوبة متعففة ملا حصل هبا فتنة .مطلوبة ، ولو ب

 -تبارك وتعاىل  -فدور املرأة يف مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع، فهي اليت تغري الرجل وتثريه وهتيج عواطفه ، وتفتنه لذلك أمر احلق 
ت كل ذلك ليُسدَّ نوافذ هذه اجلرمية ومينع الرجال بَغضِّّ البصر وأمر النساء بذلك أيضاً وبعدم إبداء الزينة ، وعدم التربج ، واملكوث يف البي

 أسباهبا.
وألن قال احلافظ يف الفتح : وقدم السارق وقدمت الزانية على الزاين لوجود السرقة غالبًا يف الذكورية، وألن داعية الزنا يف اإلناث أكثر، 

 األنثى سبب.
 ( .) وجيب بشروط  

 أي : جيب القطع بشروط .
 .مَها : وجود السرقة ( ) 

 أن يكون هناك سرقة . هذا الشرط األول للقطع :
 والسرقة أخذ مال الغري على وجه االختفاء .

ْستَِّتارِّ . قال ابن قدامة :  َوَمْعََّن السَّرَِّقةِّ : َأْخُذ اْلَمالِّ َعَلى َوْجهِّ اخلِّْفَيةِّ َواالِّ
َاُق السَّْمعِّ ، َوُمَساَرَقُة النََّظرِّ ، إَذا َكاَن يَ  ْنُه اْسرتِّ ْسَتْخفِّي بَِّذلَِّك ، فَإِّْن اْخَتَطَف أَْو اْختَـَلَس ، ملَْ َيُكْن َسارِّقًا ، َواَل َقْطَع َعَلْيهِّ عِّْنَد َأَحٍد َومِّ

َنَُّه َيْسَتْخفِّي بَِّأْخذِّهِّ ، فـََيُكوُن سَ  َر إيَاسِّ ْبنِّ ُمَعاوِّيََة ، قَاَل : أَْقَطُع اْلُمْخَتلَِّس ؛ ألِّ اْلفِّْقهِّ َواْلَفتـَْوى مِّْن ُعَلَماءِّ اأْلَْمَصارِّ  ارِّقًا ، َوأَْهلُ َعلِّْمَناُه َغيـْ
اَلفِّهِّ .  َعَلى خِّ
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 ِّّ  أَنَُّه قَاَل ) لَْيَس َعَلى اخْلَائِّنِّ َواَل اْلُمْخَتلِّسِّ َقْطٌع ( . َوَقْد ُروَِّي َعْن النَّيبِّ
 ( َرَوامُهَا أَبُو َداُود ، َوقَاَل: مَلْ َيْسَمْعُهَما اْبُن ُجرَْيٍج مِّْن َأيبِّ الزُّبـَرْيِّ .)لَْيَس َعَلى اْلُمْنَتهِّبِّ َقْطعٌ   َوَعْن َجابٍِّر قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ 

ْطفِّ َوالنـَّْهبِّ ، ْختِّاَلَس نـَْوٌع مِّْن اخلَْ ُر َسارٍِّق ؛ َوألَِّنَّ االِّ َب َقْطُع السَّارِّقِّ ، َوَهَذا َغيـْ َا َيْسَتْخفِّي يفِّ ابْتِّدَ  َوألَِّنَّ اْلَواجِّ هِّ ، ِبِِّّاَلفِّ َوإِّمنَّ اءِّ اْختِّاَلسِّ
 السَّارِّقِّ .  ) املغِن ( .
 وهو أخذ املال َعَلى وجه الغلبة، والقهر ، وهو مبعَّن الغاصب ، إال أن الغصب أعم .:  فال قطع على املنتهب

 اسم فاعل مْن االختالس، وهو أخذ الشيء بسرعة َعَلى غفلة .:  وال على املختلس
 يأخذ املال قهراً بغري حق . وهو الذي وال على الغاصب :
 هو اآلخذ مما يفِّ يده مْن األمانةوال على اخلائن : و 

 تهب وال ُتلس قطع ( رواه أبوداود .ن) ليس على خائن وال م لقوله 
 ولعدم دخوهلم يف اسم السارق .

 فائدة :
 :احلكمة من عدم قطع هؤالء  

ْختِّاَلسِّ : َصاَن اَّللَّ قَاَل اْلَقاضِّي عَِّياض  قال النووي :  تـََعاىَل اأْلَْمَوال بِّإِّجَيابِّ اْلَقْطع َعَلى السَّارِّق ، وملَْ جُيَْعل َذلَِّك يفِّ َغرْي السَّرِّقَة َكاالِّ
َْجاع َهَذا النـَّ  َنَُّه مُيْكِّن اِّْسرتِّ َنَّ َذلَِّك قَلِّيل بِّالنِّّْسَبةِّ إِّىَل السَّرَِّقة ؛ َوألِّ نْتَِّهاب َواْلَغْصب ؛ ألِّ ْستِّْدَعاءِّ إِّىَل ُواَلة اأْلُُمور ، َوَتْسُهل إِّقَاَمة ْوع بِّاالِّ َواالِّ

َها ، فـََعُظَم أَْمرَها ، َواْشَتدَّ  َها . َوَقْد َأمْجََع اْلبَـيَِّّنة َعَلْيهِّ ، ِبِِّّاَلفِّ السَّرَِّقة فَإِّنَُّه تـَْنُدر إِّقَاَمة اْلبَـيَِّّنة َعَليـْ ْت ُعُقوبَتَها لَِّيُكوَن أَبـَْلغ يفِّ الزَّْجر َعنـْ
ْنُه .الْ   ُمْسلُِّموَن َعَلى َقْطع السَّارِّق يفِّ اجلُْْمَلة ، َوإِّْن اِّْختَـَلُفوا يفِّ فـُُروع مِّ

: وأما قطع يد السارق يف ثالثة دراهم ، وترك قطع املختلس واملنتهب والغاصب فمن متام حكمة الشارع أيضًا ؛ فإن  وقال ابن القيم
ر ، ويهتك احلرز ، ويكسر القفل ، وال ميكن صاحب املتاع االحرتاز بأكثر من ذلك ، فلو السارق ال ميكن االحرتاز منه ، فإنه ينقب الدو 

مل يشرع قطعه لسرق النَّاس بعُضهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت احملنة بالسرَّاق ، ِبالف املنتهب واملختلس ؛ فإن املنتهب هو الذي 
يشهدوا له عند احلاكم ، وأما املختلس  على يديه ، وُيلِّّصوا حقَّ املظلوم ، أو يأخذ املال جهرة مبرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا

فإنه إمنا يأخذ املال على حني غفلٍة من مالكه وغريه ، فال ُيلو من نوع تفريٍط ميكن به املختلس من اختالسه ، وإال فمع كمال التحفظ 
 ن أشبه .والتيقظ ال ميكنه االختالس ، فليس كالسارق ، بل هو باخلائ

وأيضاً : فاملختلس إمنا يأخذ املال من غري حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك وُيتلس متاعك يف حال ختلِّّيك عنه وغفلتك عن حفظه ، 
 وهذا ميكن االحرتاز منه غالباً ، فهو كاملنتهب ؛ وأما الغاصب فاألمر فيه ظاهر ، وهو أوىل بعدم القطع من املنتهب ، ولكن يسوغ كف

 عدوان هؤالء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ املال . ) إعالم املوقعني ( .
 2فائدة : 

 هل يقطع من سرق من بيت املال ؟
: ال قطع على من سرق من بيت املال إذا كان مسلماً ، ويروى ذلك عن عمر وعلي ـ رضي هللا عنهما ـ وبه قال الشعيب ،  قال ابن قدامة

 واحلكم ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . والنخعي ،
 اهـ. الكتاب...وقال َحاد ومالك وابن املنذر: يقطع، لظاهر  

 وقد انتصر ابن حزم يف احمللى ملذهب مالك يف القطع .
أال يكون  والسبب يف عدم قطع السارق من املال العام عند اجلمهور هو شبهة امللك ، واحلدود تدرأ بالشبهات ، وقد اشرتطوا يف القطع 

 للسارق يف املسروق ملك وال تأويل امللك أو شبهته .
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قطع جاحد العارية ( .
ُ
 ي
ْ
 ) لِن

 أي : أن جاحد العارية تقطع يده .
 وهذا مذهب احلنابلة ، واختاره ابن حزم ، وابن القيم .

ِّّ  يفِّ  َسرََقتْ  أَنَّ قـُرَْيًشا َأمَهَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَةِّ الَّيتِّ  . )َعْن َعائَِّشَة  َا أَْهَلَك الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلُِّكْم :  .. احلديث فقال .  َعْهدِّ النَّيبِّ أَمَّا بـَْعُد فَإِّمنَّ
ى بِّ  يّنِّ أَنَـُّهْم َكانُوا إَِّذا َسَرَق فِّيهُِّم الشَّرِّيُف تـَرَُكوُه َوإَِّذا َسَرَق فِّيهُِّم الضَّعِّيُف أَقَاُموا َعَلْيهِّ احلَْدَّ َوإِّ  َيدِّهِّ َلْو َأنَّ فَاطَِّمَة بِّْنَت حُمَمٍَّد َسَرَقْت َوالَّذِّى نـَْفسِّ

 ( متفق عليه . َسَرَقْت فـَُقطَِّعْت يَُدَها مُثَّ أََمَر بِّتِّْلَك اْلَمْرأَةِّ الَّيتِّ «. َلَقطَْعُت يََدَها 
ُّ  جاء عند مسلم  َقْطعِّ يَدَِّها ( .بِّ  ) َكاَنتِّ اْمَرأٌَة َتْسَتعِّرُي اْلَمَتاَع، َوجَتَْحُدُه، فََأَمَر اْلنَّيبِّ

 وهي صرحية يف أن جاحد العارية جيب عليه القطع .
 أن جاحد العارية ال قطع عليه . إىلوذهب بعض العلماء : 

 وهذا مذهب مجهور العلماء : املالكية ، واحلنفية ، والشافعية ، واختاره ابن قدامة .
 هب وال ُتلس قطع ( رواه أبو داود .) ليس على خائن وال منت حلديث جابر قال : قال رسول هللا  -أ

 وجاحد العارية خائن لألمانة فال قطع عليه .
 أن شرط السرقة األخذ من احلرز وهتكه ، وليس يف جحد العارية هتك حلرز فال قطع عليه .-ب
ئن ألمانته ، والقطع واجب أن جاحد العارية غري السارق يف املعَّن ، ألن السارق يأخذ املال خفية ِبالف اجلاحد ، فإنه مؤمتن خا-ج

 على السارق ال على اجلاحد .
يُح  قال ابن قدامة : لَِّقْولِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ   -إْن َشاَء اَّللَُّ تـََعاىَل  -َوَعْنُه : اَل َقْطَع َعَلْيهِّ ، َوُهَو قـَْوُل اخلَِّرقِّيِّّ ... ، َوَسائِّرِّ اْلُفَقَهاءِّ . َوُهَو الصَّحِّ

 َا ُهَو َخائٌِّن ، َفَأْشَبَه َجا) اَل َقْطَع َعَلى ا ُر َسارٍِّق ، َوإِّمنَّ ُد َغيـْ َب َقْطُع السَّارِّقِّ ، َواجْلَاحِّ َد اْلَودِّيعة .  ) املغِن ( .خْلَائِّنِّ ( ، َوألَِّنَّ اْلَواجِّ  حِّ
 وأجابوا على رواية : ) كانت تستعري املتاع فتجحده ( بأجوبة :

 ارية ، وإمنا قطعت لكوهنا قد سرقت ، ويدل على ذلك أمران :أن هذه املرأة مل تقطع جلحدها الع أوال  :
 ) أن قريشاً أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت ... ( .الروايات األخرى  -أ

ن قبلكم أهنم كانوا إذا سرق إمنا أهلك من كا)  أن الروايات يف قصة املخزومية قد عللت سبب قطعها بالسرقة ، فقد قال -ب
 لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها ( ، فهذا دليل على أن قطعها كان لسرقتها . ... وقال :فيهم

 أن الرواية اليت فيها استعارهتا للمتاع ، وجحدها له ، هذا ألهنا كانت معروفة هبذه الصفة فسميت هبا يف هذه الرواية . ثانيا  :
العارية من أوجه : أحدها : قوله يف آخر احلديث اليت ذكرت فيه يرتجح أن يدها قطعت على السرقة ال ألجل جحد  قال القرطيب :

العارية : ) لوال أن فاطمة سرقت ( فإن فيه داللة قاطعة على أن املرأة قطعت يف السرقة ، إذ لو كان قطعها ألجل اجلحد لكان ذكر 
 . قال : لو أن فاطمة جحدت العاريةالسرقة الغياً ، ول

َْحدَِّها ، َأاَل تـََرى قـَْوَلُه : ) إَذا َواْلَمرْ  وقال ابن قدامة : َا ُقطَِّعْت لَِّسرِّقَتَِّها ، اَل جبِّ َسَرَق فِّيهِّْم الشَّرِّيُف تـَرَُكوُه ، أَُة الَّيتِّ َكاَنْت َتْسَتعِّرُي اْلَمَتاَع إمنَّ
ي بَِّيدِّهِّ لَ  ْو َكاَنْت فَاطَِّمة بِّْنت حُمَمٍَّد ، َلَقطَْعت يََدَها ( ، َويفِّ بـَْعضِّ أَْلَفاظِّ رَِّوايَةِّ َوإَِّذا َسَرَق فِّيهِّْم الضَّعِّيُف َقطَُعوُه ( ، َوقـَْوَلُه : ) َواَلَّذِّي نـَْفسِّ

 َة . ) املغِن ( .َهذِّهِّ اْلقِّصَّةِّ َعْن َعائَِّشَة ، أَنَّ قـَُرْيًشا َأمَهَُّهْم َشْأُن اْلَمْخُزومِّيَّةِّ الَّيتِّ َسرََقْت ، َوذََكَرْت اْلقِّصَّ 
َا ذُكَِّرْت اْلَعارِّيَة تَـ أَنَـَّها ُقطَِّعْت بِّالسَّرَِّقةِّ اْلُعَلَماء : اْلُمرَاد  قَالَ  وقال النووي : ، اَل أَنَـَّها َسَبب اْلَقْطع . َوَقْد ذََكَر ُمْسلِّم ْعرِّيًفا هَلَا َوَوْصًفا هَلَا، َوإِّمنَّ

لَِّك مَجًْعا بـَنْي الرَِّوايَات، فَإِّنَـَّها ، فـََيتَـَعنيَّ ََحْل َهذِّهِّ الرَِّوايَة َعَلى ذَ بَِّسَببِّ السَّرَِّقة َوُقطَِّعتْ  َهَذا احلَْدِّيث يفِّ َسائِّر الطُُّرق اْلُمَصرَِّحة بِّأَنَـَّها َسَرَقتْ 
َدة يَّة َواحِّ َُُ َقضِّ َا ، َوالالَِّفة جلََِّماهِّري الرَُّواة، َمَع َأنَّ مَجَاَعة مِّْن اأْلَئِّمَّة قَاُلوا : َهذِّهِّ الرَِّوايَة َشاذَّة : فَإِّنَـَّها  َا . قَاَل اْلُعَلَماء : َوإِّمنَّ شَّاذَّة اَل يـُْعَمل هبِّ

َها عِّْند الرَّاوِّي ذِّْكر سَّرَِّقة يفِّ َهذِّهِّ الرَِّوايَةملَْ يَْذُكر ال نـْ َنَّ اْلَمْقُصود مِّ ْخَبار َعْن السَّرَِّقة . قَاَل مَجَاهِّري اْلُعَلَماء َمْنع الشََّفاَعة يفِّ احلُُْدود؛ ألِّ ، اَل اإْلِّ
 ، َوقَاَل َأَْحَد َوإِّْسَحاق : جيِّب اْلَقْطع يفِّ َذلَِّك .احلَْدِّيث بَِّنْحوِّ َما ذََكْرته، َوتََأوَُّلوا َهَذا ع َعَلى َمْن َجَحَد اْلَعارِّيَةَقَهاء اأْلَْمَصار : اَل َقطْ َوفُـ 
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دِّ اْلَعارِّيَّةِّ ، َوبِّهِّ قَاَل أَبُو َحنِّيَفَة َوَمالٌِّك ( َوَذَهَب مُجُْهوُر اْلُعَلَماءِّ مِّْن السََّلفِّ َواخْلََلفِّ  طرح التثريبوجاء يف )  إىَل أَنَُّه اَل َقْطَع َعَلى َجاحِّ
 َوالشَّافِّعِّيُّ َوُهَو إْحَدى الرَِّوايـَتَـنْيِّ َعْن َأَْحَدَ 

 َوَأَجابُوا َعْن َهَذا احلَْدِّيثِّ بَِّأْجوِّبٍَة :
َا ، َحَكاُه النـََّووِّيُّ َعْن مَجَاَعٍة مِّْن اْلعُ أَنَّ َهذِّهِّ الرَِّوايََة َشاذٌَّة ، فَإِّ  َأَحُدَها :  َالَِّفٌة جلََِّماهِّريِّ الرَُّواةِّ ، َوالشَّاذَُّة اَل يـُْعَمُل هبِّ ُُ  َلَماءِّ .نَـَّها 

ُّ : َمْن َرَوى أَنَـَّها َسَرَقْت َأْكثـَُر َوَأْشَهُر مِّْن رَِّوايَةِّ أَنَـَّها َكا َنْت جَتَْحُد اْلَمَتاَع ، َوانـَْفَرَد َمْعَمٌر بِّذِّْكرِّ اجلَْْحدِّ َوْحَدُه مِّْن بـَنْيِّ َوقَاَل أَبُو اْلَعبَّاسِّ اْلُقْرُطيبِّ
 اَل يـُْعَتدُّ حبِِّّْفظِّهِّ ... اأْلَئِّمَّةِّ احْلُفَّاظِّ ، َوَقْد تَابـََعُه َعَلى َذلَِّك َمنْ 

َا َكاَن بِّالسَّرَِّقةِّ ، َوإِّمنََّ  اجْلََواُب الثَّاين : َنَـَّها َسَبُب اْلَقْطعِّ . َوبَِّذلَِّك حَيُْصُل اجلَْْمُع بـَنْيَ أَنَّ َقْطَعها إمنَّ  ا ذُكَِّرْت اْلَعارِّيَُّة تـَْعرِّيًفا هَلَا ، َوَوْصًفا ؛ اَل ألِّ
َدة . يٌَّة َواحِّ  الرَِّوايـَتَـنْيِّ ؛ فَإِّنَـَّها َقضِّ

َا مَلْ يَْذكُ َوَهَذا اجلََْواُب ُهَو الَّذِّي اْعَتَمَدُه َأْكثـَُر النَّاسِّ ، َوَحَكاُه اْلمَ  ْر ازِّرِّيُّ َعْن أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ، َوالنـََّووِّيِّّ َعْن اْلُعَلَماءِّ ، مُثَّ قَاَل : قَاَل اْلُعَلَماُء : َوإِّمنَّ
َها عِّْنَد الرَّاوِّي ذِّْكُر َمْنعِّ الشََّفاَعةِّ يفِّ احلُُْدودِّ  نـْ َنَّ اْلَمْقُصوَد مِّ ْخَبارِّ َعنْ  ، السَّرَِّقَة يفِّ َهذِّهِّ الرَِّوايَةِّ ؛ ألِّ  .السَّرَِّقةِّ  اَل اإْلِّ

 القول الثاين .والراجح 
 ) وكون املسروق نصابًا ( .

 : أن يكون املسروق نصاباً . هذا الشرط الثاين من شروط القطع
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

َذِّهِّ  قال النووي : يَحة . َوقَاَل مَجَاهِّري اْلُعَلَماء : َواَل تـُْقَطع إِّالَّ يفِّ نَِّصاب هلِّ  اأْلََحادِّيث الصَّحِّ
 وقد ذهب بعض العلماء إىل أنه ال يشرتط النصاب ، بل تقطع اليد يف القليل والكثري .

ْصَحابَنا، َوَحَكاُه فِّعِّّي مِّْن أَ : ... فـََقاَل أَْهل الظَّاهِّر: اَل ُيْشتَـَرط نَِّصاب بَْل َويـُْقَطع يفِّ اْلَقلِّيل َواْلَكثِّري، َوبِّهِّ قَاَل اِّْبن بِّْنت الشَّا قال النووي
ارِّق َوالسَّارَِّقة فَاْقَطُعوا أَْيدِّيهَما ( وملَْ َُيُصُّوا اْلَقاضِّي عَِّياض َعْن احلََْسن اْلَبْصرِّّي َواخْلََوارِّج َوأَْهل الظَّاهِّر ، َواْحَتجُّوا بُِّعُمومِّ قـَْوله تـََعاىَل ) َوالسَّ 

 اآْليَة . ) نووي ( .
 .لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ... ( )  لسابقواستدلوا باحلديث ا

 والراجح مذهب اجلمهور .
 1 فائدة :

 والنصاب ربع دينار ، فال قطع بسرقة ما دون ذلك .
َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  ُ َعنـْ َي َاَّللَّ َفَصاعًِّدا ( ُمتَـَّفٌق َعَلْيهِّ. َواللَّْفُظ لُِّمْسلِّمٍ  . َوَلْفُظ ) اَل تـُْقَطُع يَُد َسارٍِّق إِّالَّ يفِّ رُبُعِّ دِّيَناٍر  َعْن َعائَِّشَة َرضِّ
: ) تـُْقَطُع اَْلَيُد يفِّ رُبُعِّ دِّيَناٍر َفَصاعًِّدا ( .  اَْلُبَخارِّيِّّ

ََْحََد ) اِّْقطَُعوا يفِّ رُبُعِّ دِّيَناٍر، َواَل تـَْقطَُعوا فِّيَما ُهَو أَْدىَن مِّْن َذلَِّك ( .  َويفِّ رَِّوايٍَة ألِّ
ُهَما ) َأنَّ النَّيبِّ وَ   ُ َعنـْ َي اَّللَّ  ه .َقَطَع يفِّ جمٍَِّن، مَثَُنُه َثاَلثَُة َدرَاهَِّم ( ُمتـََّفٌق َعَليْ   َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َرضِّ

َثاَلثَة َدرَاهِّم أَْو أََقّل أَْو َأْكثَر ، َواَل فـََقاَل الشَّافِّعِّّي النَِّّصاب رُْبع دِّيَنار َذَهًبا ، أَْو َما قِّيَمته رُْبع دِّيَنار ، َسَواء َكاَنْت قِّيَمته  قال النووي :
ْنُه .  يـُْقَطع يفِّ أََقّل مِّ

ََذا قَاَل َكثِّريُوَن أَْو اأْلَْكثـَُروَن .   َوهبِّ
 أَْيًضا َعْن َداُوَد . َوُهَو قـَْول َعائَِّشة َوُعَمر ْبن َعْبد اْلَعزِّيز َواأْلَْوزَاعِّيِّّ َواللَّْيث َوَأيبِّ ثـَْور َوإِّْسَحاق َوَغرْيهْم ، َوُروِّيَ  
ا ، َواَل تـُْقَطع فِّيَما ُدون َذلَِّك ، َوقَاَل َوقَاَل َمالِّك َوَأَْحَد َوإِّْسَحاق يفِّ رَِّوايَة : تـُْقَطع يفِّ رُْبع دِّيَنار أَْو َثاَلثَة َدرَاهِّم أَْو َما قِّيَمته َأَحدمهَ  

َلى ُرَمَة َواْبن َأيبِّ لَيـْ طَّاب . ُسَلْيَمان ْبن َيَسار َواْبن ُشبـْ  َواحلََْسن يفِّ رَِّوايَة َعْنُه : اَل تـُْقَطع إِّالَّ يفِّ ََخَْسة َدرَاهِّم ، َوُهَو َمْروِّّي َعْن ُعَمر ْبن اخلَْ
 َوقَاَل أَبُو َحنِّيَفة َوَأْصَحابه : اَل تـُْقَطع إِّالَّ يفِّ َعَشَرة َدرَاهِّم أَْو َما قِّيَمته َذلَِّك .
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ي َعْن بـَْعض الصَّ    َحابَة أَنَّ النَِّّصاب أَْربـََعة َدرَاهِّم .َوَحَكى اْلَقاضِّ
ّ أَنَُّه دِّْرَهم .   َوَعْن ُعْثَمان اْلَبيتِّّ

 َوَعْن احلََْسن أَنَُّه دِّْرمَهَانِّ .
 َوَعْن النََّخعِّيِّّ أَنَُّه أَْربـَُعوَن دِّْرمَهًا أَْو أَْربـََعة َدنَانِّري . 

يح َما قَاَلُه الشَّافِّعِّّي وَ  مث قال :  ُمَوافُِّقوُه .َوالصَّحِّ
  ّ َنَّ النَّيبِّ َاَلَفتَها َصرََّح بِّبَـَيانِّ النَِّّصاب يفِّ َهذِّهِّ اأْلََحادِّيث مِّْن َلْفظه َوأَنَُّه رُْبع دِّيَنار ، َوأَمَّا بَاقِّي التَـّْقدِّيرَات َفمَ  ألِّ ُُ ْرُدوَدة اَل َأْصل هَلَا َمَع 

 لَِّصرِّيحِّ َهذِّهِّ اأْلََحادِّيث .
يَّة َعنْي اَل ُعُموم ، َوهَِّي َكاَن رُْبع دِّيَنار َفَصاعًِّدا  ( َفَمْحُمولَة َعَلى أَنَّ َهَذا اْلَقْدررَاهِّمَقَطَع َسارِّقًا يفِّ جمَِّّن قِّيَمته َثاَلثَة دَ ) أَنَُّه َوأَمَّا رَِّوايَة   َقضِّ

مَلْ َذا الرَِّوايَة اأْلُْخَرى: )، وَكَ َلْفظه ، َبْل جيِّب ََحْلَها َعَلى ُمَوافـََقةاْلُمْحَتَمَلةذِّهِّ الرَِّوايَة يفِّ حَتْدِّيد النَِّّصاب هلَِّ  ، َفاَل جَيُوز تـَْرك َصرِّيح َلْفظه هَلَا
 )نووي( . ق َصرِّيح تـَْقدِّيره ــــــَذا التَّْأوِّيل لِّيُـَوافِّ ـــــــ، َواَل بُّد مِّْن هَ ع دِّيَنارـــــــ( حَمُْموَلة َعَلى أَنَُّه َكاَن رُبْ يفِّ أََقّل مِّْن مَثَن اْلمَِّجنّ يـَْقَطع يَد السَّارِّق 

 2فائدة : 
 استدل بعض الفقهاء من أهل الظاهر إىل أنه مىت سرق السارق شيًئا قطعت يده به، سواء كان قليالً  أو كثريًا .

 لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ... ( .حبديث )
 اختلف العلماء يف معَّن احلديث :وقد 

 اد هبا بيضة احلديد ، وحبل السفينة ، وكل واحد منهما يســــاوي أكثر من ربع دينار ، وأنكره احملققون وضعفوه .املر  قال ُجاعة :
 : املراد التنبيه على عظم ما خسر ، وهي يده يف مقابلة حقري من املال وهو ربع دينار ، فإنه يشارك البيضة واحلبل يف احلقارة .وقيل 

 س احلبل .أراد جنس البيض وجن وقيل :
 إنه إذا سرق البيضة فلم تقطع جره ذلك إىل سرقة ما هو أكثر منها فقطع ، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه . وقيل :

َر ، َوهَِّي يَده يفِّ ُمَقابـََلة َحقِّري مِّْن اْلَمال َوُهَو رُْبع قال النووي : دِّيَنار ، فَإِّنَُّه ُيَشارِّك اْلبَـْيَضة  َوالصََّواب أَنَّ اْلُمرَاد التـَّْنبِّيه َعَلى َعظِّيم َما َخسِّ
ْنس احْلَْبل، أَْو أَرَاَد احْلَْبل يفِّ احلََْقاَرةوَ  ْنس اْلبَـْيض َوجِّ َها فـَُقطِّعَ ، أَْو أَنَُّه إَِّذا َسَرَق اْلبَـْيَضة فـََلْم يـُْقَطع َجرَُّه َذلَِّك إِّىَل َسرَِّقة مَ جِّ نـْ ، ا ُهَو َأْكثَر مِّ

َياسَ ة هَِّي َسَبب َقْطعهة اْلبَـْيضَ َفَكاَنْت َسرِّقَ  ، َوقِّيَل : ة اَل َقْطًعا َجائِّزًا َشْرًعا، أَْو أَنَّ اْلُمرَاد بِّهِّ َقْد َيْسرِّق اْلبَـْيَضة أَْو احْلَْبل فـَيَـْقطَعُه بـَْعض اْلُواَلة سِّ
 ّ ُ أَْعَلم .قَاَل َهَذا عِّْند نـُُزول آيَة السَّرَِّقة جُمَْمَلة مِّْن َغرْي بـََيان نَِّصاب إِّنَّ النَّيبِّ  ) نووي ( .  ، فـََقاَلُه َعَلى ظَاهِّر اللَّْفظ؛ َواَّللَّ

( تقطع يده، ويسرق احلبل فتقطع يدهَيْسرُق البيضة فبه الظاهرية من حديث أيب هريرة ): وقد أجاب اجلمهور عما متسك  وقال ابن كثري
 بأجوبة:
 يان التاريخ.أنه منسوخ حبديث عائشة ، ويف هذا نظر؛ ألنه ال بد من ب أحدها:
 أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن، قاله األعمش فيما حكاه البخاري وغريه عنه. والثاين:

 أن هذا وسيلة إىل التدرج يف السرقة من القليل إىل الكثري الذي تقطع فيه يده . والثالث:
نوا يقطعون يف القليل والكثري، فلعن السارق الذي وحيتمل أن يكون هذا خرج ُرج اإلخبار عما كان األمر عليه يف اجلاهلية، حيث كا 

 يبذل يده الثمينة يف األشياء املهينة.     ) تفسري ابن كثري ( .
 من غريِ حرز  فل قطع ( .

َ
ه من حرز ، فلو قطع

َ
 ) وأخرج

 : أن تكون السرقة من حرز . هذا الشرط الثالث من شروط القطع
 وهذا قول مجاهري العلماء

ْنُه . قال ابن قدامة ْرٍز ، َوُُيْرَِّجُه مِّ  : الشَّْرُط الرَّابُِّع : أَْن َيْسرَِّق مِّْن حِّ
 َوَهَذا قـَْوُل َأْكثَرِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ .
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 ِّّ ، َوَعْمرِّو بْ ، َأيبِّ اأْلَْسَودِّ الدَُّؤِلِِّّّ ، وَ َوَهَذا َمْذَهُب َعطَاٍء، َوالشَّْعيبِّ ، َوَمالٍِّك، َوالشَّافِّعِّيِّّ  ،نِّ دِّيَناٍر، َوالثَـّْورِّيِّّ َوُعَمَر ْبنِّ َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ، َوالزُّْهرِّيِّّ
 َوَأْصَحابِّ الرَّْأيِّ .

ُهَما، َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ، فـََقاَل: َمْن َأَصاَب بِّفِّيهِّ مِّنْ ) َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ َرضِّ ذِّي َحاَجٍة،  أَنَُّه ُسئَِّل َعنِّ الثََّمرِّ اْلُمَعلَّقِّ
ْنُه، فـََعَلْيهِّ اْلَغرَاَمُة َواْلُعُقوبَُة، َومَ  َنًة، َفاَل َشْيَء َعَلْيهِّ، َوَمْن َخرََج بَِّشْيٍء مِّ ٍذ ُخبـْ َر ُمتَّخِّ ْنُه بـَْعَد أَْن يـُْؤوِّيَُه اجْلَرِّيُن، فـَبَـَلَغ مَثََن َغيـْ ْن َخرََج بَِّشْيٍء مِّ

 ُه أَبُو َداُوَد َوالنََّسائِّيُّ، َوَصحََّحُه احْلَاكُِّم .( َأْخَرجَ اْلمَِّجنِّ فـََعَلْيهِّ اْلَقْطعُ 
بني من أخذ من التمر وهو على الشجر ومن أخذ منه بعد نقله إىل اجلرين ، فاألول ال قطع عليه ، وإمنا يعزر ، والثاين  ففرَّق الرسول 

 خذه من احلرز .عليه القطع ، والفرق بينهما : أن األول أخذ التمر من غري حرز ، والثاين أ
: هذا احلديث أصل عند مجهور أهل العلم يف مراعاة احلرز واعتباره يف القطع ...قال أبو عبيد : الثمر املعلق هو الذي  قال ابن عبد الرب

 يف رؤوس النخل مل جُيَْذ ومل حيرز يف اجلرين " انتهى .  ) التمهيد ( .
َاط احلِّ  وقال الصنعاين ْنُه اِّْشرتِّ َذ مِّ  ) بـَْعد أَْن يَْأوِّيه اجلَْرِّين ( . ْرز يفِّ ُوُجوب اْلَقْطع ؛ لَِّقْولِّهِّ : ُأخِّ

موم السَّارق من سرق تنبيه : آيُة السَّرقة وردت عامة مطلقة ، لكنها ُصَّصة مقيَّدة عند كافة العلماء ؛ إذ قد خرج من ع وقال القرطيب :
من غري حرز باإلمجاع، إال ما شذَّ فيه احلسن، وأهل   قطع على من سرق شيًئا، فال ذلك . وتقيَّدت باشرتاط احلِّرز، وغريأقل من نصاب

 ، فلم يشرتطوا احلِّرز .    ) املفهم ( .الظاهر
ْرٍز . فََأمَّا اْلَماُل الضَّائُِّع مِّْن َصا وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية بِّهِّ َوالثََّمُر الَّذِّي َيُكوُن : َواَل َيُكوُن السَّارُِّق َسارِّقًا َحىتَّ يَْأُخَذ اْلَماَل مِّْن حِّ حِّ

َيُة الَّيتِّ اَل رَاعَِّي عِّْنَدَها َوحَنُْو َذلَِّك ، َفاَل َقْطَع فِّ  ُذ َوُيَضاَعُف َعَلْيهِّ اْلُغْرُم ، َكَما يفِّ الشََّجرِّ يفِّ الصَّْحرَاءِّ بِّاَل َحائٍِّط ، َواْلَماشِّ يهِّ ، َلكِّْن يـَُعزَُّر اآْلخِّ
 نتهىَجاَء بِّهِّ احلَْدِّيُث " ا

 ) وحِرز كل مال : ما حفظ فيه عادة ( .
وُيتلف باختالف األموال والبلدان وعدل السلطان وجوره ، فحرز النقود غري حرز املاشية،  ،حرز كل شيء ما حفظ فيه عادة  أي : أن

 وكذا حرز األطعمة واألمتعة وغريها.
 ) وانتفاء الشبهة : فل قطع يف بسرقته من مال فروعه وأصوله ( . 

 انتفاء الشبهة .:  من شروط القطع رابعهذا الشرط ال
 .والشبهة : هي كل ما ميكن أن يكون عذراً للسارق يف األخذ 

 فلو سرق االبن من مال أبيه فال قطع ، لوجود شبهة إنفاق، ألن نفقة كل واحد منهما جتب يف مال اآلخر.
 ة التملك والتبسط به .ولو سرق األب من مال ابنه فال قطع ، لوجود شبهة ، وهي شبه

 فاألصول والفروع ال يقطع بعضهم بالسرقة من مال بعض .
 : إىل أن كل قريب سرق من قريبه يقطع، إال األب إذا سرق من مال ولده فال يقطع. وذهب بعض العلماء

 لعموم األدلة الدالة على وجوب القطع ، واستثِن األب حلديث ) أنت ومالك ألبيك ( .
 افعي .وهذا مذهب الش

 : أن من وجبت نفقته مل يقطع بالسرقة منه وإال قطع . وذهب بعض العلماء
 وهذا القول فيه قوة وكذلك الذي قبله .

 ) وزوجته ( .
 أي : ال يقطع أحد الزوجني بسرقته من مال اآلخر .

 ألن كل منهما يرث صاحبه بغري حجب ، ويتبسط يف مال اآلخر عادة ، فأشبه الوالد والولد .
 يقطع لعموم اآلية . يل :وق
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 يقطع الزوج وال تقطع الزوجة ، ألن هلا النفقة يف مال زوجها . وقيل :
 حمرتمًا ) ومَها : 

ً
 ( .أن يِون املسروق ماال

 أن يكون املسروق ماالً حمرتماً .:  من شروط القطعامس هذا الشرط اخل
 . املال احملرتم : مثل الثياب والطعام والدراهم والكتب وغريها
 فال قطع يف سرقة آلة هلو كاملزمار والعود والربابة لتحرميها .

 ) فمىت توفرت الشروط قطعت يده اليمىن من مفصل الِ  
ْ
سِمت

ُ
 ( .وح

 أي : مىت توفرت الشروط السابقة فإن الواجب قطع يده اليمَّن من مفصل الكف .
 لقوله تعاىل ) فاقطعوا أيهما ( .
 : فاقطعوا أمياهنما . وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ

 : وهي قراءة شاذة ، وإن كان احلكم عند مجيع العلماء موافقاً هلا ، ال هبا ، بل هو مستفاد من دليل آخر . قال ابن كثري
ْنُه ، يَُدُه اْلُيْمََّن  وقال ابن قدامة : اَلَف بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ يفِّ أَنَّ السَّارَِّق أَوَُّل َما يـُْقَطُع مِّ  ، مِّْن َمْفصِّلِّ اْلَكفِّّ ، َوُهَو اْلُكوُع . اَل خِّ

 رٌي .َويفِّ قِّرَاَءةِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعود ) فَاْقَطُعوا أمَْيَانـَُهَما ( َوَهَذا إْن َكاَن قِّرَاَءًة َوإِّالَّ فـَُهَو تـَْفسِّ 
ُهَما  َي اَّللَُّ َعنـْ دِّيقِّ َوُعَمَر َرضِّ َالَِّف هَلَُما يفِّ َوَقْد ُروَِّي َعْن َأيبِّ َبْكٍر الصِّّ ُُ ، أَنَـُّهَما قَااَل : إَذا َسَرَق السَّارُِّق ، فَاْقطَُعوا ميِّيَنُه مِّْن اْلُكوعِّ . َواَل 

َنَـَّها آَلُة السَّرَِّقةِّ، فـََنا َا أَْردََع؛ َوألِّ َا أَقْـَوى، َفَكاَنْت اْلبَِّدايَُة هبِّ  إِّْعَدامِّ آلَتَِّها . ) املغِن ( َسَب ُعُقوبـََتُه بِّ الصََّحابَةِّ؛ َوألَِّنَّ اْلَبْطَش هبِّ
 : ال خالف يف أن اليمَّن هي اليت تقطع أوالً . قال القرطيب

( أي : دون الذراع ، وإمنا وجب قطعها من هنا ال إىل املرفق ، ألن هللا أطلق ومل يقيد ، واليد عند اإلطالق حتمل  من مفصل الكفقوله )
 على الكف .

دم أي قطعه ، وذلك بأن يفلى زيت أو دهن مث تغمس فيه وهو يغلي ، فإذا غمست فيه وهو يغلي أي : حسم ال ( وُحِسمتْ قوله ) 
 تسددت أفواه العروق .

 وإمنا وجب حسمها : ألهنا لو تركت لنزف الدم ومات .
ْنُه قـَْولُُه  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َْعََّن اْلَقْطعِّ ، َومِّ َقطَِّع  احلَْْسُم يفِّ اللَُّغةِّ : يَْأيتِّ مبِّ ُموُه َأيِّ اْكُووُه لِّيَـنـْ يفِّ َشْأنِّ السَّارِّقِّ : اْقَطُعوُه مُثَّ اْحسِّ

يل َدُمُه . ُم ، َوَحَسَم اْلعِّْرَق : َقطََعُه ، مُثَّ َكَواُه لَِّئالَّ َيسِّ  الدَّ
َْعََّن اْلَمْنعِّ   . َويَْأيتِّ احلَْْسُم أَْيًضا مبِّ

َدِّيَدةٍ َوُهَو يفِّ االِّْصطِّاَلحِّ : أَْن يـَْغمَِّس َموْ  َع اْلَقْطعِّ مِّْن يٍَد أَْو رِّْجٍل يفِّ السَّرَِّقةِّ َوحَنْوَِّها يفِّ َزْيٍت أَْو ُدْهٍن َمْغلِّيٍّ ، أَوِّ اْلَكيُّ حبِّ حُمَْماٍة لِّتَـْنَسدَّ  ضِّ
 .   ) املوسوعة ( . أَفْـَواُه اْلُعُروقِّ َويـَنـَْقطَِّع الدَّمُ 

 م ( .) ويسن تعليقها يف عَقه ثلثة أيام إن رآه الما
 ُيَسنُّ تـَْعلِّيُق اْلَيدِّ يفِّ ُعُنقِّهِّ .أي : 

 َّ َا فـَُعلَِّّقْت يفِّ ُعُنقِّهِّ ( َرَواُه أَبُو َداُود َواْبُن َماَجْه . لَِّما َرَوى َفَضاَلُة ْبُن ُعبَـْيٍد . ) أَنَّ النَّيبِّ َ بَِّسارٍِّق ، فـَُقطَِّعْت يَُدُه ، مُثَّ أََمَر هبِّ  ُأيتِّ
 .  َوفـََعَل َذلَِّك َعلِّيٌّ 

 َوألَِّنَّ فِّيهِّ َرْدًعا َوَزْجرًا .    ) املغِن ( . 
 لكن احلديث ضعيف ال يصح .

َدِّيثِّهِّ " .  وقال النسائي عقب روايته هلذا احلديث : " احلَْجَّاُج ْبُن أَْرطَاَة َضعِّيٌف ، َواَل حُيَْتجُّ حبِّ
 وكذلك ضعفه األلباين .

 .لكن ثبت هذا من فعل علي 
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مِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرََّْحَنِّ، َعْن أَبِّيهِّ ) أَنَّ َعلِّيًّا  َقَطَع يََد َرُجٍل ، مُثَّ َعلََّقَها فروى ابن أيب ش   يفِّ ُعُنقِّه ( .يبة  بسند صحيح َعنِّ اْلَقاسِّ
 فذهب طائفة من أهل العلم إىل استحباب تعليق يد السارق املقطوعة يف عنقه ؛ ردعا ألمثاله ، وقيد بعضهم ذلك مبا إذا رأى 

 إلمام املصلحة فيه .ا
تـَْعلِّيُق اْلَيدِّ اْلَمْقطُوَعةِّ يفِّ ُعُنقِّ السَّارِّقِّ ، َرْدًعا لِّلنَّاسِّ ، اْستَِّناًدا إِّىَل َما  -عِّْنَد الشَّافِّعِّيَّةِّ َواحْلََنابَِّلةِّ  -( َويَُسنُّ املوسوعة الفقهية  جاء يف )

 َّ َ بَِّسارٍِّق فـَُقطِّعَ  ُروَِّي مِّْن أَنَّ النَّيبِّ َة التـَّْعلِّيقِّ بَِّساَعٍة َواحِّ ُأيتِّ َا فـَُعلَِّّقْت يفِّ ُعُنقِّهِّ ، َوَقْد َحدََّد الشَّافِّعِّيَُّة ُمدَّ َدٍة ، أَمَّا احْلََنابَِّلُة ْت يَُدُه ، مُثَّ أََمَر هبِّ
َة التـَّْعلِّيق .  فـََلْم حُيَدُِّدوا ُمدَّ

َرُك اأْلْمُر لِّإلَمامِّ ، إِّْن رََأى فِّيهِّ َمْصَلَحًة فـََعَلُه ، َوإِّالَّ َفاَل ، وملَْ يَْذُكرِّ اْلَمالِّكِّيَّ َوَذَهَب احْلََنفِّيَُّة إِّىَل أَنَّ تـَْعلِّيَق اْلَيدِّ اَل يُ  ُة َشْيًئا َعْن َسنُّ ، بَل يـُتـْ
 تـَْعلِّيقِّ اْلَيدِّ " انتهى .

 رجله اليسرى من مفصل الِعب ( .
ْ
طعت

ُ
 ق
َ
 عاد
ْ
 ) فإن

  قطعت قدمه اليسرى .أي : إن عاد للسرقة بعد قطع يده اليمَّن
 : َوإَِّذا َسَرَق ثَانًِّيا ، ُقطَِّعْت رِّْجُلُه اْلُيْسَرى . قال ابن قدامة

َنَـَّهاَوبَِّذلَِّك قَاَل اجلََْماَعُة إالَّ َعطَاًء ، ُحكَِّي َعْنُه أَنَُّه تـُْقَطُع يَُدُه اْلُيْسَرى ؛ لَِّقْولِّهِّ ُسْبَحانَُه ) فَا آَلُة السَّرَِّقةِّ َواْلَبْطشِّ ،  ْقطَُعوا أَْيدِّيـَُهَما ( َوألِّ
 َفَكاَنْت اْلُعُقوبَُة بَِّقْطعَِّها أَْوىَل ، َوُروَِّي َذلَِّك َعْن رَبِّيَعَة ، َوَداُود .

 نَي ، َوَمْن بـَْعَدُهْم .لتَّابِّعِّ َوَهَذا ُشُذوٌذ ، ُُيَالُِّف قـَْوَل مَجَاَعةِّ فـَُقَهاءِّ اأْلَْمَصارِّ مِّْن أَْهلِّ اْلفِّْقهِّ َواأْلَثَرِّ ، مِّْن الصََّحابَةِّ َوا
َا ، وَ  َقى َلُه يٌَد يَْأُكُل هبِّ َفَعَة اجلِّْنسِّ ، َفاَل تـَبـْ اَل يـَتَـَوضَُّأ ، َواَل َيْسَتطِّيُب ، َواَل يَْدَفُع َعْن مث قال ابن قدامة : ... َوألَِّنَّ َقْطَع يََدْيهِّ يـَُفوُِّت َمنـْ

رُي َكاهْلَالِّكِّ ، َفَكاَن َقطْ  هِّ ، فـََيصِّ  ُع الرِّْجلِّ الَّذِّي اَل َيْشَتمُِّل َعَلى َهذِّهِّ اْلَمْفَسَدةِّ أَْوىَل .نـَْفسِّ
َنَُّه مُيْكُِّنُه اْلَمْشُي َعَلى َخَشَبٍة ، َوَلْو ُقطَِّعْت رِّْجُلُه اْلُيْمََّن  َالٍ َوألَِّنَّ َقْطَع اْلُيْسَرى أَْرَفُق بِّهِّ ؛ ألِّ  . ) املغِن ( .  مَلْ مُيْكِّْنُه اْلَمْشُي حبِّ

ل من مفصل الكعب .وتقط-  ع الرجِّ

لِّ اْلَكْعبِّ يفِّ قـَْولِّ َأْكثَرِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ، َوفـََعَل َذلَِّك ُعمَ  قال ابن قدامة  ر .: َوتـُْقَطُع الرِّْجُل مِّْن َمْفصِّ
ل من املفصل ، وحيسم الساق إذا قطع . وقال القرطيب  : فقال الكافة : تقطع ) يعِن اليد ( من الرسغ ، والرجِّ

 
ْ
بِس ( .عاد  ) فإن

ُ
 مل يقطع وح

 أي : فإن عاد وسرق بعد قطع يده اليمَّن ورجله اليسرى فسرق ثالثاً حبس وال يقطع .
 وهذا هو مذهب احلنفية واملعتمد لدى احلنابلة .

ْنُه َشْيٌء آَخرُ  قال ابن قدامة  َوُحبَِّس . : يـَْعِنِّ إَذا َعاَد َفَسَرَق بـَْعَد َقْطعِّ يَدِّهِّ َورِّْجلِّهِّ ، مَلْ يـُْقَطْع مِّ
ََذا قَاَل َعلِّيٌّ  ُّ ، َوالنََّخعِّيُّ ، َوالزُّْهرِّيُّ ، َوََحَّاٌد ، َوالثَـّْورِّيُّ ، َوَأْصَحاُب الرَّْأيِّ . َوهبِّ  َواحلََْسُن ، َوالشَّْعيبِّ

 أنه يقطع يف الثالثة يسري يديه ويف الرابعة ميَّن رجليه فإن سرق خامسة عزر . : إىل وذهب بعض العلماء
 َهَذا قـَْوُل قـََتاَدَة ، َوَمالٍِّك ، َوالشَّافِّعِّيِّّ ، َوَأيبِّ ثـَْوٍر ، َواْبنِّ اْلُمْنذِّرِّ .وَ 

 1فائدة : 
 هل جيوز رد اليد بعد قطعها ؟ 

 ال جيوز .
ألن هذا خالف مقصود الشارع ، فليس مقصود الشارع اإليالم فقط حىت نقول: إنه حصل بقطعها، وإمنا مقصود الشارع أن يبقى،  

 وليس له يد.    ) الشرح املمتع ( .
 2فائدة : 

 هل جيوز أن يبنج حمل القطع حىت ال حيس به املقطوع ؟
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 نعم جيوز ذلك .
 ألن املقصود هو إتالف اليد ، وهو حاصل سواء بنج أم مل يبنج .

 3فائدة : 
 هل جيوز ذلك يف اليد املقطوعة قصاصاً ؟

 ال جيوز .
 ) شرح البلوغ البن عثيمني ( ..     صألننا لو بنجناها مل يتم القصا

 إال بشهادة عدلني ( .
ُ
 السرقة

ُ
 ) وال تثبت
 تثبت السرقة بشهادة عدلني .أي : أن السرقة 

 وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة .

 فال تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد ، وال بشهادة النساء .
 . ) أو اعرتاف  مرتني (

 قرار .تثبت باإلأي : أن السرقة 
 واملذهب البد أن يكون االعرتاف مرتني .

َ النَّيبِّ حلديث -أ َافًا، ومََلْ يُوَجْد َمَعُه َمَتاٌع، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ   َأيبِّ أَُميََّة اْلَمْخُزومِّيِّّ قَاَل ) ُأيتِّ  ،«َما إَِّخاُلَك َسرَْقتَ :   بِّلِّصٍّ َقدِّ اْعتَـَرَف اْعرتِّ
يَء بِّهِّ، فـََقاَل:  ، فـََقاَل: َأْستَـْغفُِّر اَّللََّ َوأَتُوُب إِّلَْيهِّ، فـََقاَل: « اْستَـْغفِّرِّ اَّللََّ َوُتْب إِّلَْيهِّ »قَاَل: بـََلى، فََأَعاَد َعَلْيهِّ َمرَّتـَنْيِّ أَْو َثاَلثًا، فََأَمَر بِّهِّ فـَُقطَِّع، َوجِّ

 . بُو َداُوَد َواللَّْفُظ َلهُ َثاَلثًا. َأْخَرَجُه أَ « اللَُّهمَّ ُتْب َعَلْيهِّ »
 وألنه يتضمن إتالفاً يف حد ، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا . -ب
 أنه يكفي اإلقرار مرة واحدة . الصحيحو 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء . 

 قياساً على القصاص وحد القذف ، فإنه يكفي فيه اإلقرار مرة واحدة .
 د به االستثبات .فاملرا –على فرض صحته  –واحلديث 

 مبالِه ( .
ُ
 مَه

ُ
 املسروق

ُ
 حىت يطالب

ُ
قطع
ُ
 ) وال ي

 : أن يطالب املسروق منه مباله ، فإن مل يطالب فإنه ال يقطع ، ولو ثبتت السرقة . من شروط القطع
 وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي وأَحد .

 ذا مل يطالب املسروق منه مباله فال خصومة ، وحينئذ فال يقام احلد .أن اجلناية على مال الغري ال تثبت إال باخلصومة واملطالبة ، فإ-أ
 أن قطع السارق شرع لصيانة مال اآلدمي فله به تعلق وحق ، فلم يستوف من غري مطالبته به .-ب

 ال تشرتط املطالبة .: إىل أنه  وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب مالك ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية .

ُعوا صوص اليت توجب إقامة حد السرقة عامة ليس فيها اشرتاط مطالبة املسروق منه مباله ، كقوله تعاىل )َوالسَّارُِّق َوالسَّارَِّقُة فَاْقطَ الن ألن-أ
 أَْيدِّيـَُهَما( .

دِّ َعَليَّ َخِّيَصٌة ِلِّ مَثَُن َثالَثِّ  حلديث  -ب َذ الرَُّجُل، َصْفَوان ْبنِّ أَُميَّة قَاَل ) ُكْنُت نَائًِّما يفِّ اْلَمْسجِّ ، َفُأخِّ نَي دِّْرمَهًا، َفَجاَء َرُجٌل فَاْختَـَلَسَها مِِّنِّّ
َ بِّهِّ َرُسوُل هللاِّ  ُئُه مَثَنَـَها ؟ قَ فََأَمَر بِّهِّ لِّيُـْقَطَع ، قَاَل : فَأَتـَْيُتُه ، فـَُقْلُت : أَتـَْقَطُعُه مِّْن َأْجلِّ َثالَثِّنَي دِّْرمَهًا ، أَنَا أَبِّيُعُه  َفُأيتِّ اَل : فـََهالَّ َكاَن َوأُْنسِّ

 رواه أبو داود .َهَذا قـَْبَل أَْن تَْأتَِّيِنِّ بِّه ( 
ردت أن تُقطع رواية ) يَا َرُسوَل اَّللَِّّ، َقْد جَتَاَوْزُت َعْنُه ( ويف رواية األوزاعّي ) يا رسول هللا، هو له ( ويف رواية عكرمة ) ما كنت أ جاء يف 
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 يده يفِّ ردائي ( .
ليحكم به لنفعه  َكاَن َهَذا قـَْبَل أَْن تَْأتَِّيِنِّ بِّه ( أي : قبل أن ترفعه إِّل متحاكًما، يعِن أنه لو تركه قبل إحضاره عنده ) قَاَل : فـََهالَّ  

 ذلك، وأما بعد رفعه، وثبوت السرقة عليه، فاحلّق للشرع، ال للمالك .
حد السرقة ، وبنّي أن عدم  وق ، ومع ذلك أقام رسول هللا مل يطالب باملسر  –وهو صفوان بن أمية  –أن املسروق منه  وجه الداللة :

 املطالبة إمنا ينفع قبل رفع أمر السارق إليه ، فهذا دليل صريح على أنه ال يشرتط مطالبة املسروق منه .
، ه يقام على الزاينبته كحد الزنا، فإن، فوجب أن يقام على من ثبت عليه من دون انتظار املسروق منه ومطالأن قطع السارق حق هلل -ج

 وإن مل حيضر املزين هبا .
 ، ملا يف ذلك من حفظ األموال واستتاب األمن . وهذا القول هو الصحيح

 فائدة :
 أن جتاوز املسروق منه عن السارق بعد رفعه إىل اإلمام ال جيوز .

إذا بلغت إىل السلطان، مل يكن فيها عفو، ال له وال لغريه، قال ابن عبد الرّب رَحه هللا تعاىل: ال أعلم بني أهل العلم اختالفًا يفِّ احلدود، 
 وجائز للناس أن يتعافوا احلدود ما بينهم، ما مل يبلغ السلطان، وذلك حممود عندهم.

ه إن كان تالفًا ( .
ُ
 فعليه رد املسروق إن كان باقيًا ، أو قيمت

َ
طع
ُ
 ق
ْ
 ) وإن

 العني املسروقة َعَلى مالكها، إذا كانت باقية . : ال ُيتلف أهل العلم يفِّ وجوب رد قَاَل ابن قدامة
ْثلِّيًَّة ، ُقطَِّع أَْو ملَْ  ْثلَِّها إْن َكاَنْت مِّ رًا .َفَأمَّا إْن َكاَنْت تَالَِّفًة ، فـََعَلى السَّارِّقِّ َردُّ قِّيَمتَِّها ، أَْو مِّ رًا َكاَن أَْو ُمْعسِّ   يـُْقَطْع ُموسِّ

 ، َوََحَّاٍد ، َواْلَبيتِِّّّّ ، َواللَّْيثِّ ، َوالشَّافِّعِّيِّّ ، َوإِّْسَحاَق ، َوَأيبِّ ثـَْوٍر . َوَهَذا قـَْوُل احلََْسنِّ ، َوالنََّخعِّيِّّ 
ُب َضَمانـَُها إَذا َكاَنْت تَالِّفَ مث قال :  .ًة ، َكَما َلْو مَلْ يـُْقَطْع َولََنا أَنَـَّها َعنْيٌ جيُِّب َضَمانـَُها بِّالرَّدِّّ َلْو َكاَنْت بَاقَِّيًة ، فـََيجِّ

قَّنْيِّ ، َفَجاَز اْجتَِّماُعُهَما ، َكاجلَْزَاءِّ َواْلقِّيَمةِّ يفِّ    ) املغِن ( .  الصَّْيدِّ احْلََرمِّيِّّ اْلَمْمُلوكِّ .َوألَِّنَّ اْلَقْطَع َواْلُغْرَم َحقَّانِّ جيَِّبانِّ لُِّمْسَتحِّ
 يغرم . : وذهب الشافعي وأَحد وآخرون ورواية عن أيب حنيفة إىل أنه(  سبل السالم) قال يف و 
 ) على اليد ما أخذت حىت تؤديه ( . لقوله  -أ

 وحديث عبد الرَحن هذا ال تقوم به حجة مع ما قيل فيه .
َنُكْم بِّاْلَباطِّل ( . -ب  ولقوله تعاىل ) ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
 ) ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه ( . ولقوله  -ج
 قة حقان حق هلل تعاىل وحق لْلدمي ، فاقتضى كل حق موجبه .وألنه اجتمع يف السر  -د
 وألنه قام اإلمجاع أنه إذا كان موجوداً بعينه أخذ منه ، فيكون إذا مل يوجد يف ضمانه قياساً على سائر األموال الواجبة . -ه

 وال ُيفى قوة هذا القول .                ) سبل السالم ( .
 1فائدة : 

 احلدود إذا بلغت السلطان .الشفاعة يف  حترم
ِّّ  قال ابن قدامة َماَم ، فَإِّنَُّه ُروَِّي َعْن النَّيبِّ ُلْغ اإْلِّ َنُكْم  رَحه هللا : وال بَْأَس بِّالشََّفاَعةِّ يفِّ السَّارِّقِّ َما ملَْ يـَبـْ أَنَُّه قَاَل : )تـََعاُفوا احلُُْدوَد فِّيَما بـَيـْ

 ، َفَما بـََلَغِنِّ مِّْن َحدٍّ َوَجب ( .
َنَّ َذلَِّك إْسَقاُط َحقٍّ َوَجَب َّللَِِّّّ وَ  َماَم ، ملَْ جَتُْز الشََّفاَعُة فِّيهِّ ؛ ألِّ ُّ َأمْجَُعوا َعَلى أَنَُّه إَذا بـََلَغ اإْلِّ َب النَّيبِّ نَي َشَفَع ُأَساَمُة يفِّ   تـََعاىَل ، َوَقْد َغضِّ حِّ

َحدٍّ مِّْن ُحُدودِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل ( ، َوقَاَل اْبُن ُعَمَر : َمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍّ مِّْن ُحُدودِّ اَّللَِّّ ،  اْلَمْخُزومِّيَّةِّ الَّيتِّ َسَرَقْت ، َوقَاَل : ) أََتْشَفُع يفِّ 
 فـََقْد َضادَّ اَّللََّ يفِّ ُحْكمِّه .   ) املغِن ( .

َذِّهِّ اأْلََحادِّيث، َوَعَلى أَنَُّه حَيُْرم التَّْشفِّيع فِّيهِّ، فََأمَّا قـَْبل : َوَقْد َأمْجََع اْلُعَلَماء َعَلى حَتْرِّمي الشََّفاَعة يفِّ احلَّْد بَـ وقال النووي َمام، هلِّ ْعد بـُُلوغه إِّىَل اإْلِّ
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ب َشرٍّ  َمام فـََقْد َأَجاَز الشََّفاَعة فِّيهِّ َأْكثَر اْلُعَلَماء إَِّذا ملَْ َيُكْن اْلَمْشُفوع فِّيهِّ َصاحِّ فَإِّْن َكاَن ملَْ ُيْشَفع فِّيهِّ . َوأَمَّا  َوأًَذى لِّلنَّاسِّ ، بـُُلوغه إِّىَل اإْلِّ
بَها التـَّْعزِّير فـََتُجوز الشََّفاَعة َوالتَّْشفِّيع فِّيَها ، َسَواء بـََلَغْت اإْلِّ  َنَـَّها أَْهَون ، مُثَّ الشََّفاَعة فِّيَها اْلَمَعاصِّي الَّيتِّ اَل َحدَّ فِّيَها َوَواجِّ َمام أَْم اَل ؛ ألِّ

ب أًَذى َوحَنْوه .  ) نووي ( .ُمْسَتَحبَّة إَِّذا مَلْ   َيُكْن اْلَمْشُفوع فِّيهِّ َصاحِّ
 بباب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان. -وقد ترجم البخاري 

قَاَل ألسامة ملا تشفع ) ال تشفع يف حد، فإن احلدود إذا انتهت إِل فليست  ويؤيد هذا ما ورد يف بعض روايات هذا احلديث فإنه 
 (. مبرتوكة 

وأخرج أبو داود حديث عمرو بن شعيب َعْن أَبِّيِّهِّ عن جده يرفعه ) تعافوا احلدود فيما بينكم، فما بلغِن من حد فقد وجب( وصححه 
 احلاكم ، ترجم له أبو داود : العفو عن احلد ما مل يبلغ السلطان .

،   ، قَاَل: مسِّْعت َرُسول هللاوأخرج أبو داود واحلاكم، وصححه من حديث ابن عمر يقول ) من حالت شفاعته دون حد من حدود اَّللَّ
 فقد ضاد اَّللَّ يف أمره ( .

الشافع  وأخرج الطرباين عن عروة بن الزبري قَاَل: )لقي الزبري سارقًا فشفع فيه فقيل : حىت يبلغ اإلمام ، فقال: إذا بلغ اإلمام فلعن اَّللَّ 
 واملشفع (.

  جتوز الشفاعة فيه إذا وصل األمر إىل احلاكم.فال جيوز لإلمام العفو عن احلد، وال 
ّ ويؤيد هذا أيضاً ما أخرجه أَحد واألربعة، وصححه ابن اجلارود، واحلاكم، عن صفوان بن أمية  قَاَل ملا أمر بقطع الذي  : أن اْلنَّيبِّ

 سرق رداءه فشفع فيه ) هال كان ذلك قبل أن تأتيِن به ؟ ( .
 2فائدة : 

 املرة اخلامسة ؟ هل يقتل السارق يف
ِّّ جاء يف حديث  يَء بَِّسارٍِّق إِّىَل النَّيبِّ َا َسَرَق. قَاَل:  َجابِّر قَاَل ) جِّ يَء « اْقطَُعوهُ »فـََقاَل : اقْـتُـُلوُه ، فـََقاُلوا: يَا َرُسوَل اَّللَِّّ! إِّمنَّ فـَُقطَِّع، مُثَّ جِّ

ثْـَلُه، مُثَّ « اقْـتُـُلوهُ »بِّهِّ الثَّانَِّيَة، فـََقاَل:  يَء بِّهِّ اخْلَامَِّسَة، فـََقاَل:  َفذََكَر مِّ يَء بِّهِّ الرَّابَِّعَة َكَذلَِّك، مُثَّ جِّ ثْـَلُه ، مُثَّ جِّ يَء بِّهِّ الثَّالِّثََة، َفذََكَر مِّ اقْـتُـُلوُه ( »جِّ
 َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َوالنََّسائِّيُّ َواْستَـْنَكرَُه .

 بعة وما بعدها أنه يعزر باحلبس وحنوه وال يقتل .ذهب مجاهري العلماء إىل أن من تكرر منه السرقة للمرة الرا
 فهذا مذهب املالكية ، واحلنابلة ، واملشهور من مذهب احلنفية ، والشافعية .

 جابر السابق بعدة مسالك :جابوا عن حديث وأ
 : أنه حديث ال يصح . املسلك األول

 ٍت، لَْيَس بِّاْلَقوِّيِّّ يفِّ احلَْدِّيثِّ .: َوَهَذا َحدِّيٌث ُمْنَكٌر، َوُمْصَعُب ْبُن ثَابِّ  قَاَل النسائي
قَاَل: ال حيّل دم امرٍئ  رَحه هللا تعاىل: َهَذا احلَْدِّيث يفِّ بعض إسناده مقال، َوَقْد عارض احلَْدِّيث الصحيح، وهو أن النيّب  وقَاَل اخلطّايبّ 

والسارق ليس بواحد مْن الثالثة، فالوقوف عن دمه مسلم إال بإحدى ثالث: كفر بعد إميان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغري نفس"، 
 واجٌب، وال أعلم أحدا مْن الفقهاء، يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرّة بعد أخرى .

 ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بالتضعيف .
 ومنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده بالتضعيف أيضاً .

 قتل منكر ال أصل له( .ومنهم ابن عبد الرب إذ قال )حديث ال
 وهذا املسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول املنهج يف البحث وهللا أعلم.       ) احلدود عند ابن القيم ( .

 : أن هذا احلديث جاء يف حق رجل مستحق للقتل . املسلك الثاين
 من املصلحة يف قتله . علم رسول هللا  قال ابن القيم :  ومنهم من حيسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده ملا
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 اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة . وقال ابن حجر :  وقال بعضهم هو خاص بالرجل املذكور فكأن النيب 
 : أن هذا احلديث منسوخ. املسلك الثالث

 وهذا حمكي عن اإلمام الشافعي رَحه هللا تعاىل .
 دي ، ومن قبلهما البيهقي  رَحهم هللا تعاىل.واآلباحكاه ابن حجر، 

 : َحل احلكم بقتله على أنه كان من املفسدين يف األرض.  املسلك الرابع
حكى، اخلطايب ، وابن حجر ، واآلبادي ،  على أن هذا احلديث قد ُيرج على مذاهب بعض الفقهاء ، وهو أن يكون هذا من املفسدين 

 عقوبة التعزيرية للمفسدين يف األرض ، وهذا يعزى لإلمام مالك رَحه هللا تعاىل.يف األرض ، فيكون هذا من باب ال
 تنبيه :

 هل قال أحد مبوجب احلديث ؟
: وطائفة ثالثة تقبله وتقول به ، وأن السارق إذا سرق َخس مرات قتل يف اخلامسة وممن ذهب إىل هذا املذهب أبو مصعب  قال ابن القيم
 من املالكية .

 : وقيل يقتل يف اخلامسة قاله : أبو مصعب الزهري املدين صاحب مالك . روقال ابن حج
 وهذا املسلك مبِن على القول بقبول احلديث وصحته . 

 باب حد قطاع الطريق
 ( .وهم الذين ُيرجون على الناس ، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل ) 
لب  فمن قتل) 

ُ
تِل وص

ُ
 : ق
ً
ل :، مَهم وأخذ ماال

َ
ت
َ
 ، حتتم قتله  ومن ق

ً
: قطعت يده ومن أخذ ماال

 من األرض و، اليمىن ورجله اليسرى 
َ
في
ُ
 ( .من أخاف الَاس : ن

 هذا بيان احلكم الشرعي للمحاربني .
َا َجزَاء الَّذِّيَن حُيَارِّبُوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يفِّ اأَلْرضِّ َفَساًدا أَن يـَُقتـَُّلواْ كما قال تعاىل )  الٍف  إِّمنَّ أَْو ُيَصلَُّبوْا أَْو تـَُقطََّع أَْيدِّيهِّْم َوأَْرُجُلُهم مِّّْن خِّ

َرةِّ َعَذاٌب َعظِّيٌم ) نـَْيا َوهَلُْم يفِّ اآلخِّ ْزٌي يفِّ الدُّ َ  ( إِّالَّ الَّذِّيَن تَابُوْا مِّن قـَْبلِّ أَن تـَْقدُِّروْا َعَلْيهِّْم فَاْعَلُمواْ 33أَْو يُنَفْوْا مَِّن اأَلْرض ذلَِّك هَلُْم خِّ أَنَّ اَّللَّ
يٌم   ( .َغُفوٌر رَّحِّ

 قتل ويصلب .يفمن مجع بني القتل وأخذ املال : فهذا 
 ومن قتل ومل يأخذ املال : فهذا يقتل وال يصلب .

 ومن أخذ املال ومل يقتل : فهذا تقطع يده اليمَّن ورجله اليسرى .
 ومن أخاف السبيل ومل يقتل ومل يأخذ ماالً : فإنه ينفى من األرض .

 هل هي على التخيري أم الرتتيب:.... ( َأن يـَُقتـَُّلواْ أَْو ُيَصلَُّبواْ أَْو تـَُقطََّع أَْيدِّيهِّْم َوأَْرُجُلُهم )اختلف يف هذه اآلية -
 تقتضي التخيري. (أو)فقيل: على التخيري )فاإلمام ُيري بني القتل أو الصلب أو النفي( ألن 

 تاِل:وقيل: ليست على التخيري ويكون حكمهم كال
 إذا قتلوا وأخذوا املال، فإهنم يقتلون ويصلبون.

 وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال، فإهنم يقتلون وال يصلبون.
 وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم )اليمني( وأرجلهم )اليسرى(.

 وإن مل يقتلوا ومل يأخذوا ماالً نفوا.
 هذا الرتتيب يف حكمهم وهو قول مجهور العلماء.

الٍف( والواو إذا أخذ مااًل ومل يقتل قطعت يده اليمَّن ورجله اليسرى، ويقطعان معاً، ألن هللا قال )أَْو تـَُقطََّع أَْيدِّيهِّْم َوأَْرُجُلُهْم مِّ  - ْن خِّ
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 للجمع واالشرتاك.
(فإذا مل يقتل ومل يسرق فإنه ينفى، فال ُيرتك يأوي إىل بلد، وهذا قول احلنابلة لظاهر اآلية )أَْو يُـ  - َفْوا مَِّن اأْلَْرضِّ  نـْ

 أن النفي هو السجن. -وهو قول احلنفية والشافعية  -وذهب بعض العلماء 
 أنه ينفى إىل بلد آخر ويُسجن فيه. -وهو قول ملالك واختاره ابن جرير والشنقيطي  -وذهب بعض العلماء 

 وال يزال منفياً حىت تظهر توبته.
 1 فائدة :

قام عليه القصاص، وليس فيه خيار ألولياء املقتول، ألن القتل هنا ليس قصاصاً، ولكنه حد، فال جيوز العفو إذا قتل فإنه يتحتم قتله، في 
ضرر  عنه، وآية احملاربة بينت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاء احملاربة هلل تعاىل، وما كان كذلك فهو حق هلل تعاىل ال جيوز إسقاطه، وألن

 بأسره غري ُتص باجملِن عليه. هذه اجلرمية ضرر عام للمجتمع
 2 فائدة :

 إذا قتل وأخذ املال فإنه يقتل ويصلب، لقوله تعاىل )أَْن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا(. 
 والصلب: أن يربط على خشبة هلا يدان معرتضتان وعود قائم.
 قيل: يقتل مث يصلب، وقيل: بل يصلب قبل القتل، وهللا أعلم.

 ، أنه يصلب حىت يشتهر أمره، ألن املقصود حيصل به.والراجح يف مدة الصلب
 3 فائدة :

 هل هناك فرق بني كون احملاربني هلل ورسوله والسعي يف األرض فساداً يف األمصار أو يف الطرق؟ 
 هو خاص مبن يقطع الطريق بالصحراء دون البنيان. قيل:

 مجهور العلماء. ال فرق بني كون ذلك يف األمصار أو يف الصحراء، وهذا قول وقيل:
 لعموم اآلية.

 قال ابن تيمية: بل هم يف البنيان أحق بالعقوبة منهم يف الصحراء، ألن البنيان حمل األمن والطمأنينة.
 4فائدة :

َا َجزَاُء الَّذِّيَن حُيَارِّبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يفِّ اأْلَ  )قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل ي : قال الشنقيط فََأَمَر بِّإِّقَاَمةِّ احلُُْدودِّ َعَلى  (ْرضِّ َفَساًدا أَْن يـَُقتـَُّلوا إِّمنَّ
ٍء . اهـ اْلُمَحارِّبِّ إَِّذا مَجََع بـَنْيَ َشْيئَـنْيِّ ، َومُهَا اْلُمَحارَبَُة ، َوالسَّْعُي يفِّ اأْلَْرضِّ بِّاْلَفَسادِّ ، وملَْ َُيُصَّ  يٍع ، َواَل َرفِّيًعا مِّْن َدينِّ مَِّن  َشرِّيًفا مِّْن َوضِّ

. ِّّ  اْلُقْرُطيبِّ
ُ َعْنُه  -قَاَل ُمَقيُِّّدُه  َوِلِِّّّ اْلَمْقُتولِّ يفِّ احلَْرَّابَةِّ َلْغٌو  : َوممَِّّا يَُدلُّ َعَلى َعَدمِّ اْعتَِّبارِّ اْلُمَكاَفأَةِّ يفِّ قـَْتلِّ احلِّرَابَةِّ ، إِّمْجَاُع اْلُعَلَماءِّ َعَلى أَنَّ َعْفوَ  -َعَفا اَّللَّ

َهةِّ َعَلى احْلَاكِّمِّ قـَْتُل اْلُمَحارِّبِّ اْلَقاتِّلِّ ، فـَُهَو َدلِّيٌل َعَلى أَنَـَّها لَْيَسْت َمْسأََلُة قَِّصاٍص َخالٍِّص ، بَْل هُ اَل أَثـََر َلُه ، وَ  َناَك تـَْغلِّيٌظ زَائٌِّد مِّْن جِّ
 ) األضواء ( .  اْلُمَحارَبَةِّ .

 5 فائدة :
 تغري شيئًا من إقامة احلدود املذكورة عليهم، وأما إن جاؤوا تائبني قبل القدرة إذا تاب احملاربون بعد القدرة عليهم، فتوبتهم حينئذ ال 

عليهم، فليس لإلمام عليهم حينئذ سبيل. ألهنم تسقط عنهم حدود هللا، وتبقى عليهم حقوق اآلدميني، فيقتص منهم يف األنفس واجلراح، 
 ن شاء، ولصاحب املال إسقاطه عنهم.ويلزمهم غرم ما أتلفوه من األموال، ولوِل الدم حينئذ العفو إ

واْ مِّن وهذا قول أكثر العلماء مع اإلمجاع على سقوط حدود هللا عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم، كما هو صريح قوله تعاىل )إِّالَّ الذين تَابُ 
 استهلكوا. ألن ذلك غصب، فال جيوز هلم متلكه. قـَْبلِّ أَن تـَْقدُِّرواْ َعَلْيهِّْم( اآلية، وإمنا لزم أخذ ما بأيديهم من األموال، وتضمينهم ما
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 عن نفسهِ وحرمتهِ 
ُ
 الدفع

ُ
 إال بالقتل فل ضمان ، ويلزم

ْ
 مل يَدفع

ْ
 ، فإن

َّ
 باألخ ِ فاألخ 

ٌ
 صائل

ُ
دفع
ُ
) وي

 دون مالهِ ( .
 .الصول يف اللغة : التعدي  : الصائل
 . : فهو التعدي على النفس أو املال أو العرض االصطالحوأما يف 

يًّا أَْم َعْبًدا أَْم ُحرًّا أَمْ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َرُه بَِّشرٍّ َسَواٌء َأَكاَن الصَّائِّل ُمْسلًِّما أَْم ذِّمِّّ  َصبِّيًّا أَْم جَمُْنونًا أَْم َوالصَّائِّل ُهَو َمْن َقَصَد َغيـْ
َفَعٍة ، َوَعنِّ اْلُبْضعِّ ، َوُمَقدَِّماتِّهِّ ، َوَعنِّ اْلَمال َوإِّْن َقلهَبِّيَمًة ، فـََيُجوُز َدفْـُعُه َعْن ُكل َمْعُصوٍم مِّْن نـَْفٍس ، أَْو طَ   .  َرٍف ، أَْو َمنـْ

 .همل يندفع إال بقتله فال ضمان ال شيء علي فإن، عرضه فإنه يدفعه باألسهل فاألسهلفإذا صال على اإلنسان يعَّن أراد نفسه أو ماله أو 
قَاَل « . َفاَل تـُْعطِّهِّ َماَلكَ » قَالَ  َذ َماِلِّ ـاَء َرُجٌل يُرِّيُد َأخْ ـفـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّّ أََرأَْيَت إِّْن جَ  َرُجٌل إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ قَاَل َجاَء ) َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرةَ  -أ

 (  رواه مسلم .النَّارِّ  ُهَو يفِّ »اَل ـ. قَاَل أََرأَْيَت إِّْن قـَتَـْلُتُه قَ « فَأَْنَت َشهِّيدٌ » قَالَ  َلِنِّ َـ قَاَل أَرَأَْيَت إِّْن قَت« . قَاتِّْلهُ »قَاَل  أََرأَْيَت إِّْن قَاتـََلِنِّ 
 ( متفق عليه . َمْن قُتَِّل ُدوَن َمالِّهِّ فـَُهَو َشهِّيدٌ ) قَاَل  َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َعْمرٍو أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  وعن -ب

َْخذِّ اْلَماوَ  قال النووي : د ألِّ  ل بَِّغرْيِّ َحّق َسَواء َكاَن اْلَمال قَلِّياًل أَْو َكثِّريًا لُِّعُمومِّ احلَْدِّيث . فِّيهِّ َجَواز قـَْتل اْلَقاصِّ
 َوَهَذا قـَْوٌل جلََِّماهِّري اْلُعَلَماء . 
ريًا َكالثَـّْوبِّ َوالطََّعام َوَهَذا لَْيَس بَِّشْيٍء َوال :َوقَاَل بـَْعض َأْصَحاب َمالِّك   .َواب َما قَاَلُه اجلََْماهِّريصَّ اَل جَيُوز قـَْتله إَِّذا طََلَب َشْيًئا َيسِّ

ذهب ابن عمر واحلسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأَحد وإسحاق والنعمان، وهبذا يقول عوام : م يبالقرط وقال
تاً دون وقت، وال حاالً مل ُيص وق ، لألخبار اليت جاءت عن النيب اً ن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلمأهل العلم أن للرجل أن يقاتل ع

دون حال إال السلطان. فإن مجاعة أهل احلديث كاجملتمعني على أن من مل ميكنه أن مينع عن نفسه وماله إال باخلروج على السلطان 
 يه .              ) التفسري ( .وحماربته أنه ال حياربه وال ُيرج عل

هِّ َوحَنْوَِّها َفالَ َضَماَن َعَلْيهِّ  إِّْن قـََتل اْلَمُصول(  املوسوعة الفقهية وجاء يف ) بِّقَِّصاٍص َوالَ دِّيٍَة  -عِّْنَد اجلُْْمُهورِّ  -َعَلْيهِّ الصَّائِّل دِّفَاًعا َعْن نـَْفسِّ
 نَُّه َمْأُموٌر بَِّذلَِّك .، َوالَ إِّمْثَ َعَلْيهِّ ، ألِّ  َواَل َكفَّارٍَة َوالَ قِّيَمةٍ 

 1فائدة : 
 كيفية مقاتلة الصائل :

وإن مل يندفع إال بالقتل فليقتله، فإن ، فإن دفع باألسهل مل جيز ما فوقه ،ال يقتله مبجرد طلبه، بل يدافع باألسهل فاألسهل قال العلماء:
، ألن قطع اليدين أهون من  به يديه، فإنه ال جيوز أن يقتله، بأن يكون مع املعتدى عليه سيف يستطيع أن يبرتكان يندفع بقطع يديه

 القتل .
 رواية ) فانشده باهلل ( ويف رواية ) ذّكره باهلل ( .فقد جاء يف 

 2فائدة : 
 يث وهو قول اجلماهري من العلماء ، كما تقدم .املال قليالً أو كثرياً لعموم احلد أنه ال فرق بني أن يكون

 قاله اجلماهري . وقال بعض أصحاب مالك ال جيوز قتله إذا طلب شيئاً يسرياً كالثوب والطعام ، وهذا ليس بشيء والصواب ما
بـَنْيَ اْلَقلِّيلِّ َواْلَكثِّريِّ إَذا َكاَن اأْلَْخُذ َوَأَحادِّيُث اْلَبابِّ فِّيَها َدلِّيٌل َعَلى أَنَُّه جَتُوُز ُمَقاتـََلُة َمْن أَرَاَد َأْخَذ َمالِّ إْنَساٍن مِّْن َغرْيِّ فـَْرٍق  : شوكاينلقال ا

 ح .ا َحَكاُه النـََّووِّيُّ َواحْلَافُِّظ يفِّ اْلَفتْ بَِّغرْيِّ َحقٍّ َوُهَو َمْذَهُب اجلُْْمُهورِّ َكمَ 
 3 فائدة :

 هل دفع الصائل واجب أم ال ؟
 ؟أوال  : الدفاع عن املال واجب أم مباح 
 أكثر العلماء على أنه مباح غري واجب .
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 ل .دفع عن ماله، وبني أن يعطيه املافاملعتدى عليه ُري بني أن ي
بَ  َعنْ َواْلُمَدافـََعة :  قال النووي  ة .اْلَمال َجائَِّزة َغرْي َواجِّ

 ثانيا  : الدفاع عن العرض .
 جيب الدفاع عن العرض .

يٌد، َوَمْن قُتَِّل ُدوَن دِّ )  َسعِّيدِّ ْبنِّ زَْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  حلديث يٌد، َوَمْن قُتَِّل ُدوَن أَْهلِّهِّ فـَُهَو َشهِّ ينِّهِّ فـَُهَو َمْن قُتَِّل ُدوَن َمالِّهِّ فـَُهَو َشهِّ
يٌد، َوَمْن قُتَِّل ُدوَن َدمِّهِّ فـَُهَو َشهِّيدٌ   ( رواه النسائي . َشهِّ

اَل َوأَمَّا اْلُمَدافـََعة َعْن ا:  قال النووي َبة بِّاَل خِّ  ف .حلَْرِّمي فـََواجِّ
 .ثالثا  : الدفاع عن النفس 

 ا ُدونـََها.اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يفِّ ُحْكمِّ َدْفعِّ الصَّائِّل َعَلى النـَّْفسِّ َومَ 
 جيب إال يف وقت الفتنة ، وقيل : ال جيب إذا كان الصائل مسلماً . وقيل :جيب ،  فقيل :

 اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يفِّ ُحْكمِّ َدْفعِّ الصَّائِّل َعَلى النـَّْفسِّ َوَما ُدونـََها.(  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 
إِّىَل ُوُجوبِّ َدْفعِّ الصَّائِّل َعَلى النـَّْفسِّ َوَما ُدونـََها، َواَل فـَْرَق بـَنْيَ أَْن َيُكوَن الصَّائِّل   -ْلَماِلِكيَِّة َوُهَو اأْلَصحُّ ِعْنَد ا -َفَذَهَب احْلََنِفيَُّة 

، آ َر َمْعُصومِّ الدَّمِّ َرُه .... َدمِّيًّاَكافِّرًا أَْو ُمْسلًِّما، َعاقِّاًل أَْو جَمُْنونًا، بَالًِّغا أَْو َصغِّريًا، َمْعُصوَم الدَّمِّ أَْو َغيـْ  أَْو َغيـْ
 :َواْسَتَدل َأْصَحاُب َهَذا الرَّْأيِّ 

 ( . َواَل تـُْلُقوا بِّأَْيدِّيُكْم إِّىَل التـَّْهُلَكةِّ )  بَِّقْولِّهِّ تـََعاىَل -أ
ًبا.  َها َواجِّ ْستِّْساَلُم لِّلصَّائِّل إِّْلَقاٌء بِّالنـَّْفسِّ لِّلتـَّْهُلَكةِّ، لَِّذا َكاَن الدِّفَاُع َعنـْ  فَاالِّ
َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن َّللَِِّّّ فَإِّنِّ انـْتَـَهْوا َفاَل ُعْدَواَن إِّالَّ َعَلى الظَّالِّ )  لِّهِّ تـََعاىَل َولَِّقوْ -ب   ( . مِّنيَ َوقَاتُِّلوُهْم َحىتَّ اَل َتُكوَن فِّتـْ

ِّّ -ج ، َوَمْن قَاَتَل ُدوَن َدمِّهِّ فـَُهَو َشهِّيٌد، َوَمْن قَاَتَل َمْن قَاَتَل ُدوَن َمالِّهِّ فـَُقتَِّل فـَُهَو َشهِّيدٌ )  قَالَ  وَعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ زَْيٍد، َعنِّ النَّيبِّ
 د ( .ْهلِّهِّ، فـَُهَو َشهِّيُدوَن أَ 

َر َمْهُدورِّ . أمَّا إِّْن َكاَن الصَّائِّل ُمْسلًِّما غَ ُمْسلًِّما َوَجَب الدِّفَاُع ..إِّىَل أَنَُّه إِّْن َكاَن الصَّائِّل َكافِّرًا، َواْلَمُصول َعَلْيهِّ  َوَذَهَب الشَّاِفِعيَّةُ  يـْ
ْستِّْسالَُم َلُه، َسَواٌء َكاَن الصَّائِّل َصبِّيًّا أَْو جَمُْنو  نًا، َوَسَواٌء أَْمَكَن َدفْـُعُه بَِّغرْيِّ قـَْتلِّهِّ أَْو ملَْ الدَّمِّ َفاَل جيُِّب َدفْـُعُه يفِّ اأْلْظَهرِّ، َبل جَيُوُز االِّ

 مُيْكِّْن ....
َنةِّ ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن: َأْشَهُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  ُبْسرِّ ْبنِّ َسعِّيٍد، َأنَّ َسْعَد ْبنَ  عن َنٌة )  قَالَ  َأيبِّ َوقَّاٍص قَاَل عِّْنَد فِّتـْ إِّنَـَّها َسَتُكوُن فِّتـْ

ٌر مَِّن السَّاعِّي ي َخيـْ اشِّ
َ
ي، َوامل اشِّ

َ
ٌر مَِّن امل ، َوالَقائُِّم َخيـْ ٌر مَِّن الَقائِّمِّ ْيَت إِّْن َدَخَل َعَليَّ بـَْييتِّ َوَبَسَط يََدُه إَِِّلَّ قَاَل: أَفـََرأَ « الَقاعُِّد فِّيَها َخيـْ

؟ قَاَل:   ( . ُكْن َكاْبنِّ آَدمَ »لِّيَـْقتُـَلِنِّ
َنةِّ، فَاْستَـْقبَـَلِنِّ أَبُو َبْكَرَة، فـََقاَل: أَْيَن تُرِّيُد؟ قُـ  َ الفِّتـْ ي لََياِلِّ اَلحِّ  َعمِّّ َرُسولِّ اَّللَِّّ  ْلُت: أُرِّيُد ُنْصَرَة اْبنِّ وَعنِّ احَلَسنِّ، قَاَل: َخَرْجُت بِّسِّ

َفْيهَِّما َفكِّاَلمُهَا مِّْن أَْهلِّ النَّارِّ : »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ْسلَِّمانِّ بَِّسيـْ
ُ
؟ قَاَل: « إَِّذا تـََواَجَه امل ْقُتولِّ

َ
إِّنَُّه »قِّيَل: فـََهَذا الَقاتُِّل، َفَما بَاُل امل

بِّ   ه ( .أَرَاَد قـَْتَل َصاحِّ
ائٍَة يـَْوَم الدَّارِّ  -َرَك اْلقَِّتال َمَع إِّْمَكانِّهِّ، َوَمَع عِّْلمِّهِّ بِّأَنَـُّهْم يُرِّيُدوَن نـَْفَسُه، َوَمَنَع ُحرَّاَسُه مَِّن الدِّفَاعِّ َعْنُه تَـ  نَّ ُعْثَماَن َوألِّ  وََكانُوا أَْربـََعمِّ

، َواْشُتهَِّر َذلَِّك يفِّ الصََّحابَةِّ  اَلَحُه فـَُهَو ُحرٌّ  .ْم يـُْنكِّْر َعَلْيهِّ َأَحدٌ فـَلَ  َوقَال: َمْن أَْلَقى سِّ
َنةِّ  إِّىَل ُوُجوبِّ َدْفعِّ الصَّائِّل َعنِّ النـَّْفسِّ  َوَذَهَب احْلََناِبَلةُ   . يفِّ َغرْيِّ َوْقتِّ اْلفِّتـْ

 ( . أَْيدِّيُكْم إِّىَل التـَّْهُلَكةِّ َوالَ تـُْلُقوا بِّ )  لَِّقْولِّهِّ تـََعاىَل 
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هِّ    . َعَلْيهِّ إِّبَاَحُة قـَْتلَِّها حَيُْرمُ  َوألِّنَُّه َكَما حَيُْرُم َعَلْيهِّ قـَْتل نـَْفسِّ
َنِة َفاَل يَ لْ   . َزُمُه الدِّفَاُع َعْن نَ ْفِسهِ َأمَّا يف زََمِن اْلِفت ْ

، فَأَْلقِّ ثـَْوَبَك َعلَ )  لَِّقْولِّهِّ   َهَرَك ُشَعاُع السَّْيفِّ يَت َأْن يـَبـْ   ( .ى َوْجهَِّك فَإِّْن َخشِّ
رَُه قَِّتاهَلُْم ، َوَصبَـَر َعَلى َذلَِّك َوَلْو ملَْ جيَُ تـََرَك اْلقَِّتا َوألِّنَّ ُعْثَماَن  ْز ألَْنَكَر الصََّحابَُة ل َعَلى َمْن بـََغى َعَلْيهِّ َمَع اْلُقْدرَةِّ َعَلْيهِّ، َوَمَنَع َغيـْ

 ( )املوسوعة الفقهيةاهــ  . ... َعَلْيهِّ َذلِّكَ 
 4فائدة : 

 ما احلكم إن قتل املصول عليه الصائل ؟
هِّ َوحَنْوَِّها َفاَل َضَماَن َعَلْيهِّ إِّْن قـََتل  ٍة، َواَل إِّمْثَ بِّقَِّصاٍص َواَل دِّيٍَة َواَل َكفَّاَرٍة َواَل قِّيمَ  -عِّْنَد اجلُْْمُهورِّ  -اْلَمُصوُل َعَلْيهِّ الصَّائِّل دِّفَاًعا َعْن نـَْفسِّ
 ُه َمْأُموٌر بَِّذلَِّك.نَعَلْيهِّ، ألِّ 

ُب َعَلْيهِّ اْلقَِّصاُص.أَمَّا إَِّذا مَتَكََّن الصَّائِّل مِّْن قَـ   ْتل اْلَمُصول َعَلْيهِّ فـََيجِّ
 5فائدة : 

 كيف يدفع الصائل ؟ 
 تقدم أنه يدفع باألخف فاألخف .

نَّاسِّ َحُرَم الضَّْرُب، أَْو َخفِّّ إِّْن أَْمَكَن، فَإِّْن أَْمَكَن َدفْـُعُه بَِّكالٍَم أَوِّ اْستَِّغاثٍَة بِّالَخفِّّ فَاألْ ْدَفُع الصَّائِّل بِّاألْ يُ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 
وَرةِّ، َوالَ نَّ َذلَِّك ُجوَِّز لِّلضَّرُ َحُرَم َدفْـُعُه بَِّقْتٍل، ألِّ  ُعْضوٍ ع أَْو أَْمَكَن َدفْـُعُه بَِّقطْ  أَْمَكَن َدفْـُعُه بَِّضْرٍب بَِّيٍد َحرَُم بَِّسْوٍط، أَْو بَِّسْوٍط َحرَُم بَِّعًصا،

يل اْلَمْقُصودِّ بِّاألْ  نِّ ثـَْقل َمَع إِّْمَكاَضُرورََة يفِّ األْ  .حَتْصِّ  َخفِّّ
قَاَل: فَإِّْن أَبـَْوا ، فـََقاَل: يَا َرُسوَل هللاِّ، أَرَأَْيَت إِّْن ُعدَِّي َعَلى َماِلِّ ؟ قَاَل: " اْنُشدِّ هللَا  َجاَء َرُجٌل إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ ) َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة، قَاَل: 

، قَاَل: " اْنُشدِّ هللَا "، قَالَ  ي اجْلَنَّةِّ، َوإِّْن قـَتَـْلَت : فَإِّْن أَبـَْوا َعَليَّ، قَاَل: " فَاْنُشدِّ هللَا "، قَاَل: فَإِّْن أَبـَْوا َعَليَّ، قَاَل: " فـََقاتِّْل، فَإِّْن قُتِّْلَت َففِّ َعَليَّ
 ( رواه أَحد .َففِّي النَّارِّ 

 بإنشاد مع امكان الدفع بدونه ويدل على ذلك امره ولكنه ينبغي تقدمي األخف فاألخف فال يعدل املدافع إىل القتل : قال الشوكاين
 ة .هللا قبل املقاتل

 6فائدة : 
 هل يستثَّن من ذلك شيء ؟

َها: نـْ  اْسَتثْـََّن اْلُفَقَهاُء مِّْن َذلَِّك ُصَورًا مِّ
َا، َواْلَمُصوُل َعَلْيهِّ الَ  -أ  ْفُع إِّالَّ بِّهِّ، َولَْيَس ْيَف فـََلُه الضَّْرُب بِّهِّ، ألِّ جيُِّد إِّالَّ السَّ  َلْو َكاَن الصَّائِّل يـَْنَدفُِّع بِّالسَّْوطِّ أَوِّ اْلَعَصا َوحَنْوِّمهِّ نَُّه اَل مُيْكُِّنُه الدَّ

ٍر يفِّ تـَْركِّ اْستِّْصَحابِّ السَّْوطِّ َوحَنْوِّهِّ. َُقصِّّ  مبِّ
نَـُهَما، َواْشَتدَّ األْ َلوِّ اْلَتَحَم اْلقِّتَ  -ب  َا َلَدْيهِّ، ُدوَن ُمرَاَعاةِّ التـَّْرتِّيبِّ اْلَمْذُكورِّ. ْمُر َعنِّ الضَّْبطِّ فـََلُه الدِّفَاعُ ال بـَيـْ هِّ مبِّ  َعْن نـَْفسِّ
َرُه بِّاْلَقْتل إِّْن ْرتِّيبِّ اْلَمْذُكورِّ، وََكَذا إِّْن َخاَف أَْن يـَْبدُ إَِّذا َظنَّ اْلَمُصوُل َعَلْيهِّ أَنَّ الصَّائِّل اَل يـَْنَدفُِّع إِّالَّ بِّاْلَقْتل فـََلُه أَْن يـَْقتُـَلُه ُدوَن ُمرَاَعاةِّ التـَّ  -ج 

َا يـَْقتُـُلُه، أَْو يـَْقَطُع طََرَفُه. َوُيَصدَُّق اْلَمُصوُل َعَلْيهِّ يفِّ َعَدمِّ  إِّْمَكانِّ التََّخلُّصِّ بُِّدونِّ َما َدَفَع بِّهِّ، لُِّعْسرِّ إِّقَاَمةِّ اْلبَـيَِّّنةِّ ملَْ َيْسبِّْق ُهَو بِّهِّ فـََلُه َضْربُُه مبِّ
 َعَلى َذلَِّك.

 . قـَْتلِّهِّ، لَِّعَدمِّ ُحْرَمتِّهِّ َفالَ جتُِّب ُمرَاَعاُة التـَّْرتِّيبِّ يفِّ َحقِّّهِّ بَل َلُه اْلُعُدول إِّىَل  -َكُمْرَتدٍّ َوَحْريبٍِّّ َوزَاٍن حُمَْصٍن   -الصَّائِّل ُمْهَدَر الدَّمِّ  إَِّذا َكانَ  -د 
 7فائدة : 

 هل جيب عليه اهلرب إذا أمكنه ذلك ؟
إِّىَل أَنَُّه إِّْن أَْمَكَن اْلَمُصول َعَلْيهِّ أَْن  -َن احْلََنفِّيَّةِّ َواْلَمالِّكِّيَّةِّ، َوُهَو اْلَمْذَهُب عِّْنَد الشَّافِّعِّيَّةِّ، َوَوْجٌه عِّْنَد احْلََنابَِّلةِّ مِّ  -َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاءِّ 
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ْصٍن أَْو مَجَاَعٍة أَْو َحاكٍِّم َوَجَب َعَلْيهِّ َذلَِّك، وَ  َئ إِّىَل حِّ ، َولَيْ هِّ بِّاأْلْهَونِّ فَاألْ نَُّه َمْأُموٌر بَِّتْخلِّيصِّ نـَْفسِّ ملَْ جَيُْز َلُه اْلقَِّتال، ألِّ يـَْهُرَب أَْو يـَْلَتجِّ َس ْهَونِّ
هِّ ُدوَن إِّْضرَارِّ َغرْيِّهِّ فـََلزَِّمُه َذلَِّك.َلُه أَْن يـَْعدِّل إِّىَل اأْلَشدِّ َمَع إِّْمَكانِّ اأْلْسَهل َوألِّ   نَُّه أَْمَكَنُه الدِّفَاُع َعْن نـَْفسِّ

 8ائدة : ف
  .أن من قتل دون ماله فهو شهيد : يف احلديث 

 .ألن الشهداء أقسام  املراد أنه شهيد اآلخرة دون الدنيا ، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه .
 اعلم أن الشهيد ثالثة أقسام :   قال النووي : 

 املقتول يف حرب الكفار بسبب من أسباب القتال . أحدها :
 ثواب اآلخرة وَف أحكام الدنيا ، وهو أنه ال يغسل وال يصلى عليه .فهذا له حكم الشهداء يف 

 شهيد يف الثواب دون أحكام الدنيا . والثاين :
وهو املبطون ، واملطعون ، وصاحب اهلدم ، ومن قتل دون ماله ، وغريهم ممن جاءت األحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً ، فهذا يغسل 

 لشهداء ، وال يلزم أن يكون مثل ثواب األول .ويصلى عليه وله يف اآلخرة ثواب ا
 إذا قتل يف حرب الكفار . : من غل يف الغنيمة وشبهه ممن وردت اآلثار بنفي تسميته شهيداً والثالث 

 فهذا له حكم الشهداء يف الدنيا ، فال يغسل وال يصلى عليه وليس له ثواهبم الكامل يف اآلخرة .
 وهللا أعلم  .غسلوا وصلي عليهم باالتفاق واتفقوا على أهنم شهداء  للقسم الثاين أن عمر وعثمان وعلياً : والدليل يف اجملموع وقال النووي
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 : الظلم وجماوزة احلد ، مسوا بذلك لظلمهم وعدوهلم عن احلق . البغاة مجع باغ ، وهو لغة
 واصطالحاً : هم اخلارجون على اإلمام بتأويل سائغ وهلم شوكـة .

 مسوا بغاة لعدوهلـم عن احلق وما عليه أئمة املسلمني .
 واألصل يف هذا الباب الكتاب والسنة واإلمجاع .-

نَـُهَما فَإِّن بـََغْت إِّْحَدامُهَا َعَلى اأُلْخَرى فـََقاتُِّلوا الَّيتِّ تـَْبغِّي َحىتَّ َوإِّن طَائَِّفَتانِّ مَِّن الْ قال تعاىل )  نِّنَي اقْـَتتَـُلوا فََأْصلُِّحوا بـَيـْ َتفِّيَء إِّىَل أَْمرِّ اَّللَِّّ  ُمْؤمِّ
طِّنيَ  َ حيِّبُّ اْلُمْقسِّ طُوا إِّنَّ اَّللَّ نَـُهَما بِّاْلَعْدلِّ َوأَْقسِّ  . ( فَإِّن فَاءْت فََأْصلُِّحوا بـَيـْ

 ) من خرج على أميت وهم مجيع ، فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان ( رواه مسلم . وقوله 
 على السمع والطاعة يف املنشط واملكره ، وأن ال ننازع األمر أهله ( رواه مسلم . ) بايعنا رسول هللا  وقال 

 والبغي حرام ، والبغاة آمثون .
 .... ( . وَْكٌة َوَمنَ َعةٌ ِإَذا َخَرَج قَ ْوٌم ََلُْم شَ قوله )

 يشرتط يف اخلارجني على اإلمام لكي يكونوا بغاة شروط :-
 أوال  : أن يكونوا مسلمني .

نَـُهَما ...( . َن اْلُمْؤمِّنِّنَي اقْـَتتَـُلوا فََأْصلُِّحوا بـَيـْ  قال تعاىل ) َوإِّْن طَائَِّفَتانِّ مِّ
 اة وهلم أحكامهم اخلاصة .فإذا خرج على اإلمام ذميون أو مستأمنون فال يعتربون بغ

 ثانيا  : أن يكون َلم منعة وشوكة .
 وهو أن يكون للبغاة منعة وقوة وشوكة حيتاج معها اإلمام إىل إعداد جيش لقتاهلـم .

 ثالثا  : أن يكون َلم تأويل سائغ .
إن عليًا يعرف قتلة عثمان ويقدر والدليل على ذلك : هو ما حصل من اخلارجني على علي  من أهل اجلمل وصفني ، وذلك بأن قالوا 
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 عليهم وال يقتص منهم ملواطأته إياهـم ، وهذا تأويل اعتقدوا به على جواز اخلروج على اإلمام وهو علي بن أيب طالب .
 وال بد أن يكون التأويل سائغاً يصلح أن يعتمد عليه .

 ل وصفني علياً كان بسبب اعتمادهم على تأويل سائغ .وقد ذكر ابن تيمية يف تفريقه بني البغاة واخلوارج بأن قتال أهل اجلم
 أما املارقون من اخلوارج فقاتلهم علي بسب تأويلهم الفاسـد .

فإن اختل شرط من ذلك بأن مل ُيرجوا على إمام أو خرجوا على إمام بال تأويل أو بتأويل غري سائغ أو كانوا مجعًا يسريًا ال شوكة هلم -
 فقطاع طريق .

 فائدة :
 تربون بغاة ولو كان اإلمام ظاملاً جائراً ما مل حيدث كفراً ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : مذهب أهل احلديث ترك اخلروج بالقتال علىويع

ُعوا اَّللََّ َوأَطِّيُعوا أَطِّيامللوك البغاة ، والصرب على ظلمهم إىل أن يسرتيح بٌر أو ُيسرتاح من فاجر ، ويدل لذلك قوله تعاىل )يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا 
ْنُكْم(.  الرَُّسوَل َوأُوِلِّ اأْلَْمرِّ مِّ

 فهذه اآلية دلت على وجوب طاعة وِل األمر ومل تشرتط عدالته .
 م ( .وعلى المام مراسلة البغاة ، وإزالة ما يَقمون عليه مما ال جيوز وكش  شبهه) 

 موقف اإلمام من البغاة : هذا
ا ينقمون منه ، ألن علياً أرسل ابن عباس إىل اخلوارج الذين خرجوا عليه ليناظرهم ، فناظرهم فرجع كثري منهم وهو أن يراسلهم فيسأهلم م 

 إىل احلق .
 ( .فإن ذكروا مظلمة أزاهلا )  

نَـُهَما (  نِّنَي اقْـَتتَـُلوا فََأْصلُِّحوا بـَيـْ  .لقوله تعاىل ) َوإِّن طَائَِّفَتانِّ مَِّن اْلُمْؤمِّ
 وسيلة إىل الصلح املأمور به . ألن إزالة  املظلمة 
 ( 
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 ألن يف كشف شبهتهم رجوعاً إىل احلق .
 ألن هللا أمر باإلصالح أوالً ، واإلصالح إمنا يكون مبراسلتهم وكشف شبهتهم وإزالة ما يدعونه من مظلمة .
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 نتهوا ورجعوا إىل صواهبم فهذا املطلوب ، وإال قاتلهم وجوباً لدفع شرهم .أي : ا
 لقوله تعاىل )فَإِّْن بـََغْت إِّْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فـََقاتُِّلوا الَّيتِّ تـَْبغِّي َحىتَّ تَفِّيَء إِّىَل أَْمرِّ اَّللَِّّ ( .-أ

 ولدفع شرهم وأذاهم على املسلمني .-ب
 لة اإلسالمية وعزهتا .وللحفاظ على وحدة الدو  -ج
 م ( .وعلى رعيته : معونته على قتاهل) 

 أي : وجيب على رعية اإلمام مساعدته وتأييده على قتال البغاة .
 ألن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة مع أيب بكر ، وقاتلوا اخلوارج مع علي .
 وألهنم لو تركوا معونة اإلمام لقهره أهل البغي وظهر الفساد يف األرض .

تِل الدافع كان شهيدًا ) 
ُ
 ( .وإن ق

 الدافع : هو الذي يقاتل مع اإلمام ، ألن اإلمام يلزمه قتال هؤالء البغاة حىت يكف شرهم .فإذا قُتَل هذا الدافع كان شهيدًا ألنه قتل
 مظلوماً ، فهو يقاتل مع أهل احلق ضد أهل البغي .
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بع هلم مدبر ) 
ّ
 (وال يت

 .أي : ال يقاَتل مدبرهم 
 . واملدبر : من وىل دبره وهرب 
 ( .وال جيهز على جريح ) 

 ح .أي : ال يقتل هلم جري
 هلم مال ( .

ُ
غَم
ُ
 ) وال ي

 أي : ال جيوز أخذ مال البغاة ، ألهنم مل يكفروا ببغيهم وقتاهلم .
ى هلم ذرية ( .

َ
سب
ُ
 ) وال ت

 الذرية النساء والصبيان ، والسيب األْخذ .
 فهؤالء ال جيوز سبيهم .

 ن قتال البغاة إمنا هو لدفعهم وردهم إىل احلق ال لكفرهم .أل
 عليه ( .

َ
لي
ُ
 وص
َ
ن
ّ
ف
ُ
ل وك

ّ
س
ُ
 ) ومن مات مَهم غ

 ألهنم مسلمون .
 اخلالصة :

 من حيث القصد واهلدف :ُيتلف عن قتال الكفار  أن قتال أهل البغي
 هنم مسلمون .ألن القصد من قتاهلم ردهم إىل الطاعة وردعهم عن التمرد ودرء الفتنة ، أل

 الفرق بني قتاهلـم وقتال املشركني :
 أن القصد من قتاهلم ردعهم ِبالف املشركني . أوال  :
 عدم جواز اإلجهاز على جريح البغاة بعكس جريح املشركني فإنه جيوز اإلجهاز عليه . ثانيا  :
 أنه ال يقتل أسري البغاة ِبالف أسري املشركني فإنه جيوز قتله . ثالثا  :

 ال يتبع مدبرهم .ابعا  : ر 
أن أموال البغاة ال جيوز قسمتها وال تسىب ذريتهم ، ألهنم مل يكفروا ببغيهم وقتاهلم ، ِبالف أموال املشركني فإهنا غنيمة   خامسا  :

 للمسلمني .
 أنه ال ينصب عليهم املنجنيق ومثله يف عصرنا احلاضر املدافع والقنابل والطيارات . سادسا  :
ال حترق مساكن البغاة وال مصانعهم وال يقطع خنيلهم وأشجارهم وال يقطع املاء عنهم ، ِبالف املشركني فإنه يستعمل معهم  سابعا  :

 الوسائل املؤدية إىل استسالمهم والنصر عليهم .
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 رتدباب حِم امل
 ( .من خرج عن دين السلم إىل الِفر بفعل أو قول  أو اعتقاد أو شك  ) وهو :

 رتد لغة : هو الراجع .امل
 واصطالحاً : هو الراجـع عن دين اإلسالم إىل الكفر . 

 ) فمن ارتد وهو مِل  خمتار استتيب ثلثة أيام فإن تاب وإال قتل ( .
 كافر يقتل كفراً ال حداً .فاملرتد  

وَِّي َذلَِّك َعْن َأيبِّ َبْكٍر ، َوُعَمَر َوُعْثَماَن ، َوَعلِّيٍّ ، َوُمَعاٍذ ، َوَأيبِّ ُموَسى ، َوَأمْجََع أَْهُل اْلعِّْلمِّ َعَلى ُوُجوبِّ قـَْتلِّ اْلُمْرَتدِّ ، َورُ  : قال ابن قدامة
 اً .َواْبنِّ َعبَّاٍس ، َوَخالٍِّد ، َوَغرْيِّهِّْم ، وملَْ يـُْنَكْر َذلَِّك ، َفَكاَن إمْجَاع

 اَل َأْجلُِّس َحىتَّ يـُْقَتَل، َقَضاُء َاَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ، فَُأمَِّر بِّهِّ، فـَُقتَِّل ( ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ . ) -يفِّ َرُجٍل َأْسَلَم مُثَّ تـََهوََّد  -َعْن ُمَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل -أ 
َيبِّ َداُوَد ) وََكاَن َقْد اُْستُتِّيَب قـَْبَل َذلَِّك (   متفق عليه .َويفِّ رَِّوايٍَة ألِّ

ُ َعنـُْهَما قَاَل: قَ -ب  َي َاَّللَّ  ) َمْن بَدََّل دِّيَنُه فَاقْـتُـُلوُه ( َرَواُه اَْلُبَخارِّيُّ . اَل َرُسوُل َاَّللَِّّ َوَعْن اِّْبنِّ َعبَّاٍس َرضِّ
ال حيل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك )   وعن ابن مسعود . قال : قال رسول هللا-ج 

 ( متفق عليه . لدينه املفارق للجماعة
ادعها فإن عادت وإال ل ارتد عن اإلسالم فادعه فإن تاب وإال فاضرب عنقه ، وإميا امرأة ارتدت عن اإلسالم فأميا رج) وقال -د

 ( سنده حسن كما قال احلافظ ابن حجر .فاضرب عنقها
 وهذا يدل على أن املرأة كالرجل وهـو قول أكثر العلماء .

يٌح. َوالَعَمُل َعَلى َهَذا عِّْنَد َهذَ ديث )من بدل دينه فاقتلوه ( بعد روايته حل قال الرتمذي ْرَتدا َحدِّيٌث َحَسٌن َصحِّ
ُ
 د .أَْهلِّ العِّْلمِّ يفِّ امل

ه. ذلك، وإمنا اختلفوا يف استتابت وضربت عنقه، واألمة جمتمعة على ديث، أن من ارتد عن دينه حل دمهوفقه هذا احل :وقال ابن عبد الرب
 ( .)التمهيد

ِّّ ا(  ةاملوسوعة الفقهي ) اء يفوج )اَل حيِّل َدُم اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم َيْشَهُد أَْن الَ  تَـَّفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ الرِّدََّة مَِّن اْلُمْسلِّمِّ تـُْهدُِّر َدَمُه ؛ لَِّقْول النَّيبِّ
،  ومسلم يرواه البخار ُب الزَّاينِّ ، َواْلُمَفارُِّق لِّدِّينِّهِّ التَّارُِّك لِّْلَجَماَعةِّ( إَِّلَه إِّالَّ اَّللَُّ َوَأيّنِّ َرُسول اَّللَِّّ إِّالَّ بِّإِّْحَدى َثاَلٍث : النـَّْفُس بِّالنـَّْفسِّ ، َوالثَـّيِّّ 

َماُم أَْو نَائِّبُ ي ، ) َمْن بَدَّل دِّيَنُه فَاقْـتُـُلوُه ( رواه البخار  َولَِّقْولِّهِّ   ه .َويـَْقتُـُلُه اإلِّ
الذي يكفر بعد إسالمه طوعاً ، بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو  واملرتد يف االصطالح : هو - حفظه هللا –ال الشيخ صاحل الفوزان ق

 . فعل
 : له حكم يف الدنيا ، وحكم يف اآلخرة واملرتد :

بقوله : ) َمْن بدََّل دِّيَنُه فَاقْـتُـُلوُه ( ، وأمجع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته  : فقد بيَّنه الرسول  أما حكمه يف الدنيا
 . ومنعه من التصرف يف ماله قبل قتلهعنه ، 

ْنُكْم َعْن دِّينِّهِّ فـََيُمْت َوُهَو َكافٌِّر َفُأولَئَِّك َحبَِّطْت أَْعمَ  وأما حكمه يف اآلخرة اهُلُْم يفِّ الدُّنـْيَا : فقد بيَّنه هللا تعاىل : بقوله ) َوَمْن يـَْرَتدِّْد مِّ
َرةِّ َوأُولَئَِّك َأْصَحابُ   ن ( .ا َخالُِّدو النَّارِّ ُهْم فِّيهَ  َواآْلخِّ

َا ُكنَّا والردة حتصل بارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم ، سواء كان جاّداً ، أو هازالً ، أو مستهزئاً ، قال تعاىل : ) َولَئِّْن َسأَْلتَـُهْم لَ  يَـُقوُلنَّ إِّمنَّ
 ي ( .امللخص الفقه م ( .  ) َكَفْرمُتْ بـَْعَد إِّميَانِّكُ   تـَْعَتذُِّروا َقدْ  خَنُوُض َونـَْلَعُب ُقْل أَبِّاَّللَِّّ َوآيَاتِّهِّ َوَرُسولِّهِّ ُكْنُتْم َتْستَـْهزِّئُوَن ال

 1 فائدة :
 هل املرأة املرتدة كالرجل تقتل كما يقتل ؟

 ذهب مجهور العلماء إىل أن املرأة املرتدة تقتل كالرجل .
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 : قَاَل اجلُْْمُهور: تـُْقَتل اْلُمْرَتدَّة .قَاَل اْبن اْلُمْنِذر
 : أنه ال فرق بني الرجال والنساء يف وجوب القتل . دامةوقال ابن ق

 روي ذلك عن أيب بكر ، وعلي رضي هللا عنهما .
 وبه قال احلسن ، والزهري ، والنخعي ، وَحاد ، ومالك ، والليث ، واألوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق . ) املغِن ( .

 لعموم ) َمْن بَدََّل دِّيَنُه فَاقْـتُـُلوُه ( . -أ
لحديث السابق ) أميا رجل ارتد عن اإلسالم فادعه فإن تاب وإال فاضرب عنقه ، وإميا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها فإن ول -ب

 عادت وإال فاضرب عنقها ( سنده حسن كما قال احلافظ ابن حجر .
 وهذا يدل على أن املرأة كالرجل وهـو قول أكثر العلماء .

ّ  َحدِّيث َمَعاذ : َوَقْد َوَقَع يفِّ  قال ابن حجر َلمَّا أَرَسَلُه إِّىَل اْلَيَمن، قَاَل َلُه: "أمَّيَا َرُجل اْرَتدَّ َعْن اإلْساَلم، فَاْدُعُه، فَإِّْن  ) أنَّ النَّيبِّ
 رِّْب ُعُنقها ( َعاَد، َوإالَّ فَاْضرِّْب ُعُنقه، َوأمَّيَا اْمرَأَة اْرَتدَّْت َعْن اإلْساَلم، فاْدُعها، فَإِّْن َعاَدْت، َوإِّالَّ فَاضْ 

ب اْلَمصِّري إِّلَْيهِّ.  ع النِّّزَاع، فـََيجِّ  َوَسَنده َحَسن ، َوُهَو َنصٌّ يفِّ َمْوضِّ
َاك الرِّجال والنَِّّساء يفِّ احلُُْدود ُكّلَها، الزِّنَا، َوالسَّرَِّقة، َوُشْرب اخْلَْمر، َوالَقْذف، َومِّْن صُ  ىتَّ مَيُوت، فَاْستُثِنِّ َور الزِّنَا َرْجم اْلُمْحَصن حَ ُويؤيِّّدُه اْشرتِّ

 . َذلَِّك مِّْن النـَّْهي َعْن قـَْتل النَِّّساء، َفَكَذلَِّك ُيْسَتثْـََّن قـَْتل اْلُمْرَتدَّة. ) الفتح (
 2فائدة : 

 احلكمة من قتل املرتد دون الكافر األصلي .
َْهلِّ الدِّينِّ َولِّلدِّينِّ ، فَإِّنَّ َلَكاَن ا -أي املرتد  –َلْو ملَْ يـُْقَتْل َذلَِّك   : فإنهرَحه هللا قال ابن تيمية ْفٌظ ألِّ ُلُه حِّ ْنُه ، فـََقتـْ ُل يفِّ الدِّينِّ َُيْرُُج مِّ لدَّاخِّ

 ه .ُخْل فِّيَذلَِّك مَيَْنُع مِّْن النـَّْقصِّ ، َومَيْنَـُعُهْم مِّْن اخْلُُروجِّ َعْنُه ، ِبِِّّاَلفِّ َمْن مَلْ يَدْ 
ْكَمُة َتْشرِّيعِّ قـَْتلِّ الْ :  روقال ابن عاشو  ْرتَِّداَد ُخُروُج فـَْرٍد أَْو مَجَاَعٍة مَِّن اجْلَامَِّعةِّ  -َمَع أَنَّ اْلَكافَِّر بِّاأْلََصاَلةِّ اَل يـُْقَتُل  -ُمْرَتدِّ َوحِّ أَنَّ االِّ

ْساَلمِّ بـَْعَد الدُُّخولِّ فِّيهِّ ، يـَُنادِّي َعَلى أَنَُّه َلمَّا َخاَلَط َهذَ  هِّ مِّنِّ اإْلِّ ُُروجِّ ْساَلمِّيَّةِّ ، فـَُهَو ِبِّ َر َصالٍِّح ، َوَوَجَد َما َكاَن َعَلْيهِّ قـَْبَل اإْلِّ ا الدِّيَن َوَجَدُه َغيـْ
 ه .بِّالدِّينِّ َواْستِّْخَفاٌف بِّ  َذلَِّك َأْصَلَح ، فـََهَذا تـَْعرِّيضٌ 

يُد َطرِّيٍق لَِّمْن يُرِّيُد أَنْ  ٌر، َما انـَْزَجَر النَّاسُ  ، فـََلوْ لِّ اجْلَامَِّعةِّ ي إِّىَل احْنِّاَل ، َوَذلَِّك يـُْفضِّ يـَْنَسلَّ مِّْن َهَذا الدِّينِّ  َوفِّيهِّ أَْيًضا مَتْهِّ ، ملَْ جُيَْعْل لَِّذلَِّك زَاجِّ
ْثَل تـََوقُّعِّ اْلَمْوتِّ َواَل َنُِّد َشْيًئا زَاجِّ  ، َوَحىتَّ اَل ريَةٍ الدِّينِّ إِّالَّ َعَلى َبصِّ ، َحىتَّ اَل يَْدُخَل َأَحٌد يفِّ ُهَو اْلُعُقوبََة لِّْلُمْرَتدِّ ، فَلَِّذلَِّك ُجعَِّل اْلَمْوُت رًا مِّ

ُر َمْنُسوَخةٍ  َعَلى اْلَقْولِّ  (تـََعاىَل: )اَل إِّْكراَه يفِّ الدِّينِّ  ، َولَْيَس َهَذا مِّنِّ اإْلِّْكرَاهِّ يفِّ الدِّينِّ اْلَمْنفِّيِّّ بَِّقْولِّهِّ َأَحٌد بـَْعَد الدُُّخولِّ فِّيهِّ  َُيْرَُج مِّْنهُ  ، بِّأَنَـَّها َغيـْ
َنَّ اإْلِّْكرَاَه يفِّ الدِّينِّ  ْساَلمِّ  ُهَو إِّْكرَاُه النَّاسِّ َعَلى اخْلُُروجِّ مِّْن أَْديَاهنِِّّمْ  ألِّ ْساَل ، َوأَمَّا َهَذا فـَُهَو مِّنِّ اإْلِّْكرَاهِّ َوالدُُّخولِّ يفِّ اإْلِّ م.               َعَلى اْلبَـَقاءِّ يفِّ اإْلِّ

 ( .رالتحرير والتنوي)
 3فائدة : 

 هل يستتاب أم ال ؟
 وجوب قتل املرتد ، اختلفوا يف وجوب استتابته على قولني :بعد أن اتفق أهل العلم على 

 : أنه يستتاب وإال قتل . القول األول
 وهذا مذهب أكثر أهل العلم .

ُهْم ُعَمُر ، َوَعلِّيٌّ ، َوعَ  قال ابن قدامة نـْ طَاٌء ، َوالنََّخعِّيُّ ، َوَمالٌِّك ، : املرتد ال يـُْقَتُل َحىتَّ ُيْسَتَتاَب َثالثًا . َهَذا قـَْوُل َأْكثَرِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ؛ مِّ
َا َتُكوُن لُِّشبـَْهٍة  ًة يـَْرتَئِّي َوالثَـّْورِّيُّ ، َواأَلْوزَاعِّيُّ ، َوإِّْسَحاُق ، َوَأْصَحاُب الرَّْأيِّ . . . . أَلنَّ الرِّدََّة إمنَّ ، َوال تـَُزوُل يفِّ احْلَالِّ ، فـََوَجَب أَْن يـُْنَتظََر ُمدَّ

 لَِّك َثالثَُة أَيَّاٍم اهـ .فِّيَها ، َوأَْوىَل ذَ 
 : أنه ال جيب استتابته . القول الثاين
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 وهذا قول احلسن وطاووس وأهل الظاهر .
 ) من بدل دينه فاقتلوه ( ومل يذكر االستتابة  .لقوله 

 والراجح أن األمر راجع إىل رأي اإلمام ينظر حسب املصلحة .
 4فائدة : 

 من الذي يتوىل قتل املرتد ؟
 مر .وِل األ

احلنبلي رَحه هللا : قتل املرتد إىل اإلمام ، حراً كان أو عبداً ، وهذا قول عامة أهل العلم ، إال الشافعي ، يف أحد الوجهني  قال ابن قدامة
 يف العبد .

يف نفس األمر، فإن  رَحه هللا: ال جيوز االفتئات َعَلى األئمة ونواهبم، وال إظهار ُالفتهم، ولو كانوا مفرطني ويقول احلافظ ابن رجب
) يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم وهلم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (  ةيف األئم تفريطهم عليهم ال َعَلى من مل يفرط ، كما قال النيب 

 خرَّجه البخاري .
 5فائدة : 

 ما الفرق بني الكافر األصلي واملرتد ؟
 ستقرت السنة بأن عقوبة املرتد أعظم من عقوبة الكافر األصلي من وجوه متعددة .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رَحه هللا تعاىل : وقد ا

 منها : أن املرتد يقتل بكل حال ، وال يضرب عليه جزية ، وال تعقد له ذمة ، ِبالف الكافر األصلي . 
القتال ، فإنه ال يقتل عند أكثر ومنها : أن املرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال ، ِبالف الكافر األصلي الذي ليس هو من أهل 

 العلماء كأيب حنيفة ومالك وأَحد .
 ومنها : أن املرتد ال يرث وال يناكح وال تؤكل ذبيحته ، ِبالف الكافر األصلي ... إىل غري ذلك من األحكام .

 6فائدة : 
 :بعض أسباب الردة 
 مه وحيصل الكفر بأحد أربعة أمور:املرتد وهو من كفر بعد إسال (يف دليل الطالب )   قال مرعي الكرمي

 .كسب هللا تعاىل ورسوله أو مالئكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعاىل  :بالقول  
 .كالسجود للصنم وحنوه وكإلقاء املصحف يف قاذورة  :وبالفعل 

 .ك مما أمجع عليه إمجاعا قطعيا كاعتقاده الشريك له تعاىل أو أن الزنا أو اخلمر حالل أو أن اخلبز حرام وحنو ذل :وباالعتقاد 
 وبالشك يف شيء من ذلك .

يهِّ ، أَْو فِّْعٍل يـََتَضمَُّنُه ، أَْو هَِّي : َقطْ (  ةاملوسوعة الفقهي) اء يف ج ْساَلمِّ بِّنِّيَّةِّ الرِّدَُّة : هَِّي ُكْفُر اْلُمْسلِّمِّ بَِّقْوٍل َصرِّيٍح ، أَْو َلْفٍظ يـَْقَتضِّ ُع اإلِّ
 مًا .ْلُكْفرِّ َوأَْغَلظُُه ُحكْ اْلُكْفرِّ ، أَْو فِّْعٍل ُمَكفٍِّر ، َسَواٌء قَاَلُه اْستِّْهزَاًء ، أَْم عَِّناًدا ، أَمِّ اْعتَِّقاًدا ، َوالرِّدَُّة أَْفَحُش ااْلُكْفرِّ ، أَْو قـَْول 

ْساَلمِّ إىَل اْلُكْفرِّ ، قَاَل اَّللَُّ :  وقال ابن قدامة ُع َعْن دِّينِّ اإْلِّ ْنُكْم َعْن دِّينِّهِّ فـََيُمْت َوُهَو َكافٌِّر فَُأولَئَِّك اْلُمْرَتدُّ : ُهَو الرَّاجِّ  تـََعاىَل : )َوَمْن يـَْرَتدِّْد مِّ
رَةِّ َوأُولَئَِّك َأْصَحاُب النَّارِّ ُهْم فِّيَها َخالُِّدوَن( . َوَأمْجََع أَْهلُ  نـَْيا َواآْلخِّ  . َتدِّ اْلعِّْلمِّ َعَلى ُوُجوبِّ قـَْتلِّ اْلُمرْ  َحبَِّطْت أَْعَماهُلُْم يفِّ الدُّ

 7فائدة : 
 من ارتد يف عهد النبوة :

َق بِّاْلُكفَّارِّ، فََأَمَر بِّهِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َكاَن َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َأيبِّ َسرٍْح َيْكُتُب لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: )-أ  ، فََأزَلَُّه الشَّْيطَاُن، فـََلحِّ
، فَاْسَتَجاَر َلُه ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، فََأَجارَُه َرُسوُل اَّللَِّّ َأْن يـُْقَتَل يـَْوَم   واحلاكم .( رواه أبو داود اْلَفْتحِّ

 . أجاره بسبب أنه جاء تائبا من ردته ، ورجع إىل اإلسالم ، وبايع الرسول  وقد بّينت رواية أخرى أن النيب 
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بِّيهِّ ؛ إِّىَل َرُجٍل تـََزوََّج اْمرَأََة أَ  أَبُو بـُْرَدَة ْبُن نَِّياٍر َوَمَعُه لَِّواٌء، فـَُقْلُت: أَْيَن تُرِّيُد؟ قَاَل: بـََعَثِنِّ َرُسوُل اَّللَِّّ البَـرَاءِّ، قَاَل: ) َمرَّ يبِّ َخاِلِّ  َعنو -ب
 ي .رواه الرتمذه ( َأْن آتَِّيُه بَِّرْأسِّ 

 ) أن رجال تزوج امرأة أبيه، فأمر النيب  عن حديث النيب سألت أيب  : م أَحد بن حنبل رَحهما هللا تعاىلقال عبد هللا ابن اإلما
 قال أيب: نرى ، وهللا أعلم : أن ذلك منه على االستحالل، فأمر بقتله مبنزلة املرتد، وأخذ ماله ؟ه ( بقتله، وأخذ مال

 عبد هللا ( .مسائل اإلمام أَحد بن حنبل رواية ابنه انتهى. "قال: ) ال يرث املسلم الكافر (.  قال أيب: وكذلك املرتد : ال يرثه أهله، ألن النيب 

) ... اْذَهْب أَْنَت يَا أَبَا ُموَسى، أَْو يَا َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن قـَْيٍس، إِّىَل الَيَمنِّ، مُثَّ اتَـّبَـَعُه ُمَعاُذ ْبُن  وَعْن َأيبِّ ُموَسى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  -ج
َلَم مُثَّ تـََهوََّد، قَاَل: اْجلِّْس، هِّ أَْلَقى َلُه وَِّساَدًة، قَاَل: اْنزِّْل، فَإَِّذا َرُجٌل عِّْنَدُه ُموَثٌق، قَاَل: َما َهَذا؟ قَاَل: َكاَن يـَُهودِّيًّا فََأسْ َجَبٍل، فـََلمَّا َقدَِّم َعَليْ 
 ي ومسلم .اه البخار بِّهِّ فـَُقتَِّل ... ( رو  يـُْقَتَل، َقَضاُء اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ )َثاَلَث َمرَّاٍت(. فََأَمرَ  قَاَل: الَ َأْجلُِّس َحىتَّ 

 8فائدة : 
 إشكال :

، َويفِّ ُقُدومِّهِّ َعَلى  ، قَاَل ُعَمُر: يَا أََنُس! َما ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك، قَاَل: ) َلمَّا نـَزَْلَنا َعَلى ُتْستَـَر، َفذََكَر احلَْدِّيَث يفِّ اْلَفْتحِّ
ُقوا بِّاْلُمْشرِّكِّنَي؟ قَاَل: فََأَخْذُت فـََعَل الرَّهْ  ْساَلمِّ فـََلحِّ تَُّة مِّْن َبْكرِّ ْبنِّ َوائٍِّل الَّذِّيَن اْرَتدُّوا َعنِّ اإْلِّ ُهْم، قَاَل: َما ُط السِّّ بِّهِّ يفِّ َحدِّيٍث آَخَر لَِّيْشَغَلُه َعنـْ

قُ  ْساَلمِّ فـََلحِّ تَُّة الَّذِّيَن اْرَتدُّوا َعنِّ اإْلِّ نِّنَي! قُتُِّلوا يفِّ اْلَمْعرََكةِّ، قَاَل: إِّنَّا َّللَِِّّّ فـََعَل الرَّْهُط السِّّ  َوإِّنَّا وا بِّاْلُمْشرِّكِّنَي مِّْن َبْكرِّ ْبنِّ َوائٍِّل؟ قَاَل: يَا أَمِّرَي اْلُمْؤمِّ
ُعوَن، قـُْلُت: يَا أَمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي َوَهْل َكاَن َسبِّيُلُهْم إِّالَّ اْلَقْتَل؟ قَاَل: نـََعْم، كُ  ، فَإِّْن أَبـََوا إِّلَْيهِّ رَاجِّ ْساَلمِّ ْنُت أَْعرُِّض َعَلْيهِّْم أَْن يَْدُخُلوا يفِّ اإْلِّ

ْجَن (  ي .رواه البيهق  اْستَـْوَدْعتُـُهُم السِّّ
فقد نقل أهل العلم اتفاق السلف على قتل املرتد، ومل يذكروا أن عمر  ، كان ال يرى قتل املرتد  وهذا األثر، ال يدل على أن عمر 

 .منا غاية ما نقلوا عنه أنه كان يرى استتابة املرتد والتأيّن به قبل قتلهخالف يف ذلك، وإ
 :ورد عنه األمر بقتل املرتد  وقد

، نِّ اإْلِّ َعْن ُعبَـْيدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعْتَبَة ، َعْن أَبِّيهِّ ، قَاَل: ) َأَخَذ اْبُن َمْسُعوٍد قـَْوًما اْرَتدُّوا عَ فقد روى عبد الرزاق   ْساَلمِّ مِّْن أَْهلِّ اْلعِّرَاقِّ
، َوَشَهاَدَة َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ  ُهْم، َوإِّْن ملَْ يـَْقبَـُلوَها َفَكَتَب فِّيهِّْم إِّىَل ُعَمَر، َفَكَتَب إِّلَْيهِّ: أَْن اْعرِّْض َعَلْيهِّْم دِّيَن احلَْقِّّ ، فَإِّْن قَبُِّلوَها َفَخلِّّ َعنـْ اَّللَُّ

 ه ( .ُهْم فـََقتَـلَ ْعُضُهْم فـَتَـرََكُه، ومََلْ يـَْقبَـْلَها بـَْعضُ فَاقْـتُـْلُهْم، فـََقبَِّلَها بَـ 
يعِن استودعتهم السجن حىت يتوبوا، فإن مل يتوبوا قتلوا، هذا ال جيوز غريه؛ ك : ه هللا تعاىل عن رواية السجن تلوهلذا قال ابن عبد الرب رَح

 االستذكار ( . .          )( من بدل دينه، فاضربوا عنقه ) لقول رسول هللا 
 9فائدة : 

إذا قُتل فإنه ميوت كافرًا فال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني ، ويوم القيامة يكون من أصحاب النار املرتد 
 . الذي هم فيها خالدون

 . ، عربًة وعظة للناظرين وقد لفظت األرض مرتّداً يف زمان النيب 
ِّّ ) قَالَ  َعْن أََنٍس  فـََعاَد َنْصرَانِّيًّا َفَكاَن يـَُقوُل َما يَْدرِّي حُمَمٌَّد إِّالَّ َما   َكاَن َرُجٌل َنْصرَانِّيًّا َفَأْسَلَم َوقـَرَأَ اْلبَـَقرََة َوآَل عِّْمرَاَن َفَكاَن َيْكُتُب لِّلنَّيبِّ

بَِّنا فَأَْلُقوُه َفَحَفُروا َكَتْبُت لَُه فََأَماتَُه اَّللَُّ َفَدفـَُنوُه فََأْصَبَح َوَقْد َلَفظَْتُه األَ  ُهْم نـََبُشوا َعْن َصاحِّ نـْ لَُه ْرُض فـََقاُلوا َهَذا فِّْعُل حُمَمٍَّد َوَأْصَحابِّهِّ َلمَّا َهَرَب مِّ
بَِّنا لَ  ُهْم َفأَْلَقْوُه َفَحَفُروا َلُه َوأَْعَمُقوا َلُه يفِّ مَّ َفَأْعَمُقوا فََأْصَبَح َوَقْد َلَفظَْتُه اأَلْرُض فـََقاُلوا َهَذا فِّْعُل حُمَمٍَّد َوَأْصَحابِّهِّ نـََبُشوا َعْن َصاحِّ نـْ ا َهَرَب مِّ

 . -اً فرتكوه منبوذ –عنده  –رواه البخاري ومسلم  ويف آخره ( هْيَس مَِّن النَّاسِّ فَأَْلَقوْ اأَلْرضِّ َما اْسَتطَاُعوا فََأْصَبَح َقْد َلَفظَْتُه اأَلْرُض فـََعلُِّموا أَنَُّه لَ 
أنه ما كان يدري إال ما كتب له قصمه هللا وفضحه  فهذا امللعون الذي افرتى على النيب  - رَحه هللا – م ابن تيميةقال شيخ اإلسال

ن بأن أخرجه من القرب بعد أن دفن مراراً ، وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة ملا قاله وأنه كان كاذباً إذ كا
بهم مثل هذا ، وأن هذا اجلرم أعظم من جمرد االرتداد ؛ إذ كان عامة املرتدين ميوتون وال يصيبهم مثل هذا ، وأن هللا عامَّة املوتى ال يصي
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 د . ) الصارم ( .ميكن الناس أن يقيموا عليه احل ممن طعن عليه وسبَّه ، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذ مل منتقم لرسوله 
 10فائدة : 

 .دًّا، وإمنا هو عقوبة دنيوية يعقبها العقاب األخروي ، ومن اخلطأ إدخاله يف احلدودتل املرتد ال يعترب حق
وال يقتله إال اإلمام أو نائبه ، حرا كان املرتد أو عبدا ألنه قتل حلق هللا تعاىل ، فكان إىل اإلمام أو نائبه ، كقتل (  عكشاف القنا ) قال يف 

 ." انتهى اً ؛ ألن قتل املرتد لكفره ، ال حد على ما ملكت أميانكم( ) أقيموا احلدود وال يعارضه قوله ر ، احل
  .. أما الكفر، فإنه يستتاب صاحبهإذا بلغ اإلمام ال يستتاب صاحبه، بل يقتل بكل حال احلد :وقال الشيخ ابن عثيمني 

 ر .لفرق بني احلد ، وبني عقوبة الكفوهذا هو ا
فقتل املرتد ليس من احلدود ؛ ألنه يستتاب ، فإذا ،  دود ، وذكروا من احلدود قتل الردةوهبذا نعرف خطأ من أدخل حكم املرتد يف احل

  .تاب ، ارتفع عنه القتل
  .مث إن احلدود كفارة لصاحبها ، وليس بكافره ، وأما احلدود ، فال ترتفع بالتوبة ؛ إال أن يتوب قبل القدرة علي

  .يصلى عليه، وال يغسل، وال يدفن يف مقابر املسلمنيوالقتل بالردة ليس كفارة ، وصاحبها كافر، ال 


