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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سييدنا محميد النبيأل األميأل األميين،  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين،

 :بعدو ،المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين

ييَعي ن  فييأل  ليسييان فَتَُعييدم مرحليية  الييذ   التخصييصميين أهييم المراحيي  التييأل تتطلييل جمييداَ وإلماميياَ َواس 

 سيختاره ويتخصص به طالل العلم فأل هذه المرحلة.

على البحث والتّتبع أكثر مما كان عليه فيأل  الطاللوبناَء على ذلك فإنما تحتاج منمجاَ متميِّزاَ يساعد 

مادة علمية مناسيبة، تختليف عميا كانيي علييه فيأل المرحلية  ، ويحتاج هذا المنمج بدوره إلىالثانويةمرحلة ال

قة، وسعة األفق، وغزارة األفكار، فالمتخصص غير اليدارس اليذ  يرييد اهنتمياء مين  السابقة لما؛ حيث الدِّ

ج  –أ : المتخصص  –مرحلة الدراسية فحسل، وإنما عليه  أن يبحيث وينياقا ااراء المختل ية دون التحيرم

دت عن علمياء سيابقين، فكأنميا اكتسيبي شييناَ مين التحيرل، بي  علييه أن يُبيد  رأييه فيميا أمامما؛ لكونما ور

ه و ويأخذ ما كان راجحاَ ويترك ما كان ضعي اَ أو مرجوحاَ أو بعيداَ عن الصيواب، ويعتميد فيأل ترجيحيه ردِّ

 لآلراء على األدلة العلمية المقنعة.

المناسبة لتلك المرحلة من الدراسة، تخصم بعض ونظراَ ل َما تقدَّم اخترُت مجموعة من المحاضرات 

التييأل كثيير الجييدال حولمييا وتعييّددت آراء ال قميياء بشييأنما،  الجنايييات والحييدود والتعيياليرالقضييايا ال قمييية فييأل 

فبدأُت هذه المحاضرات بالمسيال  األساسيية فيأل دراسية الشيريعة اإلسيالمية عاّمية ودراسية آييات وأحادييث 

 .بالجنايات والحدود والتعاليرا بالقضايا ال قمية المتعلقة األحكام خاصة، ثم أتبعتم

، وكتل ت سير آييات األحكيام وقد رجعُي فأل هذه المحاضرات إلى أشمر كتل ال قه القديمة والحديثة

، وناقشيُي آراء ال قمياء ورّجحيُي ميا كيان منميا موافقياَ لليدلي  ومقاصيد الشيريعة، وأبيديُي وأحاديث األحكام

أل أخ ِّييَف علييى طلبتنييا األعييزاء عنيياء التوفيييق بييين تلييك ااراء ال قمييية الكثيييرة؛ متوخييياَ فيمييا رأيييأَل فيمييا؛ لكيي

العبارات العلمية واألسلوب ال قمأل المنمجأل، والمعالجة األكاديمية؛ فجدير بطلبة العلوم الشرعية والقانونية 

دوا بما فيما من أحكام وم  قاصد.وال نات المختصة أن ياللموا دراستما، ويتزوَّ

وقييد ألقيييُي هييذه المحاضييرات علييى طلبيية مرحليية ليسييان  ) نظييام جديييد: ل.م.د ( فييأل قسييم الشييريعة 

، بكلييية أصييول الييدين والشييريعة والحضييارة اإلسييالمية، -تخصييص القضيياء والسياسيية الشييرعية -والقييانون

 م. 2010-2009هـ/ 1431-1430جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية فأل قسنطينة للعام الدراسأل 

وأرجييو ميين ع العلييأل القييدير أن ين ييع بمييذه المحاضييرات، ويُرشييدنا إلييى مييا فيييه الخييير والصييواب، 

 وصحبه أجمعين. هوصلى ع وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل

 م. 2009 سبتمبر 28الموافق لـ ، هـ 1430شوال  9 الثالثاء سطيف فأل   ،نذير َحَماُدو :الدكتور

 األولى:المحاضرة 

 :اإلطار العام للشريعة اإلسالمية
الشييريعة اإلسييالمية هييأل مجموعيية األواميير، واألحكييام العقدييية والعملييية التييأل يوجييل اإلسييالم 

 تطبيقما؛ لتحقيق أهدافه اإلصالحية فأل المجتمع.

 بعده:فلإلسالم ثالثة أهداف إصالحية أساسية ُمَرتَّبة، ك ٌّ منما نتيجة ل َما قبله، وأساس ل َما 

ذليك عين طرييق العقييدة واإليميان بياهلل و تحرير العقل البشري من رق التقليد والخرافات: -أ

وحده، وتوجيه العق  نحو الدلي  والبرهان والت كير العلمأل الحر؛ ولذا كافح اإلسالم الوثنية فأل شتى 

ييَ  العقيييدة فييأل ع و صييورها؛ ألنمييا انحطيياط فييأل العقيي  تعييالى وصيي اته عميياوة فييأل البصيييرة؛ وأَسَّ

الواجبة، وفأل اليوم ااخر على أساس الدلي  العقلأل البسيط من شيواهد الكيون ودهلليه؛ حتيى جياءت 
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َم، لي  فيما ما يناقض العقي ، وإن كيان فيميا ميا و عقيدة اإلسالم منطقية واضحة ه تعقيد فيما ه تََحكم

 تخلو منه شريعة إلمية تخ ى حكمته من أمور الغيل، وإرادة ع تعالى مما ه يمكن أن

كيأل ه تطغيى  إصالال  الرالرد نرساليا ويلقيالا، وتو يحال  نحالو الخيالر واإلحسالاب والوا ال   -بـ

ُرهُ ب َخال ق يه  و شمواته ومطامعه على عقله واجباته؛ وذلك بممارسة ال يرد للعبيادة المشيروعة التيأل تُيَذكِّ

فأل مراقبة دالمة ألعماليه، حريصيا سبحانه،و بعقيدة الثواب والعقاب فأل ااخرة؛ لكأل يكون المؤمن 

 على عدم التقصير فأل واجباته.

أ  الحياة اهجتماعية بصورة يسود فيميا النظيام واألمين العيام، والعيدل  إصال  المجتمع: - ـ

صيانة الحريات المعقولة، والكرامة اإلنسانية؛ ولتحقيق هذا المدف اهجتماعأل األخيير و بين الناس،

يتضييمن تشييريعا شييامال جميييع األسيي  القانونييية الاللميية؛ إلقاميية حييياة  جيياء اإلسييالم بنظييام مييدنأل

صييانة و تنظيم عاللق الناس بعضمم ميع بعيض، وعاللقميم بالسيلطة الحاكمية،و اجتماعية فأل دولة،

 الحقوق الخاصة لألفراد، والحقوق العامة للجماعة.

ويَتَّضيح أنميا تقيوم عليى  من هذه األهداف الثالثة فأل اإلسالم يتحدد معنى الشريعة اإلسالمية،

هيذا هيو المعنيى و نظيام قيانونأل قضيالأل.و عبادة روحية،و ثالث دعالم: عقيدة أساسما النق  والعق ،

 دولة.و المراد عندما يقال: إن اإلسالم دين

التطبيق؛ إذ ه ينكر أنه فأل الواقع العملأل والتاريخأل كثيرا ما و يجل الت ريق بين النظامو هذا

الحقيقيية اإلسييالمية فييأل بعييض هييذه النييواحأل الثالثيية، أو يسيياء تطبيقمييا، فتظميير صييورة يسيياء فمييم 

مشوهة؛ ولمذا ه ينبغأل أن يُحكم على اإلسالم من خالل تصرفات بعض من أساء فمم  اإلسالم ، أو 

 أساء تطبيق أحكامه.

 الرق :و الررق بين الشريعة

 قولنا: ال قه اإلسالمأل.و اإلسالمية،من الممم جدا التمييز بين قولنا: الشريعة 

، والسيينة هييأل نصييوق القييرآن المييوحى بييه ميين ع تعييالى إلييى رسييوله محمييد  فالشالالريعة

تطبييق و ت صيي  لميا أجمليه القيرآن،و أفعاله التأل هأل شير و النبوية، وهأل أقوال الرسول الكريم 

متصيال بت سيير  سول الكريم نواهيه، وإباحاته؛ باعتبار أن ك  ما يصدر عن الرو عملأل ألوامره،

إنما هو بوحأل من ع تعيالى إلييه؛ وفقياَ و تطبيقما لي  من عند ن سه ومن رأيه الشخصأل،و الشريعة

الَح ياُلوَحى لقوله تعالى فيأل القيرآن: الُ  َنالنق الطَحالَون إقبط ُ الَو إقحْ َوحط ِق ْط قوليه و [،4 – 3]الينجم:  َوَمالا يَ

ْط ُ فَانطتَُحوا  تعالى:  [.7] الحشر:  َوَما آتَاُكُم الْرُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نََحاُكمط َن

: فمو ما ي ممه العلماء من نصيوق الشيريعة، وميا يسيتنبطونه مين تليك النصيوق، أما الرق 

 ما يقعدونه من القواعد المستمدة من دههت النصوق.و يؤصلونه،و ويقررونه

م ميوم ال قيه اإلسيالمأل؛ ألن و لتمييز بين م موم الشريعة اإلسيالمية،و ه يجول الخلط وعدم ا

هييأل فييأل العقيييدة اإلسييالمية صييواب، وخييير  كلمييا، تمييد  الحييياة اإلنسييانية إلييى و الشييريعة معصييومة،

الطريق السليم المستقيم، أما ال قه فمو من عم  ال قماء فأل طريق فميم الشيريعة، وتطبييق نصوصيما 

القواعد األصولية فأل استنباط األحكام منميا؛ وفيأل هيذا يختليف فميم فقييه عين وفقاَ لغرض الشارع، و

 يحتمي  الصيواب؛ ألنيه غيير معصيوم.و فمم ك  واحد ممما عال قيدره يحتمي  الخطيأو فمم فقيه آخر،

لكن المقصود أن لي  ليه القدسيية و تقدير كبير،و لي  معنى ذلك أنه ه قيمة له، ب  له قيمة عظيمةو

ن سما المتمثلة بنصوصما من الكتاب والسنة الثابتة، فال قه وهو فمم ال قيه ورأيه، وليو التأل للشريعة 
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لكين التخطنية تنصيرف و التصيويل والتخطنية،و كان مبنيا على النص الشرعأل، هيو قابي  للمناقشية

ن  ثَمَّ اختل ي آراء ال قماء، عض، َردَّ بعضمم على بو إلى فمم ال قيه ه إلى تخطنة النص الشرعأل. وم 

 وَخطَّأَ بعضمم بعضا.

هيأل أن ال قيه اإلسيالمأل و التنبيه عليميا،و على أن هناك نقطة مممة مح  اشتباه ينبغأل تجليتما

 نوعين من األحكام مختل ين فأل طبيعتمما:  يتضمن

أحكييام قررتمييا نصييوق قطعييية الثبييوت وقطعييية الدهليية تمثيي  إرادة الشييارع  الْالالوا األول:

 الحكيم الواضحة فيما ي رضه على المكل ين نظاميا لإلسيالم ملزميا لميم، ليم يُتيرك لت سييرهم وفممميم 

و استنتاجاتمم، وذلك مث : أص  وجوب الصالة، والزكاة، وصوم رمضان، والوفاء بالعقود، ونحيو 

 السنة المتواترة.و النصوق فأل الكتابذلك مما جاءت به 

اسيتنباط علمياء الشيريعة، و تُركيي لالجتميادو أحكام سكي عنما الكتاب والسينة الْوا الثانح:

أو جاءت بما نصوق غير قطعية الثبوت أو الدهلة، تحتم  اختالف آراء العلماء فيأل ثبوتميا أو فيأل 

 م منما.استنباط األحكاو هأل مح  اجتمادهم فأل فممماو دهلتما،

 فال قه اإلسالمأل ومدوناته تتضمن كال النوعين هذين.

فما قلناه عن ال رق بين الشيريعة وال قيه منصيرف إليى هيذا النيوع الثيانأل مين األحكيام ال قميية 

اجتمييادهم فييأل ت سييير النصييوق المحتمليية غييير القطعييية الدهليية، أو ميين و الييذ  هييو اسييتنتاج ال قميياء

ستحسان؛ حيث يرون سببا يقتضأل العدول عن مقتضى القياس، أو أقيستمم، أو ما قرروه بطريق اه

إنما قيرروا و ما قرروه بطريق اهستصال ، والمصالح المرسلة؛ حيث ه نص يحكم فأل الموضوع،

هأل و نحو ذلك من األحكام اهجتمادية،و فيه الحكم نتيجة للموالنة بين ما فيه من مصلحة أو ضرر،

 هجتمادية.أكثر ما يتضمنه فقه المذاهل ا

فمييذا النييوع هييو الييذ  ميين عميي  ال قميياء واسييتنتاجمم واسييتنباطمم، وه يتمتييع بالقدسييية التييأل 

للنصوق التشريعية وأما النوع األول فله قدسية النصوق التشريعية ن سما وثباتما.
(1) 

 

 

 

 

 

                                                 
  .1/153انظر: المدخ  ال قمأل العام لألستاذ مصط ى أحمد الزرقا  -(1)
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 المحاضرة الثانية:

 المديل إلى دراسة آيات وأحاديث األحكام.
 

 :السْة الْبويةو فح القرآب الكريميصائص التشريع : أوح

 السْة الْبوية:و القرآب الكريميصائص مشتركة بين  -أ

هنييياك خصيييالص للتشيييريع فيييأل القيييرآن الكيييريم، وخصيييالص للتشيييريع فيييأل السييينة النبويييية، 

ُن فأل مجموعميا خصيالص التشيريع اإلسيالمأل، وهيا نحين نسيرد  وخصالص ان ردت بما السنة، تَُكوِّ

 السنة فيما يأتأل:و التشريع فأل القرآنطال ة مممة من خصالص 

إن الشييريعة اإلسييالمية نظييام شييام  لجميييع شييؤون الحييياة، فمييأل ترسييم لإلنسييان  الشالالمول: -1

تأمره بتزكية ن سه، وتحكيم عالقتيه ميع و سبي  اإليمان، وتبين له أصول العقيدة، وتنظم صلته بربه،

 غيره، وهكذا ه يخرج من حكم الشريعة أ  شألء.

 الشريعة اإلسالمية عامة لجميع البشر فأل ك  مكان ولميان، قيال تعيالى: والبقاء: العموم -2

  يعالا ه و [، وهيأل باقيية ه يلحقميا نسي 158]األعيراف:   قُلط يَا أَيَُّحا الْْاُس إقنِّح َرُسوُل هللاق إقلاَليطُكمط َ مق

 تغيير؛ ألنما خاتمة الشرالع السماوية.

المية بالمرونيية ال القيية علييى اهسييتجابة لمختلييف البينييات تتميييز الشييريعة اإلسيي المرونالالة: -3

والظييروف، مييع أصييالة ه تضيييع معمييا َمَعال ُممَييا، وه تييذوب بسييببما شخصيييتما؛ بمييا ي سييح المجييال 

 هسيما اهستثنالية.و  لمراعاة أحوال الناس

مينمج : انيتمج التشيريع اإلسيالمأل فيأل معالجية األميراض اهجتماعيية التدرج فالح التشالريع -4

ج فيأل تحريمميا؛ ألن النياس أل يوا  التدرج فأل تشريع األحكام، فلم يحرم الخمير دفعية واحيدة، بي  تيدرَّ

َمي  دفعة واحدة؛ لشق ذلك عليى ن وسيمم، وربميا  شرب الخمر،و أصبحي جزءاَ من حياتمم؛ فلو ُحرِّ

ن القرآن سورة من لم يستجيبوا لذلك النمأل، كما قالي السيدة عالشة رضأل ع عنما:" أول ما نزل م

ُر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالُل والحراُم، ولو نزل أول  ك  ال ُم َصَّ   فيما ذ 

ما نزل: ه تشربوا الخمر؛ لقالوا: ه ندع الخمر أبداَ ".
(1)    

ا، فالواجبيات : فقد بُن يَي  األحكاُم على اعتبارات ثابتة تيدور عليميالموضونية فح التشريع -5

العقوبيات تُقيام عليى و الحقيوق ه يتمييز فيميا أحيد عليى أحيد،و تلزم ك  من استوفى شروط وجوبما،

فقير. كيذلك المحرميات والمباحيات تنبيع مين صي ة و ه بين غنألو الجميع، ه فرق بين أمير وحقير،

 هكذا.و الخبيث،و الطيل

أبييا  المباحييات وحييرم و بييالزواج،أميير و فحييرم الرهبانييية رنايالالة  الالانبح الالالرو  والجسالالد: -6

 أبا  الكسل الحالل.و القمار،و الخمرو حرم الزناو اإلسراف فيما،

 وبعاط ية الميؤمن اإليمانيية بياهلل ورسيوله، ربط األحكام والتكاليف باإليماب بالا  ورسالول  -7

 هيبته من ع تعالى.و محبة المؤمنو

                                                 
  . 1/273روالع البيان ت سير آيات األحكام من القرآن للشي  محمد علأل الصابونأل  انظر: -(1)
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يحقييق و إلييى التقييوو، أو يييرتبط بمييا،؛ بييأن الحكييم يييؤد  مقاصالالدهو بيالالاب حكمالالة التشالالريع -8

يبُوا  ق َولقلْرُسالولق إقَاا َدَنالاُكمط لقَمالا  :ال ال ، ووصيف دعيوة اإلسيالم كلميا أنميا كميا قيال تعيالى التَجق اسط

يقيُكمط ...  [24ااية] األن ال:   يُحط

 : أ : مراعيياة أسييباب نييزول اايييات القرآنييية، وأسييباب ورودمرانالالاة المْاسالالبات الواقعيالالة -9

 األحاديث؛ لما أنما تؤثر فأل حسن تقب  األحكام المتعلقة بما.

اتساق أحكام الشرع فأل القرآن والسنة مع بعضما، وخلوها من التناقض والتعارض. -10
(1) 

عليى كي  قيانون عرفتيه األميم قيديما وحيديثا سمو التشريع فح القرآب والحديث -11
، حتيى (2)

 اإلسالمأل مصدرا أساسيا تقتب  منه القوانين.أقرت المجامع القانونية الدولية ال قه 

 يصائص تميزت بحا السْة: -بـ 

ذليك لكيون القيرآن كالدسيتور، و و يختص منمج التشريع فأل السنة النبوية بخصالص أخيرو،

 من أوجه ذلك:و والسنة شارحة له.

والصيوم، الزكياة، و ت صيي  أحكيام الصيلوات،: وهيو كثيير، مثي  بياب المجمل فالح القالرآب -1

والحييج،و المعييامالت المالييية، وغيرهييا، ومثيي  بيييان مواقيييي الصييالة، وركعييات كيي  صييالة، وكي ييية 

غيير ذليك و الركعة، وأنصبة الزكاة، وكم يجل فأل ك  نوع، وعدد الطواف، ووقي الوقيوف بعرفية.

ادعيياء العميي  بييالقرآن دون السيينة حيليية منييافق مخييادع  -ميين هييذا الوجييه وحييده–كثييير. حتييى أصييبح 

 أو جمالة جاه  أبتر م ضوحة.مكشوفة، 

 : مثيي  قولييه تعييالى:توضالاليا المشالالكل وإ الالالة الالالو م نْالال ، أو بيالالاب معْالالى لرالال  أو ُمتََعلْقاَلال ُ  -2

الرق َوُكلُوا وَ  الَن الطرَجط َودق مق َن الطَخيططق األَسط َربُوا َحتْى يَتَبَيَْن لَُكُم الطَخيططُ األَبطيَُض مق يَرت ه 186]البقيرة: اشط [، فَسَّ

 الصحيحة المست يضة بأنه بياض النمار وسواد اللي .السنة 

يَُحَما : كقوله تعالى فأل عقوبة السرقة:تقييد المِل  -3 [، بَيَّنَيي 40]الماليدة:    فاَلاقطَُِعوا أَيطالدق

 إلى الرسغ فقط.و السنة أنما اليد اليمنى،

سينة منميا الحيدود، اسيتثني الو مث  آييات عقوبيات الجناييات، والقصياق تخصيص العام: -4

بَُحاتق  من له شبمة: َرُؤوا الطُحُدوَد بقالشُّ ادط
 ، وغير ذلك. (1)

نَْمالا َحالْرَم َنلاَليطُكُم الطَميطتاَلةَ  ومث  آيات تعميم اإلباحة ألك  غير ما ذكر تحريميه فيأل القيرآن: ِق إق

ْطزقيرق َوَما أُ قالْل بقال ق لقَييطالرق هللاق  َم الطخق اسيتثني السينة وحرميي كي  ذ  نياب مين [ 172]البقيرة: َوالْدَم َولَحط

لل من الطير.  السباع وذ  مخ 

                                                 
لميذا فميو تعيارض رياهر  و إنما يقع التعارض بينميا فيأل نظير المجتميد؛و إن األدلة الشرعية ه تتعارض أبدا، -(1)

 التنيياقض فييأل أحكييام الشييريعة،لييي  هييو بتعييارض حقيقييأل؛ ألن التعييارض الحقيقييأل يييؤد  إلييى و بالنسييبة للمجتمييد،

النظر، وبمزيد مين الجميد ييزول التعيارض الظياهر  و بالتأم و هو محال على ع تعالى،و التناقض أمارة العجزو

  ه محالة.
(2)
، للدكتور نور الدين عتر، وانظر قضيايا  مااا نن المرأةالطالق فأل كتاب: و الزواجو انظر مثال قضايا المرأة –

 .547-454ل ضيلة األستاذ العالمة محمد أبأل لهرة رحمه ع ق  المعجزة الكبرنب الميراث فأل كتا
. 2/183. انظير: جيامع مسيانيد اإلميام األعظيم 114أخرجه اإلمام أبو حني ة فأل مسنده، برواية الحصيك أل، ق  -(1)

 .4/689 وكذلك فأل مسند أبأل حني ة للحارثأل. انظر: تح ة األحوذ 
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تحيريم ليب  اليذهل و مثي  صيدقة ال طير، بياب أحكالام ييالر مْصالول نليحالا فالح القالرآب: -5

 غير ذلك.و إباحتمما للنساء،و والحرير الطبيعأل على الرجال

ُصوا :مث  قوله  تعميق  فح القل :و تأكيد ما  اء ب  القرآب -6 تَوط  بقالَِّْساءق َييطالرا   اسط
؛ (2)

ُروُ ْن بقالطَمعطُروفق  فإنه مؤكد لقوله تعالى: [، وهذا النوع كثير جيدا ه يخليو مين 19]النساء:  َوَناشق

 جملة وافرة منه باب من أبواب السنة النبوية الشري ة.

                                                 
  .4/178أخرجه اإلمام مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب الطالق، باب: الوصية بالنساء  -(2)
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 المحاضرة الثالثة:
 

 أ م مصادر ترسير آيات األحكام:

ي مميون معيانأل القيرآن الكيريم  كان الصحابة الكيرام رضيأل ع عينمم فيأل عميد رسيول ع 

 ، فبينما لمم. إن التب  عليمم فَم ُم آية رجعوا إلى رسول ع و بسليقتمم العربية،

تييولى فقميياء الصييحابة توجيييه األميية بقيييادة الخل يياء الراشييدين، و ، و لمييا تييوفأل رسييول ع 

تسييبق لمييم، كييان القييرآن الكييريم مييالذا لمييم؛ هسييتنباط األحكييام الشييرعية للقضييايا حييدثي قضييايا لييم 

ُعييوَن علييى رأ  فيمييا، م  قَلََّمييا يختل ييون عنييد التعييارضو الجديييدة، فَيُج 
، كيياختالفمم فييأل عييدة الحاميي  (1)

عشييرا ب، أم أبعييد األجلييين و المتييوفى عنمييا لوجمييا، أهييأل وضييع الحميي ب، أم مضييأل أربعيية أشييمر

بََعالالةَ  جي :و ث قيال عيزمنممياب؛ حيي الحقْن أَرط الَن بقأَنطرُسق َوا الا  يَتََربْصط ْطُكمط َوياَلَذُروَب أَ ط ال َب مق يَن يُتََوفاْلوط َوالالذق

الالالرا   الالالُحَر َوَنشط لَُحالالالنْ  قيييال تعيييالى :و [،234]البقيييرة: أَشط َن َحمط َمالالالالق أََ لُُحالالالْن أَبط يََ الالالعط  َو أُوحَُت األَحط

 [.4]الطالق: 

عليى قلتميا بدايية الخيالف ال قميأل فيأل فميم آييات األحكيام، فلميا كيان عميد فكاني هذه األحيوال 

أحميد بين حنبي (، واتخيذ كي  إميام و األلمة المجتمدين )ال قماء األربعة: أبو حني ية، ماليك، الشيافعأل،

تشعبي المسال ، الدادت و أصوه؛ هستنباط األحكام فأل مذهبه ال قمأل، وكثرت األحداث والقضايا،

فييأل فمييم بعييض اايييات؛ لت يياوت وجييوه الدهليية فيمييا، فانصييبي جمييود أتبيياع األلميية  وجييوه اهخييتالف

أحكالام كثيرت التييليف فيأل و المجتمدين على دراسية ااييات القرآنيية التيأل تسيتنبط منميا أحكيام ال قيه،

ذليك ألن هيذه ااييات الكريميات هيأل األصي  األول و من مختليف الميذاهل ال قميية المعتميدة؛ القرآب

ل ماَ قالما بن سه، وفقما مقصودا لذاته. ونعرف لبيان ال ق  ِ َو أن يصبح ت سيُرها ع  ه اإلسالمأل، فال َغر 

 الطالل بأشمر هذه الكتل تعري ا مقتضبا فيما يأتأل:

هيـ، صياحل الميذهل  204محميد بين إدريي  الشيافعأل المتيوفى سينة  : لإلمامأحكام القرآب -1

المشمور، جمعه اإلمام الحافظ ال قيه األصولأل أبو بكر بن الحسيين بين عليأل بين عبيد ع بين موسيى 

 هـ. 458البيمقأل صاحل السنن المتوفى سنة 

 هييـ، 370: لإلمييام أبييأل بكيير اليرال ، المعييروف بالجصيياق، المتييوفى سيينة أحكالام القالالرآب  -2

 هو من كبار فقماء الحن ية األلمة فأل فقه المذهل.و

هو و هـ، 504: ألبأل الحسن الطبر ، المعروف بالكيا المراسأل المتوفى سنة أحكام القرآب -3

 من كبار علماء الشافعية.

 هييييـ،  543: لإلمييييام القاضييييأل أبييييأل بكيييير بيييين العربييييأل، المتييييوفى سيييينة أحكالالالالام القالالالالرآب -4

 وهو من كبار فقماء المالكية األلمة.

                                                 
(1)
لميذا فميو تعيارض رياهر  و إنما يقع التعارض بينما فيأل نظير المجتميد؛و إن األدلة الشرعية ه تتعارض أبدا، –

 لييي  هييو بتعييارض حقيقييأل؛ ألن التعييارض الحقيقييأل يييؤد  إلييى التنيياقض فييأل أحكييام الشييريعة، و بالنسييبة للمجتمييد،

هو محال على ع تعالى، وبالتأم  والنظر، وبمزيد مين الجميد ييزول التعيارض الظياهر  و والتناقض أمارة العجز

 .85ه محالة.انظر: الوجيز فأل أدلة التشريع اإلسالمأل للدكتور نذير حمادو ) المؤلف ( ق 
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: القول الو يز فح أحكام الكتاب العزيز -5
ألبأل العباس أحمد بن يوسف بن محميد الحلبيأل  (1)

ين، المتوفى سنة   ِ  هـ من علماء الشافعية.756المعروف بالسَّم 

: لإلميام محميد بين عبيد ع بين عبيد الحكيم، أبيو عبيد ع، انتميي إلييه رياسية أحكام القالرآب -6

 هـ. 798سنة  المالكية فأل عصره، المتوفى

سى بن عبد اليرحمن بين حبييل، أبيأل األسيود، المعيروف : لإلمام القاضأل موأحكام القرآب -7

 هـ.  846سنة  بالقطان، من فقماء المالكية، المتوفى

: لإلمييام محمييد بيين سييالمة بيين عبييد الملييك، أبييو جع يير األلد  الحجيير  أحكالالام القالالرآب -8

 هـ.  853سنة  الطحاو ، انتمي إليه رياسة أصحاب أبأل حني ة، المتوفى

للقاضأل منذر بين سيعيد، أبيأل الحكيم البليوطأل، األحكام من كتاب هللا:  اإلنباه نلى استْباط -9

   هـ.  886سنة  قاضأل قضاة األندل  فأل عصره، المتوفى

يأل  : لإلميامأحكام القرآب -10 ط  محميد بين القاسيم بين محميد بين ربيعية، أبيأل إسيحاق، ابين القُر 

 هـ. 886المعروف بابن شعبان، رأس المالكيين بمصر فأل لمانه، المتوفى سنة 

: لإلميام أبيأل بكير جيالل اليدين عبيد اليرحمن السييوطأل مين اإلكليل فالح اسالتْباط التْالـزيل -11

 هـ. 911علماء الشافعية أيضا، المتوفى سنة 

: لإلمام محمد بن الحسين بين محميد بين َخلَيف بين ال يراء، أبيأل يعليى، شيي  أحكام القرآب -12

 هـ 990الحنابلة فأل عصره، المتوفى سنة 

: للشييي  الترسالاليرات األحمديالالة فالالح بيالالاب اريالالات الشالالرنية مالالع تعريرالالات المسالالائل الرقحيالالة -13

 هـ.1130أحمد جيون، المعروف بمالجيون المتوفى سنة 

: لمحميد صيديق حسين خيان القنيوجأل المتيوفى سينة نيل المالرام فالح ترسالير آيالات األحكالام -14

 هـ. 1307

هر الشريف بإشراف فضيلة الشي  محمد : جمعه عدد من علماء األلترسير آيات األحكام -15

 علأل  الساي  عميد كلية الشريعة األسبق باأللهر الشريف.

 :للشي  مناع القطان،مدير المعمد العالأل للقضاء بالرياضترسير آيات األحكام-16

: للشييي  محمييد علييأل الصييابونأل، األسييتاذ روائالالع البيالالاب ترسالالير آيالالات األحكالالام مالالن القالالرآب -17

 الدراسات اإلسالمية بمكة المكرمة.و بكلية الشريعة

ت ر األستاذ بكلية الشريعة جامعة دمشقأحكام القرآب -18  : للدكتور نور الدين ع 

بيي  إن جانييل األحكييام فييأل ت سييير القييرآن كلييه اسييتأثر باهتمييام بعييض األلميية ال قميياء، فصيين وا 

 هم:و ت اسير كاملة اعتنوا فيما باهستنباط

، فيأل الجالامع ألحكالام القالرآب كتابيه هيوو هيـ، 571رطبأل المتوفى سنة اإلمام أبو عبد ع الق -1

 عشرين جزءا.

                                                 
(1)
معجييم الم سييرين لعييادل نييويمض و للييدكتور نييور الييدين عتيير ق: د، أحكالالام القالالرآبمخطييوط لييم يطبييع. انظيير:  –

1/84. 
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تحريالالر المعْالالى كتابييه هييو و هييـ، 1393العالميية محمييد الطيياهر بيين عاشييور المتييوفى سيينة  -2

التحرير والتْوير ، واختصر هذا اهسم باسم السديد،وتْوير العقل الجديد، من ترسير الكتاب المجيد

 فأل ثالثين جزءا. من الترسير،

كتابيه و هيـ، 1393العالمة محمد األمين بن محمد المختار ال َجَكن أل الشينقيطأل المتيوفى سينة  -3

 ، فأل عشر أجزاء.أضواء البياب فح إي ا  القرآب بالقرآبهو 

و كان الشي  محمد األميين الشينقيطأل تََوقَّيَف عنيد سيورة الحشير، فأكمليه تلمييذه الشيي  عطيية 

 محمد سالم.

 محاضرة الرابعة:ال
 

 أ م مصادر أحاديث األحكام.
فقمالمم عليى األخيص بالغية غايية و محدثيممو علمالمم خاصة،و كاني عناية المسلمين عامة،

ذاَ َوتََعلمماَ، ين ي اَ، حتيى كيان التصينيف فيأل و تَن   يذاَ و قصوو بأحاديث األحكام، أَخ  ق يقاَ، ثم تَأ ل ي ياَ وتَص  تَد 

غييره فيميا سيمأل بالموطّييت، ثيم توسيع تصينيف الحيديث بعيد ذليك فشيم  األحكيام األحكام أسبق من 

وغيرها فأل كتل الجوامع
، والمسانيد(1)

أصيبحي تسيمى بيـ و ُعن يَي  مصن ات  بأحاديث األحكام،و ،(2)

"السيينن"
َصييي أحاديييث األحكييام بالتصيينيف،  (3) لكنمييا جمعييي مييع األحكييام أبييواب غيرهييا، ثييم ُخصِّ

َعيي إليى و هكذا كثرت كتيل األحادييث التيأل تعنيى باألحكيام أو تخيتص بميا،و وأفردت بالتأليف، تَنَوَّ

 األقسام ااتية:

                                                 
(1)
 الجامع فأل اصطال  المحدثين: ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث أ :و : جمع جامع،الجوامع –

 أحادييث السي ر -5أحاديث آداب األكي  والشيرب، و -4أحاديث الرقاق،  -3أحاديث األحكام،  -2أحاديث العقالد،  -1

يَر،  -6القعود، و القيامو المثاليل. و أحادييث المناقيل -8أحادييث ال يتن،  -7األحاديث المتعلقة بالت سير والتاري  والسِّ

فالجامع ما يوجد فيه أنموذج ك  فن مين هيذه ال نيون الميذكورة، كالجيامع الصيحيح لإلميام الحيافظ الحجية محميد بين 

إن كاني فيه أحاديث تلك ال نيون لكين ليي  فييه و أما صحيح مسلم فإنهو جامع اإلمام الترمذ ،و ماعي  البخار ،إس

لميذا ه يقيال ليه الجيامع كميا يقيال لجيامع البخيار  والترميذ . انظير: مقدمية تح ية و القيراءة؛و ما يتعلق ب ن الت سير

 .1/64األحوذ  شر  جامع الترمذ  للمبارك ور  
(2)
نَد،سانيدالم – ُر األحاديث على ترتيل الصيحابة رضيأل ع عينمم؛ و ، جمع ُمس  ك  المسند فأل اصطال  المحدثين: ذ 

بحيث يوافق حروف المجاء، أو يوافق السيوابق اإلسيالمية، أو يوافيق شيرافة النسيل. انظير: مقدمية تح ية األحيوذ  

1/66. 
(3)
هييأل مرتبيية علييى األبييواب ال قمييية ميين و السيينن: فييأل اصييطال  المحييدثين: هييأل كتييل تعنييى بأحاديييث األحكييام، –

اإليمان، والطمارة، والصالة، والزكاة إلى آخرها، ولي  فيما شألء من الموقوف عليى الصيحابأل؛ ألن الموقيوف ه 

 .25يسمى فأل اصطالحمم ُسنَّة ويسمى حديثا. انظر:الرسالة المستطرفة ق 



 -11- 

 أوح: الموطآت:

َكر فيمييا مييع الحييديث النبييو  آراء بعييض العلميياء، و و هييأل أول تصييانيف األحكييام رمييورا، يُييذ 

 ومذهل اإلمام ال ُمَؤلِّف وبعض ال روع على الحديث الشريف اشتمر منما:

هـ(.179الموطأ لإلمام مالك رحمه ع تعالى )ت  -
(1) 

هـ(189والموطأ لإلمام محمد بن الحسن الشيبانأل )ت -
 ، تلميذ أبأل حني ة رحممما ع.(2)

فيأل موطيأ محميد بين الحسين و الحن ية،و وهما مرجع لألحاديث األساسية فأل مذهبأل المالكية،

ن سيه؛ ليذلك ُعيدَّ روايية لموطيأ اإلميام ماليك رحميه  أحاديث كثيرة جدا يرويما من طريق اإلمام مالك

 ع تعالى.

هبن أبيأل ذليل، محميد  الموطأُعن أَل بما المحدثين: و و من الموطيت التأل ُشم َرت  عند القدماء،

هيو أكبير مين موطيأ اإلميام و هيـ،158بن عبد الرحمن بن المغيرة، الحافظ ال قيه المدنأل المتوفى سنة 

مالك
فوالد صحيحة. ، ونقلوا منه(3)

(4) 

للحييافظ ال قيييه أبييأل محمييد عبييد ع بيين محمييد بيين عيسييى المييرول ،  الموطالالأو مين الموطيييت، 

 هـ. 293المعروف بـ "عبدان" المتوفى سنة 

َْن:  ثانيا: السُّ

نَييى بأحاديييث األحكييام، لييي  فيمييا ميين و هييأل مرتبيية علييى األبييواب ال قمييية،و و هييأل ُكتُييل تُع 

 إليما أبوابا أخرو، مث : العلم، األدب إل . الموقوف على الصحابأل، وتضم

ليو و مدار جمع األحاديث فيما على العم ، أ  عمي  العلمياء،و و السنن رمرت بعد الموطيت

لكن كما قلُي: ه تذكر شينا مين الموقيوف عليى الصيحابأل، بي  تيذكر الحيديث و كان الحديث ضعي ا؛

المصن ات.و عامة أعلى من المسانيد، النبو  الشريف بسنده؛ لذلك كاني مرتبة السنن بصورة
(1) 

 أ م كت  السْن: 

السْن -1
 هـ(. 273: ألبأل داود سليمان بن األشعث السجستانأل )ت (2)

السالالْن -2
هييو جييامع هشييتماله علييى جميييع و هييـ( 279: لمحمييد بيين عيسييى الترمييذ  )ت (3)

 األبواب، وسنن؛ هعتناله بأبواب األحكام.

 

                                                 
 2/193، وتيسيير مصيطلح الحيديث 1/171انظر شرو  موطأ اإلمام مالك رحمه ع فأل: مقدمة تح ية األحيوذ   –1

 للدكتور نذير حمادو.
هيـ(، وعنوانيه "التعلييق الممجيد عليى 1304شرحه اإلمام أبو الحسنات محمد بين عبيد الحيأل اللكنيو  المنيد  )ت  -2

 موطأ اإلمام محمد".
 .8رفة ق انظر الرسالة المستط –3
انظر منما مثال: روايته فأل احتساب الطالق البيدعأل فيأل ال يتح البيار  شير  صيحيح البخيار  للحيافظ ابين حجير -4

9/282-283. 

ثين: هيأل كتيل مرتبية عليى األبيواب ال قميية مشيتملة و ال ُمَصنَّ َات: جمع ُمَصينَّف،-1 المصين ات فيأل اصيطال  المحيدِّ

، واألحادييث الموقوفية عليق بميا، وتشيم  األحادييث المرفوعية إليى النبيأل على السنن، وما هو فأل حيزها، أو ليه ت

 .30على الصحابة رضأل ع عنمم. انظر: الرسالة المستطرفة ق 
  .156-2/150راجع خصالص سنن أبأل داود فأل: تيسير مصطلح الحديث للدكتور نذير حمادو ) المؤلف(  -2
 .2/158راجع خصالص سنن الترمذ  فأل: تيسير مصطلح الحديث للدكتور نذير حمادو  -3
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المجتبح -3
 هـ(، المعروف بـ : سنن النسالأل.  303: ألحمد بن شعيل النسالأل)ت (4)

السْن -4
 هـ(. 273: لمحمد بن يزيد القزوينأل، ابن ماجه )ت (5)

السْن -5
 هـ(. 255: لعبد ع بن عبد الرحمن، الدارمأل )ت (6)

السْن -6
 هـ(. 385لعلأل بن عمر، الدارقطنأل )ت  :(7)

السْن الكبرن -7
هيو مرجيع ضيخم، طُبيع فيأل و هيـ(، 485لحسيين البيمقيأل )ت : ألحمد بن ا(8)

 غير ذلك من السنن ه نطي  بذكرها.و عشرة مجلدات بحجم كبير.

هو مرجع متوسط، طُبع فأل مجليدين و : ألحمد بن الحسين البيمقأل، أيضاَ،السْن الصيرن -8

 بحجم كبير. وغير ذلك من السنن ه نطي  بذكرها.

سينن و األربعة األولى )سنن أبأل داود، سنن الترمذ ، سنن النسالأل،و قد اشتمرت منما سنن 

هيأل الميرادة مين و كثيرة اشيتمالما عليى أحادييث األصيول فيأل األحكيام،و ابن ماجه(؛ لت وق انتقالما،

 إطالق قولمم )السنن( أو )األربعة(.

 تل ااتية:، نذكر منما حسل التسلس  الزمنأل الكثالثا:كت  مرردة لألحكام تصْيرا أو تخريجا

ألبأل محمد عبد ع بن على بين فح األحكام:  المْتقى من السْن المسْدة نن رسول هللا -1

.800أحاديث  تبلغ نحو و ،هـ (307هـ ، أو 304الجارود ) 
(1) 

لإلمام أبأل محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد ع األلد   األحكام الشرنية الكبرن: -2

 هـ(. 581اإلشبيلأل، المالكأل، المعروف بـ "ابن الخراط" )ت 

و هو كتاب حاف  فأل سي مجلدات، جمعما وتََخيََّرهَا من كتل األحاديث، والحيافظ عبيد الحيق 

دحوه بذلك، كالحيافظ ابين حجير وغييره، التعدي ، ومو َجالَلَتُهُ ه تخ ى، قد اعتمده الح ار فأل الجر 

ب  اعتمدوا سكوته على الحديث؛ ألنه ه يسكي إه على الصحيح والحسن
، كعادة ابين حجير بعيده (2)

فأل فتح البار ؛ فإنه ه يسكي إه على ذلك، كما نص عليه فأل مقدمته.
(3) 

 فأل مجلدين للقاضأل عبد الحق أيضا، وهأل المشمورة األحكام الوسِى:  -3 

لكبرو، ذكر فأل خطبتما أن سكوته عن الحديث دلي  على صحته فيما نعلم.با
(4) 

 ذكيير فييأل خطبتمييا أنييه أخرجمييا األحكالالام الصالاليرن فالالح لالالوا م الشالالرا وحاللالال  وحرامالال : -4

صحيحة اإلسناد معروفة عند النقاد، قد نقلما األثبات، وتناولما الثقات، وتقع فأل مجلد واحد.
(5) 

                                                 
 .2/171راجع خصالص سنن النسالأل فأل: تيسير مصطلح الحديث للدكتور نذير حمادو  -4
 .2/176راجع خصالص سنن ابن ماجه فأل: تيسير مصطلح الحديث للدكتور نذير حمادو  -5
 .2/195سير مصطلح الحديث للدكتور نذير حمادو راجع خصالص سنن الدارمأل فأل: تي -6
  . 18راجع خصالص سنن الدارقطنأل فأل: الرسالة المستطرفة ق  -7
 . 26-25راجع خصالص السنن الكبرو للبيمقأل فأل: الرسالة المستطرفة ق  -8
1
 . 20الرسالة المستطرفة ق  -
2
 .1/271مقدمة تح ة األحوذ  و ،134الرسالة المستطرفة ق  انظر: -
3
  .3هد  السار  ق  -
4
  .34الرسالة المستطرفة ق  انظر: -
5
ت ر و ،134الرسالة المستطرفة ق  انظر: - :" فأل الظاهرية بدمشيق -ح ظه ع  –قال أستاذنا الدكتور نور الدين ع 

نسخة من أحكام عبد الحق فأل مجلد كبيير، يبيدو أنيه األحكيام الوسيطى التيأل اشيتمرت بيالكبرو، ووق نيا فيأل مكتبيات 

  .1/16تركية على األحكام الصغرو له أيضا، فأل مجلد متوسط الحجم ". انظر: إعالم األنام شر  بلوغ المرام 



 -13- 

 600لإلمام الحافظ عبد الغنأل بن عبد الواحيد بين سيرور الجمياعلأل المقدسيأل )ت األحكام:  -5

هـ ( رحمه ع، وهو كتاب ضخم فأل ستة أجزاء.
(1) 

لإلمييام الحييافظ عبييد الغنييأل بيين عبييد الواحييد بيين سييرور نمالالدة األحكالالام نالالن سالاليد األنالالام:  -6

شيخان: البخار  ومسلم، فبليغ الجماعلأل المقدسأل أيضا، جمع فأل أحاديث األحكام التأل ات ق عليما ال

 حديثاَ، وهو مطبوع. 419عددها 

هـ (، جد  652: لمجد الدين عبد السالم بن عبد ع بن أبأل القاسم بن تيمية )األحكام الكبرن -7

 شي  اإلسالم أبأل العباس أحمد بن تيمية رحممم ع. 

الال ط نلالالى بالالديع مْو -8 الالال  وح قاَلالْرَر نلالالى شالالكل  المْتقالالى مالالن األيبالالار فالالح األحكالالام ممالالا لالالم يَْسق

للمجد بين تيميية أيضيا، كتياب جليي  حافي  كميا ييدل علييه اسيمه أبليغ ومثال  أحَد من األئمة األنالم: 

 حديثا.    5029دهلة، يبلغ عدد أحاديثه 

هيـ( كتياب كبيير،  694: للشي  محيل اليدين أحميد بين عبيد ع الطبير  )ت األحكام الكبرن -9

س  ان، لكن ربما أورد األحاديث المضع ة ولم جمع فيه الصحا  والح 

، كذا قال تلميذه اليافعأل. يُبَيِّن 
(2) 

أيضا، فأل مجلد كبير. للشي  محل الدين الطبر األحكام الوسِى: -10
(3) 

حديثاَ. 1015أيضا، تتضمن  للشي  المحل الطبر األحكام الصيرن: -11
(4) 

لإلمام الحافظ ال قيه المجتمد، قاضأل القضياة، تقيأل اليدين أبيأل  اإلمام فح أحاديث األحكام: -12

هـ (، وهو كتياب حافي   702ال تح محمد بن علأل بن وهل القَُشي ر  ، المعروف بابن دقيق العيد ) ت 

 ضخم.  

لإلمام ابن دقييق العييد أيضياَ، اختصيره مين كتابيه اإلميام، وبليغ  اإللمام بأحاديث األحكام: -13

 حديثاَ، مطبوع فأل جزء واحد.  1473عدد أحاديثه 

لإلمام الحافظ عماد الدين أبأل ال داء، إسماعي  بن عمر بين كثيير ) ت األحكام الصيرن:  -14

هـ (. 744
(1) 

لشم  الدين محمد بن أحميد بين عبيد المياد ، المعيروف بيابن عبيد المحْرر من الحديث:  -15

  .1304هـ (، مختصر، مطبوع، بلغ عدد أحاديثه  754الماد  ) ت 

هبن عبد الماد  أيضا، وكأنيه أصي  المحيرر، ذكيره الحيافظ ابين حجير األحكام الكبرن:  -16

فأل لسان الميزان.
(2) 

 للعالمة الحاف ظ جمال الدين عبد ع بن يوسفنص  الراية ألحاديث الحقَداية:-17

ينَيان أل فيأل ال قيه الحن يأل، وهيو  هـ (، خرج فيه أحادييث 762الزيلعأل ) ت  غ  كتياب المدايية للَمر 

 كتاب جلي ، مطبوع فأل أربع مجلدات.

                                                 
1
 .1/17بلوغ المرام  انظر: إعالم األنام شر  -
2
 .1/271انظر: مقدمة تح ة األحوذ   -
3
  .1/271انظر: مقدمة تح ة األحوذ   -
4
    .1/271انظر: المصدر السابق -
   . 1/271انظر: المصدر السابق  -(1)
   . طبعة دار إحياء التراث العربأل ومؤسسة التاري ، بيروت.1/564لسان الميزان  -(2)
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َجير   : الدر المْظوم من كالالم المصالِرى المعصالوم  -18 لَطَيا  البَك  للحيافظ عيالء اليدين ُمغ 

 هـ (، جمع فيه أحاديث األحكام التأل أخرجما األلمة الستة، وألحيق بكي  بياب فصيالَ  762الحن أل) ت 

 حديثاَ، وقد طبع أخيراَ محققا مخرج األحاديث. 361فأل األحاديث الضعي ة فيه، فبلغ عدد أحاديثه 

 للحييييافظ أحمييييد بيييين علييييأل بيييين حجيييير العسييييقالنأل بلالالالالوم المالالالالرام مالالالالن أدلالالالالة األحكالالالالام:  -19

هييـ (. جمييع فيييه األحاديييث األصييول فييأل األحكييام الشييرعية، وبَيييََّن تخييريج األحاديييث ميين  852) ت 

نَّة ، ويحكيم عليى الحيديث بالصيحة، أو الحسين، أو الضيعف؛  الصحيحين، ثم من غيرها من كتل السم

:" حررتييه تحريييراَ بالغيياَ؛ ليصييير ميين -كمييا وصيي ه الحييافظ ابيين حجيير ن سييه  –وبمييذا صييار الكتيياب 

بين أقرانه نابغاَ ".يح ظه من 
(3) 

كتل تخريج أحاديث الشير  الكبيير، لإلميام أبيأل القاسيم عبيد الكيريم بين محميد القزوينيأل  -20

هـ (، على كتياب اليوجيز لإلميام حجية اإلسيالم أبيأل حاميد  الغزاليأل ) ت  623الرافعأل الشافعأل ) ت 

ليدين بين جماعية، وأبيأل هـ (، ذكرها الحافظ ابن حجر، وهأل كتل األلمة: قاضيأل القضياة عيز ا 505

أُمامة النقاش، وسراج الدين عمر بن علأل األنصار  ) ابن الملقن (، وبدر الدين محميد بين عبيد ع 

الزوالد.و الزركشأل، وعند ك ٍّ ما لي  عند ااخر من ال والد
(1)    

للحيافظ أحميد بين عليأل بين حجير  التْلخيص الطَحبقيالر فالح تخالري  أحاديالث الرافعالح الكبيالر: -21

العسيقالنأل أيضيا، جميع فيأل مطلعيه مقاصيد الكتييل الميذكورة، ومين تخيريج كتياب المدايية للزيلعييأل، 

فصار الكتاب بمذا حاوياَ ُج َّ ما يستدل به ال قمياء فيأل مصين اتمم، والكتياب مطبيوع فيأل المنيد طبعية 

 حجرية، ثم طبع فأل مصر. 

حجير العسيقالنأل أيضيا، الدراية فيأل تخيريج أحادييث المدايية: للحيافظ أحميد بين عليأل بين  -22

اختصر فيه نصل الراية للزيلعأل، وأودعه بعيض فواليد ليسيي فيأل نصيل الرايية. والكتياب مطبيوع 

 فأل جزءين بمجلد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .1/10بلوغ المرام بشر  سب  السالم  -(3)
  .1/284، ومقدمة تح ة األحوذ  2انظر: التلخيص الحبير هبن حجر ق  -(1)
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 المحاضرة الخامسة:
 

 شرو  أحاديث األحكام:

صين ي شيرو  كثييرة عليى الكتييل الميذكورة بأنواعميا، نيذكر منمييا طال ية مين شيرو  الكتييل 

 هأل:و أحاديث األحكام، الم ردة فأل

ألبييأل عبيد ع محمييد بيين أحميد بيين محمييد بيين  شالر  األحكالالام الصالاليرن للقاضالح نبالالد الحالال : -

هـ. 781محمد بن أبأل بكر بن مرلوق التلمسانأل ، عرف الخطيل، المتوفى بمصر سنة 
(1) 

شرو  نمدة األحكام للمقدسح -
(2): 

شرحه الحافظ ال قيه المجتمد، قاضأل القضاة، تقأل الدين أبأل ال تح محمد بن علأل بن وهل  -1

هـ (، وسماه " إحكام األحكام شر  عميدة األحكيام "،  702القَُشي ر  ، المعروف بابن دقيق العيد ) ت 

ميق دقة نظره،و عو هو كتاب ن ي ، يدل على إمامة مؤل ه،و مطبوع فأل أربعة أجزاء، فأل مجلدين.

 استنباطه. فعليك بدراسته. 

وشر  ابين دقييق " إحكيام األحكيام شير  عميدة األحكيام " علييه حاشيية لمحميد بين إسيماعي  

 الصنعانأل، سماها " العدة على شر  العمدة "، فيما فوالد قيمة. طبع فأل أربعة مجلدات.  

ال ابيين هييـ ( فييأل خمسيية مجلييدات، قيي 781وشييرحه هبيين مييرلوق التلمسييانأل المييالكأل ) ت  -2

 حجر:" َجمع فيه بين كالم ابن دقيق العيد، وابن العطار، وال اكمانأل 

وغيرهم".
(3) 

 هييييـ (، سييييماه  804شييييرحه سييييراج الييييدين عميييير بيييين علييييأل بيييين الملقيييين الشييييافعأل ) ت و -3

" اإلعالم ب والد عمدة األحكام "
 ، وهو من أحسن مصن اته. (4)

اليدين أبيو المعيالأل ال ارسيكور  ) ت وشرحه عبد الرحمن بن علأل بن خلف، الشي  لين  -4

هـ (، قال المبارك ور :" شر  العمدة شرحاَ َدلَّ على كثرة فضله ". 808
(1) 

هـ (، وسماه " ُعدَّة   817وشرحه أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب ال يرولاباد  ) ت  -5

 ال ُحكَّام  فأل شر  عمدة األحكام ". 

وشرحه السيد تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد بن حسين بين أبيأل الوفياء العليو   -6

 سماه " ُعدَّة  ال ُحكَّام  فأل شر  عمدة األحكام ".و هـ (، 875)

وشرحه عبد ع بن عبد الرحمن بين صيالح آل بسيام، وسيماه " تيسيير العيالم شير  عميدة  -7

 األحكام "، مطبوع فأل ثالثة أجزاء.
                                                 

 .135الرسالة المستطرفة ق  -(1)
   .273-1/272، ومقدمة تح ة األحوذ  135انظر: الرسالة المستطرفة ق  -(2)
      .1/272نقال عن مقدمة تح ة األحوذ   -(3)
فيأل " مكتبية األلهير " نسيختان و نسخة  منه فأل " دار الكتل القومية بمصر "، وهو مخروم مين ااخير، توجد -(4)

  منه، إحداها ناقصة.  
1
  . 1/272مقدمة تح ة األحوذ   -
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: لإلميام المجتميد تقيأل اليدين ابين دقييق العييد، شير  لطَمام فح أحاديث األحكاممام شر  اإلق اإل -

قيال و ، شرحا حافال عظيما، قالوا: ليو كمي  لميا كيان فيأل اإلسيالم نظييره.لطَماماإلق فيه بعضا من كتابه 

تبييضه؛ لجاء فأل خمسة عشر مجلدا"و الذهبأل :" ولو كم  تصنيف اإلمام،
ألء مين لم يصيلنا شيو (2)

 ل َمام  لجماعة من األلمة.ى اإل  عسى ع أن يَُمنَّ به، وثمة شرو  أخرو علو اإلمام هذا فيما نعلم،

 : للعالمييية الشيييي  محميييد بييين عليييأل الشيييوكانأل نيالالالل األوطالالالار مالالالن أسالالالرار مْتقالالالى األيبالالالار -

كثييرا ابن تيمية شيرحا حيافال، اعتميد فييه هـ( رحمه ع تعالى، شر  كتاب المنتقى للمجد  1255)ت 

 أبدو فيه نظرات جيدة، على جنو  له أحيانا.و التَّلخيص ال َحب ير،و نصل الراية،و على فتح البار ،

َجة .و  الكتاب مطبوع طبعات كثيرة كلما تجارية، غير محققة وه ُمَوثَّقٍَة َوهَ ُمَخرَّ

 و من الشرو  المؤلرة نلى بلوم المرام:

يَد عليى مخطوطية أخيرو " البيدر و :لبدر التمام شر  بلالوم المالراما -1 اسيمه الكامي  كميا ُوج 

ييح لمعييانأل بلييوغ  التمييام، الطييالع فييأل سييماء شييرع األحكييام، الكاشييف لُسييُدول َحنَيياد س اإلبمييام، ال ُمَوضِّ

 المرام ": تأليف القاضأل العالمة شرف الدين الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى المغربيأل اليمنيأل

هيو شير  واسيع حافي ، ليم و هيـ(. 1119الصنعانأل الزيد ، من علماء الزيدية باليمن )المتيوفى سينة 

قضييايا ه تتعلييق بدهليية الحييديث و دههتييه، بيي  توسييع بييذكر فصييولو يقتصيير علييى شيير  الحييديث

ذلك من و ه اهستنباطية، إنما استطرد بذكرها لمناسبة الحديث المشرو  أو الباب العامة،و الظاهرة

المكيث و صنيعه أواخر الحيج، فقيد عقيد سيبعة فصيول عين المدينية، وآداب دخولميا والخيروج منميا،

َميييث ر  فيمييا وغييير ذلييك، وكلمييا اسييتطرادات 
ه عالقيية لمييا بشيير   -إه قليييال–فيمييا، واألميياكن ذات ال 

األحاديث أو اهستنباط منما.
(1) 

لعالمية محميد بين إسيماعي  بين صيال  ل ل السالم شر  بلوم المرام من أدلة األحكالام:سب -2

ين َعان أل، )ت  الَن يأل، ثيم الصَّ البالدر التمالام هيـ(، شير  متوسيط، اختصير فييه كتياب "  1182األمير الَكح 

أضاف إليه فوالد كما صر  فأل مقدمتيه:" وقيد ضيممُي إلييه لييادات و " السابق، شر  بلوم المرام

جمة على ما فأل األص  من ال والد ".
(2) 

: ألبأل الخير نور الحسن،خان بن السيد صديق بن حسين بين العالْم شر  بلوم المرامفتا  -3

 هـ. 1302علأل الحسينأل القنوجأل، فرغ من تألي ه سنة 

هيييـ (. باللغييية  1307:لصيييديق بييين حسييين خيييان ) ت مسالالالل الختالالالام شالالالر  بلالالالوم المالالالرام  -4

ال ارسية.
(3) 

: للشي  محمد عابد السند  األنصار  الحن أل. َشرط َ و -5
(4)  

 للشي  عبد ع بن عبد الرحمن البسام.  توضيا األحكام من بلوم المرام: -6

                                                 
2
 .135الرسالة المستطرفة ق  -
1
وكييان هييذا ميين أسييباب تضييخم الكتيياب. وال صييول المشييار إليمييا فييأل آخيير المجلييد األول ميين المخطوطييات تك ييأل  -

 .  1/22لرسالة. انظر: إعالم األنام شر  بلوغ المرام 
2
 .1/7سبي  السالم شر  بلوغ المرام من أدلة األحكام  -
3
  . 1/268مقدمة تح ة األحوذ   -
4
   .1/196ذي  كشف الظنون  -
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: ل ضييلة العالمية، شيي  الحيرم المكيأل السييد عليو  الميالكأل نيل المرام شر  بلوم المرام -7

دَّ لطالب المدارس الشرعية باختصارو رحمه ع،  يناسبمم. هو شر  أُع 

ت ر.إنالم األنام شر  بلوم المرام من أدلة األحكام -8  : للدكتور نور الدين ع 

دَّ لطالب وطالبات كلية الشريعة   .    -جامعة دمشق، سورية  –وهو شر  أُع 

 

 

 المحاضرة السادسة:

 اتُ ايَ َْ جق الط 
 

وهو ك  ما ي عله اإلنسان مما  ،جنيه جنايةيم ر  جُ جنى الذنل وال   ن  م   ،جمع جناية : ْايات

 ابَ ح  َ ْق جط يَ  حَ  :الكريم ومنه قول الرسول  ذاب أو القصاق فأل الدنيا وااخرة،يوجل عليه الع

، فإذا جنى أحُدهما جناية ه يُعاقل بما ، أ  ه يطالل بجناية غيره من أقاربه وأباعده ق سق رط ى نَ لَ نَ  حْ إق 

﴾ نرَ يط أُ  رَ  ط وق  ةَ رَ ا ق وَ  رُ زق تَ  حَ ا وَ حَ يط لَ نَ  حْ إق  سَ رط نَ  لُّ كُ   ُ سق كط تَ  حَ وَ  ﴿تعالىكقول ع  ااخر
 
.[164:األنعام]

(1) 

 :: ما يحل ب  دم المسلم ح  وْ أَ 

، والن وس [151]األنعام:  َوحَ تَقطتُلُوا الْْرطَس الْتقح َحْرَم هللاُ إقحْ بقالطَح ِّ  :قال ع تعالى

 لُّ حق يَ  حَ  :بقوله رسول ع المحّرمة: ن   المسلم، أو ال ُمَعاه د، والحق الذ  تُقت  به الن   ما بيَّنه 

 سُ رط والْْ ح، انق الزْ   ُ يِّ : الثْ ثَ الَ ن ثَ دَ حط إق بق  حْ إق  هللاق  ولُ سُ ح رَ نِّ وأَ  هللاُ  حْ إق   َ لَ إق  ب حْ أَ  دُ حَ شط يَ  مَ لق سط مُ  ئَ رق امط  مُ دَ 

فأل  أخرجه أصحاب الكتل الستة واإلمام أحمد .ةق انَ مَ جَ لط لق  قُ ارق رَ مُ الط   ق يْق دق لق  كُ ارق ، والتْ سق رط الْْ بق 

مسنده.
(2) 

 :طرق الحديث -أ

لقمَ  :قال عن السيدة عالشة رضأل ع عنما أن الرسول  رقَئ ُمسط لُّ َدُم امط : ةَ ثَ الَ ثَ  نط مق  حْ إق  حَ يَحق

أحمد والنسالأل وعند  أخرجه. احَ بق  لَ تق قُ فَ  سا  رط نَ  لَ تَ ، أو قَ مَ لَ سط ا أَ مَ دَ عط بَ  رَ رَ ، أو كَ ابَ صَ حط إق  دَ عط ى بَ نَ  ق  نط مق  حْ إق 

لُّ َدُم  :قال أن رسول ع  أما علميَ  النسالأل: عن عمرو بن غالل قال: قالي عالشة:" حَ يَحق

لقمَ  رقَئ ُمسط . سق رط الْْ بق  سُ رط أو الْْ  ، ق مق الَ سط إق  دَ عط بَ  رَ رَ كَ  ، أو ق انق صَ حط إق  دَ عط ى بَ نَ  َ  لَ  ُ رَ  حْ إق : امط
(3) 

لُّ َدُم  :" قال رسول ع قالي: ،ضأل ع عنما عند أبأل داودالسيدة عالشة ر وحديث حَ يَحق

َحُد أَب حْ إقلَ َ إقحْ هللاُ وأَْب ُمَحْمدا  َرُسوُل هللاق إقحْ بقأََحدق ثاَلََث: َرُ َل َ نَى  لقَم يَشط رقَئ ُمسط َصاَب  امط َد إقحط بَعط

 لُ تُ قط ، أو يَ ضق رط األَ  نَ ى مق رَ ْط أو يُ   ُ لَ صط أو يُ  لُ تَ قط يُ   ُ نْ إق فَ    ق ولق سُ ورَ   ق ا  بارق حَ مُ  جَ رَ يَ  لَ  ُ رَ ، وَ مُ  َ رط يُ   ُ نْ إق فَ 

.امَ ب   لُ تَ قط يُ فَ  سا  رط نَ 
 (1) 

                                                 
(1)
 .169، ق نظر النماية مادة )جنى(ا –

(2)
، 4375، رقيم الحيديث بياب ميا يبيا  بيه دم المسيلمالقسيامة والمحياربين،  ه، فأل كتياب:صحيحأخرجه مسلم فأل  –

، وت سييير الميياورد  2/362. وانظيير: المحييرر الييوجيز فييأل ت سييير الكتيياب العزيييز هبيين عطييية األندلسييأل 710ق 

 .7/7للشوكانأل ، وني  األوطار 15/220 هبن حجر فتح البار ، و2/186
(3)
 7/91سنن النسالأل  –

1
 .4/181 الحكم فيمن ارتد :باب ،كتاب الحدود ،سنن أبأل داود -
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عن عبد ع بن عمر رضأل ع عنمما أن عثمان فأل مسنده بسنده أخرج اإلمام أحمد  و

حَ  يقول: ألب فإنأل سمعي رسول ع ون  لُ تُ ق  تَ  مَ الَ عَ  "محصور، فقال: أشرف على أصحابه وهو

رقئَ  لُّ َدُم امط لقمَ  يَحق َصانق ق   ُمسط َد إقحط َدن ثاَلََث َرُ َل َ نَى بَعط   ق يط لَ عَ فَ  دا  مط نَ  لَ تَ ، أو قَ مُ  ط الرْ   ق يط لَ عَ فَ إقحْ بقإقحط

يد قق أَ فَ  دا  حَ أَ  تُ لط تَ قَ  حَ ، وَ مَ الَ سط إق  حَ وَ  ةَ يْ لق ا ق ح  َ فق  تُ يط نَ ا  َ مَ  هللاق  وَ . فَ لُ تط القَ   ق يط لَ عَ فَ   ق مق الَ سط إق  دَ عط بَ  دْ تَ ، أو ارط دُ وَ القَ 

َحُد أَب حْ إقلَ َ إقحْ هللاُ وأَْب ُمَحْمدا  ح ن  ، إق تُ مط لَ سط أَ  ْذُ مُ  تُ يط دَ تَ ارط  حَ وَ  ، ُ ْط ح مق سق رط نَ  .  ُ ولُ سُ ورَ  هُ دُ بط نَ أَشط
(2) 

 وقد رو  هذا الحديث من طرق عدة فكاد يبلغ حد التواتر.

 شر  اليري : -ب

بشرطه، توكيد   َ ت  قُ  قٍّ متعمداَ، بغير حَ  مداَ اعن ساَ قت   ن  مَ  :أ  الْْرطُس بقالْْرطسق  :قوله

دا  فََعلَيط ق القََودُ  :ورد صريحا فأل حديث عثمان رضأل ع عنهقد للقصاق. و  .أو قَتََل َنمط

َصن  قت  الزانأل المتزّوج  م ح  يَ :أ  الثْيُِّ  الْزانقح :قوله  ريحا صبالرجم. وقد ورد ال ُمح 

َ مُ  :النسالأل وأحمدعند  َصاَب  فَإقنْ ُ يُرط َد إقحط  .َرُ َل َ نَى بَعط

يْق ق الطُمرَارقُق لقلطَجَماَنةق  :قوله  فارق جماعة المسلمين بارتداد عن اإلسالم. :أ  التْارقُك لقدق

إه لصارت الخصال التأل يح  بما و وليسي ص ة مستقلة، ،ص ة للتارك :ةق انَ مَ جَ لط لق  قُ ارق رَ مُ الط فَ 

َحُد أَب حْ إقلَ َ إقحْ هللاُ وأَنِّح َرُسوُل هللاق  :دم المسلم أربعا، وهأل كقوله   لقوله ة  رَ سِّ  َ فمأل ص ة مُ ، يَشط

:  لقَم رقَئ ُمسط َد  :ورد هذا صريحا فأل حديث عثمان رضأل ع عنهقد . وقبلما امط تَْد بَعط أو ارط

الَمق ق، فََعلَيط ق القَتطلُ   .إقسط

                                                 
2
مين  رضأل ع عنيه عثمان سيدنا عن بسنده أحمداإلمام والحديث صحيح. وقد أخرجه  ،1/453مسند اإلمام أحمد  -

 نحو تسعة طرق.
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 :األحكام المستْبِة- ـ

إه فأل واحدة   م ح  وه يَ  ،ون  صُ على أن دم المسلم مَ الشريف الحديث ااية الكريمة و نص دل

 من ثالث:

 .بغير َحقٍّ  داَ مِّ عَ تَ مُ  داَ م  اعَ  ساَ    نَ  قت أن يَ : الحالة األولى

َصن   ، أ : لواجه.ا بعد إحصانهنَ الزِّ فاحشة أن يقع فأل : الحالة الثانية وحكم الزانأل ال ُمح 

ُم حتى الموت ج   .الرَّ

 .ألِّ م  الَ س  اإل  الّدين عن  دَّ تَ ر  أن يَ : الحالة الثالثة

.وهذه مجمع عليما
(1) 

                                                 
1
 .149-148، وفتح المبين لشر  األربعين للميثمأل ق 221-15/220 للعسقالنأل نظر فتح البار ا -
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 المحاضرة السابعة:
 حق يط بَ الط  لق  ط أَ  الُ تَ قق 

 

حق، أو تخوي مم وإدخال الرعل علييمم، أمير  ه إن حم  السال  على المسلمين؛ لقتالمم بغير 

يجول بحال من األحوال، وَمن  فََعلَهُ فلي  على منماج المسلمين؛ ألن من حق المسلم على المسيلم أن 

َعهُ؛ ب َحم    السال  عليه وتمديده به أو قتله.  ينصره ويقات  دونه ه أن يَُروِّ

الإق  تط َيالبَ  بط إق ا فاَلَمالحُ َْ يط وا بَ حُ لق صط أَ وا فَ لُ تَ تَ اقط  ينَ ْق ؤمق مُ الط  نَ مق  ابق تَ رَ ائق طَ  بط إق وَ  قال ع تعالى: ى لاَلا نَ مَ ا ُ دَ حط

الأَ فَ  تط اءَ فاَل بط إق فَ  هللاق  رق مط ى أَ لَ إق  حءَ رق ى تَ تْ ح حَ يق بط ح تَ تق وا الْ لُ اتق قَ ن فَ رَ يط األُ  القط أَ وَ  لق دط الَعالا بق َمالحُ َْ يط وا بَ حُ لق صط  بْ وا إق ُِ سق

 .[9: الحجرات]  ينَ ِق سق قط مُ الط   ُّ حق يُ  هللاَ 

 :معْى ارية الكريمة

- : ْقيَن اقطتَتَلُوا َن الطُمؤمق  ، أ : باعتبار ك  فرد من أفراد الطال تين.َوإقبط طَائقرَتَابق مق

- : لقُحوا بَيطَُْحَمالا يعوا فيأل فَأَصط ، أ : إذا تقاتي  فريقيان مين المسيلمين، فعليى المسيلمين أن يَس 

 ع.الصلح بينمم، ويدعوهم إلى حكم 

- :  الرق هللاق فاَلإقبط فاَلاَءتط الح َحتاْلى تَرقالحَء إقلاَلى أَمط َرن فَقاَلاتقلُوا الْتقالح تَبطيق َداُ َما َنلَى األُيط فَإقبط بََيتط إقحط

لق  لقُحوا بَيطَُْحَما بقالَعدط ، أ : فإن حص  بعد ذلك التعد  من إحدو الطيال تين عليى األخيرو، وليم  فَأَصط

إليى أمير  كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطال ية الباغيية حتيى ترجيعتقب  الصلح وه دخلي فيه، 

 ع وحكمه.

فييإن رجعييي تلييك الطال يية الباغييية عيين بغيمييا وأجابييي الييدعوة إلييى كتيياب ع وحكمييه، فعلييى 

وا الصواب المطابق لحكيم ع، ويأخيذوا عليى ييد  المسلمين أن يعدلوا بين الطال تين فأل الحكم ويتحرَّ

 الظالمة حتى تخرج من الظلم، وتؤد  ما يجل عليما للطال ة األخرو.الطال ة 

ثم أمر ع تعالى المسلمين أن يعدلوا فأل ك  أمورهم بعد أمرهم بمذا العدل الخاق بالطال تين 

؛ فقال: يَن  ال ُمق تَت لَتَي ن  ِق ال ال ُّ الطُمقطسق ُِوا إقْب هللاَ يُحق دلين، ومحبّتيه ، أ : اعيدلوا إن ع يحيل العياَوأَقطسق

لمم تستلزم مجالاتمم بأحسن الجزاء.
(1) 

 

 الحديث الشريف:

  َ الَ ا السِّ َْ يط لَ نَ  لَ مَ حَ  نط مَ  :قال رسول ع عن عبد ع بن عمر رضأل ع عنمما قال:  

  سَ يط لَ فَ 

.ه اإلمام أحمد والنسالأل وابن ماجه. مت ق عليه وأخرجاْْ مق 
(2) 

 ،ةَ رَ ك  وأبأل بَ  ،وسلمة بن األكوع ،وأبأل هريرة ،األشعر ورو  من طريق أبأل موسى 

 وعمرو بن عوف. ،وسمرة

                                                 
1
، وني  المرام ت سير آيات األحكام 5/148وانظر: المحرر الوجيز فأل ت سير الكتاب العزيز هبن عطية األندلسأل  -

.271-2/270للشي  محمد صديق حسن خان 
 

2
ْْاَمنط  :باب قول النبأل ، 16/131 هبن حجر فتح البار  انظر: -  وفيض القدير، َحَمَل َنلَيطَْا السِّالََ  فَلَيطَس مق

 .171-7/170، وني  األوطار للشوكانأل 6/121 للمناو 
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 روايات الحديث:

ْْا رَ حَ شَ  نط مَ  :فأل رواية عند و ،فيط السْ      الَ وفأل رواية بدل السِّ ، َنلَيطَْا السِّالََ  فَلَيطَس مق

ْْافَلَيطَس  لق بط الْْ ا بق انَ مَ رَ  نط مَ  :أحمد من حديث أبأل هريرة  . وعند مسلم من حديث سلمة بن األكوعمق

:  َفَ يط ا السْ َْ يط لَ نَ  لْ سَ  نط م 
 
.
(3) 

 معْى الحديث:

ا مَ لقتالمم بغير حق ل   ؛حم  السال  على المسلمين :أ  ،َمنط َحَمَل َنلَيطَْا السِّالََ   : قوله -

 وإدخال الرعل عليمم. ،فأل ذلك من تخوي مم

لماللمته  ؛أو عن القت  ،السال  عن قتال المسلمين    م  حَ ى ب  نَّ كَ  عليه الصالة والسالم وكأنه

 .على الغالل لشمر السال 

، به ويكون كناية عن القتال ،ما يضاد الوضع :يحتم  أن يراد بالحم  "قال ابن دقيق:

ويحتم  أن يكون ، َنلَيطَْا   -:- لقرينة قوله ؛حمله إلرادة القتال به :ويحتم  أن يراد بالحم 

".ف يه دهلة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه حالٍ  حمله للضرب به، وعلى ك  :المراد
(1) 

ْْا : قوله - ألن  ؛لي  على سنة ومنماج المسلمين لي  على طريقتنا، أو :أ  ،فَلَيطَس مق

وتمديده به  ،السال  عليه    م  حَ ب   ؛هُ عَ وِّ رَ ه أن يُ  ،ويقات  دونه ،من حق المسلم على المسلم أن ينصره

 ،يستحلما فإنه يك ر باستحالل المحرم ن  ه يستح  دماء المسلمين، وأما مَ  ن  أو قتله. وهذا فأل حق مَ 

 وحرمة دم المسلم ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع.

 األحكام المستْبِة:
 م.وتمديده ينريم ترويع المسلمعلى تحالشريف الحديث و ي ااية الكريمةوقد دل

 على حرمة قتال المسلمين والتشديد فيه. دلي ااية الكريمة والحديث الشريفكما  

.يشم  البغاة ومن بدأ بالقتال رلما وعدوانا بغير حق والوعيد فأل الحديث الشريف 
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 .16/131 هبن حجر، وفتح البار  42-4/41هبن حجر  تلخيص الحبيروال ،99- 1/98صحيح مسلم : نظرا -
1
 6/131 للمناو ، وفيض القدير 16/131 هبن حجرفتح البار  انظر:  -
2
 .16/131 انظر: فتح البار  هبن حجر -
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 المحاضرة الثامْة:

 الجمانة،تحريم الخروج نلى الِانة ومرارقة 

 :وحكم من يررق  مانة المسلمين 
 

إذا اجتمعي كلمة المسلمين على إمام وجبي طاعته، وَحُرَم الخروج عليه، وَمن  حاول ت رييق 

ه  ال ساد والضرر على المسلمين؛ بت ريقه جماعتمم َر َدُمهُ؛ ل َجرٍّ ، إذا كان ه ييدفع جماعة المسلمين هُد 

  شره إه القت .

الالالالرق  قييييال ع تعييييالى: لقالالالالح األَمط يُعالالالالوا الْرُسالالالالوَل َوأُوط يُعالالالالوا هللاَ َوأَطق يَن َءاَمْاُلالالالوا أَطق ياَلالالالا أَيَُّحالالالالا الاْلالالالذق

ْطُكمط   .[59: ]النساءمق

 :معْى ارية الكريمة

يُعوا هللاَ  قوله تعالى: - يَن َءاَمُْوا أَطق ، طاعة ع عز وج  هأل: امتثال أوامير ع يَا أَيَُّحا الْذق

 واجتناب نواهيه.سبحانه وتعالى 

يُعوا الْرُسوَل  وقوله تعالى: -  هأل فيما أََمَر ب ه  ونمى عنه. وطاعة رسول ع  ،َوأَطق

ْطُكمط  وقولييه تعييالى: - الال الالرق مق لقالالح األَمط ، وهييم األلميية والخل يياء، وكيي  ميين كانييي لييه وهييية َوأُوط

َن عنه، ما لشرعية تكن معصية، فيال طاعية لمخليوق فيأل  م، والمراد: طاعتمم فيما يأمرون به ويَن مَو 

 معصية الخالق.

قال ابن قيم الجولية رحمه ع:" أمر ع تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد ال عي ؛ إعالمياَ 

بأن طاعة الرسول تجل استقالهَ من غير عرض ما أََمَر به على الكتاب، ب  إذا أََمَر وجبيي طاعتيه 

الكتياب أو ليم يكين فييه؛ فإنميا أُوت يأَل الكتياب ومثليه معيه، وليم ييأمر  مطلقاَ، سواء كان ميا أََميَر بيه فيأل

فيأل ضيمن طاعية الرسيول إييذاناَ بيأنمم  بطاعة أولأل األمر استقالهَ، ب  حذف ال عي  وجعي  طياعتمم

يُطَاُعوَن تبعاَ لطاعة الرسول. فمن أََمَر منمم بطاعية الرسيول وجبيي طاعتيه، ومين أََميَر بخيالف ميا 

الُروفق   :فال سمع وه طاعة؛ كميا َصيحَّ عنيه  جاء به الرسول،  إقنَْمالا الِْاَنالةُ فقالح الطَمعط
وقيال  ،(1)

ْطُحمط رَ مَ أَ  نط مَ  فأل وهة األمور:   ةَ انَ طَ  حَ وَ  عَ مط سَ  الَ ، فَ هللاق  ةق يَ صق عط مَ بق  ُكمط مق
(2)."

 (3)   

 

                                                 
1
أخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء فأل غير معصية، وتحريمما فأل  -

  . 789، ق 4765المعصية، رقم الحديث 
2
 أخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء فأل غير معصية، وتحريمما فأل -

َع َوحَ طَاَنةَ  ، بل ظ:789، ق 4763المعصية، رقم الحديث  يََة، فاَلَ َسمط َر بقَمعطصق  .فَإقبط أُمق
3
  . 1/10إعالم الموقعين هبن القيم  -
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 الحديث الشريف:

 لَ ُ الى رَ لاَلنَ  يعَ مق  َ  مط كُ رُ مط أَ ، وَ مط اكُ تَ أَ  نط مَ  :يقول قال: سمعي رسول ع  حٍ ي  رَ شُ  ن  ب   ةَ جَ فُ ر  عن عُ 

.  وهُ لُ تُ اقط فَ  مط كُ تَ انَ مَ  َ  قَ رِّ رَ يُ  وط ، أَ مط اكُ صَ نَ   ْ شُ يَ  بط أَ  يدُ رق ، يُ دَ احق وَ 
(4) 

 روايات الحديث: -أ

فَُجيةَ أخرج اإلمام مسلم من طريق لياد بن عالقية عين   يقيول: رسيول ع قال:سيمعي ُعر 

 ْالا  ائق كَ  فق يط الْسالبق  وهُ بُ رق اضط ، فَ يعَ مق  َ  حَ  ق ، وَ ةق مْ األُ  هق ذق  َ  رَ مط أَ  قَ رِّ رَ يُ  بط أَ  ادَ رَ أَ  نط مَ ، فَ اتَ َْ  َ وَ  اتَ َْ  َ  وبُ كُ تَ سَ   ُ نْ إق 

.  ابَ كَ  نط مَ 
(5) 

فَُجةَ وأخرجه مسلم من عدة طرق أخرو عن   :بنحو ما سبق غير أن فيما جميعماُعر 

. وهُ لُ تُ اقط فَ 
 نط ن مق أَ رَ  نط مَ  :رسول قال: قال وأخرج مسلم عن ابن عباس رضأل ع عنمما  (6)

.  ةَ يْ لق ا ق  َ  ةَ يتَ مق فَ   اتَ مَ فَ  را  بط شق  ةَ انَ مَ جَ الط  قَ ارَ فَ  نط مَ   ُ نْ إق فَ   رط بق صط يَ لط فَ   ُ  ُ رَ كط يَ  ئا  يط شَ  هق يرق مق أَ 
وفأل  ،(1)

  ةَ يْ لق ا ق  َ  ة  يتَ مق  اتَ مَ  حْ ، إق  ق يط لَ نَ  اتَ مَ ، فَ را  بط شق  ابق َِ لط السُّ  نَ مق  جَ رَ يَ  اسق الْْ  نَ مق  دَ حَ أَ  سَ يط لَ   ُ نْ إق فَ  :رواية


 من طاعة السلطان. :أ ، (2)

 معْى الحديث: -ب

دَ  :قوله  - يَع َنلَى َرُ َل َواحق ُرُكمط َ مق  .على إمام واحد بايعه الناس مجتمع :أ  َوأَمط

 رق جماعتكم وكلمتكم كما تشطر وت رق أن يُ ، أ :  يُرقيُد أَبط يَُشْ  َنَصاُكمط  : قوله -

 العصا المشقوقة.

وأمور  ،نتَ وف   ،غرالل :أ  –ب تح الماء  - ، إقنْ ُ َستَُكوُب َ َْاَت َوَ َْاتَ   :قوله  -

 ات.ثَ دَ ح  مُ 

ا  َمنط َكاَب   :قوله  - رقبُوهُ بقالْسيطفق َكائْق لي رق كلمة المسلمين  ؛قام ن  أن مَ  :أ ،  فَاضط

، وفأل قوله راَ وكان دمه هَد  ،  ُ تَ ق  يُ ولم يندفع شره إه بقتله  ه  تَ ن  ن لم يَ إف ،ى عن ذلكمَ ن  وهأل مجتمعة يُ 

  
:  ُفَاقطتُلُوه  ، ألن األص  حرمة دم المسلم، ودفع الضرر األعلى  ؛إه بالقت  هُ رم إذا لم يندفع شَ  :أ

 بالضرر األدنى.

                                                 
4
أخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب اإلمارة، باب: حكم من فّرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم الحديث  -

  . 794، ق 4798
5
أخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب اإلمارة، باب: حكم من فّرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم الحديث  -

  . 794، ق 4796
6
أخرجما مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب اإلمارة، باب: حكم من فّرق أمر المسلمين وهو مجتمع، أرقام الروايتين:  -

  . 794، ق 4798، و4797
1
أخرجما مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب اإلمارة، باب: حكم من فّرق أمر المسلمين وهو مجتمع، أرقام الروايتين:  -

  . 794، ق 4798، و4797
2
أخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب اإلمارة، باب: األمر بلزوم الجماعة عند رمور ال تن، وتحذير الدعاة إلى  -

  . 793، ق 4791الك ر، رقم الحديث 
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يتَة  َ ا قلقيَْة   :قوله  - هستثناء هنا بمعنى اهست مام ا" أل:ان  مَ ر  قال الكَ  ، إقحْ َماَت مق

 حْ إق " فمأل مقدرة، أو  ،أو حذفي "ما".، إه جرو له كذا.. الجماعة أحد   قَ ارَ فَ  ن  مَ  :أ  ،نكار اإل

."لالدة أو عاط ة على رأ  الكوفيين"
(3) 

يتَة  َ ا قلقيَْة   :قوله  - أه  الجاهلية على  ت  و  مَ كَ  :يتة، أ بكسر الميم من م   - َماَت مق

ب  يموت  ،ألنمم كانوا ه يعرفون ذلك، ولي  المراد أنه يموت كافرا ؛ضالل ولي  له إمام مطاع

 عاصيا، ويحتم  أن يكون التشبيه على راهره.

  األحكام المستْبِة:
 :األحكام ااتيةهذه األحاديث على ااية الكريمة ودلي 

َن عنه، ما لم تكن معصية؛ فال  -1 طاعة األولأل األمر من المسلمين فيما يأمرون به ويَن مَو 

 طاعة لمخلوق فأل معصية الخالق.

ما دام يقيم الصالة فيمم، وهذا  ام قد اجتمعي عليه كلمة المسلمين،على إمتحريم الخروج   -2

.القيد بدهلة أحاديث أخرو
(1) 

 ؛ال ساد والضرر على العباد بت ريقه جماعتمم ه  رِّ جَ ل   ؛جماعة المسلمين قُ رِّ  َ هدر دم من يُ  -3

 القت .بإه  هُ رم شَ  عُ فَ د  إذا كان ه يُ   ُ تَ ق  يُ فَ 

أجمع ال قماء على وجوب طاعة السلطان المتغلل والجماد  "حجر رحمه ع:ابن الحافظ قال 

ا فأل ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتمم هذا مَ ل   ؛معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه

فال تجول  ،الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إه إذا وقع من السلطان الك ر الصريح

".ب  تجل مجاهدته لمن قدر عليه كما فأل الحديث ،كطاعته فأل ذل
(2)  

فيما  كانف، اهُ نَ ع  ايَ بَ فَ  ا النبأل انَ عَ دَ ادة بن الصامي رضأل ع عنه قال:" والحديث ما رواه عب

 أخذ 

ا، نَ ي  لَ عَ  ةٍ رَ ثَ ا، وأَ نَ ر  س  ا ويُ نَ ر  س  ا، وعُ نَ ه  رَ ك  مَ ا وَ نَ ط  شَ ن  على السمع والطاعة فأل مَ  انَ عَ ايَ أن بَ : علينا

. ابَ  َ رط بُ  ي ق فق  هللاق  نَ مق  مط كُ دَ ْط نق  ،احا  وَ بَ  را  رط ا كُ وط رَ تَ  بط أَ  حْ إق   ، قال:هأهلَ  األمرَ  عَ ال  نَ وأن ه نُ 
(3) 

                                                 
3
 .16/112نقالَ عن فتح البار  هبن حجر  -
1
 دط قاَلفَ  هَ رق َكال نط َمال، فَ وبَ رُ كق ْط تُ وَ  وبَ فُ رق عط تَ ، فَ اءُ رَ مَ أُ  مط كُ يط لَ نَ  لُ مَ عط تَ سط يُ   ُ نْ إق  :أنه قال عن النبأل  عن أم سلمة لوج النبأل  -

أخرجيه   اوط لْ ا َصالَمال ،حَ   :ب قيال م  مُ لُ ات  قَ نُ  هَ أَ  ع   ولَ سُ ا رَ وا:يَ الُ قَ  . عَ ابَ تَ وَ  حَ ضق رَ  نط مَ  نط كق لَ ، وَ مَ لق سَ  دط قَ ر فَ كَ نط أَ  نط مَ ، وَ ئَ رق بَ 

وجيوب اإلنكيار عليى األميراء فيميا يخيالف الشيرع، وتيرك قتيالمم ميا  فيأل كتياب اإلميارة، بياب: ،فيأل صيحيحه مسلم

ا، رقم الحديث   .795، ق 4801َصلَّو 

كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته إذا كان ه يستطيع إنكاره ، أ : من  ئَ رق بَ  دط قَ فَ  هَ رق كَ  نط مَ فَ  :قوله  -

بيده وه بلسانه، فليكرهه بقلبه؛ فيبرأ من إثمه والسكوت عليه. لمن أنكر المنكر بالطرق الشرعية فقد نجا وَسل َم من 

 .16/113وافق عليه. انظر: فتح البار  هبن حجر و عقوبة عدم اإلنكار، ولكن اإلثم والعذاب لمن رضأل بالمنكر
2
 .28، وقارن بكتاب السياسة الشرعية هبن تيمية ق 16/112فتح البار   -
3
وجيوب طاعية األميراء فيأل غيير معصيية، وتحريمميا فيأل  فيأل كتياب اإلميارة، بياب: ،فيأل صيحيحه أخرجه مسيلم -

 .790، ق 4771المعصية رقم الحديث 
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 المحاضرة التاسعة:
 

 دِّ تَ رط مُ الط  لُ تط قَ 
 

 : ُ يَْ دق  لَ دْ بَ  نط مَ  مُ كط حُ 

نطيَا  قال تعالى: َمالُُحمط فقح الدُّ َِتط أَنط لَئقَل َحبق يْق ق فَيَُمتط َوُ َو َكافقَر فَأُوط ْطُكمط َننط دق دط مق تَدق َوَمنط يَرط

َحاُب الْْارق ُ مط فقيَحا َيالقُدوَب  لَئقَل أَصط َرةق َوأُوط  .[217: البقرة]َواريق

 معْى ارية الكريمة:
يْق ق فَيَُمتط َوُ َو َكافقرَ  قوله تعالى: - ْطُكمط َننط دق دط مق تَدق وَمن  يرجع عن دينه  ، أ :َوَمنط يَرط

 ويرتّد عن اإلسالم، ثم يموت على الك ر.

ْطبقي َ ُمحقم   بال اء الم يدة للتعقيل إلى أن الموت  فَيَُمتط   : قد أشار العطف فأل قوله تعالى:تَ

ين ه تحضر آجالمم عقل اهرتداد؛ فيعلم السامع يعقل اهرتداد، وقد علم ك  أحد أ ن معظم المرتدِّ

 بالموت عقوبة شرعية؛ فتكون ااية بما دليالَ على وجوب قت  المرتد. حيننٍذ أن المرتد يُعاقل

َرةق  وقوله تعالى: - نطيَا َواريق َمالُُحمط فقح الدُّ َتط أَنط لَئقَل َحبِق أ : بطلي أعمالمم الصالحة  ،فَأُوط

التأل كانوا يتقّربون بما إلى ع تعالى، ويرجون ثوابما، ولالي آثارها المترتبة عليما شرعاَ فأل 

 الدنيا والثواب عليما فأل ااخرة.

َحاُب الْْارق ُ مط فقيَحا َيالقُدوَب :وقوله تعالى - لَئقَل أَصط مخلّدون فأل النار ه  ، أ :َوأُوط

 يخرجون منما.

 ) الك ر بعد اإليمان ( أمران:وقد ترتّل على الّرّدة 

 : بطالن فض  األعمال الصالحة السال ة.األمر األول

 : العقوبة بالخلود فأل النار.األمر الثانح

ن  الخلود فأل النار عقوبة أخرو، أُعيد اسم اإلشارة فأل قوله تعالى: َحاُب ول َكو  لَئقَل أَصط َوأُوط

 .الْْارق 

 

ْدةق   :حقيقة الرِّ

ص  هأل الخروج من عقيدة اإلسالم، ويدلم على خروج المسلم من اإلسالم إن الرّدة فأل األ

ا أو ضمناَ، فالنص راهر والضمن أن يأتأل أحد  بل ظ أو فع  يتضمن ذلك  تصريحه به؛ بإقراره نَّصَ

على أنه ه يصدر إه عن  أو أجمع المسلمون ه يحتم  غيره؛ بحيث يكون قد نص ع أو رسوله 

 كافر مث  السجود للصنم، والتردد إلى الكنال  بحالة أصحاب دينما.

 ال فأل كتابه راشد المالكأل قد ق وألحقوا بذلك إنكار ما ُعل َم من الّدين بالضرورة، وإن كان ابن

 :" وفأل التك ير بإنكار المعلوم ضرورةَ خالف ". " ال الق"

فرد أو جماعة من المجتمع اإلسالمأل؛  هو أن اهرتداد خروجوحكمة تشريع قت  المرتد، 

ا خالط هذا الديَن وجَده غير صالح،فمو بخروجه من اإلسالم بعد الدخول فيه يناد    على أنه لَمَّ

وجد ما كان عليه قَب َ  ذلك أصلَح، فمذا تعريض بالدين واستخ اف به، وفيه أيضاَ تمميد طريق أن و
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ين  وذلك ي ضأل إلى انحالل المجتمع، فلو لم يُجع  لذلك لاجر  ما انزجر الناس له ينس  من هذا الدِّ

نجد شيناَ لاجراَ مث  توقع الموت؛ فلذلك ُجع  الموت هو العقوبة للمرتد حتى ه يدخ  أحد فأل الدين 

راه فأل الدين المن أل إه على بصيرة، وحتى ه يخرج منه أحد بعد الدخول فيه، ولي  هذا من اإلك

ينق  وله تعالى:بق َراهَ فقح الدِّ ين هو إكراه الناس على [256]البقرة: حَ إقكط ؛ ألن اإلكراه فأل الدِّ

الخروج من أديانمم والدخول فأل اإلسالم، وأما هذا فمو من اإلكراه على البقاء فأل اإلسالم.
 (1) 

                                                 
 .2/336انظر: التحرير والتنوير للشي  محمد الطاهر بن عاشور  – (1)
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 :الحديث الشريف

يَْ ُ فَاقطتُلُوهُ : عن عبد ع بن عباس رضأل ع عنمما قال: قال رسول ع   . َمنط بَْدَل دق

أخرجه اإلمام البخار 
داودوأبو  ،(1)

والترمذ   ،(2)
 ، والنسالأل(3)

.وابن ماجه، (4)
(5) 

 الحديث ومذا   العلماء:و يةار فق 

 ، وهو عام فأل الذكر واألنثى،على وجوب قت  المرتد الشريفالحديث و ي ااية الكريمةدل

 وقد أجمع العلماء على وجوب قت  المرتد بعد استتابته إذا لم يتل، واختل وا فأل حكم المرتدة:

   بدليل:قتلا   الجمحور إلى أنحا تُ  -أ

بال اء الم يدة للتعقيل إلى أن الموت  فَيَُمتط َوُ َو َكافقرَ  قد أشار العطف فأل قوله تعالى: -1

ين ه تحضر آجالمم عقل اهرتداد؛ فيعلم السامع  يعقل اهرتداد، وقد علم ك  أحد أن معظم المرتدِّ

 حيننٍذ 

 أن المرتد يُعاقل بالموت عقوبة شرعية؛ فتكون ااية بما دليالَ على وجوب قت  المرتد.

يَْ ُ فَ : عموم قوله  -2  للذكر واألنثى. اقطتُلُوهُ َمنط بَْدَل دق

َحُد أَب حْ إقلَ َ إقحْ هللاُ وأَنِّح َرُسوُل هللاق إقحْ  :ولحديث الرسول  -3 لقَم يَشط رقَئ ُمسط لُّ َدُم امط حَ يَحق

َدن ثاَلََث: الثْيُِّ  الْزانقح، والْْرطُس بقالْْرطسق،  يْق ق الطُمرَارقُق بقإقحط .لقلطَجَماَنةق والتْارقُك لقدق
(1) 

 ". ةُ دَّ تَ ر  مُ ال   ةُ أَ ر  مَ ال    ُ تَ ق  :"تُ رضأل ع عنمما أنه قالما رو  عن ابن عباس  -4

 لَ  ُ ا رَ مَ يُّ أَ  قال له: -وفيه عندما أرسله إلى اليمن -بن جب  رضأل ع عنه حديث معاذ  -5

ُنَحا، فَإقَب  ةَ أَ رَ ا امط مَ يُّ أَ ، وَ  ُ قَ ُْ نُ  بط رق اضط فَ  حْ إق وَ  ادَ نَ  بَ إق ، فَ  ُ نُ ادط فَ  مق الَ سط اإلق  نق نَ  دْ تَ ارط  الَمق فَادط سط تَْدتط َننق اإلق ارط

رقبط ُنُْقََحاو َناَدتط   وسنده حسن.. إقحْ فَاضط

قت  امرأة ارتدت فأل خالفته، والصحابة متوافرون فلم  الصّديق رضأل ع عنه أن أبا بكر -6

 .عليه أحد   ر  ك  ن  يُ 

 دَّ حَ عليما ال   لُ وج  فإذا وقعي فيما يُ  ؛المرأة تشارك الرج  فأل جميع الحدودويؤيد هذا أن  -7

،  ُ جُ رجم الرَّ رجم بالحجارة حتى الموت كما يُ تُ  ي  نَ إذا لَ  ةُ نَ صَ ح  مُ ال   ةُ أَ ر  مَ استثناء، فال   ر  ي  غَ  ن  م   يمَ ق  أُ 

.ةدَّ تَ ر  مُ وكذلك ال  
(1) 

                                                 
1
، ق 3017فيأل كتياب الجمياد والسيير، بياب: ه يَُعيذَُّب بعيذاب ع، رقيم الحيديث  ،البخيار  فيأل صيحيحهأخرجيه  -

611. 
2
 .649، ق 4351فأل كتاب الحدود، باب: الحكم فيمن ارتدَّ، رقم الحديث  ،أبو داود فأل سننهأخرجه  -
3
، 1458، بياب: ميا جياء فيأل المرتيدِّ، رقيم الحيديث فأل أبواب الحدود عن رسول ع  ،فأل سننه الترمذ  أخرجه -

 .345ق 
4
 .626، ق 4059الحكم فأل المرتد، رقم الحديث  فأل كتاب تحريم الّدم، باب: ،النسالأل فأل سننهأخرجه  -
5
 .432، ق 2535ن دينه، رقم الحديث المرتد ع فأل كتاب الحدود، باب: ،ابن ماجه فأل سننهأخرجه  -
6
، ق 4375، رقيم الحيديث باب ميا يبيا  بيه دم المسيلمالقسامة والمحاربين،  ه، فأل كتاب:صحيحأخرجه مسلم فأل -

710. 
1
 .هبن قدامة المقدسأل، والمغنأل 15/298هبن حجر العسقالنأل نظر فتح البار  ا -
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 مويير  ،وسرياب الثوري ،والحسن البصري ،ونِاء ،، وابُن ُشبرمةالحْريةوا    -ب

كاني أو  ةَ رَّ المرأة على اإلسالم حُ  رُ بَ ج  حتى تسلم، وتُ   ُ بَ ح  تُ  إلى ندم قتلحا، وقالوا: من أ ل الكوفة

 بااتأل:واستدلوا  ،ةَ مَ أَ 

يَْ ُ َمنط بَْدَل  فخّصوا به عموم حديث الباب: ؛اء  سَ النِّ     ت  قَ  ن  ى عَ مَ نَ  ن الرسول إ -1 دق

 .فَاقطتُلُوهُ 

.      الطِّ كَ  ئ  ار  بالك ر الطَّ   ُ تَ ق  فال تُ  ،بالك ر األصلأل  ُ تَ ق  ألنما ه تُ و -2
(2) 

 :بارتح ومن وافقحم القول ة الحْريةوأ اب الجمحور نن أدل

بأنما لم تكن  -كما ورد فأل سياق القصة-عن قت  الكافرة األصلية،  الرسول أن نمأل  

هذا فأل الكافرة  رُ بَ تَ ع  يُ فَ  ،   ات  قَ ألنما لم تُ  ؛امَ ل  ت  عن قَ  ألُ م  فالنَّ  ؛لَ اتق قَ تُ لق  هق ذق  َ  تط انَ ا كَ مَ  :لإذ قا ؛تقات 

بمعنى أن هذا النَّم أَل وارد فأل أحكام الجماد، والمرأة من شأنما أه  .حال قتال الكراراألصلية فأل 

الحن ية ومن وافقمم القول: إن من ارتّد من  تُقات ؛ فإنه نمأل أيضا عن قت  الرهبان واألحبار، أفيقول

 .!الرهبان واألحبار بعد إسالمه ه يُق تَ  ب

 

يَْ ُ فَاقطتُلُوهُ :قوله  إلى  رٍ    لذا تمسك الشافعية فأل قت  من انتق  من دين كُ  ؛امٌّ عَ  َمنط بَْدَل دق

 ه عليه بالجزية أو ه.أهلُ  رم قَ سواء كان ممن يُ ُك  ٍر دين 

الك ر  ةَ لَّ وبأن م   ؛ي   د  ب  أل التَّ ف   هَ  ل  دِّ بَ مُ بأن العموم فأل الحديث فأل ال   وغيرهم الحن يةأجاب  و

 خرج من يمودية إلى نصرانية أو بالعك . ن  قت  مَ فال يُ  ،واحدة

وما عداه فمو  ألن الدين فأل الحقيقة هو اإلسالم، بدل دين اإلسالم بدين غيره؛ ن  مَ  :فالمراد

الَمُ  لقوله تعالى: ؛ه  ع  ب  تَّ مُ  م  ع  زَ ب   سط ْطَد هللاق اإلق يَن نق َوَمنط  [، وقوله عز وج : 19] آل عمران   إقْب الدِّ

ْط ُ  يْا  فَلَنط يُقطبََل مق الَمق دق سط  ومما يؤيد أن التبدي  المقصود تبدي ُ [؛  85] آل عمران  يَبطتَغق َييطَر اإلق

".هُ قَ نُ وا عُ بُ ر  اض  فَ  م  الَ سَ اإل   ينَ د   فَ الَ خَ  ن  "مَ رضأل ع عنمما: اإلسالم بغيره حديث ابن عباس
(1) 

                                                 
2
 .2/122 شر  بداية المبتد  للمرغينانأل المداية -

(1)
 .15/298هبن حجر العسقالنأل نظر فتح البار  ا – 
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 :المحاضرة العاشرة
 

 ودُ دُ حُ الط 
 من الدخول. اسَ النَّ  ه  ع  ن  مَ ل   ؛اداَ دَّ حَ  ابُ وَّ المنع وال ص  بين الشينين، ومنه سمأل البَ  :ة  يَ لُ  دُّ حَ الط 

فإنه وإن كان  ؛بخالف القصاق ،: عقوبة مقدرة واجبة حقا هلل تعالى عز شأنهنا  رط شَ  دُّ حَ والط 

 عقوبة مقدرة لكنه يجل حقا للعبد.

البقرة ] او َ بُ رَ قط تَ  الَ فَ  هللاق  ودُ دُ حُ  لَ لط تق  لى ن   المعاصأل نحو قوله تعالى:عالطَحدُّ وقد يطلق 

187]
وعلى  ،فأل موضوعاتنا ااتية العقوبة الشرعية المقدرة حقا هلل عز وج  دِّ حَ والمراد بال  ( 1) 

 معصية معينة.

 

 انَ الزِّ  دُّ حَ 
 

 أوح: حد البكر والمحصن:

ُكم بقحقَما َرأطفَةَ  قال ع تعالى: ائَةَ َ لطَدَة َوحَ تَأطُيذط ْطُحَما مق َد مِّ لقُدوا ُكْل َواحق الْزانقيَةُ َوالْزانقح فَا ط

ْقيَن  مق َن الطُمؤط َحدط َنَذابَُحَما َطائقرَةَ مق رق َولطيَشط مق اريق ُْوَب بقا ق َواليَوط مق ينق هللاق إقبط ُكْتُمط تُؤط  .[2]النور فقح دق

 :رية الكريمةمعْى ا

، الزنا: اسم مصدر، وهو جماع بين الرج  والمرأة اللذين الْزانقيَةُ َوالْزانقح  قوله تعالى: -

؛ ألن -بصيغة الم اعلة –ه يح  أحدهما لآلخر، يقال: لنى الرج ، ولني المرأة، ويقال: لانأل 

المحبة والموافقة بين الرج  أكثر ما كان فأل الجاهلية أن يكون بداعأل و ال ع  حاص  بين فاعلين.

َوٍض فمو البغاء يكون فأل الحرالر ويغلل فأل اإلماء، وكانوا  والمرأة دون عوض، فإن كان ب ع 

يجمرون به، فكاني البََغايَا يجعلن راياٍت على بيوتمن مث  راية البيطار؛ ل يُعرفن بذلك. وك ٌّ من 

 ريم وفأل الحكم الشرعأل.الزنا والبغاء يشمله اسم الزنا فأل اصطال  القرآن الك

لسيارق عليى السيارقة فيأل والسِّرم فأل تقديم الزانية على الزانأل فأل هذه ااية الكريمية، وتقيديم ا

الَن هللاق َوهللاُ َنزقيالَز َحكقاليَم  :  قوله تعالى يَُحَما َ َزاء  بقَما َكَسبَا نََكالاح  مِّ َوالْسارقُق َوالْسارققَةُ فَاقطَُِعوا أَيطدق

 :يُر ُكي ٍّ منمميا  [،38]المالدة ك  أن الرج  على السرقة أجرأ، والزنا من المرأة أشنع وأقبح، فناسيل ذ 

 المقام.

ْطُحَما  قوله تعالى:و - َد مِّ لقُدوا ُكْل َواحق يٍر من جلد، يقال َجلََدهُ: إذا فَا ط ، والجلد: الضرب ب س 

ل َدهُ، مث : بَطَنَهُ إذا ضرب بطنَه َد  َسهُ إذا ضرب رأَسه، وقوله سبحانه:، وَرأَ ضرب ج  ُكْل َواحق

ْطُحَما   تأكيد للعموم المست اد من التعريف، فلم يكتف بأن يقال: فاجلدوهما، كما قال سبحانه: مِّ

يَُحَما َُِعوا أَيطدق  . َوالْسارقُق َوالْسارققَةُ فَاقط

                                                 
(1)

 .7/33 للكاسانأل ، وبدالع الصنالع 190ق  مادة )حدد(هبن األثير  نظر النمايةا – 
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ْطُحَما  والخطاب باألمر بالجلد فأل قوله تعالى: َد مِّ لقُدوا ُكْل َواحق ه  إلى المسلمين، فَا ط ، ُمَوجَّ

فيقوم به َمن  يتولى أمور المسلمين من األمراء والقضاة، وه يتوهه األولياء، وقال األلمة:مالك 

 والشافعأل وأحمد:

مام، وقال اإلمام يُق يُم السيد على عبده وأمته َحدَّ الزنا، وقال اإلمام أبو حني ة ه يُق يُمهُ إه اإل

وه يُق يُم الحدَّ عليما إه ولأل  دٍ ب  مالك: ه يُق يُم السيد على أمته َحدَّ الزنا إذا كاني ذات لوج ُحرٍّ أو عَ 

 األمر. 

ائَةَ َ لطَدةَ  قوله تعالى:و -  الحر البالغ غير المحصن، وكذلك الزانية وهو َحدم الزانأل،  مق

نَّة  ليادة  على هذا الجلد وهو تغريل عام، وب  قال اإلمام  الحرة البالغة غير المحصنة.وثبي بالسم

ُج   دون المرأة، وجعله اإلمام أبو حني ة إلى رأ  ولأل األمر  –الشافعأل، واختصه اإلمام مالك بالرَّ

      .-كما سيأتأل فأل الحديث الشريف

 خمسون جلدة؛ لقوله تعالى:وأما العبُد واألََمةُ ) المملوك والمملوكة ( فجلد ك  واحد منمما 

َن الَعَذابق  َصَْاتق مق ُف َما َنلَى الطُمحط َشَة فََعلَيطحقْن نقصط وهذه ااية فأل  [،25] النساء: فَإقبط أَتَيطَن بقرَاحق

َق بمن العبيد؛ لعدم ال ارق.  اإلماء وأُل ح 

ه  العلمَمن كان ُمحصناَ من األحرار؛ فعليه الرجم بالسنة النبوية، وبإجماع أ اوأم
(1) ،

ُمهُ وهو:" الثَّ  وبالقرآن :" "، وفأل رواية ةَ تَّ بَ ا ال  مَ وهُ مُ جُ ار  ا فَ يَ نَ ا لَ ذَ إ   ةُ بَ يِّ والثَّ  لُ يِّ المنسوخ ل ظه الباقأل ُحك 

ُجُموهَُما ال بَتَّةَ ".  الشي  والشيخة إ َذا َلنَيَا فَار 

ينق هللاق  وقوله تعالى: - ُكم بقحقَما َرأطفَةَ فقح دق والرأفة: رحمة خاصة تنشأ عند  ،َوحَ تَأطُيذط

ينق هللاق   :مشاهدة ُضرٍّ بالمرؤوف، ومعنى  ، أ : فأل طاعته وحكمه، كما فأل قوله تعالى:فقح دق

 ُينق الطَملقلق  َما َكاَب لقيَأطُيَذ أََياه  .[76] يوسف: فقح دق

ينق هللاق   وعلّق بالرأفة قوله: ؛ إلفادة أنما رأفة غير محمودة؛ ألنما تعطُِّ  دين ع، فقح دق

أ : أحكامه، وإنما شرع ع الحدَّ استصالحاَ؛ فكاني الرأفة فأل إقامته فساداَ، وفيه تعريض بأن ع 

 من بعضمم البعض. الذ  شرع الحدَّ هو أرأف بعباده

ُْو  وقوله تعالى: - مق رق إقبط ُكْتُمط تُؤط مق اريق أ : إن كنتم مؤمنين فال تأخذكم ، َب بقا ق َواليَوط

من أن يتأثروا بالرأفة بمما بحيث  بمما رأفة، أ : ه تؤثر فيكم رأفة بمما، والمقصود شّدة التحذير

ي رض أنمم ه يؤمنون، وهذا صادر مصدر التلميل والتمييج حتى يقول السامع: كيف ه أُؤمن باهلل 

 ر.واليوم ااخ

وعطف اإليمان باليوم ااخر على اإليمان باهلل؛ للتذكير بأن الرأفة بمما فأل تعطي  ال َحدِّ أو 

 نقصه نسيان 

لليوم ااخر؛ فإن تلك الرأفة ت ضأل بمما إلى أن يؤخذ منمما العقاب يوم القيامة، فمأل رأفة 

ُر لَ و ضاّرة، كرأفة ترك الدواء للمريض، فإن الحدود َجَواب رُ   شريعة. على ما تؤذن به أدلة الَواج 

                                                 
ائَةَ َ لطَدَة  خالف فأل ذلك الخوارج؛ حيث رأوا هذه ااية الكريمة : – (1) ْطُحَما مق َد مِّ لقُدوا ُكْل َواحق الْزانقيَةُ َوالْزانقح فَا ط

َحدط َنَذابَحُ  رق َولطيَشط مق اريق ُْوَب بقا ق َواليَوط مق ينق هللاق إقبط ُكْتُمط تُؤط ُكم بقحقَما َرأطفَةَ فقح دق ْقيَن َوحَ تَأطُيذط مق َن الطُمؤط َما طَائقرَةَ مق

 [، على عمومما فأل المحصن وغيره، ولم يروا الرجم، ويقولون: لي  فأل كتاب ع الرجم؛ فال رجم. 2]النور

 .18/149انظر: التحرير والتنوير للشي  محمد الطاهر بن عاشور 
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ْقيَن  وقوله تعالى: - مق َن الطُمؤط َحدط َنَذابَُحَما طَائقرَةَ مق ، أمر تعالى أن تحضر جماعة من َولطيَشط

المسلمين إقامة حد الزنا؛ تحقيقاَ إلقامة الحد، وحذراَ من التساه  فيه، فإن اإلخ اء ذريعة لإلنساء، 

تساءلون عن عدم إقامته، فإذا تبيّن لمم إهماله فال يعدم بينمم َمن  يقوم فإذا لم يشمده المؤمنون فقد ي

 بتغيير المنكر من تعطي  الحدود.

وفيه فالدة أخرو وهأل: أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجانأل أن يرتدع غيره، وبحضور 

 ى الغالل.طال ة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون، ويشبع الحديث فيه؛ بنق  الحاضر إل

 

 :الحديث الشريف

 دط قَ َنِّْح   واذُ يُ  ،حِّْ وا نَ ذُ يُ  :ع  عن عبادة بن الصامي رضأل ع عنه قال: قال رسولُ 

ائََة ،  ق يِّ الثْ بق   ُ يِّ الثْ ، وَ ةَ َْ سَ  حُ رط نَ وَ  ةَ ائَ مق  دُ لط  َ  رق كط البق بق  رُ كط البق  ،يالُ بق سَ  نْ حُ لَ  هللاُ  لَ عَ  َ   . مُ  ط الرْ وَ َ لطُد مق

أخرجه مسلم
أبو داود، (1)

وابن ماجه. ،(2)
 (3)  

 :معْى الحديث

ُكوُ ْن فقح البُيُوتق َحتْى  إشارة إلى قوله تعالى: .قَدط َ َعَل هللاُ لَُحْن َسبقيالُ  : قوله - سق فَأَمط

َعَل هللاُ لَُحْن َسبقيال   ُت أَوط يَجط تعالى  به أن قد جع  ع النبأل  نَ يَّ بَ فَ [؛ 15: النساء]  يَتََوفْاُ ْن الطَموط

 .م  ك  حُ لمن السبي  بما ذكره من ال  

 البالغ العاق  الذ  لم يطأ فأل نكا  صحيح. رم حُ : ال  رُ كط البق  :قوله و -

.البالغ العاق  الذ  وطأ فأل نكا  صحيح، وهو المحصن: ال ُحرم الثْيِّ ُ  :قوله و -
(4) 

رق  :وقوله  - ُر بقالبقكط أو  رٍ ك  الجلد سواء كان مع ب   ر  ك  ى الب  لَ عَ خرج مخرج الغالل، فَ :  البقكط

 .لٍ يِّ ثَ 

ٍر أو  الثْيُِّ  بالثْيِّ ق  :وقوله  - : خرج مخرج الغالل، فََعلَى الثيل الرجم سواء كان مع ب ك 

  ثَيٍِّل 

 .يباَ ر  غَ  دم عَ بحيث يُ  ؛إخراج الزانأل عن موضع إقامته، والنَّ  أُل:  َسَْةَ  َونَرطحُ  :وقوله  -

  :الحديثارية وفق  

الْزانقيَةُ  :نص ااية الكريمةب؛ جلد مالة ثابي جلد مالة ون أل سنة :حد البكر الزانأل -1

ائَةَ َ لطَدَة  ْطُحَما مق َد مِّ لقُدوا ُكْل َواحق ُيُذوا َنِّْح، ُيُذوا َنِّْح  قَدط  ، وبالحديث الشريف:َوالْزانقح فَا ط

ائََة َونَرطُح َسََْة،... رق َ لطُد مق ُر بقالبقكط ، ولاد الحديث حكماَ آخر وهو: نَ  أُل َ َعَل هللاُ لَُحْن َسبقيالُ، البقكط

 َسنٍَة. 

                                                 
 . 717، ق 4414أخرجه مسلم فأل صحيحه فأل كتاب الحدود، باب: حد الزنى ، رقم الحديث  – (1)
 659، ق 4415ننه فأل كتاب الحدود، باب: الرجم ، رقم الحديث أخرجه أبو داود فأل س – (2)
 434، ق 2551أخرجه ابن ماجه فأل سننه فأل كتاب الحدود، باب: حد الزنى ، رقم الحديث  – (3)

(4)
عن اجتماع ص ات اعتبرها الشيرع لوجيوب  -فأل الشرع –أما إحصان الرجم فمو عبارة  :"قال اإلمام الكاسانأل–

والنكييا  الصييحيح، وكييون الييزوجين جميعييا علييى هييذه  ،واإلسييالم ،والحرييية ،والبلييوغ ،سييبعة:العق الييرجم وهييأل 

يمُ  ن  ي  رَّ ُحي ن  ي  غَ ال  بَ  ن  ي  لَ اق  أن يكونا جميعا عَ  :الص ات، وهو كي   ن  و  َكي، فوجيود هيذه الصي ات جميعيا فيمميا شيرط ب  ن  ي  مَ ل  س 

فإن تقدمما لم يعتبر ميا ليم يوجيد  سالر الشرالط متأخرا عنما،، والدخول فأل النكا  الصحيح بعد ناَ صَ ح  واحد منمما مُ 

  .38-7/37بدالع الصنالع  ".دخول آخر بعدها
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لد مالة ورجم بالحجارة حتى الموتج :حد الثيل الزانأل -2
؛ جلد مالة ثابي بنص ااية ،(1)

 الكريمة

:  ائَةَ َ لطَدَة ْطُحَما مق َد مِّ لقُدوا ُكْل َواحق ُيُذوا َنِّْح، ُيُذوا  ، وبالحديث الشريف:الْزانقيَةُ َوالْزانقح فَا ط

ائََة َونَرطُح َسََْة،  رق َ لطُد مق ُر بقالبقكط ائَ َنِّْح  قَدط َ َعَل هللاُ لَُحْن َسبقيالُ، البقكط ُم َوالثْيُِّ  بقالثْيِّ ق، َ لطُد مق َة َوالْر ط

.ولاد الحديث حكماَ آخر وهو: الرجم بالحجارة حتى الموت ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 سيأتأل ذكر اختالف ال قماء فأل هذه المسألة قريباَ إن شاء ع تعالى. – (1)
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 :المحاضرة الحادية نشرة

 

 مسألتاب:
 ب ل التيري  لعام من تمام حد البكر الزانح أو ح المسألة األولى:

الْزانقيَةُ َوالْزانقح  :بكر مالة جلدة عمال بقوله تعالىأجمع أه  العلم على وجوب جلد الزانأل ال

 ُْ مق ينق هللاق إقبط ُكْتُمط تُؤط ُكم بقحقَما َرأطفَةَ فقح دق ائَةَ َ لطَدَة َوحَ تَأطُيذط ْطُحَما مق َد مِّ لقُدوا ُكْل َواحق مق فَا ط وَب بقا ق َواليَوط

ْقيَن  مق َن الطُمؤط َحدط َنَذابَُحَما َطائقرَةَ مق رق َولطيَشط اء فأل األحاديث التأل تؤكد ما فأل وبما ج[، 2]النور اريق

كحديث عبادة بن الصامي رضأل ع عنه قال: - القرآن الكريم، غير أنه ذكر فأل بعضما ن أل سنة

ائََة َونَرطُح  :قال رسوُل ع  رق َ لطُد مق ُر بقالبقكط ُيُذوا َنِّْح، ُيُذوا َنِّْح  قَدط َ َعَل هللاُ لَُحْن َسبقيالُ، البقكط

ُم َسََْة، َوا ائََة َوالْر ط ، وقد أخرجه مسلملثْيُِّ  بقالثْيِّ ق، َ لطُد مق
، وأبو داود(1)

وابن ماجه. (2)
(3)، - 

 فاختلف العلماء فأل الن أل فقط على ما يأتأل:

 -رضأل ع عنمم-وابن مسعود، وابن عمر ،: الخل اء الراشدونا    محور أ ل العلم -أ

إلى  ، وأحمد، وأبو داودوأبو ثور ،وإسحاق ،والشافعأل ،وابن أبأل ليلى ،والثور  ،وعطاء وطاوس

ُيُذوا َنِّْح، ُيُذوا َنِّْح  قَدط  :قال: قال رسوُل ع بحديث عبادة  الَ مَ عَ  ؛ةَ نَ وجوب التغريل سَ 

ائََة  ائََة َونَرطُح َسََْة، َوالثْيُِّ  بقالثْيِّ ق، َ لطُد مق رق َ لطُد مق ُر بقالبقكط ُم َ َعَل هللاُ لَُحْن َسبقيالُ، البقكط   .َوالْر ط

وبخبر العسيف
من األعراب  ن رجالَ إ "أنمما قاه: ال ُجمَن ألِّ  عن أبأل هريرة وليد بن خالدف، (4)

وهو  ،ااخرُ  مُ ص  خَ قال ال  فلأل بكتاب ع،  إه قضييَ  عَ  كَ دُ شُ ن  أَ  ع   فقال: يا رسولَ   ع   أتى رسولَ 

أل كان ن  : إن اب  الَ قَ  ،لط قُ  :أل، فقال رسول ع ل   ن  ذَ ال  وَ  ،ا بكتاب عنَ نَ ي  بَ  ض  اق  فَ  ،م  عَ منه: نَ  هُ قَ ف  أَ 

، ةٍ يدَ ل  وَ وَ  ةٍ اشَ  ة  الَ م  ب   هُ ن  م   يُ ي  دَ تَ اف  ، فَ مَ ج  أل الرَّ ن  ى اب  لَ عَ  نَّ أَ  تُ ر  ب  خ  ى بامرأته، وإنأل أُ نَ زَ فَ  ،على هذا ي اَ س  عَ 

، فقال وأن على امرأة هذا الرجمَ  ،امٍ عَ  وتغريلُ  ةٍ الَ م   دُ ل  جَ  ألن  ى اب  لَ عَ  مانَّ أَ فأخبرونأل  م  ل  الع   أه َ  فسأليُ 

ح ي الذق وَ  :ع  رسولُ   دُ لط  َ  لَ ْق ى ابط لَ نَ ، وَ د  رَ  مُ َْ اليَ وَ  ةُ يدَ لق الوَ  :هللاق  ابق تَ كق ا بق مَ كُ َْ يط بَ  نْ يَ  ق قط ألَ  هق دق يَ بق نَرطسق

 ، احَ مط  ُ ارط فَ  تط فَ رَ تَ انط  بق إق  ذا، فَ  ةق أَ رَ ى امط لَ إق  -ملَ س  أَ  ن  م      جُ رَ  – سُ يط نَ ا أُ يَ  دُ ايط ، وَ امَ نَ  ي ُ رق يط وتَ  ةَ ائَ مق 

." ي  مَ ج  رُ فَ  ا رسول ع مَ ب   رَ مَ أَ ، فَ ي  فَ رَ تَ ا عليما فاع  دَ غَ قال: فَ 
(1)  

 ؛فكان إجماعاَ  ؛ اَ ال  خَ وألن التغريل فعله الخل اء الراشدون وه يعرف لمم فأل الصحابة مُ 

 .ر  ك  وكذلك فأل حق الب   ،ل  يِّ وألن الخبر يدل على عقوبتين فأل حق الثَّ 

 المرأة تحتاج إلى ح ظ وصيانة؛ألن  ؛الرج  دون المرأة بُ رَّ غَ يُ  :وقال مالك واألولاعأل

 ةَ أَ رَ حمط  لُّ حق يَ  حَ  :وه يجول بغير محرم لقوله  وألنما ه تخلو من التغريل بمحرم أو بغير محرم،

                                                 
 .717، ق 4414أخرجه مسلم فأل صحيحه فأل كتاب الحدود، باب: حد الزنى ، رقم الحديث  – (1)
 .659، ق 4415أخرجه أبو داود فأل سننه فأل كتاب الحدود، باب: الرجم ، رقم الحديث  – (2)
 .434، ق 2551أخرجه ابن ماجه فأل سننه فأل كتاب الحدود، باب: حد الزنى ، رقم الحديث  – (3)

(4)
 .7/91ني  األوطار ، و15/149فتح البار   :نظرا .يرُ ج  األَ  :يفُ سق العَ  –

، وأخرجه أبو 721، ق 4435أخرجه مسلم فأل صحيحه فأل كتاب الحدود، باب: حد الزنى ، رقم الحديث  – (1)

، وأخرجه ابن ماجه فأل سننه فأل 664، ق 4445داود فأل سننه فأل كتاب الحدود، باب: الرجم ، رقم الحديث 

 434، ق 2549كتاب الحدود، باب: حد الزنى ، رقم الحديث 
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َنلَيطَحا مَ رَ حط ي مَ اق  عَ مَ  حْ إق  ةَ لَ يط لَ وَ  مَ وط يَ  ةَ يرَ سق مَ  رُ افق سَ تُ  ،رق اريق  مق وط يَ الط وَ  ا ق بق  نُ مق ؤط تُ 
بغير  امَ ي     وفأل نَ  ،(2)

وه  انٍ زَ لي  ب   ن  مَ  ألٍ    انتمى األمر إلى نَ  مٍ رَ ح  مَ ب   ي  بَ رِّ وإن غُ وإغراء لما بال جور،  تضييع لما مٍ رَ ح  مَ 

مث   يدَ كما ل   ا على عقوبتما بما لم يرد به الشرع،نَ د  ا بدفع أجرته، نكون قد ل  اهَ نَ    لَّ ، وإذا كَ هُ لَ  لَ ن  ذَ 

 هذا على الرج .

والخبر  عم  الصحابة رضأل ع عنمم ) ه  وب   ،الن أل خاق بالرجاليضاف إلى هذا أن خبر 

 على يف  س  فقد دل خبر العَ  ،( ألن  يلزم من العمل بعموم  مخالرة مرحومة  العام يجو  تخصيص 

لي  على الزانأل أكثر من العقوبة المذكورة فيه، وإيجاب التغريل على المرأة يلزم منه الزيادة  هأن

، وفأل عن الزنا راَ ج  لَ  لَ جَ ألنه وَ  ؛ا عليما، إلى جانل فوات حكمة الحدمَ م  رَ ح  على عقوبتما بن قة مَ 

أنه خصصه بعض  مع ،منه  ُ جَ خ  تَ فَ  حيث ه يعرفما أحد   أل     فأل بلد النَّ  هُ ن  م   ين  ك  م  ، وتَ تغريبما إغراء به

فتخصيصه ها هنا بإسقاط التغريل فأل حق المرأة البكر  ؛بإسقاط الجلد العلماء فأل حق الثَّيِّل ؛

.أولى
(3) 

 :يأتألواستدلوا بما  :وا   الحْرية إلى أن  ح يج  التيري -ب

لقُدوا ُكْل  :ذكره فأل آية النور د  ر  لم يَ  ،التغريل ليادة على النص -1 الْزانقيَةُ َوالْزانقح فَا ط

ُْوَب بقا ق َواليَ  مق ينق هللاق إقبط ُكْتُمط تُؤط ُكم بقحقَما َرأطفَةَ فقح دق ائَةَ َ لطَدَة َوحَ تَأطُيذط ْطُحَما مق َد مِّ رق َواحق مق اريق وط

ْقيَن  مق َن الطُمؤط َحدط َنَذابَُحَما طَائقرَةَ مق  ألنه يكون ناسخا. ؛عم  بهالواحد فال يُ ، وقد ثبي بخبر َولطيَشط

 ". ايَ  َ ن  يُ  ن  أَ  ة  نَ ت  ال    نَ ا م  مَ مُ بُ س  حَ  "قال علأل رضأل ع عنه: -2

 "فقال عمر: ،رَ صَّ نَ تَ   فَ ق  رَ م  ب   قَ ح  لَ فَ  ؛بن أمية ةَ يعَ ب  رَ  ر  م  خَ ال   دِّ فأل حَ  ابن الخطابعمرُ  بَ رَّ غَ  -3

 ." داَ بَ ا أَ ذَ هَ  دَ ع  بَ  ماَ ل  س  مُ  بُ رِّ غَ أُ  هَ 

وإذا سقط عن المرأة سقط  ،ألنما بمعناها ؛ة  رَّ حُ يسقط عن ال   ة  مَ وكما سقط التغريل عن األَ  -4

 .   جُ عن الرَّ 

 :يأتحوأ ي  نن أدلة الحْرية بما 

، ه  ب    َ م  عَ  ن  وكثرة مَ  ،ه  ق  رُ لكثرة طُ  ؛فجوابه أنه مشمور ،أما أن التغريل ثبي بخبر الواحد -1

بخبر نقض الوضوء من القمقمة، وجوال  م  م  ل  مَ عَ بمثله وبما هو دونه من الثبوت، كَ وقد عم  الحن ية 

أقسم فأل قصة  ن الرسول ليادة على النص، وهذا  منه. ثم إ الوضوء بالنبيذ، وغير هذا مما هو

لكتاب  نُ يِّ بَ مُ وهو ال   ،،امَ نَ  ي ُ رق يط وتَ  ةَ ائَ مق  دُ لط  َ  لَ ْق ى ابط لَ نَ وَ  ثم قال: ،أنه يقضأل بكتاب ع يف  س  العَ 

 ع تعالى.

ا نَ م  لَّ ولو سَ  فإنه ه يثبي لضعف رواته وإرساله، ؛وأما ما رو  عن علأل رضأل ع عنه -2

 وهو نوع من التغريل. ،عن الن أل ضاَ وَ ع    َ ب  حَ بصحته، فقد جع  علأل رضأل ع عنه ال  

 ؛الخمر بعد ذلك مسلما غرب فأليحتم  أنه ه يُ  بن الخطاب رضأل ع عنه وقول عمر -3

 .ص  النَّ ب  ألن تغريبه كان باجتماد منه، وأما التغريل فأل الزنا فَ 

                                                 
، 3268أخرجه مسلم فأل صحيحه فأل كتاب الحج، باب: س ر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم الحديث  – (2)

 .537ق 
(3)
واإلشراف على نكي مسيال  الخيالف للقاضيأل  ،2/267للشيرال  ، والممذب 8/167هبن قدامة المغنأل  :نظرا –

، والتحرييير والتنييوير للشييي  الطيياهر بيين عاشييور 7/94للشييوكانأل ونييي  األوطييار ،2/854عبييد الوهيياب المييالكأل 

18/149. 
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 فَتَبَيَْن  قنَاَ ا مط كُ دق حَ أَ  ةُ مَ أَ  تط نَ ا  َ اَ إق  :قوله  فمو بنص ؛ة  مَ أما إسقاط التغريل عن األَ  -4

نط َشَعرَ  احَ عط بق يَ لط فَ  :ثم قال فأل الثالثة  ،الطَحد   ا َ دط لَ جط يَ لط فَ   َولَوط بقَحبطَل مق
ألن  ؛امَ يبَ ر  غ  تَ  تُ وِّ  َ ا يُ مَ عُ ي  بَ فَ  ،(1)

فت وته منافعما مدة ن يما، وقواعد الشرع توجل أن ه يعاقل إه  ؛فأل تغريبما عقوبة للمالك

.الجانأل
(2) 

يخالف النص كما  -نظر غيرهم -وأما قول مالك واألولاعأل بتغريل الرج  دون المرأة فإنه

 ا للمرأة كجميع الحدود.دَّ ا للرج  يكون حَ دَّ ما كان حَ  ؛ ألنيخالف القياس

 إن عموم خبر الجلد مع التغريل مخصوق بحديث الرسول  :ومع هذا نستطيع أن نقول

فتلك يستو   ،وقياس هذا الحد على سالر الحدود مع ال ارق ،الذ  ينمى عن س ر المرأة بغير محرم

رتل فيه فيما الرج  والمرأة من حيث الضرر الناتج عن إقامتما عليمما بخالف هذا الحد الذ  يُ 

فال تزاد المرأة على  دٌّ على المرأة مزيد ضرر بتغريبما، وبالعك  يمكننا أن نقلل هذا القياس بأنه حَ 

 وه تغريل على المرأة. لذا يكت ى بالتغريل بعد الجلد للرج ، ؛ما على الرج  كسالر الحدود

.وعلى ما يبدو أن قول اإلمام مالك واألولاعأل أرجح من قول غيرهما
(1) 

 .بر إاا  نىكط ى الرقي  البق رَ ْط  ل يُ 

ر إذا لنى ه  يغرب أو هب على قولين:  اختلف العلماء فأل الرقيق الب ك 

 :القول األول

ومن قواعد الشرع أن ه ، ب وات من عته مدة تغريبه ؛ه  ك  ال  مَ عقوبة ل   ه  ي     ألن فأل نَ  ه يُن ى؛

وبه قال:  ا فيمما من فوات المنافع للولأل.مَ  رض عليه الحج والجماد ل  لذا لم يُ  ؛عاقل إه الجانأليُ 

 اإلمام مالك وأحمد وآخرون.

 :القول الثانح

 بدلي : وداود الظاهر  ،الثور يجل أن يُن  َى، وبه قال: س يان 

 .دٍ ب  وعَ  رٍّ بين حُ  ق  رِّ  َ التغريل عامة لم تُ إن أدلة  -1

َن الَعَذابق  :لقوله تعالى -2 َصَْاتق مق ُف َما َنلَى الطُمحط َشَة فََعلَيطحقْن نقصط ] النساء: فَإقبط أَتَيطَن بقرَاحق

 .الكريمة فينصف فأل حق الرقيق لعموم ااية ،[25

 :مسافة التيري 

  مسافة القصر، وما دونما ه جُ التغريل بالنسبة للرَّ ذهل اإلمام أحمد وآخرون إلى أن أق  

وه يستبيح  ي فأل حقه شألء من أحكام المسافرين، وإذا اغترب مسافة القصر ه يثبيسمى مسافراَ 

 شينا من رخصمم.

ه وطن له  كان غريباَ  ن  ومَ  ،ب عمر رضأل ع عنه إلى الشام، وعثمان إلى مصروقد غرّ 

.أل اقترف فيما المعصيةب إلى غير البلد الترِّ غُ 
(1) 

                                                 
ة فأل الزنا، رقم الحديث  – (1) مَّ ، ق 4445أخرجه مسلم فأل صحيحه فأل كتاب الحدود، باب: رجم اليمود، أه  الذِّ

723. 
(2)
، 8/168هبيين قداميية ، والمغنييأل 95-7/94، ونييي  األوطييار 39و 7/33، وبييدالع الصيينالع 2/82المداييية  :نظييرا –

 .2/854واإلشراف على نكي مسال  الخالف للقاضأل عبد الوهاب المالكأل 
1
 .2/854، واإلشراف على نكي مسال  الخالف للقاضأل عبد الوهاب المالكأل 8/168هبن قدامة المغنأل  انظر: -
(1)
 .7/95للشوكانأل ، وني  األوطار  169-8/168هبن قدامة نظر المغنأل ا –
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 المسألة الثانية:

ُم  :قوله ائََة َوالْر ط فالواجل  لٍ يِّ ثَ ب   ل  يِّ أو ثَ  لٍ يِّ ثَ ب   ر  ك  إن لنى ب   :أ  ،َوالثْيُِّ  بقالثْيِّ ق، َ لطُد مق

 جلد مالة والرجم بالحجارة حتى الموت. وقد اختلف العلماء فأل الجمع بين الجلد والرجم ل  يِّ فأل الثَّ 

 على قولين:

 :القول األول

يُجلد مالة جلدة ويُرجم بالحجارة حتى الموت. وبه قال: سيدنا علأل رضأل ع عنه من  

 ؛ بدلي :أحمد اإلمام ورواية عن الظاهر ، وداود بن راهويه، إسحاقالصحابة، و

ُيُذوا َنِّْح، ُيُذوا َنِّْح  قَدط َ َعَل  :قال: قال رسوُل ع  بحديث عبادة رضأل ع عنه -1

ائََة َونَرطُح َسََْة،  رق َ لطُد مق ُر بقالبقكط مُ هللاُ لَُحْن َسبقيالُ، البقكط ائََة َوالْر ط   . َوالثْيُِّ  بقالثْيِّ ق، َ لطُد مق

ا مَ تُ د  لَ جَ  :"ة  عَ مُ جُ ال   مَ و  ا يَ مَ مَ جَ رَ و الخمي  مَ و  يَ  ةَ احَ شرَ  دَ لَ جَ  قول علأل رضأل ع عنه أنه -2

 ."  ع   ول  سُ رَ  ة  نَّ سُ ا ب  مَ تُ م  جَ رَ و ع   اب  تَ ك  ب  

 :القول الثانح

ورواية عن اإلمام  ،. وبه قال: األلمة: مالك وأبو حني ة والشافعألجمع بين الجلد والرجمه يُ 

 بدلي : ؛أحمد

 .م  هُ دَ لَ جَ عليه الصالة والسالم أنه  وَ ر  يمودية، ولم يُ لوا ،ةَ يَّ د  ام  والغَ  ،زاَ اع  مَ  رجم الرسول  -1

  ر  كُ ذ  ولم يَ  فأل قصة العسيف أمر برجم المرأة -2
 .قاَ لَ ط  مُ  دَ ل  جَ ال 

  ع   من األعراب أتى رسولَ  ن رجالَ إ أنمما قاه:" ال ُجمَن ألِّ  عن أبأل هريرة وليد بن خالد

 ،م  عَ منه: نَ  هُ قَ ف  وهو أَ  ،ااخرُ  مُ ص  خَ قال ال  فلأل بكتاب ع،  إه قضييَ  عَ  كَ دُ شُ ن  أَ  ع   فقال: يا رسولَ 

 ،على هذا ي اَ س  أل كان عَ ن  : إن اب  الَ قَ  ،لط قُ  :أل، فقال رسول ع ل   ن  ذَ ال  وَ  ،ا بكتاب عنَ نَ ي  بَ  ض  اق  فَ 

 م  ل  الع   أه َ  ، فسأليُ ةٍ يدَ ل  وَ وَ  ةٍ اشَ  ة  الَ م  ب   هُ ن  م   يُ ي  دَ تَ اف  ، فَ مَ ج  أل الرَّ ن  ى اب  لَ عَ  نَّ أَ  تُ ر  ب  خ  ى بامرأته، وإنأل أُ نَ زَ فَ 

 :ع  ، فقال رسولُ وأن على امرأة هذا الرجمَ  ،امٍ عَ  وتغريلُ  ةٍ الَ م   دُ ل  أل جَ ن  ى اب  لَ عَ  مانَّ فأخبرونأل أَ 

ح ي الذق وَ   ي ُ رق يط وتَ  ةَ ائَ مق  دُ لط  َ  لَ ْق ى ابط لَ نَ ، وَ د  رَ  مُ َْ اليَ وَ  ةُ يدَ لق الوَ  :هللاق  ابق تَ كق ا بق مَ كُ َْ يط بَ  نْ يَ  ق قط ألَ  هق دق يَ بق نَرطسق

 ، احَ مط  ُ ارط فَ  تط فَ رَ تَ انط  بق إق فَ  ذا،  ةق أَ رَ ى امط لَ إق  -ملَ س  أَ  ن  م      جُ رَ  – سُ يط نَ ا أُ يَ  دُ ايط ، وَ امَ نَ 

." ي  مَ ج  رُ فَ  ا رسول ع مَ ب   رَ مَ أَ ، فَ ي  فَ رَ تَ ا عليما فاع  دَ غَ قال: فَ 
(1)  

 منسوخ   م  دِّ قَ تَ بأن حديث عبادة مُ  ؛وأجابوا عن أدلة من قال بوجوب الجمع بين الجلد والرجم

يَّة، واليمودية.  بما ثبي عن رسول ع  د  ٍز، والَغام   من رجم َماع 

تُمَا ب ك تَاب  ع  فظاهر أنه اجتماد منه لقوله ،عنه وأما فع  علأل رضأل ع تُمَا ب ُسنَّة  و :"َجلَد  َرَجم 

 ". َرُسول  ع  

على أن  ي  لَّ دَ  ةَ نَّ أن السم  نُ يَّ بَ تَ ومن هذا يَ  ،ن  ي  يلَ ل  باجتماده فأل الجمع بين الدَّ   َ م  فواضح أنه عَ  

.ساقط عن الثيل ،ر  ك  الجلد ثابي فأل حق الب  
(2) 

                                                 
، وأخرجه أبو 721، ق 4435أخرجه مسلم فأل صحيحه فأل كتاب الحدود، باب: حد الزنى ، رقم الحديث  – (1)

، وأخرجه ابن ماجه فأل سننه فأل 664، ق 4445داود فأل سننه فأل كتاب الحدود، باب: الرجم ، رقم الحديث 

 434، ق 2549كتاب الحدود، باب: حد الزنى ، رقم الحديث 
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(2)
، وبييدالع 2/72للمرغينييانأل ، والمداييية 2/266للشيييرال  ، والممييذب 158-7/157 هبيين قداميية المغنييأل: نظييرا –

نييي  و ،2/854، واإلشييراف علييى نكييي مسييال  الخييالف للقاضييأل عبييد الوهيياب المييالكأل 7/37للكاسييانأل الصيينالع 

 .69و 7/65للشوكانأل األوطار 
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 :المحاضرة الثانية نشرة

 فق ذط القَ  دُّ حَ 
 بقوة.: الرمأل ة  يَ لُ  فُ ذط القَ 

أو ما كان فأل معناه، وفيه إلحاق  ،وف  ذُ ق  مَ على ال   دَّ حَ وجل ال  : الرمأل بوطء يُ نا  رط شَ  فُ ذط القَ و

.هُ ن  عَ  ار  عَ ل  ل   عاَ ف  دَ  دّ حَ فيجل ال   ؛وف  ذُ ق  مَ العار بال  
(1) 

َصَْاتق ثُْم لَ  :قال ع تعالى ُموَب الطُمحط يَن يَرط  ينَ انق مَ ثَ  مط و ُ دُ لق ا ط فَ  اءَ دَ حَ شُ  ةق عَ بَ رط أَ وا بق تُ أط يَ  مط َوالْذق

 ة  دَ لط  َ 
 رَ يط يَ  وَ  ُ  لط بَ  مط كُ ا لْ ر   شَ  وهُ بُ سق حط تَ  حَ  مط كُ ْط مِّ  ةَ بَ صط نُ  لق فط اإلق وا بق اءُ  َ  ينَ ذق الْ  بْ إق  [، وقال عّز وجّ :4] النور: 

 [.11] النور:  مق ثط اإلق  نَ مق   َ سَ تَ ا اكط م مْ حُ ْط مِّ  ئَ رق امط  لِّ كُ لق  مط كُ لْ 

 :ارية األولىمعْى 

:   لقُدوُ مط ثََمانقيَن َ لطَدة بََعةق ُشَحَداَء فَا ط َصَْاتق ثُْم لَمط يَأطتُوا بقأَرط ُموَب الطُمحط يَن يَرط  .َوالْذق

 [.4] النور: 

َصَْاتق  قوله تعالى: - ُموَب الطُمحط يَن يَرط ، استعار الرمأل للشتم ب احشة الزنا؛ لكونه جناية َوالْذق

فا .سمى هذا الشتم بمذه ال احشة بالقول، ويُ   قَذط

َصَْاتق   و المراد بـ  ر ؛ ألن قذفمن أشنع والعار  هنا: الطُمحط ك  النساء الع الف، وخّصمن بالذِّ

 فيمن أعظم، ويلحق الرجال بالنساء فأل هذا الحكم بال خالف بين العلماء.  

ثُْم لَمط يَأطتُوا  المحصنات، فقال:ثم ذكر سبحانه وتعالى شرطاَ؛ إلقامة الحد على َمن  قََذَف 

بََعةق ُشَحَداَء   ، يشمدون عليمن بوقوع الزنا منمن.بقأَرط

لقُدوُ مط ثََمانقيَن َ لطَدة    وقوله تعالى: - والجلد: الضرب، والمجالدة المضاربة فأل ، فَا ط

القذف بنص ااية الجلود أو بالجلود، ثم استعير الجلد للضرب بالعصا والسيف وغيرهما، وحد 

الكريمة: ثمانون جلدة.
 (2) 

 معْى ارية الثانية:
:  َرقئ ا لُْكمط بَلط ُ َو َييطَر لُْكمط لقُكلِّ امط بُوهُ َشر   سق ْطُكمط حَ تَحط بَةَ مِّ فطلق ُنصط يَن َ اُءوا بقاإلق ْطُحم  إقْب الْذق مِّ

ثطمق  َن اإلق تََسَ  مق  [.  11] النور: ْما اكط

ْطُكمط  تعالى:قوله  - بَةَ مِّ فطلق ُنصط يَن َ اُءوا بقاإلق : اسم يدل على كذب ه شبمة اإلفل، إقْب الْذق

 وهو قلل الشألء.  –ب تح الممزة  -فمو بمتان ي جأ الناس، وهو مشتق من األفك فيه،

  فطلق القصة ما فأل واإلفك المقصود بااية الكريمة: ، معناه: قصدوا واهتموا،َ اُءوا بقاإلق

نَا عالشة رضأل ع عنما لوج النبأل الكريم  التأل اختلقما المنافقون مع  فأل الطعن فأل شرف أُمِّ

لَمأل لما قَ َلُوا من غزوة بنأل المصطلق. الصحابأل ص وان بن المعطِّ  السم
(1)  

                                                 
 .359. ومعجم لغة ال قماء ق 481، والكليات للك و  ق294انظر: المصبا  المنير لل يومأل ق  -(1)
   .18/158، والتحرير والتنوير هبن عاشور 4/164انظر: المحرر الوجيز هبن عطية  -(2)

         
، والتحرير والتنوير 80-4/79، وت سير الماورد  4/168انظر القصة كاملة فأل: المحرر الوجيز هبن عطية  -(1)

 .18/170هبن عاشور 
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  ْطُكمط بَةَ مِّ بَةُ: الجماعة من عشرة إلى أربعين، كذا قال جممور أه  ُنصط اللغة، ، والُعص 

ن ُكم  "،  بََعة  م  بَة  أَر  بَةُ: الجماعة من الثالثة إلى العشرة، وقي  فأل مصحف ح صة :" ُعص  وقي  الُعص 

 وهو اسم جمع ه واحد له من ل ظه.

بَةوذكر"  ة  لمن  "ُنصط تحقير لمم ولقولمم، أ : ه يُعبأ بقولمم فأل جانل تزكية جميع األُمَّ

 رموها باإلفك.

بَةَ  ْطُكمط بكونمم "  و وصف الُعص  يدل على أنمم من المسلمين، وفأل ذلك تعريض بمم بأنمم "  مِّ

 حادوا عن خلق اإلسالم حيث تصّدوا ألذو المسلمين.

ا لُْكمط بَلط ُ َو َييطَر لُْكمط   وقوله تعالى: - بُوهُ َشر   سق ، الخطاب لك  َمن  ساءه من حَ تَحط

بٍَة على هذا البمتان الذ  اشتملي  المؤمنين؛ إللالة ما حص  فأل ن وسمم من األسف من اجتراء ُعص 

يريد أنه تبرلة فأل الدنيا وترفيع من ع تعالى فأل أن  ،بَلط ُ َو َييطَر لُْكمط  حادثة اإلفك، وقوله: عليه

نّزل وحيه بالبراءة من ذلك، وأجر جزي  فأل ااخرة، وموعظة للمؤمنين فأل غابر الزمن، ون ق َمة 

.من الم ت  رين فأل الدنيا وااخرة؛ ف أل ذلك ش اء وخير 

ثطمق  وقوله تعالى: - َن اإلق تََسَ  مق ْطُحم ْما اكط رقَئ مِّ ْطُحم   ، الضمير فأل قوله سبحانه:لقُكلِّ امط مِّ

 
بَة  المذكورة، تََسَ   و عالد على الُعص  مستعملة فأل الميثم ونحوها؛ ألنما تدل على  اكط

مستعم  فأل الخير؛ وذلك أن حصوله معٍن عن الدهلة كس  و اعتمال وقصد فمو أبلغ من التذنيل،

  فأل الوجمين.كس  على اعتمال فيه، وقد تستعم  

ثطمق   و ثطمق   ، ومعنى قوله تعالى:الذنل ،اإلق َن اإلق تََسَ  مق ْطُحم ْما اكط رقَئ مِّ ، أ :له لقُكلِّ امط

عقاب ما اكتسل من اإلثم بقدر إثمه.
(1) 

 :الحديث الشريف

 َذل كَ  رَ كَ ذَ فَ  ؛ر  بَ ن  م  ى ال  لَ عَ   ع   ولُ سُ رَ  امَ   قَ ر  ذ  عُ  لَ زَ ا نَ مَّ لَ  "عن عالشة رضأل ع عنما قالي:

". أخرجه أبو داود م  هُ دَّ وا حَ بُ ر  ضُ فَ  ةٍ أَ رَ ام  وَ  ن  ي  لَ جُ رَ ب   رَ مَ أَ  لَ زَ ا نَ مَّ لَ ، فَ آنَ ر  القُ  الَ تَ وَ 
وابن ، (2)

هماج
والترمذ  ،(3)

هذا حديث حسن  غريل ه نعرفه إه من حديث محمد بن  "والل ظ له وقال: (4)

 ".إسحاق

 معْى الحديث: 

ر   "،  قولما -
ا نََزَل ُعذ  اايات الدالة على براءتما، شبمتما بالعذر  :أ  رضأل ع عنما:" لَمَّ

 المعذور من الجرم. ئُ رَ ب  الذ  يَ 

                                                 
1
، والتحرير والتنوير هبن عاشور 80-4/79، وت سير الماورد  4/168لوجيز هبن عطية انظر: المحرر ا -

18/171-172.            
2
 .669، ق 4474أخرجه أبو داود فأل سننه فأل كتاب الحدود، باب: فأل حد القذف، رقم الحديث  -
3
 .437، ق 2567أخرجه ابن ماجه فأل سننه فأل كتاب الحدود، باب: حد القذف ، رقم الحديث  -
4
، باب: ومن سورة النور، رقم الحديث أخرجه الترمذ  فأل سننه فأل أبواب ت سير القرآن عن رسول ع  -

 .718، ق 3181
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آَن  "وقولما رضأل ع عنما: - فطلق  :قوله تعالى  :تعنأل ،"َوتاَلَ القُر  يَن َ اُءوا بقاإلق إقْب الْذق

ا لُْكمط بَلط ُ َو َييطَر لُْكمط لقُكلِّ  بُوهُ َشر   سق ْطُكمط حَ تَحط بَةَ مِّ ثطمق  ُنصط َن اإلق تََسَ  مق ْطُحم ْما اكط رقَئ مِّ ] النور: امط

11.] 

 عن المنبر. عليه الصالة والسالمرسول ع  :أ  ،" لَ زَ ا نَ مَّ لَ فَ  "وقولما رضأل ع عنما: -

 :هما ،ن  ي  لَ جُ رَ  دِّ حَ أو ب   ،ن  ي  لَ جُ أمر بإحضار رَ  :أ  وقولما رضأل ع عنما:" أََمَر ب َرُجلَي ن  "، -

 .ةاثَ ثَ أُ  نُ ب   ح  طَ س  ي وم  اب  ثَ  نُ ب   انُ سَّ حَ 

ٍا أم اٍ ح  جَ  يُ ن  ب   ةُ نَ م  حَ  :هأل ،" ةٍ أَ رَ ام  وَ رضأل ع عنما:"  وقولما - ُي َلي نَل ب ن ي َجح  ، أُخ 

 حملتما الغيرة ألختما ضرة عالشة..المؤمنين

 .ف  ذ  القَ  دَّ وا حَ دم حُ  :أ وقولما رضأل ع عنما:" فَُضر بُوا َحدَّهُم  "،  -

 فق  ارية والحديث:

، بقوله ينَ ض  ر  غ  مُ ا به بعض ال  اهَ مَ ا رَ مَّ م  رضأل ع عنما تبرلة القرآن الكريم للسيدة عالشة  -1

 تعالى

:  َرقئ ا لُْكمط بَلط ُ َو َييطَر لُْكمط لقُكلِّ امط بُوهُ َشر   سق ْطُكمط حَ تَحط بَةَ مِّ فطلق ُنصط يَن َ اُءوا بقاإلق ْطُحم ْما  إقْب الْذق مِّ

ثطمق  َن اإلق تََسَ  مق  [.11] النور: اكط

يَن  :ثبوت حد القذف توكيدا لما جاء فأل القرآن الكريم فأل قوله تعالى -2 ُموَب َوالْذق يَرط

لقُدوُ مط ثََمانقيَن َ لطَدة   بََعةق ُشَحَداَء فَا ط َصَْاتق ثُْم لَمط يَأطتُوا بقأَرط  [.4] النور: الطُمحط

ة من فوق سبع ءَ رَّ بَ مُ الصديقة ال   –رضأل ع عنما أن القذف لعالشة  راهر الحديث -3

، هُ رَ ب  ى ك  لَّ وَ أن الذ  تَ  ن  نَ والسم  ا   حَ ولكن ثبي فأل الصِّ  ،ينَ ور  كُ ذ  مَ لم يكن إه من الثالثة ال   -اواتسم

.ولٍ لُ ن سَ ب   ألبَ عبد ع بن أُ  هو:
(4) 

، لكن أخرج بن سلول ألّ بَ ع بن أُ  عبدَ  دَّ حُ الثالثة المذكورين، ولم يَ  دَّ راهر الحديث أنه حَ  -4

أيضا. وذكر ابن القيم رحمه ع أن  دم حَ عليه ال   يمَ ق  أُ عبَد ع بن أُبأَّل بن سلول أن فأل مستدركه الحاكم 

 ؛عليه هُ م  ق  أنه لم يُ  :وذكر عدة أعذار لمذا منماعبد ع بن أُبأَّل بن سلول، على  دَّ حَ ال   م  ق  يُ  م  لَ  الرسول 

.ولعدم تن يرهم عن اإلسالم ،لقلوب قومه ي اَ ل  أ  تَ 
(1) 

                                                 
1
، ولاد المعاد هبن قييم 9/37، وتح ة األحوذ  للمبارك ور  85-10/78هبن حجر العسقالنأل  فتح البار : نظرا -

 .116-2/113الجولية 
2
ما بعدها، ورأ  ابين القييم أن ف 15/354، وقارن بمجموع فتاوو شي  اإلسالم ابن تيمية 10/95نظر فتح البار  ا -

الخبييث عبيد ع  دَّ َحيوليم يُ  "وذكر لعدم جلده عدة أعذار. قال رحمه ع: عبَد ع بن أُبأَّل بن سلوللم يجلد  الرسول 

وعيده أوقيد  ،دود تخ يف عن أهلما وك ارة، والخبييث ليي  أهيال ليذلكألن الح :فك، فقي بن أبأل مع أنه رأس أه  اإل

وهو لم يقر بالقيذف  ،الحد ه يثبي إه باإلقرار أو بينة :وقي  .،فيك يه ذلك عن الحد.. ،ع بالعذاب العظيم فأل ااخرة

حد القذف حيق اادميأل وه يسيتوفى  :وقي  .،وه شمد به عليه أحد، وإنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشمدوا عليه..

بي  تيرك حيده  :وعالشة لم تطالل به ابن أبأل، وقيي  ،نه حق  ع فال بد من مطالبة المقذوفإ :وإن قي  ،إه بمطالبته

وهيأل تيأليف قوميه  –لمصلحة هأل أعظم من إقامته، كما ترك قتله ميع رميور ن اقيه وتكلميه بميا يوجيل قتليه ميرارا 

ه، ولعليه تيرك لميذه دِّ فإنه كان مطاعا فييمم، رليسيا علييمم، فليم ييؤمن إثيارة ال تنية فيأل َحي ؛موعدم تن يرهم عن اإلسال

وهيؤهء مين الميؤمنين الصيادقين تطمييرا  ،نة بنيي جحيام  ان بن ثابي وحَ سَّ ثاثة، وحَ ح بن أُ طُ س  الوجوه كلما، فجلد م  

 .115-2/114لاد المعاد  نظر:".اا فلي  هو من أه  ذاكذَ أل إ  بَ لمم وتك يرا ، وترك عبد ع بن أُ 
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وهذا يت ق  كما أقامه على ااخرين، دَّ حَ قد أقام ال   إن ما نقله الحاكم يؤكد أن الرسول  :أقول

يَن َكانُوا إقَاا أََصاَب  : وبيانه الصريح حين قال مع منماج الرسول  َرائقيَل حق إقنَْما َ لََكتط بَُْو إقسط

 ةَ مَ اطق فَ  تط انَ كَ  وط لَ ، وَ ! ق يط لَ وا نَ امُ قَ أَ  يعُ ضق الوَ  ابَ صَ ا أَ اَ إق ، وَ  ق يط لَ وا نَ يمُ قق يُ  مط لَ وَ  ،وهُ كُ رَ الْشرقيُف فقيحقُم الطَحْد تَ 

 احَ تُ عط َِ قَ لَ  دَ مْ حَ مُ  تَ ْط بق 
 ،لتأوي  ابن القيم رحمه ع مبرر د  عُ فإذا ثبي ما نقله الحاكم رحمه ع لم يَ ،(1)

 وإذا لم يثبي فإن توجيمات تعليله قوية معتبرة.

                                                 
1
ه ر  فأل المخزومية التأل - أخرجه النسالأل فأل سننه، فأل كتاب قطع السارق، باب: اختالف أل ار الناقلين لخبر الزم

 .746، ق 4895سرقي، رقم الحديث 
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 :المحاضرة الثالثة نشرة
 

 ةق قَ رق السْ  دُّ حَ 
 

 يزَ زق نَ  هللاُ وَ  هللاق  نَ مِّ  اح  كَ ا نَ بَ سَ ا كَ مَ بق  اء  زَ ا  َ مَ حُ يَ دق يط وا أَ عُ َِ اقط فَ  ةُ قَ ارق السْ وَ  قُ ارق السْ وَ  تعالى:قال ع 

 [.38] المالدة:  يمَ كق حَ 

 :معْى ارية الكريمة

: المتصيف بالسيرقة، والسيرقة معروفية عنيد السارق، َوالْسارقُق َوالْسارققَةُ  قوله تعالى:  -

ل َسة، والمؤاخذة بما ترجع إلى اعتبار الشألء المسيروق مميا  ل وال خ  العرب مميّزة عن الغارة والغص 

ُح به معظم الناس.  : أخذ أحد شيناَ ه يملكه ُخ ية عن مالكيه ُمخرجياَ إيياه مين موضيع هيو والسرقةيَشِّ

ُذهُ بالد ُل مثل ه لم يؤذن آخ  ر   : َما لَهُ من عة ه يتسامح الناس فأل إضاعته.والمسروقخول إليه. ح 

فيأل السيارق قييداَ بحييث ه  و وجه ذ كر السارقة مع السارق دفُع توهّم أن تكون صيغة التذكير

يجيير  َحييدم السييرقة إه علييى الرجييال، وقييد كانييي العييرب ه يقيمييون للمييرأة ولنيياَ فييال يجييرون عليمييا 

 الحدود.

تقديم السارق على السارقة فأل هذه ااية الكريمية، وتقيديم الزانيية عليى الزانيأل فيأل والسِّرم فأل 

ائاَلةَ َ لطالَدَة  قوله تعالى: : ْطُحَمالا مق الَد مِّ لقالُدوا ُكالْل َواحق [، أن الرجي  عليى 2]النيور الْزانقيَةُ َوالْزانقالح فَا ط

ُر ُك ٍّ  ك   منمما المقام.السرقة أجرأ، والزنا من المرأة أشنع وأقبح، فناسل ذ 

يَُحَما وقوله تعالى: - َع  ،فَاقطَُِعوا أَيطدق باعتبار  األيديوالقطع معناه: اإلبانة واإللالة، وُجم 

 أفراد نوع السارق، وثُنِّأَل الضمير باعتبار الصن ين السارق والسارقة.

يَُحَما وضمير الخطاب فأل قوله تعالى: بقرينة المقام، كقوله  ؛ة األمورل ُوه فَاقطَُِعوا أَيطدق

 تعالى

:  ائَةَ َ لطَدَة ْطُحَما مق َد مِّ لقُدوا ُكْل َواحق  [.2]النور الْزانقيَةُ َوالْزانقح فَا ط

وقد كان قطع يد السارق حكماَ من عمد الجاهلية، قضى به الوليد بن المغيرة، فأقّره اإلسالم 

َعي  يَُدهُ ال خيَاُر بن عد  بن نوف  بن عبد مناف، كما فأل ااية الكريمة، وأول َرُجٍ  فأل اإلسالم  قُط 

ةُ بنُي س يان. َعي  يَُدهَا المخزومية ُمرَّ  وأول امرأة قُط 

الَن هللاق َوهللاُ َنزقيالَز َحكقاليَم  وقوله تعالى:  - : المكافيأة عليى الجالزاء، َ الَزاء  بقَمالا َكَسالبَا نََكالاح  مِّ

: العقيياب الشييديد الييذ  ميين شييأنه أن يصييّد الَْْكالالالُ ، وأو َشييرٍّ  ميين َخي ييرٍ  العميي  بمييا يناسييل ذلييك العميي َ 

ال ُمَعاقَييل عيين العييود إلييى مثيي  عملييه الييذ  عوقييل عليييه، وهييو مشييتق ميين النكييول عيين الشييألء، أ : 

، وهو أشّده. ء     النكوق عنه، والخوف منه؛ فالنكال ضرب  من جزاء السَّو 

  َنزقيَز َحكقيَمشرعه؛ فال يأمر بقطع اليد رلماَ. ، أ : عزيز فأل ملكه، حكيم فأل   

فحكمة مشروعية قطيع ييد السيارق والسيارقة الجيزاء عليى السيرقة، جيزاء يُقصيد منيه اليردع 

 ، ولكنه استصال .وعدم العود، أ : جزاَء لي  بانتقام

 فقال: ،وقد أخطأ َمن  حسل القطع تعويضاَ عن المسروق

يَي                  َجداَ ُود  ن يَن َعس  ينَار   يَد  ب َخم    م  َعي  ف أل ُرب ع  د   !َما بَالُمَا قُط 
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ُكوُت لُهُ                 م  َما لَـنَا إ هَّ السم َن النَّار   انَ هَ و  مَ ب   وذَ عُ ـنَ  ن  أَ وَ  تََحكم   !م 

 فأجابه بعض العلماء بقوله: 

الَهَا                زم األََمـانَة  أَغ  َخَصمَا و ع  َمةَ البَار   أَر  ك  يَانَة  فَاف مَم  ح  خ 
 ُذلم ال 

ا كاني أمينة كاني ثمينة، فلما خاني هاني، ويا له من قول سديد.  أ : لَمَّ

يَُحَما َ الَزاء  بقَمالا َوالْسارقُق َوالْسارققَةُ فاَلاقطَِعُ  قال األصمعأل:قرأُت يوماَ هذه ااية:فائدة: وا أَيطالدق

َن هللاق  يمَ وإلى جنبأل أعرابأل فقلُي:"  َكَسبَا نََكاح  مِّ " سمواَ، فقال األعرابأل:كالم َمين   َوهللاُ َيرُوَر َرحق

، فأعيدُت وتنبّميُي فقليُي: !هذا ب قلُي: كالم ع، قال: ليي  هيذا بكيالم ع يد  ، َوهللاُ َنزقيالَز َحكقاليَم  أَع 

نعم، هذا كالم ع، فقلُي أتقرأ القرآن ب، قال: ه، قلُي: فمن أين علمَي أنأل أخطأُت ب، فقال: ييا  فقال:

.عَ طَ ا قَ مَ لَ  مَ ح  رَ وَ  رَ  َ غَ  و  لَ هذا َعزَّ فََحَكَم فَقَطََع، وَ 
(1) 

 :الحديث الشريف

 مُ لِّ كَ يُ  ن  وا:مَ الُ قَ ، فَ ي  قَ رَ أل سَ ت  الَّ  ةُ يَّ وم  زُ خ  مَ ال   ةُ أَ ر  مَ ال   مُ مُ ت  مَّ هَ أَ  شاَ ي  رَ قُ  نَّ أَ  ":عن عالشة رضأل ع عنما

  هَّ إ   ه  ي  لَ عَ  ئُ ر  تَ ج  يَ  ن  مَ وَ  ، ع   ولَ سُ رَ 
رَُع  :الَ قَ فَ  ، ع   ولَ سُ رَ  مَ لَّ كَ ب فَ   ع   ول  سُ رَ  لم ح   ةُ امَ سَ أُ أَتَشط

نط ُحُدودق هللاق  ا اَ وا إق انُ كَ  مط حُ نْ أَ  مط كُ لَ بط قَ  نط مَ  لْ ا ضَ مَ نْ ، إق اسُ ا الْْ حَ يُّ ا أَ يَ  :الَ قَ ، لَ طَ خَ فَ  امَ قَ  مَّ ثُ  بفقح َحدٍّ مق

 دَ مْ حَ مُ  تَ ْط بق  ةَ مَ اطق فَ  بْ أَ  وط لَ  هللاق  ايمُ ، وَ دْ حَ الط   ق يط لَ وا نَ امُ قَ أَ  يفُ عق ال ْ  قَ رَ سَ  ااَ إق ، وَ وهُ كُ رَ تَ  يفُ رق الشْ  قَ رَ سَ 

.والل ظ للبخار  ،. مت ق عليها َ دَ يَ  دَ مْ حَ مُ  عَ َِ قَ لَ  تط قَ رَ سَ 
(1) 

اء، مَ ج  ، وقال:"حديث حسن صحيح، وفأل الباب عن مسعود بن العَ فأل سننه وأخرجه الترمذ 

وابن عمر، وجابر. وله هذا الحديث، م،جَ ع  ابن األَ  :قالويُ 
(2) 

 طرق الحديث وشوا ده:-أ

 ب   ت  اذَ عَ ، فَ  ألم ب  ا النَّ مَ ب   ألَ ت  أُ ، فَ ي  قَ رَ سَ  ومٍ زُ خ  أل مَ ن  بَ  ن  م   امرأةَ  نَّ أَ  :"عن جابر بن عبد ع -1
 مِّ أُ

.. أخرجه مسلمي  عَ ط  قُ فَ .ا َ دَ يَ  تُ عط َِ قَ لَ  ةُ مَ اطق فَ  تط انَ كَ  وط لَ  هللاق وَ  : ألم ب  النَّ  الَ قَ فَ  ، ألِّ ب  النَّ  ج  و  لَ  ةَ مَ لَ سَ 
(3) 

 ،هُ دُ حَ ج  تَ فَ  اعَ تَ مَ ال   يرُ ع  تَ س  تَ  ي  انَ كَ  ةَ يَّ وم  زُ خ  مَ أَنَّ امرأةَ  ":عن عبد ع بن عمر رضأل ع عنمما -2

.والنسالألوأبو داود، ". أخرجه  اهَ دُ يَ  ي  عَ ط  قُ ب مَا فَ   ألم ب  النَّ  رَ مَ أَ فَ 
(4) 

ا مَ فَ  مط كُ َْ يط ا بَ يمَ فق  ودَ دُ حُ ا الط وُ افَ عَ تَ  قال: عن عبد ع بن عمرو بن العاق أن رسول ع و -3

.حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسالأل . َ  َ وَ  دط قَ فَ  دٍّ حَ  نط ح مق ْق يَ لَ بَ 
(5 ) 

                                                 
1
، والت سير الكبير ل خر الدين الرال  189-2/187انظر ت سير ااية الكريمة فأل: المحرر الوجيز هبن عطية  -

 .193-18/189، والتحرير والتنوير هبن عاشور 2/354لاد المسير هبن الجول  و ،11/216
1
أخرجه البخيار  فيأل صيحيحه، فيأل كتياب الحيدود، بياب: كراهيية الشي اعة فيأل ال َحيدِّ إذا ُرف يَع إليى السيلطان، رقيم  -

يحه، فيأل كتيياب الحيدود، بيياب: قطييع السيارق الشييريف وغيييره، ، أخرجييه مسيلم فييأل صييح1372، ق 6788الحيديث 

 .716، ق 4410والنمأل عن الش اعة فأل ال َحُدود ، رقم الحديث 
2
أخرجيه الترمييذ  فييأل سييننه، فييأل أبيواب الحييدود، بيياب: مييا جيياء فييأل كراهيية أن يَُشيي ََّع فييأل ال َحييدود ، رقييم الحييديث  -

 .338، ق 1430
3
أخرجيه مسييلم فييأل صيحيحه، فييأل كتيياب الحيدود، بيياب: قطييع السيارق الشييريف وغيييره، والنميأل عيين الشيي اعة فييأل  -

 .717، ق 4413ال َحُدود ، رقم الحديث 
4
، رقيم الحيديث  - يَدت   ،656، ق 4395أخرجه أبو داود فأل سننه، فأل كتاب الحدود، باب: القطع فيأل العيور إذا ُجح 

، ق 4889ب قطيع السيارق، بياب: ميا يكيون حيرلاَ وميا ه يكيون، رقيم الحيديث أخرجه النسالأل فأل سننه، فأل كتاو

745. 
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5
، 4376أخرجه أبو داود فأل سننه، فأل كتاب الحيدود، بياب: الع يو عين الحيدود ميا ليم تبليغ السيلطان، رقيم الحيديث -

الحيديث  ، وأخرجه النسالأل فأل سيننه، فيأل كتياب قطيع السيارق، بياب: ميا يكيون حيرلاَ وميا ه يكيون، رقيم653ق 

 .745، ق 4886



 -45- 

 شر  الحديث:

يَّةُ "، - ُزوم  أَةُ ال َمخ  ، واسمما ةظَ قَ بن يَ  ومٍ زُ خ  نسبة إلى مَ  قوله عالشة رضأل ع عنما:" ال َمر 

فاطمة بني األسود بن عبد األسد المخزومأل
ا، وفأل رواية هَ دُ يَ  ي  عَ ط  قُ ا فَ مَ ب   وقد أمر الرسول ، (1)

 ي  انَ كَ وَ  ،ي  جَ وَّ زَ تَ ، وَ دُ ع  ا بَ مَ تُ بَ و  تَ  ي  نَ سُ حَ فَ  :"قالي عالشة رضأل ع عنما: بن الزبير قال: عن عروة

".  ع   ول  سُ ى رَ لَ ا إ  مَ تَ اجَ حَ  عُ فَ ر  أَ فَ  ؛كَ ل  ذَ  دَ ع  أل بَ ين  ت  أ  تَ 
(2) 

أَةُ :ا رضأل ع عنماقولمو - ت مُُم ال َمر  ت مُُم  فأل رواية مسلم " ،"" أَنَّ قَُري شاَ أَهَمَّ أَنَّ قَُري شاَ أَهَمَّ

يَّة  الَّت أل َسَرقَي   ُزوم  أَة  ال َمخ   قطع الرسول وأش قوا أن يَ  ،ممها وحزنَ أقلقمم أمرُ  :أ  ،"َشأ ُن ال َمر 

 رضأل ع عنه. ةَ امَ سَ وا أُ عُ  َّ لذلك شَ  ا؛هَ دَ يَ 

ا، يَّ لَ ألنما سرقي حُ  ؛اهَ دَ يَ   هأل التأل قطع رسول ع ":قال ابن عبد البر فأل ترجمتما

، وهو غالم، فش ع فيما ليش ع عند رسول ع  ؛ليد وتكلمي قريا فيما إلى أسامة بن

...الحديث".أسامة
(3) 

 وفأل رواية،  مط كُ لَ بط قَ  اسَ الْْ  لَ لَ ا  َ مَ نْ إق فَ  : فأل روايةو .إقنَْما َضْل َمنط قَبطلَُكمط :  قوله -

 :  َوهُ كُ رَ تَ  دْ حَ الط  مُ يحق فق  يفُ رق الشْ  ابَ صَ ا أَ اَ وا إق انُ كَ  ينَ حق  يلَ ائق رَ سط و إق ُْ بَ  تط كَ لَ ا  َ مَ نْ إق  !ةُ امَ سَ ا أُ ي .
(4) 

 ، وفيما لغات كثيرة،د ع  م  ، وعَ ع   رم  عَ لَ  :من أل ار القسم، كقولك َوايُم هللاق  : وقوله  -

 عُ م  أنما جَ وأه  الكوفة من النحاة يزعمون طع، ق   ، وقد تُ ص  كسر، وهمزتما همزة وَ وت تح همزتما وتُ 

.م  سَ قَ ل  هأل اسم موضوع ل   :يقولوغيرهم ، ينٍ م  يَ 
(5) 

 الحديث:و ارية فق 

 على عدة أمور هأل:الشريف الحديث ااية الكريمة ودل 

َوالْسارقُق َوالْسارققَةُ  ك  واحد منما؛ بنص ااية الكريمة:السارق والسارقة تُقطع يد  -1

َن هللاق َوهللاُ َنزقيَز َحكقيَم  يَُحَما َ َزاء  بقَما َكَسبَا نََكاح  مِّ [، وبنص حديث 38] المالدة: فَاقطَُِعوا أَيطدق

، فَأُت أَل ب مَا النَّب ألم رسول ع  ُزوٍم َسَرقَي  ن  بَن أل َمخ  ج  النَّب ألِّ :" أَنَّ امرأةَ م  ، فََعاَذت  ب أُمِّ َسلََمةَ َلو 

 فَقَاَل النَّب ألم ،: َمةُ لَقََِعطُت يََدَ ا َعي  ".  .َوهللاق لَوط َكانَتط فَاطق  فَقُط 

ام البخار  بترجمة الحديث بقوله:" باب: النمأل عن الش اعة فأل الحدود، وقد قيد ذلك اإلم -2

 ُرف َع إلى السلطان ".كراهية الش اعة فأل ال َحدِّ إذا 

وقد اختلف العلماء فأل الش اعة فيما دون الحدود إذا لم تبلغ الحاكم. قال أبو عمر بن عبد 

ه أعلم خالفا أن الش اعة فأل ذو  الذنوب حسنة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن  "البر:

 يقيمما إذا بلغته.

                                                 
1
 ة الذ  نسل إليه بنو عبد مناف.رَّ ب بن مُ الَ ، ومخزوم أخو ك  15/94 هبن حجر العسقالنأل نظر فتح البار ا-
2
أخرجيه مسييلم فييأل صيحيحه، فييأل كتيياب الحيدود، بيياب: قطييع السيارق الشييريف وغيييره، والنميأل عيين الشيي اعة فييأل  -

 ،717، ق 4411ال َحُدود ، رقم الحديث 
3
 .1892-4/1891فأل معرفة األصحاب هبن عبد البر األندلسأل اهستيعاب  -
4
، ق 4895أخرجه النسالأل فأل سننه، فأل كتاب قطع السارق، باب: ما يكيون حيرلاَ وميا ه يكيون، رقيم الحيديث  -

746. 
5
 .59ق  ( ايم مادة ) فأل غريل الحديث واألثر هبن األثير نظر النمايةا -
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ش ع لألول مطلقا ه يُ  "، فقال:ف  رَ ع  لم يُ  ن  بأذو الناس ومَ  فَ ر  عُ  ن  اإلمام مالك بين مَ  قَ رَّ وفَ 

."ش ع له ما لم يبلغ اإلمامبذلك فال بأس أن يُ  ف  رَ ع  لم يُ  ن  سواء بلغ اإلمام أم ه، وأما مَ 
(1) 

 التسوية بين الرجال والنساء فأل الحدود. -3

، كما عند الرسول  ماالرفيعة ألسامة بن ليد رضأل ع عنم ة  لَ ز  ن  مَ دل الحديث على ال   -4

 دل على منقبة من مناقبه

على مساواة جميع المسلمين أمام الشرع وحدوده. وقد ترجم اإلمام ااية والحديث دل  -5

.إقامة الحدود على الشريف والوضيع" البخار  لمذا الحديث فأل موضع آخر تحي عنوان "
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرابعة نشرةالمحاضرة 

ُد الَعارقيَة  َ احق
 

يَّةُ الَّت أل َسَرقَي  "،  ": فيما السابق رأيي أن بعض روايات الحديث ُزوم  أَةُ ال َمخ  وفأل ال َمر 

َحُدهُ روايات أخرو  يُر ال َمتَاَع فَتَج  تَع  يَّةَ َكانَي  تَس  ُزوم  :" أَنَّ امرأةَ َمخ 
 
"
ولمذا اختلف العلماء فأل ؛( 1)

على قولين: ة  يَ ار  العَ  د  اح  قطع جَ 
(2) 

وفأل رواية عن اإلمام أحمد؛  ،. وبه قال: الجممورجاحد العارية دُ قطع يَ ه تُ  :القول األول

 بدلي :

َوالْسارقُق  قال ع تعالى: أوجبا القطع على السارق، النبوية ن القرآن الكريم والسنةإ -1

َن هللاق َوهللاُ َنزقيَز َحكقيَم  يَُحَما َ َزاء  بقَما َكَسبَا نََكاح  مِّ وعن [، 38] المالدة: َوالْسارققَةُ فَاقطَُِعوا أَيطدق

                                                 
1
وهيو قيول الحن يية  ،يث من أوجل إقامة الحيد عليى القياذف إذا بليغ اإلميام وليو ع يا المقيذوفوقد تمسك بمذا الحد -

  هُ دَّ ألن اإلميام ليو َحي ؛والثور  واألولاعأل، وقال مالك والشافعأل وأبو يوسف: يجول الع و مطلقا، وييدرأ بيذلك الحيد

 .15/103 فتح البار  .انظر:بعد ع و المقذوف لجال أن يقيم البينة بصدق القاذف، فكاني تلك شبمة قوية
2
 .1373(، إقامة الحدود على الشريف والوضيع، ق  11انظر: صحيح البخار ، كتاب الحدود، باب: ) -
1
، رقيم الحيديث  - يَدت   ،656، ق 4395أخرجه أبو داود فأل سننه، فأل كتاب الحدود، باب: القطع فيأل العيور إذا ُجح 

، ق 4889رق، بياب: ميا يكيون حيرلاَ وميا ه يكيون، رقيم الحيديث أخرجه النسالأل فأل سننه، فأل كتاب قطيع السياو

ن اميرأة جياءت فقاليي:إن فالنية تسيتعير أ :"أخرج عبد الرلاق بسند صحيح إليى أبيأل بكير بين عبيد اليرحمنو .745

شيينا، فرجعيي إليى  ميا اسيتعرتُ  :فمكثي ه تراه، فجاءت إلى التأل استعارت لما فسيألتما، فقاليي ،ا إياهتمَ ار  عَ أَ ا فَ يَّ لَ حُ 

وا باُل َ ااط :منميا شيينا، فقيال بعثك بالحق ما استعرتُ   الذ ا فقالي:ومَ فدعاها فسألَ   األخرو، فأنكرت، فجاءت النبألَّ 

 4/21 للصنعانأل سب  السالم انظر". ي  عَ ط  قُ فأتوه وأخذوه فأمر بما فَ  احَ اشق رَ فق  تحتَ  وهُ دُ جق ا تَ حَ تق يط ى بَ لَ إق 
2
 .4/20، وسب  السالم 140-7/138، وني  األوطار 15/97نظر فتح البار  ا -
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، فَأُت أَل ب مَا النَّب ألم  ُزوٍم َسَرقَي  ن  بَن أل َمخ  ج  النَّب ألِّ ، فََعاَذت  ب أُمِّ َسلَ جابر بن عبد ع:" أَنَّ امرأةَ م  َمةَ َلو 

 فَقَاَل النَّب ألم ،: َمةُ لَقََِعطُت يََدَ ا َعي  .َوهللاق لَوط َكانَتط فَاطق فَقُط 
 .قاَ ار  سَ  رُ بَ تَ ع  وجاحد الوديعة ه يُ ، (3)

َحُدهُ، فَأََمَر النَّب ألم حديث المخزومية -2 يُر ال َمتَاَع فَتَج  تَع  يَّةَ َكانَي  تَس  ُزوم  ب مَا  :" أَنَّ امرأةَ َمخ 

َعي  يَُدهَا ". فَقُط 
 قطعما للسرقة ه للجحد. ورد أنما سرقي من عدة طرق، والرسول  (1)

َمةَ  فأل آخر الحديث الذ  ذكرت فيه العارية: قوله  -3 ْطَت ُمَحْمَد َسَرقَتط لَقَََِع  لَوط أَْب فَاطق بق

 د  ح  جَ ألج  ال   ؛إذ لو كان قطعما ؛فأل السرقة ي  عَ ط  فيه دهلة قاطعة على أن المرأة قُ ، ُمَحْمَد يََدَ ا

ْطَت ُمَحْمَد  :"ولقال ،ياَ غ  لكان ذكر السرقة هَ  َمةَ بق  ." ا َ دَ يَ  تُ عط َِ قَ لَ  ةَ يَ ارق العَ  تق دَ حَ  َ لَوط أَْب فَاطق

ولو لم يكن  ،إذا ثبي عليه شيناَ  دَ حَ قطع ك  من جَ  لَ جَ وَ لَ  ،لو قطعي فأل جحد العارية -4

 بطريق العارية.

ْطتَحقَ ، لَيطَس َنلَىى لَ نَ  سَ يط لَ  :القول بقطع يد جاحد العارية يعارض حديث جابر -5 َيائقَن،  ُم

تَلقسق  حَ وَ  .أصحاب السنن صحيح أخرجهوهو حديث  ، عَ ِط قَ َنلَى الطُمخط
(2) 

، وإسحاق اإلمام أحمد فأل أشمر ما رو  عنهقطع يد جاحد العارية.وبه قال:  :القول الثانح

:" أَنَّ قَُري شاَ واستدلوا لذلك بظاهر حديث السيدة عالشة رضأل ع عنما ،والظاهريةبن راهويه 

، فَقَالُوا:َمن  يَُكلُِّم َرُسوَل ع   يَّةُ الَّت أل َسَرقَي  ُزوم  أَةُ ال َمخ  ت مُُم ال َمر  تَر ُئ َعلَي ه  إ هَّ أَُساَمةُ أَهَمَّ ، َوَمن  يَج 

لم َرُسول  ع   نط حُ  :، فَقَالَ ب فََكلََّم َرُسوَل ع   ح  رَُع فقح َحدٍّ مق  ثُمَّ قَاَم فََخطََل، قَاَل: بُدودق هللاق أَتَشط

 ْ يُف يَا أَيَُّحا الْْاُس، إقنَْما َضْل َمنط قَبطلَُكمط أَنُْحمط َكانُوا إقَاا َسَرَق الْشرقيُف تََرُكوهُ، َوإقَاا َسَرَق ال عق

ْطَت  َمةَ بق . مت ق عليه، والل ظ ُمَحْمَد َسَرقَتط لَقَََِع ُمَحْمَد يََدَ اأَقَاُموا َنلَيط ق الطَحْد، َوايُم هللاق لَوط أَْب فَاطق

للبخار .
(3) 

وبمذا يبط  اهحتجاج باألدلة  ،بأن اسم السرقة على جحد الوديعة ؛مم أدلة الجمموربعضُ  دَّ رَ وَ 

 الثالثة األولى التأل ذكرها الجممور.

لو قِعت فح  حد العارية، لََوَ َ  قِع كل من َ َحَد شيئا  إاا ثبت  ) على الدلي  الرابع دم رَ ويُ 

ب  لجحد العارية فال  ؛بأن القطع لم يكن لمجرد الجحد فحسل ( نلي ، ولو لم يكن بِري  العارية

 ب  يتناول جحد العارية. ،يتناول القطع ك  جحد

                                                 
3
أخرجييه مسييلم فييأل صييحيحه، فييأل كتيياب الحييدود، بيياب: قطييع السييارق الشييريف وغيييره، والنمييأل عيين الشيي اعة فييأل -

 .717، ق 4413ال َحُدود ، رقم الحديث 
1
، رقيم الحيديث  - يَدت   ،656، ق 4395أخرجه أبو داود فأل سننه، فأل كتاب الحدود، باب: القطع فيأل العيور إذا ُجح 

، ق 4889أخرجه النسالأل فأل سننه، فأل كتاب قطيع السيارق، بياب: ميا يكيون حيرلاَ وميا ه يكيون، رقيم الحيديث و

745. 
2
، 4392، 4391ال ُخلسية والخيانيية، رقييم الحييديث أخرجيه أبييو داود فييأل سيننه، فييأل كتيياب الحييدود، بياب: القطييع فييأل  -

، وأخرجه الترمذ  فأل سننه، فيأل كتياب الحيدود، بياب: ميا جياء فيأل الخيالن والمخيتل  والمنتميل ، 655ق  4393

وقال:" هذا حديث حسن صحيح، والعم  على هذا عند أه  العلم"، وأخرجه النسيالأل  343، ق 1448رقم الحديث 

، وأخرجيه ابين ماجيه فيأل 755، ق 4975رق، بياب: ميا ه قطيع فييه، رقيم الحيديث فأل سيننه، فيأل كتياب قطيع السيا

 .441، ق 2591سننه، فأل كتاب الحدود، باب الخالن والمنتمل والمختل ، رقم الحديث 
3
أخرجه البخيار  فيأل صيحيحه، فيأل كتياب الحيدود، بياب: كراهيية الشي اعة فيأل ال َحيدِّ إذا ُرف يَع إليى السيلطان، رقيم  -

، أخرجييه مسيلم فييأل صييحيحه، فيأل كتيياب الحيدود، بيياب: قطييع السيارق الشييريف وغيييره، 1372، ق 6788الحيديث 

 .716، ق 4410والنمأل عن الش اعة فأل ال َحُدود ، رقم الحديث 
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 :موقف ابن دقي  العيد

ه يثبي القطع حتى تترجح رواية أنما  :"وقال ،لعاريةابن دقيق العيد فأل قطع جاحد ا فَ قَّ وَ تَ 

 ." كاني جاحدة على رواية أنما كاني سارقة

 :موقف الشوكانح

 وه يخ ى أن الظاهر من أحاديث الباب أن " فقال: ،اإلمام الشوكانأل قطع جاحد العاريةرجح 

القطع كان ألج  ذلك الجحد كما يشعر به قوله فأل حديث ابن عمر بعد وصف القصة، فأمر 

بقطع يدها، وكذلك بقية األل ار المذكورة، وه ينافأل ذلك وصف المرأة فأل بعض الروايات  النبأل 

.فالحق قطع جاحد الوديعة، ويكون ذلك .فإنه يصدق على جاحد الوديعة بأنه سارق. ؛بأنما سرقي

 مَ ل  فلو عَ  ،ا لألدلة الدالة على اعتبار الحرل، ووجمه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العاريةمخصص

 وهو خالف المشروع ،ذلك إلى سد باب العارية رَّ جَ لَ  ؛عليه ءَ أل  شَ  إذا جحد هَ   يرَ ع  تَ س  مُ أن ال   يرُ ع  مُ ال  

."
 (1) 

ْطتَحقَ ، لَيطَس  :قوله  ضُ ار  عَ الشوكانأل قو  لوه أنه يُ  اإلمام وما ذهل إليه لَيطَس َنلَى ُم

ِطَع  تَلقسق قَ واستثنى منه جاحد  ،الخالن فأل هذا الحديث دَ يَّ اللمم إه إذا قَ  ،َنلَى َيائقَن، َوحَ َنلَى الطُمخط

 العارية.

                                                 
1
. وقيال ابين 3/211نظير لاد المعياد ا .. وقد سبقه إلى هذا اإلمام ابن القييم رحميه ع7/140للشوكانأل ني  األوطار -

وهأل مناسبة ه تقوم بمجردها حجة إذا ثبي حيديث جيابر فيأل أن ه قطيع  :"معقبا على قول ابن القيمحجر رحمه ع 

القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعيا للمسيتعار منيه،  صَّ خَ فَ  ؛قال بذلك ن  مَ  ضُ ع  هذا بَ  ن  م   رَّ وقد فَ  ،على خالن

يقطع بمجرد الخيانة ب  لمشاركته السارق فيأل أخيذ الميال  فإن هذا ه ؛بما لَ ول  ا طُ مَّ أنكرها لَ و ثم تصرف فأل العارية

 .15/99هبن حجر العسقالنأل فتح البار   ".انظر:خ ية
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 :المحاضرة الخامسة نشرة

 رق مط خَ الط  دُّ حَ 
 

الرق قاُللط فقيحقَمالا إقثطالَم َكبقيالَر َوَمْاَلافقُع لقلْاْلاسق َوإقثطُمُحَمالا  قال ع تعالى: الرق َوالطَميطسق الأَلُونََل َنالنق الطَخمط يَسط

حقَما  نط نَرطعق بَُر مق  .[219] البقرة: أَكط

 :معْى ارية الكريمة

الرق  قوله تعيالى: - الرق َوالطَميطسق الأَلُونََل َنالنق الطَخمط ، السياللون: هيم المسيلمون، قيال الواحيد :" يَسط

ا رسوَل ع   فقالوا: يا رسيول  نزلي فأل عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جب ، ونَ ٍَر من األنصار، أَتَو 

ع أَف ت نَييا فييأل الخميير؛ فإنمييا مذهبيية للعقيي  متل يية للمييال، فَنََزلَييي  هييذه ااييية ". وقييال الزمخشيير  فييأل 

ياَلا أَيَُّحالا  :ية ترك قوم  الخمر وشربما آخرون، ثم نزلي بعد آيية الماليدةالكشاف:" فلما نزلي هذه اا

تَْقبُوهُ  الالنط َنَمالاللق الْشالاليطَِابق فاَلالا ط الالَس مِّ حَُم رق ط الالُر َواألَنطَصالالاُب َواألَ ط الالُر َوالطَميطسق يَن آَمْاُلالوا إقنَْمالالا الطَخمط  لََعلُْكالالمط الاْلالذق

 [.90] المالدة: تُرطلقُحوَب 

ُر: اسم لك  مشروب مسكر سواء كان عصير عنل أو غيره، أو مياء نبيذ فييه لبييل أو  َوالطَخمط

 تمر أو غيرهما من األنبذة، وتُرك حتى يتخّمر ويُزبد.

وقد وردت أخبار صحيحة تدل عليى أن معظيم شيراب العيرب ييوم تحيريم الخمير مين فضيي  

ن التميير، والزبيييل، التميير، وأن أشييربة أهيي  المدينيية يومنييٍذ خمسيية غييير عصييير العنييل، وهييأل: ميي

َكةَ، والب ت ع. َكر   والعس ، والذرة، والشعير، وبعضما يُسمى ال ضي ، والنقيع والسم

رُ   كان للعرب فأل الجاهلية. ار  مَ قُ  :َوالطَميطسق

: ميسر اللَّم يو ، وميسير القميار، فمين ميسير  قال اإلمام مالك رحمه ع تعالى:" ال َمي َسُر َمي َسَران 

َر بيه، اللمو: النَّرد ، والشطرنج، والمالهأل كلما، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه، وك  ما قُيوم 

 فمو ميسر  ".

ثطالُم: ، يعنأل: فأل الخمر والميسر، و قُلط فقيحقَما إقثطَم َكبقيَر  عالى:تقوله و - معصيية ع ب عي  اإلق

أل ع. وإطالق  ض   مجيال؛ ألنيه ليي  مين األجسيام، فيالمراد مين مق ثط اإلق على  يرق بق الكَ ما فيه فساد، وه يُر 

 : الشديد فأل نوعه.الَكبقيرق 

ينشأ عين فسياد عقي  مسيتعملما؛ فيصيدر عنيدما يصيدر عين  –أ : إثم تعاطيما  -وإثم الخمر: 

 فساد العق  من المخاصمة والمشاتمة وقول ال حا والزور وتعطي  الصلوات وسالر ما يجل عليه.

 فمما ينشأ عن ذلك من فَق ٍر، وذهاب مال فأل غير طال ،   –أ : إثم تعاطيه  -وأما إثم الميسر:

 .إ يَحاش  الصدورو والعداوة

جمع من عة، وهيأل قيوة الن يع، والمن عية أبليغ مين  ، الطَمَْافقُع:َوَمَْافقُع لقلْْاسق  وقوله تعالى: -

  الن ع.

وهأل تُكسبه مين قيوة بيدن الضيعيف فيأل بغيض األحيوال،  أما منافع الخمر، فمنما منافع بدنية،

ومييا فيمييا ميين منييافع التجييارة؛ فقييد كانييي تجييارة الطييالف واليييمن ميين الخميير، وفيمييا منييافع ميين اللييذة 

والطرب، وقد أشار شعراء العرب إلى شيألء مين ذليك، وذهيل بعيض العلمياء إليى أن المنيافع ماليية 

 لخمر، وهو جحود للموجود.فقط؛ ف َراراَ من اهعتراف بمنافع بدنية ل
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، من مصير الشألء إلى اإلنسان من غير تعل ومنافع الميسر خاصة وعامة وهأل دنيوية كلما

يَّة  عندما يصير له منما سمم صيالح، وسيمام الميسير َعَشيَر  يَح  ، وما يحص  من السرور واألَر  وه َكدٍّ

 أو أََحَد َعَشَر، ذكرها الم سِّرون.

حقَمالا َوإقثط  وقوله تعالى: - النط نَرطعق باَلُر مق أخبير ع تعيالى بيأن الخمير والميسير إن كيان  ،ُمُحَما أَكط

فيمما ن ع؛ فاإلثم الذ  يلحق متعاطيمما أكبر من هذا الن ع؛ ألنه ه خير يساو  فساد العقي  الحاصي  

ميا بالخمر؛ فإنه ينشأ عنه من الشرور ما ه يأتأل عليه الحصير، وكيذلك ه خيير فيأل الميسير يسياو  

فيييه ميين المخيياطرة بالمييال، والتعييرض لل قيير، واسييتجالب العييداوة الم ضييية إلييى سيي ك الييدماء وهتييك 

الحرم، وإضاعة الوقي، واهعتياد على الكس  والبطالة واللمو، والصد عن ذكر ع وعن الصيالة ، 

آثارهيا الضيارة فيأل  ثيام لميا، وتليك آوالت قه فأل دين ع، وعن التجيارة ونحوهيا مميا بيه قيوام ال َمَدن يَّية

ااخرة؛ ولمذا ألحق ال قماء بالميسر ك  لعل فيه قُمار.
(1) 

عن عمر بن الخطاب رضأل ع عنيه قيال:" اللَّمُيمَّ بَييِّن  لَنَيا  فأل سننه بسندهوقد أخرج أبو داود 

ر  بَيَاناَ َشاف ياَ، فَنََزلَي  اايية التيأل فيأل البقيرة َخم 
الرق قاُللط فقيحقَمالا إقثطالَم  :ف أل ال  الرق َوالطَميطسق الأَلُونََل َنالنق الطَخمط يَسط

حقَما  نط نَرطعق بَُر مق أَل ُعَميُر، فَقُر لَيي  :-الراو  – الَ [، قَ 219] البقرة: َكبقيَر َوَمَْافقُع لقلْْاسق َوإقثطُمُحَما أَكط فَُدع 

ر   َخم 
يَن آَمْاُلوا حَ  بَيَاناَ َشاف ياَ، فَنََزلَي  ااية التأل فأل النساء:َعلَي ه ، قال:" اللَّمُمَّ بَيِّن  لَنَا ف أل ال  يَا أَيَُّحا الْذق

لَُموا َما تَقُولُوَب  ا ذَ إ    ع   ولَ ُسي  رَ اد  نَيمُ  انَ كَ ، فَ [43] النساء: تَقطَربُوا الْصالَةَ َوأَنطتُمط ُسَكاَرن َحتْى تَعط

َرانُ   :اد  نَ يُ  ةُ الَ الصَّ  ي  يمَ ق  أُ  الَةَ َسك  أَل ُعَميُر، فَقُر لَيي  َعلَي يه ، قيال:" اللَّمُيمَّ بَييِّن  لَنَيا أَهَ هَ يَق َربَنَّ الصَّ ، فَيُدع 

يير  بَيَانيياَ َشيياف ياَ، فَنََزلَييي  هييذه ااييية: َخم 
الالُر َواألَنطَصالالاُب  ف ييأل ال  الالُر َوالطَميطسق يَن آَمْاُلالوا إقنَْمالالا الطَخمط ياَلالا أَيَُّحالالا الاْلالذق

تَْقبُوهُ لََعلُْكمط تُرطلقُحوَب َواألَ ط  نط َنَملق الْشيطَِابق فَا ط َس مِّ ] وبَ ُحالتَ ْط م مُّ تُ نط أَ  لط حَ فَ  إلى قول تعالى: حَُم رق ط

.ا "نَ ي  مَ تَ ان   قَاَل ُعَمُر:، [91-90المالدة: 
(1) 

 الحديث الشريف:
   ألَّ ب  النَّ  نَّ أَ  ":رضأل ع عنهبن مالك  عن أن 

  بَ ر  شَ  د  قَ   ٍ جُ رَ ب   ألَ ت  أُ
 ن  ي  تَ يدَ ر  جَ ب   هُ دَ لَ جَ فَ  ،رَ م  خَ ال 

 . ينَ ع  بَ ر  أَ  وَ ح  نَ 

 فَّ خَ : أَ ن  مَ ح  الرَّ  دُ ب  عَ  الَ قَ فَ  ،اسَ النَّ  ارَ شَ تَ اس   رُ مَ عُ  انَ ا كَ مَّ لَ فَ  ،رٍ ك  و بَ بُ أَ  هُ لَ عَ فَ وَ  :الَ قَ 
 :ود  دُ حُ ال   (2)

.". أخرجه مسلمرُ مَ عُ  ه  ب   رَ مَ أَ فَ  ؛ينَ ان  مَ ثَ 
(3) 

 استشارة نمر ألصحاب  فح حد الخمر:سب  

 اةَ دَ غَ   ع   ولَ سُ رَ  يُ ي  أَ رَ ده عن عبد الرحمان بن ألهر قال:"بسن فأل سننه أخرج أبو داود

 وَ  –ح  ت  ال َ 
 فَ  ،يد  ل  الوَ  ن  ب   د  ال  خَ  ل  ز  ن  مَ  ن  عَ  لُ أَ س  يَ  اسَ النَّ   ُ لَّ خَ تَ يَ  - اب  شَ  م  الَ ا غُ نَ أَ

 م  هُ رَ مَ أَ ، فَ بٍ ار  شَ ب   ألَ ت  أُ

 هُ بَ رَ ضَ  ن  مَ  م  مُ ن  م  ، وَ صاَ عَ ب   هُ بَ رَ ضَ  ن  مَ  م  مُ ن  م  ، وَ ط  و  السَّ ب   هُ بَ رَ ضَ  ن  مَ  م  مُ ن  م  : فَ م  يم  د  ي  أل أَ ا ف  مَ ب   وهُ بُ رَ ضَ فَ 

م ه  ( ابَ رَ التم   ع   ولُ سُ ى رَ ثَ حَ ، وَ ه  ل  ع  نَ ب    ن  عَ  م  مُ لَ أَ سَ ، فَ ب َشار بٍ  ألَ ت  أُ  رٍ ك  و بَ بُ أَ  انَ ا كَ مَّ لَ ، فَ )أ :فأل َوج 

 ه  ي  لَ إ   لَ تَ كَ  رُ مَ عُ  انَ ا كَ مَّ لَ ، فَ ينَ ع  بَ ر  أَ  رٍ ك  و بَ بُ أَ  بَ رَ ضَ ، فَ ينَ ع  بَ ر  أَ  وهُ رُ زَ حَ ، فَ هُ بَ رَ    ضَ ذ  الَّ   ألِّ ب  النَّ  ب  ر  ضَ 

                                                 
1
، ونييي  الميرام ت سيير آيييات األحكيام للشييي  350-2/338انظير ت سيير ااييية فيأل: التحريير والتنييوير هبين عاشيور  -

 .94-1/90محمد صديق حسن خان 
1
 .555، ق 3670أخرجه أبو داود فأل سننه، فأل كتاب األشربة، باب: فأل تحريم الخمر، رقم الحديث  -
2
 أو اجعلوه كأخف. ،منصوبة ب ع  محذوف تقديره اجلدوه :فَّ خَ أَ  -
3
 .724، ق 4452أخرجه أخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب الحدود، باب: حد الخمر، رقم الحديث  -
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، م  مُ ل  سَ فَ  كَ دَ ن  ع   م  : هُ الَ ، قَ ةَ وبَ قُ العُ وَ  دَّ حَ وا ال  رُ اقَ حَ تَ ، وَ ب  ر  أل الشم وا ف  كُ مَ مَ ان   اسَ النَّ  نَّ : إ  يد  ل  الوَ  نُ د ب  ال  خَ 

، ،ونَ لُ وَّ األَ  ونَ رُ اج  مَ مُ ال   هُ دَ ن  ع  وَ    َ جُ الرَّ  نَّ : إ  ألٌّ ل  عَ  الَ قَ : وَ الَ ، قَ ينَ ان  مَ ثَ  بَ رَ ض  يُ  ن  ى أَ لَ وا عَ عُ مَ ج  أَ فَ  فََسأَلَمُم 

". ة  يَ ر  ال    دِّ حَ كَ  هُ لَ عَ ج  يَ  ن  و أَ رَ أَ و، فَ رَ تَ اف   بَ ر  ا شَ ذَ إ  
(4 ) 

 شوا د الحدث:

 رٍ ك  أل بَ ب  أَ  ة  رَ م  إ  وَ   ع   ول  سُ رَ  د  م  عَ  َعلَى ب  ار  الشَّ ى ب  تَ ؤ  ا نُ نَّ كُ  السالل بن يزيد قال:"عن  -1

الَفَة   ن  م   راَ د  صَ وَ  رُ  انَ ى كَ تَّ ا، حَ نَ ت  يَ د  ر  أَ ا وَ نَ ال  عَ ن  ا وَ ينَ د  ي  أَ ب   ه  ي  لَ إ   ومُ قُ نَ فَ  ،رَ مَ عُ  خ   ؛ينَ ع  بَ ر  أَ  دَ لَ جَ فَ  ،رَ مَ عُ  ة  رَ م  إ   آخ 

." ينَ ان  مَ ثَ  دَ لَ وا جَ قُ سَ فَ ا وَ و  تَ ا عَ ذَ ى إ  تَّ حَ 
(1) 

 ةَ بَ ق  )ابن عُ  يد  ل  الوَ أل ب  ت  أُ وَ  انَ  َّ عَ  نَ ب   انَ مَ ث  عُ  تُ د  م  شَ  ":الَ قَ  ،انَ اسَ أل سَ ب  أَ  ر  ذ  ن  مُ ال   ن  ن ب  ي  ضَ عن حُ  -2

 بَ ر  شَ  هُ نَّ أَ  :انُ رَ م  ا حُ مَ هُ دُ حَ : أَ ن  الَ جُ رَ  ه  ي  لَ عَ  دَ م  شَ فَ  ،بم  كُ يدُ ل  : أَ الَ قَ  مَّ ، ثُ ن  ي  تَ عَ ك  رَ  حَ ب  ى الصُ لَّ صَ  د  قَ   (

 الَ قَ . فَ هُ د  ل  اج  فَ  م  قُ  ،ألم ل  ا عَ : يَ الَ قَ ا. فَ مَ بَ ر  ى شَ تَّ حَ  أَ يَّ قَ تَ يَ  م  لَ  هُ نَّ : إ  انُ مَ ث  عُ  الَ قَ فَ ، أُ يَّ قَ تَ يَ  آهُ رَ  هُ نَّ أَ  رُ آخَ  دَ م  شَ وَ  ،رَ م  خَ ال  

هَا :َعل ألم  هَا َمن  تََولَّى قَارَّ هُ، فَقَاَل ال َحَسُن: َولِّ َحارَّ ل د   ع   دَ ب  ا عَ يَ فَقَاَل  -فََكأَنَّهُ َوَجَد َعلَي ه   -قُم  يَا َحَسُن فَاج 

هُ، م  قُ  رٍ  َ ع  جَ  نَ ب   ل د    دَ لَ : جَ الَ قَ  مَّ . ثُ ك  س  م  : أَ الَ قَ . فَ ينَ ع  بَ ر  أَ  غَ لَ ى بَ تَّ ، حَ دم عُ يَ  ألٌّ ل  عَ ، وَ هُ دَ لَ جَ فَ  فَاج 

ينَ  دَ لَ جَ . وَ ينَ ع  بَ ر  أَ  ألم ب  النَّ  بَع  ٍر أَر  ." ألَّ لَ إ   لُ حَ ا أَ ذَ هَ ، وَ ة  نَّ سُ   ٌّ كُ وَ  ،ثََمان ينَ  رُ مَ عُ ، وَ أَبُو بَك 
(2 ) 

 الحديث ومذا   العلماء: ارية فق 

الرق قاُللط فقيحقَمالا  اايات الكريمات على حرمة تناول الخمر:دل  -1 الرق َوالطَميطسق أَلُونََل َننق الطَخمط يَسط

حقَما  نط نَرطعق بَُر مق  [، وقوله تعالى فأل سيورة النسياء:219] البقرة: إقثطَم َكبقيَر َوَمَْافقُع لقلْْاسق َوإقثطُمُحَما أَكط

لَُمالوا َمالا تَقُولاُلوَب  يَن آَمُْوا حَ تَقطَربُوا الْصالَةَ َوأَنطتُمط ُسَكاَرن َحتْى تَعط [، وقوليه 43] النسياء: يَا أَيَُّحا الْذق

الَس  تعالى فأل سورة المالدة: حَُم رق ط الُر َواألَنطَصالاُب َواألَ ط الُر َوالطَميطسق يَن آَمْاُلوا إقنَْمالا الطَخمط النط يَا أَيَُّحا الاْلذق مِّ

تَْقبُوهُ لََعلُْكمط تُرطلقُحوَب  ْطتَُحالوبَ  إليى قيول تعيالى: َنَملق الْشيطَِابق فَا ط [؛ 91-90] الماليدة: فََحاللط أَنطالتُم مُّ

حتى قَاَل ُعَمُر ابن الخطاب رضأل ع عنه:" ان تَمَي نَا، ان تَمَي نَا ".
(3) 

َو  الشريف:" أَنَّ النَّب ألَّ  الحديثدْل و َر، فََجلََدهُ ب َجر يَدتَي ن  نَح  َخم 
أُت أَل ب َرُجٍ  قَد  َشر َب ال 

يَن.  بَع   أَر 

: ثَ  : أََخفَّ ال ُحُدود  َمن  ح  تََشاَر النَّاَس، فَقَاَل َعب ُد الرَّ ا َكاَن ُعَمُر اس  ٍر، فَلَمَّ َمان يَن؛ قَاَل: َوفََعلَهُ أَبُو بَك 

 :نلى حكمين فَأََمَر ب ه  ُعَمُر"، 

 ثبوت الحد على شارب الخمر. -2

 ات اق الصحابة على تحديد جلد الشارب ثمانين جلدة. -3

 تحريم القليل من المسكر:

                                                 
4
 .671، ق 4489ه، فأل كتاب الحدود، باب: إذا تتابع فأل شرب الخمر، رقم الحديث أخرجه أبو داود فأل سنن-
1
، 6779أخرجه أخرجه البخار  فأل صحيحه، فأل كتياب الحيدود، بياب: الضيرب بالجرييد والنِّعيال، رقيم الحيديث  -

 .1371ق 
2
 .725، ق 4457أخرجه أخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب الحدود، باب: حد الخمر، رقم الحديث -
3
 .555، ق 3670أخرجه أبو داود فأل سننه، فأل كتاب األشربة، باب: فأل تحريم الخمر، رقم الحديث  -
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 هُ يرُ ثق كَ  رَ كَ سط ا أَ مَ  قال: أن رسول ع  ماعن جابر بن عبد ع األنصار  رضأل ع عنم

.أخرجه أصحاب السنن األربعة ، امَ رَ حَ   ُ يلُ لق قَ فَ 
 (1) 

 الحديث:دححت 

.سكر كثيرهتحريم القلي  مما يُ  -1
(2) 

وما  ،والمورفين ،واألفيون ،تحريم ما أسكر من أ  شألء وإن لم يكن مشروبا كالحشيا -2

 جممور أه  العلم، وأوجبوا الحد فيما.. وبه قال بالمخدرات ونَ لُ تَ ب  مُ يلحق بمذا مما يتعاطاه ال  

فإنه يجول  ؛مما يستعم  على وجه العالج والتداو وأما القلي  النافع من البنج وما يلحق به 

استعماله، ألن حرمة هذه المخدرات ليسي لعينما ب  لضررها، فتح  للضرورة، والضرورة تقدر 

.بقدرها
(3) 

    :هللا تعالى مَ رْ ا حَ مَ ي بق اوق دَ التْ    

. مط كُ يط لَ نَ  مَ رْ ا حَ يمَ فق  مط كُ اءَ رَ شق  لط عَ جط يَ  مط لَ  هللاَ  بْ إق  قال: رضأل ع عنما عن النبأل  عن أم سلمة

، أخرجه اإلمام البخار  تعليقا عن ابن مسعودأخرجه البيمقأل، و
وأشار السيوطأل إلى  ،(4)

صحته.
(5) 

دل الحديث على أنه يحرم التداو  بما حرم ع تعالى، وأنه لم يجع  الش اء فيه. ولما كان 

 الخمر محرما دل على حرمة  التداو  بما.

كثير من العلماء إلى جوال شرب القلي  منما لدفع غصة لقمة إذا لم يجد غير الخمر ذهل 

 دافعا لما.

وألن  ؛وغيره للتداو  اإلب  وعن أبأل حني ة أنه يجول التداو  بما كما يجول شرب بول

وهأل ه يمكن أن تنقلل إلى حالة تح  فيما، فالخمر التأل من شأنما أن تنقلل  ،الضرورة تبيح الميتة

 أولى. هَ الَ فتصير حَ  ؛الَّ خَ 

فإن بعضمم قال:إن المنافع التأل كاني قب  التحريم  ؛أما التداو "قال ابن حجر رحمه ع:

 ،وكونما دواء مشكوك ،بدلي  الحديث المتقدم ذكره، وأيضا فتحريمما مجزوم به ؛بعد التحريم ي  بَ ل  سُ 

".ب  يترجح أنما ليسي بدواء بإطالق الحديث
(1) 

                                                 
1
، وأخرجيه 557، ق 3681أخرجه أبو داود فأل سننه، فأل كتاب األشربة، باب: النمأل عن المسكر، رقم الحديث  -

، رقيم الحيديث  َكَر َكث ييُرهُ فَقَل يلُيهُ َحيَرام  ، وأخرجيه 429، ق 1865الترمذ  فأل سننه، فأل كتاب األشربة، باب: َما أَس 

، وأخرجيه 842، ق 5607النسالأل فأل سننه، فأل كتاب األشربة، باب: تحريم ك  شراب أسكر كثيره، رقم الحديث 

 842، ق 5607ب: تحريم ك  شراب أسكر كثيره، رقم الحديث ابن ماجه فأل سننه، فأل كتاب األشربة، با
2
، والمغنييأل هبيين قداميية 4/80: المداييية للمرغينييانأل أنظيير مييذاهل العلميياء فييأل تحييريم القلييي  ممييا يسييكر كثيييره فييأل-

 .8/301، وحاشيتأل السند  والسيوطأل على سنن النسالأل 5/606، وتح ة األحوذ  للمبارك ور  8/307المقدسأل 
3
، طبع ولارة األوقاف والشيؤون اإلسيالمية الكوييي الموسوعة ال قمية الطبعة التمميدية لموضوع األشربة :نظرا -

 (. 84و 83 فقرة ) 50ق  هـ، 1389سنة 
4
فييتح  :نظيير، وا1169أخرجييه البخييار  فييأل صييحيحه، فييأل كتيياب األشييربة، بيياب: شييراب الحلييواء والعسيي ، ق  -

 .1773 الحديث رقم ،2/252ل ل ُمنَاو   شر  الجامع الصغير فيض القدير ،12/180 هبن حجر العسقالنأل البار 
5
 .1773 الحديث رقم ،2/252ل ل ُمنَاو   شر  الجامع الصغير فيض القدير :نظرا -
1
 12/182 هبن حجر العسقالنأل فتح البار  -
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 ر  م  خَ عن ال   سأل النبأل  ال ُجع   ألَّ  دٍ ي  وَ سُ  نَ ب   قَ ار  و بالخمر أن طَ اوَ دَ تَ ه يُ  يرجح أنهومما 

.اءَ دَ   ُ ْْ كق لَ وَ  اءَ وَ دَ بق  سَ يط لَ  إقنْ ُ  :فقال اء  وَ لدَّ ا ل  مَ عُ نَ ص  يَ 
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 .745، ق 5141أخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب األشربة، باب: تحريم التداو  بالخمر، رقم الحديث -
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 :المحاضرة السادسة نشرة

 التعزير
راَ  هُ رُ ز  ع  يَ  هُ رَ زَّ . عَ مُ و  وهو اللَّ  ،ر  ز  من العَ  التعزيز لية:  ،هُ مَ هَ وَ  َردَّهُ، :ىنَ ع  مَ ب   هُ رَ زَّ وعَ  ،َعز 

 .هُ بَ دَّ وأَ  ،هُ عَ نَ ومَ 

ي ف   رُ ص  والنَّ  ،ةُ يَ و  ق  والتَّ  ،ةُ انَ عَ واإل   ،يمُ ظ  ع  والتَّ  ،يمُ خ     التَّ  :أيضا رُ ز  العَ و  اء  دَ ع  األَ  دم رَ و ،ب السَّ
(1)، 

وا ُْ مَ َءا ينَ ذق الْ فَ :وقوله [12:المالدة] مط و ُ مُ تُ رط زْ نَ وَ ح لق سُ رُ بق  مط تُ ْط مَ َءاوَ  :وج  وهو المراد بقوله عز

[.157:األعراف ] وبَ حُ لق رط مُ الط  مُ  ُ  لَ ئق لَ وط أُ   ُ عَ مَ  لَ زق نط ي أُ ذق الْ  ورَ وا الُّْ عُ بَ اتْ وَ  وهُ رُّ صَ نَ وَ  وهُ رُ زْ نَ وَ 
(2) 

ويكون بالقول أو ال ع   ،هو العقوبة المشروعة على جناية ه حد فيما والتعزير فح الشرا:

.حسل ما يقتضيه حال ال اع 
(3) 

ة تختلف باختالف الناس، فمن لنبين أن العقوب"؛  حس  ما يقت ي  حال الرانل:"قولناو

  معه د  ج  وه يُ  ،ه يزجره إه الضرب والحب  ن  ومن الناس مَ  ،ما يك يه اإلشارة والتعريض سالنا

 مُ كُ ح  يَ فَ  رَ زَّ عَ مُ ال   حُ ل  ص  فيرو اإلمام أو القاضأل ما يُ  ؛وبين هاتين الدرجتين مراتل مختل ة ،التوبي 

.ه  ب  
(4) 

 :يرق زق عط والتْ  دِّ حَ الررق بين الط 

وأن التعزير عقوبة  ،أسل نا أن الحد عقوبة مقدرة من الشارع على جناية مخصوصة

 عن الحدود من ثالثة أوجه:ويختلف التعزير فيما، دَّ مشروعة على جناية ه حَ 

 باختالف الناس، ويتساوو الجميع فأل الحدود. ؛يختلف التعزير -1

 وه تجول فأل الحدود. ،تجول الش اعة فأل التعزير -2

.عند الشافعية خالفا ألبأل حني ة ومالك وأحمد بالتعزير مضمون   فُ ال  التَّ  -3
(5) 

 :الحديث الشريف

 حْ إق  اطَ وَ سط أَ  ةق رَ شَ نَ  قَ وط فَ  دَ حَ أَ  دُ لق جط يَ  حَ  يقول: عن أبأل بردة األنصار  أنه سمع رسول ع 

. مت ق عليههللاق  ودق دُ حُ  نط مق  دِّ ح حَ فق 
 رق شط نَ  قَ وط فَ  دُ لَ جط يُ  حَ  ل ظ اإلمام البخار :و ،والل ظ لمسلم (1)

نط ُحُدودق هللاق  اتَ دَ لَ  َ  رق  ةَ وبَ قُ نُ  حَ :وفأل رواية للبخار  إقحْ فقح َحدِّ مق َق َنشط نط  اتَ بَ رَ ضَ فَوط إقحْ فقح َحدِّ مق

 . ُحُدودق هللاق 

                                                 
1
 وكما ترو أن )عزر( من األضداد. ،9/180، ( عزر مادة ) لسان العرب هبن منظور :نظرا -
2
 .9/180، ( رعز مادة ) ولسان العرب هبن منظور ،564: م ردات أل ار القرآن للراغل األص مانأل ق نظرا -
3
 .7/64، وبدالع الصنالع 2/288، والممذب للشيرال  2/87، والمداية 8/324المغنأل هبن قدامة  :نظرا-
4
 .8/326المغنأل هبن قدامة و ،7/64 للكسانأل بدالع الصنالع :نظرا -
5
. وهنيا يجيدر بنيا -أبأل حني ة، ومالك، وأحميد - أنه إذا مات من التعزير لم يجل ضمانه عند األلمة الثالثة :المراد -

وه أخيذ  ،وه جرحيه ،ر  زَّ َعيمُ أن نشير إلى أن التعزير يكون بالضرب والحب  والتوبي ، وه يجول قطع شألء من ال  

هبين  المغنيأل :نظيرا .وألن الواجيل التأدييل، والتأدييل ه يكيون بياإلتالف ؛بشألء مين ذليك د  ر  ألن الشرع لم يَ  ؛ماله

 .88-2/87 للمرغينانأل والمداية 8/326 قدامة المقدسأل
1
، 1383، ق 6848أخرجييه البخييار  فييأل صييحيحه، فييأل كتيياب الحييدود، بيياب: كييم التعزييير واألدب، رقييم الحييديث -

 .725، ق 4460وأخرجه مسلم فأل صحيحه، فأل كتاب الحدود، باب: قدر أسواط التعزير، رقم الحديث 
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وا رُ زِّ عَ تُ  حَ  :بسنده عن أبأل هريرة قال: قال رسول ع  وأما ما أخرجه ابن ماجه فأل سننه،

.فمو ضعيف ؛ اطَ وَ سط أَ  ةق رَ شَ نَ  قَ وط فَ 
(2) 

 معْى الحديث: 

لقُد  : قوله  لقُد  رو  مبنيا للمعلوم ،حَ يَجط لَُد   ومبنيا للمجمول، حَ يَجط ، حَ يُجط

لقدط  ومجزوما على النمأل لقُد  ومرفوعا على الن أل  ،حَ يَجط  .حَ يَجط

ما ورد فيه  :راهره بأن المراد بالحد" قال ابن حجر رحمه ع: ،إقحْ فقح َحدِّ   : قوله 

أو الضرب مخصوق، أو عقوبة مخصوصة، والمت ق عليه من ذلك أص   ،الشارع عدد من الجلد

والقصاق فأل الن    ،والقت  ،والقذف بالزنا ،ةابالزنا، والسرقة وشرب المسكر، والحر

ن  ي  يرَ خ  واختلف فأل تسمية األَ  ،واألطراف، والقت  فأل ارتداد
رة ا، واختلف فأل أشياء كثيدَّ حَ  (3)

تيان إجحد العارية، واللواط، و :ا أو هب وهألدَّ ه  تسمى عقوبته حَ  ،يستحق مرتكبما العقوبة

البميمة، وتحمي  المرأة ال ح  من البمالم عليما، وإلحاق أك  الدم والميتة فأل حال اهختيار، ولحم 

 ،رمضان، وال طر فأل الخنزير، وكذا السحر، والقذف بشرب الخمر، وترك الصالة تكاسالَ 

". والتعريض بالزنا
(4) 

عقوبة المعصية مطلقا ه الحدود المخصوصة المقدرة، وإن  :هنا دِّ حَ وقي  المراد بال  

على ك  عقوبة لمعصية من  دِّ حَ إطالق ال  ا هو اصطال  ال قماء، وعرف الشرع التخصيص إنم

التأل هأل أوامر ع الحقوق  :قال ابن القيم: المراد بالحدود هنا.  المعاصأل كبيرة أو صغيرة

 ادُ زَ فال يُ  ،] البقرة***[ وبَ مُ الق الظَ  مُ  ُ  لَ ئق لَ وط أُ فَ  هللاق  ودَ دُ حُ  دْ عَ تَ يَ  نط مَ وَ  :وهأل المراد بقوله ،ونواهيه

 ." كتأديل األب ولده الصغير ،على العشر فأل التأديبات التأل ه تتعلق بمعصية

 ،زاد عليهويحتم  أن ي رق بين مراتل المعاصأل فما ورد فيه تقدير ه يُ  :"وقال ابن حجر 

عليه  قَ ل  ط  وأُ  ،فإن كان كبيرة جالت الزيادة فيه ،فيه تقدير د  ر  وما لم يَ  ،فأل األص وهو المستثنى 

والتحق بالمستثنى، وإن كان صغيرة فمو المقصود بمنع  ،كما فأل اايات  المشار إليما دِّ حَ اسم ال  

." يادةالز
(1) 

 فق  الحديث:

نط ُحُدودق هللاق  :دل الحديث َواَط إقحْ فقح َحدِّ مق َق َنَشَرةق أَسط لقُد أََحَد فَوط على أنه ه تجول  حَ يَجط

وقد اختلف ال قماء فأل الزيادة على عشر ضربات  ،الزيادة على عشر ضربات إه فأل إقامة الحدود

 إلى فريقين: فيما تحديد من الشارع د  ر  فأل العقوبات التأل لم يَ 

وهأل المرادة  ،رأو أن الحدود هأل حقوق ع تعالى، وهأل أوامره ونواهيه ن  مَ فَ : الرري  األول

أجال الزيادة فأل التعزير على العشرة  ] البقرة***[  او َ بُ رَ قط تَ  الَ فَ  هللاق  ودُ دُ حُ  لَ لط تق  :بقوله تعالى

 أسواط.

                                                 
2
 .442، ق 2602أخرجه ابن ماجه فأل سننه، فأل كتاب الحدود، باب: التعزير، رقم الحديث  -
3
 المراد باألخيرين القصاق فأل األطراف والقت  فأل اهرتداد.-
4
 .15/193هبن حجر العسقالنأل فتح البار  -
1
 .15/193هبن حجر العسقالنأل فتح البار   -
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زاد على العشر لم جزنا فأل ك  حق من حقوق ع أن يُ أد ابن دقيق العيد هذا فقال:"إذا وقد ر

 ألن ما عدا الحرمات التأل ه يجول فيما الزيادة هو ما لي  بمحرم،؛ يبق لنا شألء يختص المنع به

 .فال يبقى لخصوق الزيادة معنى" ،وأص  التعزير أنه ه يشرع فيما لي  بمحرم

وأن الصغيرة  ،أن تقسيم المعاصأل إلى كبالر وصغالر مستثناة، ويزاد فيما :ورأو ابن حجر

أن هذا يدفع اعتراض ابن دقيق  -رحمه ع–رأو  ،هأل المقصودة بمنع الزيادة على عشر جلدات

العيد.
(2) 

 ز  جُ ا لم يَ دَّ بأن المعاصأل التأل لم يقدر الشارع عقوبتما ه تسمى حَ  الَ قَ  ن  ومَ :الرري  األول

 الزيادة على العشرة أسواط، وإليك آراء العلماء فأل هذا.

 رضأل ع عنه سمعي رسول  ردةَ أبأل بُ  يث  د  حَ ه يزيد التعزير على عشر جلدات: ل   -1

نط ُحُدودق هللاق  :يقول َواَط إقحْ فقح َحدِّ مق َق َنَشَرةق أَسط لقُد أََحَد فَوط وهذا ما ذهل إليه الليث بن سعد  .حَ يَجط

.وجماعة من الشافعية ،والظاهرية ، وإسحاق بن راهويهوأحمد فأل المشمور عنه
(1) 

وهذا قول أبأل حني ة  .ولكن ه يبلغ أدنى الحدود ،تجول الزيادة فأل التعزير على العشرة -2

 نط مَ  واستدلوا لذلك بحديث الرسول صلى ع عليه وسلم  ،والشافعأل وغيرهمومالك،  ه  ي  بَ اح  وصَ 

 ينَ دق تَ عط مُ الط  نَ مق  وَ حُ فَ  دٍّ حَ  رق يط ح يَ ا فق د   حَ  غَ لَ بَ 
 
.
(2) 

فذهل أبو حني ة  .العبدب دم أم حَ  رِّ حُ ال   دم فأل أدنى الحدود حَ  رُ بَ تَ ع  مُ ه  ال   ،ثم اختل وا بعد ذلك

ا منه صَ قَّ نَ فَ  ،طاَ و  وهو أربعون سَ  ،إلى أن المعتبر حد العبد فأل القذف بن الحسن الشيبانأل ومحمد

فأل األحرار  دِّ حَ فكان أكثر التعزير عندهما تسعة وثالثين سوطا.واعتبر أبو يوسف أق  ال   ؛طاَ و  سَ 

وقي  خمسة أسواط.ومذهل الشافعأل أدنى الحدود حد  اَ،منه سوط قصَ نَ فَ  ،وهو ثمانون سوطا

وه العبد  ،فال يزاد تعزير الحر على تسعة وثالثين سوطا ،أربعون للحر وعشرون للعبد ،الخمر

.على تسعة عشر سوطا
(3) 

فما كان سببه الوطء جال أن يجلد مالة إه  ،وقد رو  عن اإلمام أحمد ما يدل على هذا

لك بما رو  وهو مذهل القاسم والماد  من أه  البيي، واستدلوا لذ ،لينقص عن حد الزنا ؛سوطاَ 

 إن عمرأمع امرأة من غير لنا مالة سوط إه سوطين،  دَ ج  عن علأل رضأل ع عنه، أنه جلد من وُ 

رضأل ع عنه جلد من عم  خاتما على نقا خاتم بيي المال ثم جاء به صاحل بيي  بن الخطاب

.وغير ذلك مما رو  عن بعض الصحابة ،فأخذ منه ماه جلده مالة سوط ،المال
(1) 

                                                 
2
 .15/193هبن حجر العسقالنأل فتح البار   -
1
 للشيييرال  ، والممييذب8/324، والمغنييأل هبيين قداميية 194-15/193هبيين حجيير العسييقالنأل نظيير فييتح البييار  ا -

 .5/33للمبارك ور  ، وتح ة األحوذ  324و 11/373 هبن حزم ، والمحلى2/288
2
ربعيين، رقيم بيه أ ، فأل كتل األشربة والحد فيميا، بياب: ميا جياء فيأل التعزيير وأنيه ه يبليغأخرجه البيمقأل فأل سننه-

 ". مرس   هذا حديث المح ور و :"وقال البيمقأل ،ضعيف حديث وهو .13/146، 18075الحديث 

 وفأل رأينا أن حديث الباب يعضد هذا الحديث.
3
 .33-5/32 ، وتح ة األحوذ 2/288 للشيرال  بذ، والمم2/87 للمرغينانأل نظر المدايةا -
1
. وأخيرج اإلميام أحميد أن علييا رضيأل ع عنيه 325-8/324 هبن قدامة، والمغنأل 38-4/37للصنعانأل نظر سب  السالم ا -

أل ل  ؤَ ل طييره فييأل رمضييان. ورو  أن أبييا األسييود الييدم  ؛جلييد ميين شييرب خمييرا فييأل رمضييان ثمييانين جلييدة الحييد، وعشييرين جلييدة

 وهُ ُمييتُ ل  جَ ع  أَ  اسيتخل ه ابيين عبيياس عليى قضيياء البصييرة فييأتأل بسيارق قييد جمييع المتيياع فيأل البيييي ولييم يخرجييه، فقيال أبييو األسييود

 .2/287 للشيرال  بذ، والمم8/325 هبن قدامةالمغنأل  :ى سبيله. انظرلَّ فضربه خمسة وعشرين سوطا وخَ  ،المسكين
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ولع   ،على الرأ  األخير بأن فع  الصحابة لي  دليال، وه يقاوم النص الصريح دُ ر  ويَ 

فإن ما فعلوه كان  ؛ا بأنه قد بلغممنَ م  لَّ الصحابة الذين جلدوا فوق عشر لم يبلغمم الحديث. ولو سَ 

تعزيرا على معاصأل متعددة، فقد تكون عقوبة من نقا خاتم بيي المال مجموعة تعزيرات على 

على جميعما أو تكرر منه األخذ من بيي المال، أو أن ذنبه هذا اشتم  على عدة  بَ دِّ أُ فَ  ؛ثيرةذنوب ك

والثالثة فتحه باب اهحتيال لغيره  ،الخاتم، والثانية أخذ المال من بيي المال هجنايات إحداهما تزوير

.وغير هذا
(2) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2
 .226-8/325هبن قدامة المغنأل -



 -58- 

مصييط ى البييابأل م، 1959هييـ/1378فييتح البييار  شيير  صييحيح البخييار ، للحييافظ ابيين حجيير، سيينة  -14

 الحلبأل مصر.

 فتح المبين لشر  األربعين، للشي  أحمد بن حجر الميثمأل، طبع عيسى الحلبأل مصر. -15

 هـ. 1352المحلى هبن حزم الظاهر ، المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة  -16

 هـ. 1352المغنأل، هبن قدامة المقدسأل، بتعليق رشيد رضا، الطبعة الثالثة، دار المنار بمصر سنة  -17

 الممذب فأل ال قه الشافعأل، لإلمام أبأل إسحاق الشيرال ، طبع عيسى الحلبأل مصر. -18

الموسوعة ال قمية، الطبعية التمميديية لموضيوع األشيربة، طبيع ولارة األوقياف والشيؤون اإلسيالمية  -19

 هـ. 1389الكويي سنة 

، بتحقيييق طيياهر الييزاو ، ومحمييود النماييية فييأل غريييل الحييديث واألثيير، لإلمييام ابيين األثييير الجييزر  -20

 م.1963هـ/ 1383الطناحأل، طبع عيسى الحلبأل مصر، سنة 

ني  األوطار شر  منتقى األخبار، لإلمام الشوكانأل، الطبعة الثانيية، مصيط ى البيابأل الحلبيأل مصير،  -21

 هـ. 1371سنة 

هييـ/  1356المداييية شيير  بداييية المبتييد ، لإلمييام المرغينييانأل، مصييط ى البييابأل الحلبييأل مصيير، سيينة  -22

 م.1937


