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أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت 

اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة ككؿ أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ اآلخريف لنيؿ 

ة أخرل. كأف حقكؽ النشر درجة أك لقب عممي أك بحثي لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثي
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 الدراسةممخص 
 ىدؼ الدراسة:

كد، كتستمد ىذه مكضكع ضكابط الدكلة المقيمة لمحدالبحث في فت الدراسة إلى ىد
ممحة لبياف ىذه الحاجة الكذلؾ ك  تعمقيا بالكاقع كأحداثو بشكؿ مباشر،مف الدراسة أىميتيا 

الكقكؼ عمى المكاصفات كالشركط كالكاجبات التي تختص بيا الدكلة ، مع ضركرة الضكابط
 معرفة القكادح المانعة مف إقامة الدكلة لمحدكد.، ك اهلل لتستطيع أف تطبؽ شرع
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 كد ضكابط عامة كضكابط خاصة يجب مراعاتيا كااللتزاـ بيا.إلقامة الحد .2
كمف ىذه المكانع مكانع تتعمؽ بالدكلة كمكانع تتعمؽ  ،كجكد مكانع تمنع مف إقامة الحدكد .3

 بالمحدكد.
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اإلسالمية، كترسـ صكرة الحؽ كالعدؿ الذم تقكـ عميو الدكلة اإلسالمية بمنيجيا المتكازف الذم 
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Abstract 

 

Study Aim 

This study aimed to investigate the criteria that should be fulfilled by the state 

to be entitled for implementing the penalties prescribed in Sharia, hudoud. This study 

draws its importance from its direct relevance to the reality, and the urgent need to 

clarify these criteria. In this context, it is necessary to identify the specifications, 

conditions and duties that the state should fulfill prior to implementing hudoud. 

Similarly, it is essential to identify the obstacles that prevent this implementation. 

Study Approach 

The study implemented the inductive and descriptive method. 

Study Results and Recommendations: 

The study arrived at a set of conclusions and recommendations, as follows: 

A. Results 

1. Implementation of hudoud is an obligatory matter on the governor or his deputy. 

2. Implementation of hudoud has general and specific controls that must be observed 

and adhered to. 

3. Implementation of hudoud has also some obstacles; some of them are related to 

the state and some other are related to the person receiving the penalty. 

4. The Muslim ruler is not supposed to rule by force, but by justice and truth, which 

requires people’s adherence to their duties. 

B. Recommendations 

The study recommends the need to pay attention to studies that convey the 

human and cultural dimensions of Islamic law, Sharia. These studies should also 

expose Sharia bases of justice and truth which are based on a balanced approach that 

refuses arbitrariness and abuse of power. 

Keywords: hudoud, implementation of hudoud, application of Sharia, implantation 

obstacles. 
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  ا َوََل َٓ ْمِر فَاحَِّتْػ
َ
ََ اْْل ٌِ يَػٍث  ًَّ َجَػيَِْاَك لََعَ ََشِ ُث

ٔنَ  ٍُ ََ ََل َحْػيَ ي ِ َٔاَء اَّلَّ ْْ َ
  حَتَِّتْع أ

 [18الجاثية: ]

ًُ ظِ ػَ اىْ  اللُ  َق دَ َض   ي
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 اإلىداء

ىا قد كصمت نياية المشكار، كبدأت أناممي تكتب اإلىداء، فممف تخط يا قمـ؟.. 
 مف كانت أنفاسيـ معي، لمف عممكني معنى العطاء كالكفاء.ل

 ..كتفرح  فتنجز ما حمىمتيا الحياة.. يساند نجمتو في السحر.. تناـ العيكف كيبقى القمر
 أبي الحبيب .البشر. مثؿ ألفرح تقبؿ ..العمؿ لذلؾ أىدم إليؾ حتى انتياء السير..

كظالن، كألف رضاؾ يرضي  كألف كؿ قصاصة في رسالتي تشيد بكجكدؾ فييا حياةن 
 الممؾ؛ لذا فارض عني ليرضى..رضي اهلل عنؾ.

 .إلى أمي..أيتيا الغالية أنت الحضف الدافئ الذم لكال حرارتو ما كاف لمجيد يكمان حياة 

 .إلى القمريف المذيف تحكؿ الحياة بيني كبينيما..عمي محمكد كعمي حسيف 

  بنظرة الرضا كبسمة التشجيع.إلى إخكتي كأخكاتي..الذيف ما قصركا يكمان كلك 

 كصاحبة الكفاء كركعة  ،كما كفي النفس شكر خاص إلى ريحانة القمب كشقيقة الركح
 ي سيا عمر البشيتي.تكالتي تشاطرني ىذا الجيد المتكاضع أختي كحبيب ،العطاء

 حبيبتي خكلة مكسى أبك جممبك. كقطعة الفؤاد ،كأىدم بحثي ىذا إلى رفيقة الدرب 

  يبة اء الكنز الثميف الذم تحصمت عميو خالؿ دراستي لمماجستير الحبكأخص باإلىد
 الكفية منى إبراىيـ أبك شباب.

   كال أنسى صديقاتي الحبيبات..كميف..ال أستثني كاحدة منيف لما كجدت منيف مف
 مساندة كاىتماـ.

 

 المتكاضعأىدم ىذا البحث 

 



 

  ح

 شكر كتقدير
داد، ان عمى ما أنعـ عمي مف تكفيؽ كسإلى مف أصبك لرضاه.. كبعد أسجد شكران كحمد

، إليي ألسبحنؾ بكرة كعشية، كلتخدمنؾ في الدجى ةالمتكاضع حتى أتـ عمي إنجاز ىذه الرسالة
أركاني، كألذكرنؾ قائمان أك قاعدان، كألشكرنؾ سائر األحياف، كألجعمف رضاؾ أكبر ىمتي، 

 كألضربف مف اليكل شيطاني.

انان مني بالفضؿ ألىؿ ، فإني كعرف(1)يشكر الناس": "ال يشكر اهلل مف ال كلقكلو 
، إلى مف أضاء بعممو عقؿ غيره، كىدل بالجكاب الشكر فائقو كالثناء أجموأجزم  الفضؿ، 

 شيخي الصحيح حيرة سائميو، فأظير بسماحتو تكاضع العمماء، كبرحابتو سماحة العارفيف،
كرمو باإلشراؼ عمى رسالتي ىذه، لت األستاذ الدكتكر: مازف اسماعيؿ ىنية كمعممي مشرفيك 

عانتو لي   بكؿ صدؽ كرحابة صدر.كا 

 كالشكر مكصكؿ إلى عضكم لجنة المناقشة كؿ مف:

 حفظو اهلل     اسر اسعيد فكجكيالدكتكر الفاضؿ/ 

 حفظو اهلل         محمد حسف عمكشكالدكتكر الفاضؿ/ 

حكامان. لمكافقتيما عمى مناقشتي في الرسالة،  ما أضفى عمييا ركنقان كبياء كزادىا قكة كا 

كما كأتقدـ بخالص شكرم مف الجامعة اإلسالمية إدارة كأكاديمييف، كخاصة كمية 
 كالعامميف فييا، لما قدمكه مف خدمة لطالب العمـ. كالقانكف الشريعة

خكتي كأخكاتي كصديقاتي ككؿ مف شجعني أك ساىـ ف ي كما كأشكر كالدم العزيزيف كا 
 إنجاح بحثي ىذا.
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 مقدمة
حمده فكز لمذاكريف، كذكره حمد لمشاكريف، كبابو مفتكح لمداخميف، كرحمتو  ،الحمد هلل

 كبعد: كممككتو رضكاف لمخاشعيف،كسعت كؿ العالميف، ككتابو تذكرة لممتقيف، 

قامة الحدكد تمثؿ حصف  إف جرائـ الحدكد جرائـ خطيرة تمس كياف المجتمع كنظامو، كا 
لذا نجد الشارع الحكيـ قد حدد مقادير العقكبات ليذه الحدكد  ي المجتمعات؛األماف كاالستقرار ف
لزامية التنفيذ د ي، كمع ىذا التشدكال تنازالن  ان كال إسقاط ،التي ال تقبؿ شفاعة في تحديد المقادير كا 

قامة الحدكد منكطة إلى الدكلة. جعؿ ميمة حفظ األمف _في الكقت نفسو_إال أنو   كا 

بد  كىك تحقيؽ العدالة كاستتباب األمف، كاف ال ،كلمكصكؿ إلى اليدؼ مف إقامة الحدكد 
يذا البحث الذم لذا قمت ب ـ بيا الدكلة قبؿ أف تطبؽ الحدكد؛مف كضع ضكابط يجب أف تمتز 

كما ىي الضكابط التي  ،سأكضح فيو متى يمكف لمدكلة أف تطبؽ الحدكد كمتى ال يمكف ليا ذلؾ
 يجب أف تمتـز بيا لتحقؽ المقصد المنشكد الذم خكلتو الشريعة ليا.

 أكلن: أىمية البحث:
 تستمد ىذه الرسالة أىميتيا مف خالؿ:

ألنو يتعمؽ بصكف أمف المكاطف  ؛ع ميـالدكلة المقيمة لمحدكد مكضك  إف مكضكع ضكابط .1
 عمى حد سكاء.رخاء كالرفاىية ليما كالمجتمع، فإذا تحقؽ األمف تحقؽ ال

بياف دكر الدكلة ككاجباتيا في تحقيؽ األمف يعد مف أىـ الكاجبات التي يجب عمى الدكلة  .2
 تحقيقيا.

عطاء كؿو  .3 كليتو في الكقكؼ دكره كمسؤ  بياف حرص الشريعة اإلسالمية عمى تحقيؽ العدالة كا 
 .ان دكلة كأفراد ،عند حدكد اهلل

أىمية ىذا المكضكع بالنسبة لممسمميف، كذلؾ لكثرة الحكادث كالقضايا التي أثيرت حكؿ ىذا  .4
المكضكع، فجعؿ المسمميف بحاجة ماسة لمعرفة األحكاـ المتعمقة بو، كالكقكؼ عمييا بشكؿ 

 دقيؽ كمفصؿ كمرف.

مكانع إقامة الحدكد، كجعميا ك  ضكابط إقامة الدكلة لمحدكد، اإلسياـ في تجمية أحكاـمحاكلة  .5
 سيمة المناؿ لطالب العمـ، كعامة الناس.
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 ثانيان: مشكمة البحث:
مكضكع ضكابط الدكلة المقيمة لمحدكد، كاألحكاـ الشرعية مف خالؿ إطالعي إلى 

كد تنفذ، لكنيا تشريعات تقنف، كحدت في المتعمقة بو، تبيف لي أف مشكمة تطبيؽ الشريعة ليس
حاكاتيا لمكاقع مشكمة عقكؿ ضاقت عف استيعاب المفيكـ الصحيح لسعة الشريعة كمركنتيا، كم

 في كؿ زماف كمكاف.

جابة مبني ما  ة عمى أصكؿ شرعية كضكابط دقيقة ىككالسؤاؿ الذم يحتاج إلى بحث كا 
بد مف كضع  لذا ال ؟زاـ بيا في مقابؿ إقامتيا لمحدكدىي الضكابط التي يجب عمى الدكلة االلت

متى التزمت بيا الدكلة تستطيع أف تقيـ الحدكد الشرعية، كىذه الضكابط ىي التي  ،ضكابط
 تحتاج إلى بحث كدراسة عميقة.

 ثالثان: أسئمة البحث:
 ما ىي الضكابط التي يجب أف تمتـز بيا الدكلة إلقامة الحدكد؟ .1

 ككاجباتيا؟ ما ىي مكاصفات الدكلة المقيمة لمحدكد كما ىي شركطيا .2

 ما ىي األمكر التي تقدح في إقامة الدكلة لمحدكد؟ .3

 رابعان: فرضية البحث:
مف فرضية مفادىا أف ىناؾ ضكابط يجب أف تمتـز بيا الدكلة  ،في ىذا البحث ،انطمقت

 قبؿ إقامة الحدكد.

 ؼ البحث:اخامسان: أىد
 ثير مف الناس.سيما أنيا ربما خفيت عمى ك ال، الحاجة الممحة لبياف ىذه الضكابط .1

 معرفة الضكابط العامة إلقامة الحدكد كمقاصدىا. .2

الكقكؼ عمى المكاصفات كالشركط كالكاجبات التي تختص بيا الدكلة لتستطيع أف تطبؽ  .3
 شرع اهلل.

 معرفة القكادح المانعة مف إقامة الدكلة لمحدكد. .4
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 :طاؽ البحث كحدكدهسادسان: ن
 فقيية لمسألة ضكابط الدكلة المقيمة لمحدكد. كىك دراسة ،لمبحث حد كاضح لف يخرج عنو

 سابعان: منيج البحث:
منطمقة مف جمع  ؛الكصفي المنيج االستقرائي _خالؿ الدراسة_اتبعت الباحثة 

المعمكمات التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة، كالعمؿ عمى تأصيميا في ضكابط كمعايير فقيية لكي 
كامالن مف جميع جكانبو، ككذلؾ المنيج التحميمي تجعؿ مكضكع ضكابط الدكلة المقيمة لمحدكد مت

 كما يمي: ،القائـ عمى تسمسؿ األفكار بشكؿ منطقي كسمس، كأيضان المنيج العممي

 عزك اآليات الكريمة إلى سكرىا كأرقاميا. .1

كذلؾ إذا كانت مف  ،تخريج األحاديث النبكية الكاردة في البحث مع الحكـ عمييا ما أمكف .2
 غير الصحيحيف.

إضافة إلى الدراسات الحديثة المتعمقة  لى أميات الكتب، كالمراجع األصيمةكع إالرج .3
 بمفردات البحث.

 بياف المعاني المغكية كاالصطالحية الكاردة في البحث ما أمكف. .4

 العناية بقكاعد المغة العربيَّة، كاإلمالء، كعالمات الترقيـ. .5

كاسـ المرجع، كالجزء كالصفحة في راء العمماء، كذلؾ باإلشارة إلى اسـ المؤلؼ، تكثيؽ آ .6
اليكامش، كفي المصادر كالمراجع تبدأ باسـ الشيرة لممصنؼ، ثـ اسـ المؤلؼ، ثـ سنة 

 النشر، ثـ اسـ الكتاب، ثـ رقـ الطبعة، كتختـ بمدينة النشر كالناشر.

 تسجيؿ أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا مف خالؿ البحث. .7

 إدراج ممخص البحث. .8

 الفيارس الالزمة. إعداد .9

 ثامنان: خطة البحث:
قسـ البحث )ضكابط الدكلة المقيمة لمحدكد( إلى المقدمة السابقة، كالتمييد، كفصميف، 

 كخاتمة فييا أىـ النتائج كالتكصيات، كذلؾ عمى النحك التالي:
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 ىيكمية البحث )تقسيـ البحث(:

 الفصؿ التمييدم: 
 ا.الضكابط العامة إلقامة الحدكد كمقاصدى

 إقامة الحدكد.المبحث األكؿ: ضكابط 

 المبحث الثاني: مقاصد إقامة الحدكد.
 الفصؿ األكؿ: 

 المكاصفات التي تمكف الدكلة مف إقامة الحدكد.

 المبحث األكؿ: مكاصفات الدكلة المقيمة لمحدكد.

 المبحث الثاني: شركط الدكلة المقيمة لمحدكد.

 محدكد.المبحث الثالث: كاجبات الدكلة المقيمة ل

 الفصؿ الثاني: 
 ما يقدح في إقامة الدكلة لمحدكد.

 المبحث األكؿ: قكادح إقامة الدكلة لمحدكد.

 المبحث الثاني: القكادح المتكىمة مف إقامة الدكلة لمحدكد.

 .لمحدكد الدكلة إقامة مف المانعة القكادح ضكابط: الثالث المبحث

 تاسعان: الجيكد السابقة:

 آراء حسب ،الكتب بطكف في متفرقة فقيية مكاضيع ضمف ءتجا البحث ىذا مادة إف
أجد مف الرسائؿ التي تـ البحث فييا رسالة تتضمف  كلكنني لـ المختمفة، المذاىب فقياء

منيا:  ،كلكف قد تـ البحث في مسألة الحدكد تحت عناكيف مختمفة المكضكع الذم أنا بصدده،
عداد: أحمد عمر حمد، فمسفة العقكبة في أحكاـ الحدكد كحكمتيا في الشريعة اإلسالمية إ

 ـ عبد الحميد كغيره.الشريعة اإلسالمية إعداد عبد المجيد قاس



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصؿ التمييدم
 الضكابط العامة إلقامة الحدكد كمقاصدىا 
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 المبحث األكؿ
 إقامة الحدكدضكابط 

 :تكطئة
 كاعية، معالجة عكلج إذا نوأل لمغاية؛ ـمي المبحث ىذا حكلو يدكر الذم المكضكع إف

 المكجية كالعالمية المحميةالشبيات  غيكـ كؿ كتبديد بإزاحة كفيالن  ذلؾ سيككف سميمان، فيمان  كفيـ
 تحت نعيش أصبحنا أننا إليو الباعث تمخيص يمكف المكضكع كىذا ،أعدائو مف كأىمو لإلسالـ
 عنيا، كالدفاع تبنييا فع فضالن  القضايا، مف عدد في الحر بالتفكير يسمح ال فكرم، تحجر
  .(1) "الحدكد تطبيؽ" قضية كمنيا

 الكثيركف ألح ما لكثرة ؛"الشريعة تطبيؽ" مفيكـ تختزؿكادت  الشرعية الحدكد عقكباتف  
، فيـ يفيمكف أف تطبيؽ الشريعة متمثؿ بتطبيؽ الحدكد ،إقامتيا عمىكمعارضيف  مؤيديف مف

سالميتيا  كيحكمكف عمى بالقدر الذم تطبؽ فيو حدكد الشريعة، فيجعمكف مف ىكية الدكلة كا 
التطبيؽ معياران لمحكـ عمييا، كبيذا فيـ يضممكف تمؾ البراعـ التي تتفتح لفيـ دينيا فيمان 

 كالصحيح لممفيـكدـ الفيـ العميؽ ، كعكما ىذا إال مف التصكر القاصر لمشريعةصحيحان، 
  .يالتطبيق كالشامؿ الحقيقي

حاجة ألف تكحد الجيكد كتتكاثؼ لتقكيـ ىذه المفاىيـ التشريعية التي فنحف بأمس ال ،لذا
تـ المساس بيا، كمحاربة المسمميف مف خالليا، كقد يرجع ىذا ألىداؼ سياسية أك عقدية أك 

عف قضاياىا  غيرىا، كميما كانت ىذه األىداؼ فإنيا مف الكسائؿ المضممة إلشغاؿ األمة
قحاميا في  ف بيا، باإلضافة إلى أعداؤىا كالمتربصك ة لف يجني ثمارىا إال فتف جانبيالجكىرية، كا 

 الميمة.ك أنو يخالؼ المنيج اإلسالمي الذم يركز عمى الجكىر كالمبادئ األساسية 

جميع  ميا مييمنة عمىقاـ، بؿ جعٍ إف التطبيؽ الحقيقي لمشريعة ليس فقط في حدكد تي 
 الحياة كبناء ،التنمكيةك  األخالقية كالتعبديةكاالقتصادية ك سية كاالجتماعية لسياامناحي الحياة، 

كىذه  ،المشرؽ كالحضارم الذم يبيف كجييا ،الكارؼ ياكظم الشريعة حكـ تحت شامالن  بناء
جكىر الشريعة كمقصدىا، قد ضبطيا المشرع بقيكد  أنيا تي تعتقد بعض الجماعاتال ،الحدكد

 كضكح الكاضحة البينات قامةإ بعد إالكشركط ضيقة كمحصكرة، تكاد ال تنطبؽ عمى أحد 
 .اثناف عمييا يختمؼ ال التي الشمس،

                                                           

 (.126( الريسكني، الفكر اإلسالمي كقضايانا السياسية )ص(1
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كضع القيكد كالشركط كالضكابط مف الكسائؿ التي تحمي التشريع مف عبث العمؿ عمى ك 
 ، كجيؿ الجاىميف، كىكل المغرضيف، كتشدد المدعيف.العابثيف

 قسميف: عف الضكابط العامة إلقامة الحدكد، كقد قسمتيا إلى الباحثة تحدثلذا ست

 :ضكابط عامةأكلن: 
ؽ مقصد الشارع مف تسير مف خالليا لتحق ،لمدكلة (1) ضكابطالعمؿ عمى كضع  إف

كيتفؽ مع  ،كالركح المقاصدية لمتشريعمنيج منطقي كعقمي تقتضيو الحكمة إقامة الحدكد، 
المتفحص ك  .المشرع قبؿ مف الحدكد لتطبيؽ المخكلة الجيةىي  الدكلة ذلؾ ألف ؛الطباع السميمة

بد أف يككف ذلؾ  بؿ ال ؛الحدكد ال يمكف لمدكلة أف تقيميا بمجرد كقكعيا بنظرة ثاقبة يدرؾ بأف
ال منع تطبيؽ الحكـ ،كفؽ شركط كضكابط إف كجدت رتبت الحكـ عمييا كأقامت الحدكد  ،كا 

 منيا:
  :كافة مناحي الحياةتطبيؽ الشريعة في  .1

مف الكاجبات التي يتحتـ عمى الدكلة القياـ إقامة الدكلة لمحدكد ما ىي إال جزء بسيط 
فالشريعة كاجبة التطبيؽ بدءان  ،أكالن  بيا، كلتطبيقيا يتكجب عمى الدكلة أف تطبؽ الشريعة بأكمميا

ًْ : كتعالى كحتى آخر مسمـ عمى ىذه األرض، يقكؿ سبحانو مف النبي  ًْ  فَاْخُس ُٓ ا ةَيَِْ ٍَ  ةِ
َُْزَل 

َ
ُ  أ  . (2)اّللَّ

خمؽ األرض طبقات كأقاـ  سنة اهلل مضت في ككنوك تقاـ الشريعة،  فقط دميس بالحدك ف 
: كتعالى ، كخمؽ السماكات بعضيا فكؽ بعض طبقات، قاؿ سبحانوراسيات شامخات فييا جباالن 

 ًْ َ ل
َ
ُ  َخيَقَ  َنيَْف  حََرْوا أ اَواٍت  َشتْعَ  اّللَّ ٍَ ِؼتَاكًا َش

الناس  كخمؽ، (4)، أم بعضيا فكؽ بعض(3)
َٔ : كتعالى فقاؿ سبحانو ،في العمـ كالديف كالخمؽ كالرزؽ بعض درجات بعضيـ فكؽ ُْ ي َو ِ  اَّلَّ

 ًْ رِْض  َخََلئَِف  َجَػيَُس
َ
ًْ  َوَرَذعَ  اْْل َق  َبْػَغُس ْٔ َدرََجاٍت  َبْػٍظ  فَ

أم فاكت بينكـ في  ،(5)

                                                           

الضابط: "أمر كمي ينطبؽ عمى جزئياتو لتعرؼ أحكاميا منو". الحمكم، غمز عيكف البصائر في شرح  (1)
 (.2/5األشباه كالنظائر )ج

 [.47( ]المائدة: (2
 [.15]نكح:  (3)
 (.18/304كاـ القرآف )جالقرطبي، الجامع ألح (4)
 [.165]األنعاـ:  (5)
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يمان ،طبقات سبحانو جعؿ شريعتو فكذلؾ ،(1)األرزاؽ كاألخالؽ ـ جعؿ ث ،ان فجعؿ أساسيا عقيدة كا 
 كالحدكدثـ جعؿ المعامالت  ،ثـ جعؿ الشعائر كالنسؾ طابقان ثانيان  ،مؽ كالسمكؾ طابقان أكؿالخي 

ألف بناء الطابؽ األكؿ أك  اإلسالـ إال بإقامة ىذه الطكابؽ؛ كال يقكـ بناء ،طابقان ثالثان  بفركعيا
 .(2)الثاني بدكف كجكد األساس بناء محككـ عميو باالنييار كالفشؿ

ا يفضي تطبيؽ الشريعة بجممتيفإف لذلؾ  ليـ اإلسالـ كأحكامو كؿ ال يتجزأ؛أف تعافنجد ب
المبادئ، ز األخالؽ كالقيـ ك يعز عمى الفرد كالمجتمع، كيساعد عمى ت إلى آثار كانعكاسات

اإلجحاؼ  مف سيككف كافة، كعميو جكانب الحياة ؽ مسؤكلية الدكلة فييحقكتالجريمة،  ةحاربكم
 سعتيا كشمكليا لمناحيكالتغافؿ عف  ،ىك الحدكد عمى جانب محدد كاممةالشريعة المتحصر 

 .(3) المجتمعالحياة كميا؛ حياة الفرد كحياة 

شريعة بأكمميا ؽ اليتطبتسعى إلى إقامة الحدكد أف ة قبؿ أف تسعى إلى عمى الدكلك 
رساء جميع قكاعدىا ال يعد كافيان ف عمى أفكار كقيـ كمبادئ المجتمع، لما لذلؾ مف ارتدادات ،كا 
 اإلسالمية كترؾ البعض اآلخر، ككذلؾ ما نراه فيفي المحاكـ  التشريعية األخذ ببعض القكانيف

 .(4) كقيـ غير إسالميةر أجيزة التربية كالتعميـ كالثقافة كاإلعالـ تكجييا أفكا

بد أف تككف كاضحة كمحددة، بحيث تفيـ في  فيذه المعاني الخاصة لمبدأ الشريعة ال
 .(5) يمكننا الحديث عف تطبيؽ حدكد اهللكعمى ىذا األساس ، ؽ الصحيح لياالسيا

 التدرج في التطبيؽ: .2

 في كالمضي الشيء مضي عمى يدؿ كاحد أصؿ كالجيـ كالراء الداؿ" رج في المغة:دالت
 .(6)"لسبيمو مضى إذا الشيء، درج قكليـ ذلؾ مف .الشيء

 .(7)"قميال قميالن  أخذتو جتوكاستدر  فتدرج تدريجان  األمر إلى كدرجتو درجك "
 

                                                           

 (. 3/384( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(1
 (.28( خريشة، مجمة اإلصالح )ص (2

 (.22البميدم، الشريعة اإلسالمية كفقو التطبيؽ )ص  (3)
 (.247القرضاكم، مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية )ص  (4)
 (.98ايانا السياسية )ص( الريسكني، الفكر اإلسالمي كقض(5

 (.2/275الرازم، معجـ مقاييس المغة )ج (6)
 (.1/191( الحمكم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )ج(7
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 التدرج اصطالحان: 

 التقدـ: " بأنو كما عرفو العمماء التعريؼ المغكم لمتدرج يمكف تعريفو اصطالحان مف 
ٍفؽى  منو طمب ما غاية إلى بو لمبمكغ فشيئنا شيئنا بالمدعك  .(1)" مخصكصة مشركعة طرؽ كى

كبدء تطبيؽ أحكاـ  ،إلى العيد المكي قد يفيـ عند إطالؽ لفظ التدرج مف غير تفصيؿ الرجكعك 
؛ ألف الديف تـ كالتكميؼ بو اكتمؿ الذم نزلت بو، كىذا خطأ في الفيـ؛الشريعة بترتيبيا الزمني 

تنزيؿ أحكاـ  كالمكانع عند  كالضكابط مراعاة الشركط إف مقصكدم في الحديث عف التدرجلذا ف
مَ اْلَ  ، قاؿ سبحانو كتعالى: (2) الشريعة عمى الكاقع يُْج  ْٔ ٍَ ْك

َ
ًْ  أ ًْ  ىَُس ُج  ِديَُِس ٍْ ٍَ ْت

َ
 َوأ

 ًْ ِت  َغيَيُْس ٍَ ًُ  َورَِعيُج  ُِْػ  . (3)ِديًِا اْْلِْشََلمَ  ىَُس

كما  يمكف تعريفو في التطبيؽالتدرج ك  ،يمكف القكؿ بأنو تدرج في التطبيؽ آخر معنىبك 
تمع بسبب عدـ صالحية المرحمية في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية عمى المج": عرفو العمماء

المجتمع آنيان لمتطبيؽ الكامؿ، مع النية الجادة كالسعي الدؤكب ليذا التطبيؽ الكامؿ متى أتيح 
 .(4)"المجاؿ كسنحت الفرصة

في كلكف عند التخصيص فيقيد بو التدرج  ،فالتدرج عند اإلطالؽ يراد بو التدرج في التشريع
 التطبيؽ.

سنجد  ،كنسعى لتطبيؽ الحدكد دكف األخذ بالضكابط ،غاالةفحينما نتبع دعاة التشدد كالم  
شركط تطبيؽ النص، كىذا سيحدث بيف الكاقع الذم نعيشو ك  ان عظيم ان كشرخ بأف ىناؾ فجكة كبيرة

كاف يطبؽ أحكاـ الشريعة كعمى كجو الخصكص أحكاـ  حينما  عمر الفاركؽ ما فطنو 
 الحدكد.

أك أم حد مقدر  ،أك الزنا كجدنا بأف حد السرقة ،في التطبيؽ العممي بحثنا لك ،فمثالن  
لذلؾ سنرل  عدـ كجكده في خطاب المشرع؛ لكف عدـ تطبيقو ال يعنيك  ،غير مطبؽ في الشرع

 العممي التطبيؽ عممية تأتي حينمابأنو  _مف خالؿ الضكابط التي تميد الطريؽ لمسألة التدرج_
طبيؽ النص، كسنرل في لحظة معينة، شركط تك  تككف ىناؾ فجكة بيف التطبيؽ مف الممكف أف

                                                           

 (.1/17( المطمؽ، التدرج في دعكة النبي )ج(1
 (.47( البميدم، الشريعة اإلسالمية كفقو التطبيؽ )ص (2
 [.3( ]المائدة: (3

 (.47ص عكة النبي )البميدم، التدرج في د (4)
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 أف كاالقتصادية، كالدينية كالسياسية العقمية قكتو يسترجع  كىك ،لممسمـ بأنو كاف مف األجدر
 .(1)يميد الطريؽ أماـ تطبيؽ األحكاـ الكمية لمشريعة، حتى يستطيع الكصكؿ إلى ىدفو

أما معنى  ،لشريعةا تطبيؽ بداية في يككف إنما الشرعية الحدكد تطبيؽ في التدرجك  
 .(2) التطبيؽ لبدء كالظركؼ األسباب استكماؿ يكفالتطبيؽ المراد أف نخمص إليو 

 .بما يشكؿ حصانة لمفرد كالمجتمع الجريمة كمنافذ الفساد أبكاب سد .3

كىك  ،المساىمة البناءة في ىذا المضمار التي تسعى لتطبيؽ حكـ اهلل الدكلة يجب عمى
بالعمؿ الجاد  كذلؾ بان في كصكؿ الجريمة إلى المجتمع؛ككف سبإغالؽ جميع المنافذ التي ت

 ،كتييئة أجكاء الفضيمة ،كالدؤكب في غمؽ أبكاب الفساد كمنافذ الجريمة كالفتف كالمنكرات
ٔا  تعالى: سبحانو ك لنستطيع المناداة بإقامة الحدكد، يقكؿ  كَاُم

َ
رِْض أ

َ
ًْ ِِف اْْل ُْ َِّا هَّ ٌَ ََ إِْن  ي ِ اَّلَّ

ََلةَ  ِ ََعكِتَثُ  الطَّ َِْهِر َوّلِلَّ ٍُ ْ َِ ال ْٔا َغ َٓ ْػُروِف َوَج ٍَ ْ َمُروا ةِال
َ
ََكةَ َوأ ُٔا الزَّ اْلمٔر َوآحَ

 (3). 

بعقكبة رجمو  د حكمت الشريعة عمى الزاني الثيبفق _مثالن _فإذا كقعت جريمة الزنا 
 قاؿ ،بعقكبة الجمدكالزاني غير المحصف  ،(4) كافران  أك مسممان  امرأة، أك كاف رجالن  ،حتى المكت

اِجيَثُ   تعالى:ك  سبحانو اِن  الزَّ وا َوالزَّ ا َواِخدٍ  ُكَّ  فَاْجِِلُ ٍَ ُٓ ِْ ائَثَ  ٌِ ةٍ  ٌِ َجِْلَ
 (5). 

أف تنفذ أمر اهلل بإقامة ىذا الحد عمى  ،بمنطؽ العدؿ اإلسالمي ،ال يجكز لمدكلة كلكف 
حمييـ مف الكقكع في مثؿ ىذه ككفرت ليـ ما ي ،إال إف قامت بكاجباتيا مف كفايتيـ ،الجناة

متكقؼ  ،كصالح أحكاليا ،بأف قكاـ ىذه األمة _رحمو اهلل_كقد قاؿ ابف تيمية   الجرائـ العظيمة،
كبيذا  ،كالنيي عف المنكرات ر،عمى طاعة اهلل كرسكلو، كال يتحصؿ ذلؾ إال بالدعكة إلى الخي

ًْ : تعالىك  سبحانو قاؿ ،(6)تحصؿ ليذه األمة أف تككف خير أمة عرفتيا البسيطة ثٍ  َخْيَ  ُنِْخُ ٌَّ  أُ
ْخرَِجْج 

ُ
ُمُرونَ  لِيَِّاِس  أ

ْ
ْػُروِف  حَأ ٍَ ْ ْٔنَ  ةِال َٓ َِ  َوَتِْ َِْهرِ  َغ ٍُ ْ ُِٔنَ  ال ٌِ ِ  َوحُْؤ ةِاّللَّ

، كعميو فإف  (7)
 تيسير طريؽ الزكاج الحالؿ لمف أراده مف خالؿ: عمى الدكلة

                                                           

 (.2/103( النجار، في فقو التديف فيمان كتنزيالن )ج(1
 (.1/283( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(2
 [.41( ]الحج: (3
 (.963/ 1( التكيجرم، مختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنة )ج(4
 [.2( ]النكر: (5

 (.58/ 1ة )جابف تيمية، السياسة الشرعي (6)
 [.110]آؿ عمراف:  (7)
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  كتييئة بتكفير فرص عمؿ ليـ ،تيـ إليوحاجالشباب غير القادريف عمى الزكاج مع إعانة ،
عانتيـ في تحمؿ نفقات العرس، كالسعي إلى تخفيؼ  المسكف لمعاجزيف عف تكفيره، كا 

د في صعكبتيا في كجو المقبميف اإلكراه االجتماعي الذم يضخـ مف تكاليؼ الزكاج كيزي
 .(1) عميو

  مكر التي تككف سببان في كاأل ،المثيرات خالؿ منع مف كذلؾ ،المجتمع تطييرالمساىمة في
 ،التي ال ترقب في المؤمنيف إالن كال ذمة الفاجرة كالتمثيميات كالتبرج اإلغراء كالتيتؾ،

 .(2) كغيرىا ،بالرقابة عمييا المكشكؼ كاألدب الخميعة، كاألغاني ،الداعرة كالقصص

 محميا يف كالزانية الزاني عقكبة بعد ذلؾ جعؿالسابقة ت فكؿ كسائؿ الحماية كالكقاية
 .تمامان  الشرع أراده الذم

 باب ألؼ لمحراـ فتحكيي  الحالؿ طريؽ سديي ف ،تقصر الدكلة في أداء كاجباتيا حينما أما
الفاحشة، لما يتكفر فيو مف كسائؿ ارتكاب يجعمو أجرأ عمى  مجتمع في الفرد نشأكيً  كباب،

 كما جريمتو، عمى أصابتو التي العقكبة بعدالة الفرد يشعر ، ىنا قد الالفساد، كالفتف كالمنكرات
كلكف  ،كذلؾ ليس لعدـ عدالتيا أك قدرتيا عمى ردعو ،الفكاحش اقتراؼ عف لردعو تكفي ال أنيا

 .(3) عدـ كصكؿ حقو لو جرأه عمى ارتكاب المحظكرات

لدكلة بؿ حرم بنا أف نكجو ا !!كفي ظؿ ىذه الثغرات كيؼ لنا أف ننادم بتطبيؽ حد الزنا 
 نفسو لمقياـ بيذه الجريمة. غرتوتجاه مف أاتيا أكالن لمقياـ بمسؤكلي

فال ننادم بقطع يد السارؽ كنيمؿ أمر  ،في حد السرقة _أيضان _ كما يقاؿ في حد الزنا يقاؿ 
قامة الزكاة، بإيتاءاهلل   .الناس بيف كالتظالـ البطالة كمقاكمة االجتماعي، التكافؿ كا 

قد أمرت  فقط بأف آية كاحدة لكجدنا ،التنزيؿمحكـ  ،عدؿ اإلليي في كتابوفمك نظرنا لم 
اِرُق   تعالى:ك  سبحانو قاؿ ،السارؽ عمى الحد بإقامة اِركَثُ  َوالصَّ ٔا َوالصَّ ا فَاْرَؽُػ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
 َجَزاءً  أ

ا ٍَ ََ  ََُساًَل  َنَصتَا ةِ ٌِ  ِ ُ  اّللَّ ًٌ  َغِزيزٌ  َواّللَّ َخِهي
 (4). 

                                                           

 (.247( القرضاكم، مدخؿ لدراسة الشريعة )ص(1
 .247صالمرجع السابؽ، ( (2
 .247صالمرجع نفسو، ( (3
 [.38( ]المائدة: (4
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فقد كردت كممة الزكاة في القرآف  ؛الزكاة بإيتاء تأمر جاءتالتي  اآليات عشرات كلكف
ا تعالى:ك  سبحانو قاؿ ،(1)اثنتيف كثالثيف مرةنحك الكريـ  ٌَ ًْ  َو َْ  آحَيْخُ َّ  حُِريُدونَ  َزََكةٍ  ٌِ ِ  وَْج  اّللَّ

وََلَِم 
ُ
ًُ  فَأ ْغِػُفٔنَ  ُْ ٍُ ْ ال

 (2). 

ُِْفُلٔاتعالى: سبحانو ك قاؿ  ،اهلل سبيؿ في كاإلنفاؽ 
َ
ِ  َشِبيوِ  ِِف  َوأ  حُيُْلٔا َوََل  اّللَّ

 ًْ يِْديُس
َ
يَُهثِ  إَِل  ةِأ ْٓ ْخِصُِٔا اتلَّ

َ
َ  إِنَّ  َوأ ْدِصنِيَ  ُُيِب   اّللَّ ٍُ ْ   . (3)ال

 كالظمـ كالميسر كالربا كالتطفيؼ كالشح الكنز مف كتحذر المساكيف، إطعاـ عمى كتحض
ََ  يأيٓاتعالى:  سبحانو قاؿ ؛أنكاعو بكؿ ي ِ ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ََ  ًياَنثِ  إِنَّ  آ ْختَارِ  ٌِ

َ
تَانِ  اْْل ْْ ُكئُنَ  َوالر 

ْ
 َلَأ

َٔاَل  ْم
َ
ونَ  ةِاْْلَاِؼوِ  انلَّاِس  أ َْ  َويَُطد  ِ  َشِبيوِ  َخ ََ  اّللَّ ي ِ َب  يَْسِِنُونَ  َواَّلَّ َْ ثَ  اَّلَّ  َوََل  َواىِْفغَّ

ا َٓ ِ  َشِبيوِ  ِِف  ُحِِْفُلَٔج ًْ  اّللَّ ُْ ْ ًٍ  ةَِػَذاٍب  فَبَِّشر ِل
َ
أ

(4). 

 ىذهك  .محركـ أك محتاج الحؽ المسمـ المجتمع في يسرؽ ال بحيث كالتكافؿ العدؿ كتقيـ 
 ىذا تحقؽ إذا الحدكد بإقامة الحكـ خالليا مف نستطيع التي ،المسمـ المجتمع مقكمات كميا

 .(5) تحقيقول مقكماتيا الدكلة كسخرت الضابط

 كجيؿ بطالةك  فقر مف المجتمع منيا يعاني التي المشكالت تحمؿ المسؤكلية نحك كافة .4
سكاف كمرض غالء كا   ، كمحاسبة لممتجاكزيف:كا 

، فيي المسؤكلة بالدرجة أفراد مجتمعيا تجاهكافة المسؤكلية  تتحمؿ أف الدكلة عمى إف
 كافة، االحتياجات األساسية كالضركرية ريمة ألبنائيا، كعمييا تأميفاألكلى عف تكفير الحياة الك

 فعمييا:كبالتالي التي ال يقكـ صالح أم مجتمع إال بيا، 

 ككسائؿ  ،كتييئة سبؿ الكسب المشركعمف مأكؿ كممبس كمسكف،  تحقيؽ الحاجات األساسية
 ،الرفاه االقتصادمبما يحقؽ لمرعية  ،العمؿ الشريؼ مف خالؿ استثمار خيرات البالد

 .(6) الكريـكالعيش 

                                                           

 (.1/14القحطاني، منزلة الزكاة في اإلسالـ )ج؛ ك (19/11657اكم، تفسير الشعراكم )جالشعر  (1)
(2)  :  [.39]الرـك
 [.195: ]البقرة (3)
 [.34]التكبة:  (4)
 (.247القرضاكم، مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية )ص؛ ك (8/475الفقو اإلسالمي كأدلتو )ج الزحيمي، (5)
 (.495/ 8الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو )ج (6)
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 الماؿ ما حتى كلك اقتضى األمر إقراضيـ مف بيت  ،تييئة سبؿ العمؿ لمقادريف عميو
 .(1) كاالكتساببو العمؿ  ستطيعكفي

  عطاؤ إقامة العدؿ بيف أبنائيا كذلؾ بنصب القضاة ليحكمكا ، (2) ليـىـ حقكقيـ المشركعة كا 
ال يستطيع  ، كال مظمكـه ال يخاؼ جزاءن  حتى ال يككف ىناؾ معتدو  ،بيف الناس بشريعة اهلل

 كفمو الشارع لو. إلى حؽو  كصكالن 

 أعمى المستكيات بما إلى  كاالرتقاء بيا ،س بتكفير المدارس كالجامعاتنشر العمـ بيف النا
 كيساير التكنكلكجيا الحديثة التي بات االستغناء عنيا أمران  ،يكاكب متطمبات العصر

، كعمييا تفقيييـ بأمكر دينيـ، كالتعرؼ عمى حكائجيـ كما ينكبيـ مف أمكر يالن مستح
 .كمعالجتيا

 جتمع حتى يستطيع كؿ فرد أف ينصرؼ إلى سبيؿ عيشو آمنان تكفير األمف لكؿ أفراد الم 
 .(3) كمالوعمى نفسو كأىمو 

ىك المنيج  ،ياتتحمم المنيج مف جممة المسؤكليات التي يجب عمى الدكلة أف إف ىذا
 مف كاجبات قبؿ تطبيؽ الحدكد.الصحابة كساركا عميو مطبقيف ما عمييـ الذم فقيو 

 حيث:   العزيزبف عبد  عمرالخميفة الخامس  كنمكذج ذلؾ

  العراة كالمحتاجيف، ككفؿ اليتامى كاف رحيمان بالفقراء كالمساكيف، فأشبع الجائعيف ككسى
 .إلييا يده كيبسط يأخذىا، فقيران  يجدكف فال ،أمكاليـ بزكاة يخرجكف األغنياء كاف ،كالمعكزيف

 كالقناعة بالكرامة شعكران  كمألىـ بؿ ؛فحسب حاجاتيـ الناس يكؼ لـ (اهلل رحمو) فعدلو 
 .كالرضا

 رفعكعمؿ عمى  السبيؿ، كأبناء المسافركف إلييا يأتي ،الضيافة دكر جميع البالد أنشأ في 
 الضعيفة. األجكر مستكل

 الناس أيدم مف ينتظركا أف دكف كرسالتيـ لعمميـ ليتفرغكا ،كالفقياء العمماء حاجات كؿ كفؿ 
 .أجران 

                                                           

 (.262/ 1زيداف، أصكؿ الدعكة )ج (1)
عمر بف الخطاب كسياستو اإلدارية رضي اهلل  عبد السالـ، دراسة نقدية في المركيات الكاردة في شخصية (2)

 (.663/ 2عنو )ج
 (.186/ 1( الصالبي، الدكلة األمكية عكامؿ االزدىار كتداعيات االنييار )ج(3
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 أك مريض كلكؿ الدكلة، حساب عمى أمكره لو يقضيك  ،كيعينو يقكده بقائد أعمى لكؿ أمر 
 الدكلة. حساب عمى بخادـ مريضيف

 ككفؿ المسمميف أسرل كافتدل دينيـ، عنيـ فقضى ،الغارميف جميع بإحصاء كالتو أمر 
 .(1)اليتامى

 ،يجب عمى الدكلة أف تقكـ بو كتحققو ة التياإلسالمي ةلاىك الكاجب بمنطؽ العد ىذاك 
حكـ اهلل في ل اهلل فيو، كىذا ال يعني تبديالن  طبؽ شرعا أف تك اعتدل فعمييبعدىا مف تجاكز أك 

نما ىذا ىك الفيـ الصحيح لما أراده اهلل في تطبيؽ الحدكد ،الحدكد  كاضحان كجميان  يبرز ىذاك  ،كا 
يقـ الحدكد عمى مف مـ ف ؛كالذم يعرؼ بعاـ الرمادة ،في الفقو العمرم، كما فعمو عاـ المجاعة

 كأصدر حكميف في غاية األىمية: بؿ ،سرقكا

إبؿ كغنـ كبقر( حتى يزكؿ القحط، كينزؿ  )مف تأخير جباية زكاة الماشيةعمؿ عمى  األكؿ:
 كرحمتو لمراد اهلل كرقتو فيموالمطر كيتكافر المرعى، ككاف ىذا مف حكمتو كدقة 

نما أخر جبايتيا حتى ال يرىؽ أرباب الماؿ  .(2) بالرعية، فيك لـ يسقط الزكاة، كا 

 غمماف أف _رضي اهلل عنو_ عمر عف ركم قدك لـ يقطع يد سارؽ سرؽ في ىذا العاـ،  الثاني:
أىمىا ": لحاطب قاؿ ثـ بقطعيـ، عمر فأمر لممزني، ناقة انتحركا بمتعة أبي بف حاطب

ـٍ كىالمًَّو لىٍكالى  تَّى لى  أىنِّي أىظيفُّ أىنَّكي تيًجيعيكنىييـٍ ، حى ـى المَّوي تىٍستىٍعًمميكنىييـٍ ، كى رَّ ـٍ يىًجدي مىا حى دىىي ٍك أىفَّ أىحى
يغىرِّمىنَّؾى غىرىامىةي تيكًجعيؾى  ـٍ ألى ٍكتييي لىًكٍف كىالمَّوي ًإٍذ تىرى ىكىمىوي ، لىقىطىٍعتي أىٍيًديىييـٍ ، كى مىٍيًو ألى  فدرأ. (3)"عى

 .(4) يجيعيـ ظنو لما القطع عنيـ

 كال كالمضطركف المحاكيج فيو يكثر اعةالمج كعاـ:" (رحمو اهلل) كفي ىذا يقكؿ بف القيـ
 يجب ال بمف الحد عميو يجب مف فاشتبو غيره مف حاجة لغير كالسارؽ منيـ المستغنى يتميز
 .(5)" قطع السرقة عف مستغف كىك بولو  حاجة ال السارؽ أف باف إذا نعـ فدرئ عميو

 

                                                           

 (.743/ 1( عكيضة، فصؿ الخطاب في الزىد كالرقائؽ كاآلداب )ج(1
 (.133يقيا )ص( القرضاكم، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسالمية كالشبيات التي تثار حكؿ تطب(2
 [.18977: رقـ المصنؼ10/238( ]المصنؼ: مصنؼ عبد الرازؽ، المقطة/سرقة العبد،(3

 (.136/ 9ابف قدامة، المغني )ج (4)
 (.12/ 3( ابف القيـ، إعالـ المكقعيف عف رب العالميف )ج(5
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نما ىك  ،بعد (سبحانو كتعالى)الذم أكجبو لـ يسقط الحد    فعمر لـ يجب مف كا 
 .(1) درأهلكجكد الشبية التي أكجبت  األصؿ كذلؾ

كىك النظاـ الكحيد الذم أخذ مكضكع الجريمة كالعقاب مف  ،حكيـ ينظاـ كاقع اإلسالـك 
 المرض.أسباب  جميع جكانبو، فيسعى إلى مكافحة

نا مرض سببو اإلثارة كالتبرج كالز  ،السرقة مرض سببو الجكع كالفقر ،عمى سبيؿ المثاؿك 
كىكذا في بقية  ،غياب الرقابة كاألمف في المجتمع االحرابة مرض سببيك  ،كضعؼ اإليماف

نما ،بالعقكبة يبدأ الكىنا نجد بأف اإلسالـ  الحدكد،  مف كذلؾ ،أكالن  الجريمة مف بالكقاية يبدأ كا 
كعمى الدكلة  بحقكقو، المطالبة قبؿ كاجبات مف عميو ما نحك كمسؤكليتو دكره كؿ إعطاء خالؿ

يأتي دكرىا الريادم في االلتزاـ بما  مكافحة الجكع كالفقر حتى ال يضطر جائع إلى السرقة كىنا
 .(2)األمراض ىذه عمييا مف مسؤكليات لمقضاء عمى

فك  ،بما كمؼ الدكلة مف كاجبات لمسرقة المعقكلة الدكافع اإلسالـ يمنع كبذلؾ  بعد كقعت ا 
مى الكجو المشركط مف قبؿ المشرع، كعدـ كجكد بد مف التحقؽ مف أنيا ثابتة ع ال فإنو ذلؾ؛

 الشبيات الدارئة ليا.

 ىما، تيمؿ أمريف ميميفك  ،كاقعيا المعاصر طبيؽ الدكلة لمحدكد دكف أف تستكعبتك 
 ،كذلؾ األحداث التي حدثت لممسمميف كالمتغيرات التي طرأت عمى حياتيـك  ،الزماف كالمكاف

ىماليا لكاجباتيا كخير برىاف  ،في محاكلتيا لتطبيؽ الشريعة بة فاشمةتجر  ، سيكدم بيا إلىكا 
، (3)ـ1983كقع بيا الرئيس السكداني جعفر النميرم في عاـ  التجربة السكدانية التي ىذا عمى

كلكف كاف ىذا في  ،كقاـ بقطع يد السارؽ كجمد الزاني كأقاـ الحدكد ،فقد نادل بتطبيؽ الشريعة
 ،فقاـ بالحؽ قبؿ أف يؤدم الكاجب ،في حقيـ قصيره ظؿ عدـ قيامو بمسؤكلياتو أماـ شعبو كت

لذا عمى الداعيف إلى  ؛ليس في محمو الذم أراده الشارع عؿ قضية تطبيؽ الحدكد أمران مما ج
 تطبيؽ الحدكد االنتباه إلى نقطتيف:

قامة ،عقائد الناس تقكيـ فإفعد إقامة الحدكد مف الشريعة، و كما تأن األكلى:   العدالة كالمساكاة كا 
 مف ليـ كافة الالزمة االحتياجات تكفيرك  ،يـ في ديارىـكتأمينكتكفير احتياجاتيـ  بينيـ،
التي يجب عمى  الشريعة أكلكيات مف األعباء مف كغيرىا كصحة كتعميـ كعمؿ مسكف

                                                           

 (.133القرضاكم، كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسالمية كالشبيات التي تثار حكؿ تطبيقيا )ص (1)
 (.171( زىد كاليكبي، تحكيـ الشريعة كمعكقات التطبيؽ دراسة قرآنية )ص(2
 (.336/ 10الدرر السنية )ج-( السقاؼ، المكسكعة التاريخية(3
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، كىذا ما غفؿ عف تطبيقو النميرم الدكلة تحقيقيا قبؿ أف تطبؽ الحدكد عمى مرتكبييا
 .(1) فأدل إلى فشمو في ذلؾ

استغالؿ عكاطؼ المسمميف،  ريعةككف الغاية مف تطبيؽ أجزاء مف الشاالنتباه إلى أال ت الثانية:
التيرب  كأال يككف القصد ،كتأجيج مشاعرىـ مف أجؿ المصمحة العميا، كمصمحة الحكاـ

فيستغؿ اإلسالـ كمشاعر المسمميف بالمناداة  ،مف االنييار العاـ الذم ييدد نظاـ الحكـ
 .(2) غيرهكالذم فعمو النميرم كما يفعمو  ،الحدكد بتطبيؽ

أداء ما عمى الدكلة مف كاجبات يشكؿ حصانة ألفرادىا مف الكقكع في كنخمص بأف 
ف كقعكا بي ،جرائـ الحدكد  قكبة في محميا الذم أراده الشارع.كانت الع ا بعد ذلؾكا 

 الشريعة طبيؽت حكؿ تثار التي تحصيف المجتمع مف األفكار اليدامة أك الشبيات .5
 .عمييا كالرد اإلسالمية

العديد مف الشبيات التي تسعى إلى  ،بيف الحيف كاآلخر ،حكلو تيثار الحنيؼ الديف ىذا
ظياره كنصرهمنو، كلكتنفير الناس   عمى لـز لذا ( كلك بعد حيف؛سبحانو) ف اهلل تكعد بحفظو، كا 

 كاضحان  دكرىا يككف أف ،دينو مايةكح أرضو عمى اهلل شريعة بتطبيؽ المكمفة اإلسالمية الدكلة
 يثير مثؿ ىذه  فمف الحدكد، مكضكع في كخصكصان  ،حكلو تثار التي الشبيات دحض في

بقطكعي األرجؿ كاأليادم مف كراء إقامة الحدكد،  ؛يعتقد بأف الدكؿ اإلسالمية مميئةالشبيات 
ـ بالعقكبة المفركضة كيكثر فيو المعاقيف، كىذا االعتقاد غير صحيح، كذلؾ ألنو بمجرد العم

 فيان لعدـ االجتراء عمى ارتكابيا؛عمى مف يرتكب أم جريمة مف الجرائـ المقدرة، كاف ذلؾ كا
في تقدير الجريمة كفرض العقكبة  ،لذلؾ كانت قميمة كمحصكرة جدان، كقد أثبت ىذا النظاـ

لـ المتحضر مف نجاحو الجمي، في حيف أننا نرل بأـ أعيننا ما حصده ىذا العا ،المناسبة ليا
عمؿ ال عالج ليا، كما ىذا إال جراء قصكره الكاضح في فرض النظاـ العقابي مصائب ك 

 .(3)المناسب لمجرائـ المرتكبة، فاستفحمت ىذه الجرائـ كبدؿ أف تقؿ ازدادت قسكة ككحشية

                                                           

 (.556/ 1( عبد الغني، العدالة في أنظمة المجتمع اإلسالمي )ج(1
 .556/ 1جالمرجع السابؽ،  (2)
 . )مكقع إلكتركني(.كالرد عمييالعقكبات في اإلسالـ ( البخارم، شبيات حكؿ ا(3
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كالشريعة عند كضعيا ألحكاـ العقكبة نجدىا ال تحمميـ المسؤكلية كحدىـ كال تحصرىا 
قط، بؿ تجعؿ الدكلة مسؤكلة عف ذلؾ في بعض الحاالت التي يتضح فييا قصكرىا عمييـ ف

 .(1) كعدـ قياميا بسد الذرائع لحماية أبنائيا كتحصينيـ
 مكقعيا الدكلة تأخذ أف ،إقامتيا مف الغاية كتحقيؽ ،الحدكد تطبيؽ عمى المعينة الكسائؿ كمف
 :كمنيا الجانب، ىذا تنمية في يـتس أف يمكف التي الكسائؿ مف جممة خالؿ مف ،ذلؾ في

 :المستجدة القضايا لدراسة فرعية اجتياد لجاف إيجاد .1

 ال التي القضايا مف ليا ظيرت كقد إال ،اليكـ اإلسالمية األمة عمى كقت يمرُّ  ال فإنو
 الدكلةف ،تثار قد التي لمشبيات كدرءان  ،حرج في تقع كلكيال ،فييا الشرعي الحكـ بياف مف بد

 حكـ كتكضح ،المستجدة القضايا تدرس متخصصة اجتياد لجاف إيجاد عمىتعمؿ عمييا أف 
 .(2) فييا الشارع

 :عمييا كالرد الحدكد تطبيؽ قضية حكؿ ُتثار التي الشبيات معرفة .2

كذلؾ بالعمؿ عمى كتابة الكتب بمغات مختمفة، كأيضان العمؿ عمى ترجمة الكتب الدينية 
 المتعمقة بمكضكع النظاـ اإلسالمي.

 :كالدليؿ بالحجة كالفتراءات الشبيات ىذه عمى لمرد اإلسالمي بالفكر المشتغميف دعكة .3

ظيار حكمة الشريعة كقدرتيا عمى مكاكبة كؿ عصر  بالعمؿ عمى شحذ اليمـ، كذلؾ كا 
ككؿ زماف كمكاف، كفي المقابؿ إظيار قصكر القكانيف الكضعية ككقكفيا عاجزة أماـ الجرائـ 

يكمان بعد يكـ، كاتخاذىا إجراءات قانكنية تككف عامالن إلذكاء ركح الجريمة التي يزداد انتشارىا 
 .(3)في المجتمع

 :الكضعية العقكبات كتطبيؽ الحدكد تطبيؽ مف المتحققة النتائج بياف .4

 ، فالنتائج كاضحة كضكح فمف خالؿ إظيار الكاقع المجرب الذم يشيده العالـ اليـك
تحققة مف تطبيؽ الحدكد كانت نافعة، حيث حدت منيا في الشمس في كضح النيار، فالنتائج الم

قكلتو  (رضي اهلل عنو)حيف قاؿ لعمر  ،المسمميف مف كيشيد ليذا إنساف ليس ،المجتمع المسمـ
كحد السرقة لـ ينفذ في التاريخ اإلسالمي النبكم  حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر"،الشييرة:"

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. العقكبات في اإلسالـ كالرد عمييا( البخارم، شبيات حكؿ (1
 (.54/ 47( الذىبي، ندكة القضاء الشرعي )ج(2
 .54/ 47جالمرجع السابؽ، ( (3
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تضح لنا جميان بأنيا عقكبات قصد بيا الردع الذم يمنع إال ست مرات فقط في أربعمائة سنة، لي
نما أصكؿ تشريعية لبناء نظاـ أمة قكم البنياف،  كقكعيا، فالمسألة ليست عكاطؼ دينية تساؽ، كا 
بينما تحققت نتائج التطبيؽ لمقكانيف الكضعية؛ حيث طفحت السجكف بالمجرميف، ككلدت معيا 

لذا كاف نظاـ العقكبة في اإلسالـ القائد  الجرائـ كيقؿ األمف؛رميف، لتزداد مزيدان مف اإلجراـ كالمج
 .(1)ف لمفرد كالمجتمع عمى مر األزمافإلى بر األما

 :كافة الحياة مناحي في الشريعة لتطبيؽ الطاقات أقصى كاستنفار الجاد السعي .5

ف الشريعة نظاـ شامؿ حيث إ ؛تطبيقيا في التدرج خالؿ مفكذلؾ  ،ككما أسمفت
ال يمكف تطبيؽ بعضو كترؾ بعضو اآلخر، كأيضان المحاكلة الجادة بتطبيقيا عمى المتكامؿ 

المجتمعات التي ال تطبؽ فييا الشريعة، لنستطيع بناء المجتمع الذم يسعى بكؿ طاقاتو، كأفراده 
 .(2)نحك التمسؾ بالعقيدة قكالن كعمالن 

 :كالنحراؼ الفساد منابع كتجفيؼ النفكس تييئة .6

مفقكدان في بعض البالد لإلسالـ في كاقعنا اليكـ أصبح ضعيفان أك التطبيؽ الفعمي 
كالظمـ كالخمكؿ كالكسؿ، فكاف ذلؾ عامالن مف  ،لذلؾ انتشرت ألكاف مف النفاؽ اإلسالمية؛

 عبده محمد الشيخ قاؿ فقدالعكامؿ التي أعطت صكرة غير حسنة عف اإلسالـ كالمسمميف، 
 ىنا ككجدت المسمميف أجد كلـ اإلسالـ كجدت: " غربية زيارتو لدكؿ عند قرف قبؿ (اهلل رحمو)

باألسمكب الذم  ،العمؿ عمى نشر الديف اإلسالميبد مف  الف لذا ؛" اإلسالـ أجد كلـ المسمميف
ِْٔغَظِث  يميؽ بيذا الديف العظيـ، قاؿ سبحانو كتعالى:  ٍَ ْ ِث َوال ٍَ اْدُع إَِل َشِبيِو َربرَم ةِاْْلِْه

ًُ اْْلََصَِِث وََجا ْغيَ
َ
َٔ أ ُْ ِّ َو َْ َشِبيِي َْ َعوَّ َخ ٍَ ًُ ةِ ْغيَ

َ
َٔ أ ُْ َُ إِنَّ َربََّم  ْخَص

َ
ًْ ةِاىَِّت ِِهَ أ ُٓ ْ ِدل

 ََ خَِدي ْٓ ٍُ ْ ةِال
 ،كالقرارات السميمة ،، فالعمؿ عمى تقكيـ النفكس كمعالجتيا بالتربية الناضجة(3)

 :قاؿ : أىفَّ النًَّبيَّ شىةى، عىٍف عىائً ك  ،النفكس كتقكميا كسائؿ التي تييئككف كسيمة مف الي
ا تيًطيقيكفى " اًؿ مى ذيكا ًمفى األىٍعمى  .(5)(4)"خي

 
                                                           

 (.1/6)ج( الحفناكم، الشبيات كأثرىا في العقكبة الجنائية في الفقو اإلسالمي مقارنان بالقانكف (1
 (.16/ 13)ج 29-1الشحكد، مكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة  (2)
 [.125( ]النحؿ: (3
نىٍحًكًه، [( (4 ًصيًر كى مىى الحى ميكًس عى  . ]5861: رقـ الحديث 155/ 7البخارم: صحيح البخارم، المِّبىاًس/الجي
 (.81/ 1( الدكيييس، العممانية في ميزاف العقؿ )ج(5
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 ثانيان: ضكابط خاصة:

بد مف تكافر الضكابط الخاصة  بؿ ال ،إقامة الحدكد ال يكفي فييا تحقؽ الضكابط العامة
أراده الشارع  كتطبؽ عمى الكجو الذم ،المتعمقة بالحدكد، حتى يتحقؽ المقصكد مف إقامة الحدكد

 كمف ىذه الضكابط: ،بدكف أم نقصاف أك خمؿ

 :يقيـ الحدكد السمطاف أك نائبو .1

لذلؾ ال ينفذ الحدكد عمى مرتكبيا  راس عمى تنفيذ أحكاـ الشريعة؛فالكالة كاألئمة ىـ ح
كالمقصكد باإلماـ ىنا مف لو اإلمامة العظمى، كال يجكز آلحاد الناس  إال اإلماـ أك نائبو،

ت عمى ديف اهلل كحكمو كشريعتو بإقامة الحدكد بأنفسيـ؛ ألف ىذه الكظيفة قد خكليا االفتيا
 لإلماـ أك نائبو كال يجكز تعدييا.اإلسالـ 
 :السنة كاإلجماع كاألصكؿلذلؾ ب كيستدؿ

 السنة: -أ

ٍيرىةى أىًبي ىي عف ى  ًف النًَّبيِّ  رى :  ، عى ٍميىاا، كىاٍغدي يىا أينىٍيسي ًإلىى اٍمرىأىًة ىىذى "قىاؿى فىٍت فىاٍرجي  .(1)"فىًإًف اٍعتىرى

 .(2)أك نائبو  كبإذنو : ال يجكز ألحد إقامة الحدكد إال بأمر مف اإلماـكجو الدللة

تمثؿ في الكقت الحاضر ، كاألئمة مف بعدىـ، كي الخمفاء الراشديف مف بعدهىذا كاف نيج ك 
 إقامة الحدكد. كظيفة بكزارة الداخمية التي عمييا

 ماع:اإلج -ب

 ركلك ، (3) الحدكد عمى األحرار الجناة إال اإلماـ أجمع العمماء عمى أنو ال ينفذفقد 
كاف رجؿ مف الصحابة يقكؿ الزكاة كالحدكد كالفيء لطحاكم عف مسمـ بف يسار أنو قاؿ: "ا

 .(4) "كالجمعة إلى السمطاف. كقاؿ الطحاكم ال نعمـ مخالفان مف الصحابة

 

 

                                                           

ديكًد، الب[( (1 كىالىًة ًفي الحي كىالىًة/الكى  . ]2314: رقـ الحديث 102/ 3خارم: صحيح البخارم، الكى
 (.58/ 3( المييميد، إيقاظ األفياـ في شرح عمدة األحكاـ )ج(2

 (.59/ 1السعيداف، تشنيؼ األسماع ببعض مسائؿ اإلجماع )ج (3)
 (.20/39( النككم، المجمكع شرح الميذب )ج(4
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 :في ىذا المقاـ األصكؿد مف كيمكف الستدلؿ بعد -ج

 مف حقكؽ اهلل تعالى التي ل تقبؿ الجتياد. إقامة الحدكد -

لغير اإلماـ سيؤدم ذلؾ إلى سفؾ الدماء، كقطع األطراؼ، كأذل  فمك أسند ىذا األمر
 .(1) خمؽ، كىذا يعكد لمصمحة العباد فذلؾ صيانة ألنفسيـ كأمكاليـ كأعراضيـال
 قامة الحدكد دكف غيره.اإلماـ ىك الذم يقدر عمى إ -

تنفيذىا عمييـ لقكة شككتو كقكتو كمنعتو المتحصمة كذلؾ لتسمطو عمى الرعية فيك قادر عمى 
 .(2)لو دكف غيره، كلذلؾ تنقاد لو الرعية جبران 

 تكافر شركط اإلقامة في السمطاف دكف غيره. -

ر الحكـ رض عميو قبؿ أف يصدفاإلماـ في األعـ الغالب يتثبت مف المسألة التي تع
كذلؾ قد يككف بينيـ مف  ،لذلؾ فيك ال يحكـ عف ىكل، بينما األمر يختمؼ مع الرعية عمييا؛

الكراىية كالحقد ما يدعكىـ لالنتقاـ مف بعضيـ البعض، ككذلؾ فإف اإلماـ ال يحابي في حكمو 
 .(3)كىذا ال يتحصؿ لغيره ،لصمة قرابة أك غيرىا ان أحد

 لحدكد كمسقطاتيا.مطمعان بشركط ا يككف األمر كلي -

 جميع الشركط التي  عميو فنجده ال يطبؽ الحد إال عمى مف تكاممت كتكافرت
كضحيا الشارع، كلك فرضنا بأف اإلماـ غير عالـ بأحكاـ الحدكد كمسقطاتيا فإنو يجب عميو أف 

ْنِر إِ  يسأؿ أىؿ العمـ كااللتزاـ بفتكاىـ، قاؿ سبحانو كتعالى:  َو اَّلر ْْ َ
لُٔا أ

َ
ًْ ََل فَاْشأ ْن ُنِْخُ

ٔنَ  ٍُ  .(5) ، ككذلؾ فإنو مأمكر بأف يفكض اإلقامة إلى مف ىك عالـ بديف اهلل كالقاضي (4)َتْػيَ

كاإلماـ غير قادر عمى أف يستكفي جميع الحدكد بنفسو، كخصكصان في ظؿ االتساع 
لؾ الكبير لمدكلة اإلسالمية، كعميو فال يمكنو أف يستكفي جميع الحدكد بنفسو؛ ألف في ذ

                                                           

 (.23/6س الشيخ حمد الحمد )ج( الحمد، درك (1
 (.50/ 1( األىدؿ، الحدكد كالسمطاف )ج(2
 .50/ 1جالمرجع السابؽ، ( (3
 [.43( ]النحؿ:(4

 (.50/ 1األىدؿ، الحدكد كالسمطاف )ج (5)
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يجعؿ إقامة الحدكد عمى مرتكبييا لمخمفاء الذيف  كليذا كاف النبي  ان كمشقة شديدة؛حرج
 .(1)كاف يستخمفيـ

 درأ الحد أكلى: .2

 :قاؿ عف النبي  تجسدة في حديث عائشة كىذا يتمثؿ في القاعدة العظيمة الم
، فىًإٍف كى " ديكدى عىًف الميٍسًمًميفى مىا اٍستىطىٍعتيـٍ ـى أىٍف اٍدرىءيكا الحي ا مُّكا سىًبيمىوي، فىًإفَّ اإًلمى افى لىوي مىٍخرىجه فىخى

ٍيره ًمٍف أىٍف ييٍخًطئى ًفي العيقيكبىةً   .(2)"ييٍخًطئى ًفي العىٍفًك خى

كليس  القكية،الشبية المعتبرة   _ىنا_ كالمراد بالشبية ،فإذا كجدت الشبية كجب درأ الحد
ككجدت الشبية  ،كالحجة ليست قاطعة ،دان بوفإف كاف األمر مترد ،الشبية الضعيفة الباطمة

كىذا مكافؽ  المانعة، فإف الخطأ في درأ العقكبة أىكف مف إيقاعيا عمى مف لـ يرتكب الجريمة،
لمبدأ التيسير في الشريعة، فرحمة اهلل سبقت غضبو، كألف يخطئ اإلماـ في العفك خير مف 

كالقاعدة  ـ كأمكاليـ األصؿ فييا التحريـ،كأبدانيكألف دماء المعصكميف ، (3) العقكبةي الخطأ ف
 ف فإننا نراعي دفع المفسدة الكبرل تخفيفان لمشر.ارض مفسدتيتقكؿ بأنو عند تع

 إلى ذلؾ سبيال، عأنو كاف يدفع الحدكد ما استطا ؛المصطفى  كقد كاف ىذا مف ىدم  
ٍيًد ٍبفً فر صاحبيا كيطمب إقامة الحد عميو فيقيميا، إال أف يص ـى  عىٍف زى  :قاؿ  أف النبي  أىٍسمى

ٍيئنا، فىمٍ " ابى ًمٍف ىىًذًه اٍلقىاذيكرىاًت شى ديكًد المًَّو، مىٍف أىصى ـٍ أىٍف تىٍنتىييكا عىٍف حي ، قىٍد آفى لىكي يىٍستىًتٍر أىيُّيىا النَّاسي
تىوي  ٍفحى مىٍيًو ًكتىابى المَّ  ،(4) ًبًسٍتًر المًَّو، فىًإنَّوي مىٍف ييٍبًدم لىنىا صى ـٍ عى  .(5)"وً نيًقي

                                                           

 (.57/ 7( الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ج(1
ديكًد عىٍف رى  [((2 ديكًد، سيكًؿ المًَّو الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلحي اءى ًفي دىٍرًء الحي : رقـ الحديث 33/ 4/مىا جى

، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: "ضعيؼ اإلسناد". سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ]1424
 (.5/222كأثرىا السيئ في األمة )

 (.1/45دكد )ج( أبك زىك، األحكاـ التي خالؼ فييا الظاىرية األئمة األربعة في الح(3
( ييقىاؿ أبدم صفحتو أم باح بأسراره أىك جير بالذنب كالخطيئة، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط (4

 (.516/ 1)ج
[، قاؿ اإلماـ 1796: رقـ الحديث 22/ 2اإلماـ مالؾ: المكطأ، الحدكد/المعترؼ عمى نفسو بالزنا، [( (5

 (.7/363إركاء الغميؿ في تخريج منار السبيؿ)األلباني رحمو اهلل تعالى:"ضعيؼ". 
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بَّاسو فلقف ماعزان بعد إقراره،  النبي  كرد أف كقدبؿ  : لىمَّا أىتىى عىًف اٍبًف عى ، قىاؿى
اًلؾو النًَّبيَّ  ، أىكٍ  مىاًعزي ٍبفي مى ، أىٍك غىمىٍزتى : الى يىا رىسيكؿى المًَّو،  قىاؿى لىوي: "لىعىمَّؾى قىبٍَّمتى " قىاؿى نىظىٍرتى

 : : فىًعٍندى ذىًلؾى أىمىرى ًبرىٍجًمو الى  (1)«أىًنٍكتىيىا»قىاؿى  .(2)"يىٍكًني، قىاؿى

 ألنو كاف بعد صريح اإلقرار ؛االحتياؿ لمدرء بعد الثبكت مف ذلؾ أفال يككف مقصكدان   
ف لـ يكف ىذا فال مف ماعز،  .(3) التمقيفإذف مف  فائدة كا 

 الذم يبتمىقد شرع لممسمـ  أنو، اإلسالمي كمما يؤكد ىذا المبدأ في قانكف العقكبات
ٍيرىةى  يأىبى عف ف ،ف يستر عمى نفسو كيتكب إلى اهللبمثؿ ىذه الكبائر أ سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  قاؿ ىيرى

  َّكيؿُّ أيمًَّتي ميعىافنى ًإال " : ، (4) ريفاىً جى المي  يىقيكؿي ؿي ًبالمٍَّيًؿ عىمىالن اىىرىًة أىٍف يىٍعمىؿى الرَّجي فَّ ًمفى الميجى ، كىاً 
بُّ ثيَـّ ييٍصبً  قىٍد بىاتى يىٍستيريهي رى كىذىا، كى ةى كىذىا كى ًمٍمتي البىاًرحى ، عى : يىا فيالىفي مىٍيًو، فىيىقيكؿى قىٍد سىتىرىهي المَّوي عى وي، حى كى
ييٍصًبحي  ٍنوي  كى  ان ميٍسًمم مىٍف سىتىرى ك :" قاؿ  أف النبي بف عمر اعف ك ، (5)"يىٍكًشؼي ًسٍترى المًَّو عى

 .(7) (6)"اٍلًقيىامىةً سىتىرىهي المَّوي يىٍكـى 

 في الفاحشة تشيع ال حتى بفجكره تعمف لـ ما عميو يستر أف بو عمـ لمف كيستحب
ما تضيع معو حقكؽ العباد، كجريمة  كاف في ىذا الستر ينبغي االنتباه إلى أنو لك ، كلكفاألمة
عباد التي ذلؾ ألنيا تعمقت بحقكؽ ال_ كيجب الكشؼ عنيا؛ ىنا_، فال يجكز الستر _مثالن _قتؿ 

فيذا ىك محؿ الستر  ،ال يجكز المسامحة فييا، أما إف لـ يضر ىذا الستر بحقكؽ اآلخريف
فمك رأل أحدىـ مف يزني كيرتكب ىذه الفاحشة العظيمة، ثـ شعر بأنيما الذم قصده الشارع،  

 .(8) بيف الناس انادماف كعازماف عمى التكبة، فعميو أف يسترىما كال يفضح أمرىم
                                                           

 (.337/ 2( )النٍَّيؾ(: مف ألفاظ التصريح في باب النكاح، ابف المطرز، المغرب في ترتيب المعرب )ج(1
2)] ] ، : لىعىمَّؾى لىمىٍستى أىٍك غىمىٍزتى ـي ًلٍمميًقرِّ ا ديكًد/ىىٍؿ يىقيكؿي اإًلمى الحديث : رقـ 167/ 8البخارم: صحيح البخارم، الحي

6824[. 
آؿ سعدم، بيجة قمكب األبرار كقرة عيكف ؛ ك (104/ 1نايات مف بمكغ المراـ )ج( آؿ الشيخ، شرح كتاب الج(3

 (.1/131األخيار في شرح جكامع األخبار )ج
( المجاىر كىك مف يجير بالمعاصي كال يتحاشى أطراحان ألمر اهلل، الكجراتي، مجمع بحار األنكار في (4

 (.422/ 1كلطائؼ األخبار )ج غرائب التنزيؿ
 [.6069: رقـ الحديث 20/ 8( ]البخارم: صحيح البخارم، األدب/ستر المسمـ عمى نفسو، (5
(: رقـ الحديث 348/ 3( ]البييقي: السنف الصغير لمبييقي، الستر عمى أىؿ الحدكد ما لـ يبمغ السمطاف )ج(6

 (.2/1078لجامع الصغير كزياداتو)[، قاؿ األلباني رحمو اهلل تعالى: "صحيح". صحيح ا2731
 (.1/956( التكيجرم، مختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنة )ج(7
 (.16/ 6( العكايشة، المكسكعة الفقيية الميسرة في فقو الكتاب كالسنة المطيرة )ج(8
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ناجعان لكؿ مف سكلت لو نفسو ككقع في اآلثاـ، فقد  عالجان قد يككف  المذنبيف صاةالع سترك 
 ،لذلؾ شرع الديف التستر عمييـ ادقة كيبدؤكف مف جديد حياة نظيفة؛يتكبكف إلى اهلل تكبة ص

 .(1) أمرىـ بكشؼ التعجيؿ كعدـ

لشبية ينفي ككجكد ا ،جناية كاممة ستدعىىذا قد اإف ف ،عقكبة كاممة كدالحد تكلما كان
كذلؾ حتى يككف  ،فتضييؽ دائرة الحدكد المقدرة أمر محبب في ديف اهللالجناية،  ىذه تكامؿ

حيف   ما حكـ بو عمر  _أيضان _ كىذا العقاب قميالن مانعان خير مف أف يككف عامان جامعان،
 .(3) (2) أف أقيميا بالشبيات"قاؿ:" ألف أعطؿ الحدكد بالشبيات أحب إلي 

  ا.كبة عمى مف قامت فييـ أسباب العقكبة كشركطيتطبيؽ العق .3

 فرت:االشركط العامة التي ال يجب الحد إال إف تك  كمف
 :(كالبمكغ العقؿالتكميؼ ) -أ 

، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   ًميٍّ : " فعف عى تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعىًف قىاؿى ثىةو: عىًف النَّاًئـً حى ٍف ثىالى ريًفعى القىمىـي عى
تَّ  ًبيِّ حى ، كىعى الصَّ تَّى يىٍعًقؿى ى يىًشبَّ ٍعتيكًه حى ، ككما (5)، فال حد عمى الصبي أك المجنكف(4)"ًف المى

 أف العبادات تسقط عنيـ فكذلؾ الحدكد ال تقاـ عمييـ.
 اللتزاـ: -ب 

 .(6) المسمميففيجب عمى المكمؼ أف يككف ممتزمان بأحكاـ 
 العمـ: -ج 

، فمف عمـ بتحريـ شيء لؾ عممو بالعقكبةبد أف يككف عالمان بالتحريـ، كال يمزمو مف ذ فال
عىًف اٍبًف اٍلميسىيًِّب ف ،(7)لـ يعمـ ما يترتب عميو مف عقاب فال تدرأ العقكبة عنو بجيمو ىذاك 

: مىا  رَّمىوي المَّوي؟ قىاؿى : أىكى حى ؟ قىاؿى ا تىقيكؿي : مى . ًقيؿى نىٍيتي : زى ؿه ، فىقىاؿى رىجي نىا ًبالشَّاـً كا الزِّ : ذىكىري قىاؿى
                                                           

 (.2/363( سابؽ، فقو السنة )ج(1
 [.3/580كد، ( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجة، الحدكد/الشفاعة في الحد(2
 (.1/226( عكدة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنان بالقانكف الكضعي )ج(3
[، قاؿ اإلماـ 1423: رقـ الحديث4/32( ]الترمذم: سنف الترمذم، الحدكد/ماجاءه فيمف ال يجب عميو الحد، (4

 (.2/4األلباني رحمو اهلل تعالى: "صحيح". إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ)
 (.4/74( ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج(5
 (.5( الشبيمي، فقو الحدكد )ص (6
 (.251/ 14( ابف عثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع )ج(7
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مً  رَّمىوي. فىكيًتبى ًإلىى عيمى عى : ٍمتي أىفَّ المَّوى حى طَّاًب، فىكىتىبى رَّمىوي "رى ٍبًف اٍلخى ـى أىفَّ المَّوى حى ًم ًإٍف كىافى عى
ـٍ فىعىمِّ  ـٍ يىٍعمى ٍف كىافى لى دُّكهي، كىاً  دُّكهي فىحي ٍف عىادى فىحي  .(1)"ميكهي، كىاً 

ـ أحكاـ الشريعة، كقد يعيش في بالد كال يعم ،سمـ حديثان كقد يحصؿ عدـ العمـ اليـك كأف يي 
ال يعذر كؿ جاىؿ، فإف كىكذا فيؤالء يقبؿ منيـ عذرىـ، ف ،ياالكفر فيتعذر عميو أف يعمـ ب

ادعى رجؿ جيمو بالتحريـ، ككاف قد نشأ في بالد المسمميف كبينيـ، فال يصدؽ؛ ألننا نعمـ 
نشأ ببادية بعيدة عف  كذبو، أما إف كاف حديث عيد باإلسالـ، أك بإفاقة مف جنكف، أك

 المسمميف، يصدؽ؛ ألنو يحتمؿ أف يككف صادقان.

فالجميع في الشريؼ كالكضيع، كبيف الغني كالفقير،  بيف فرؽ الأما في تطبيؽ العقكبة فك 
عىٍف ف ،األمة ليالؾ سبب المحاباة لجاه أك سمطة أك مصمحة أك مكانة ألف ؛ذلؾ سكاء

اًئشىةى: أىفَّ أيسىامىةى كىمَّـى  :  النًَّبيَّ  عى ـٍ كىانيكا ييًقيميكفى "ًفي اٍمرىأىةو، فىقىاؿى ، أىنَّيي ـٍ ًإنَّمىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي
، كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى فىعى  يىٍتريكيكفى الشًَّريؼى ًضيًع كى مىى الكى دَّ عى مىٍت ذىًلؾى لىقىطىٍعتي الحى

 . (2)"يىدىىىا

 لبينة كاإلقرار:ثبكتيا با -د 

اإلقرار، كلكؿ كاحدة منيما  كأكيشترط أيضان في الحدكد أف تككف قد ثبتت إما بالبينة ، 
منيا ما يعـ الحدكد كميا كمنيا ما يخص بعضيا دكف  _مثالن _، فشرائط البينة شركط

كغ، شرائط اإلقرار: البم : الذككرة، كاألصالة، كالتي تعـ في_مثالن _البعض اآلخر، فالتي تعـ 
 .(3)كالنطؽ

 ل تجكز الشفاعة في الحد: .4

لذا فال يجكز ألم أحد أف يشفع فييا، كحؽ اهلل  الحدكد ىي حقكؽ خالصة هلل تعالى؛ إف
، كيستدؿ عمى ذلؾ (4) كنحكىاكالكفارات  د كالزككاتكالحدك  ،ال مدخؿ لمصمح فيو (كجؿ عز)

 :كاألثر السنة كاإلجماعك  الكتاب مف

 

                                                           

 [.13643: رقـ الحديث7/402( ]المصنؼ: مصنؼ عبد الرزاؽ، الطالؽ/ال حد إال عمى مف عممو، (1
 [.6787: رقـ الحديث8/160حديث الغار، ( ]البخارم: صحيح البخارم، (2
 (.1/718( التميمي، مختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبير)(3
 (. 202/ 2( ابف القيـ، إعالـ المكقعيف عف رب العالميف )ج(4
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 الكتاب: -أ

ِ نو كتعالى: قكلو سبحا .1 َُِٔن ةِاّللَّ ٌِ ًْ حُْؤ ِ إِْن ُنِْخُ َِ اّللَّ فٌَث ِِف ِدي
ْ
ا رَأ ٍَ ِٓ ًْ ةِ ُخْذُز

ْ
َوََل حَأ

ِِيَ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ا َؼائَِفٌث  ٍَ ُٓ ْد َغَذاَب َٓ ِم اْْلِخِر َوىْيَْش ْٔ  .  (1)َواْلَ

يجكز التياكف : جاءت الحدكد لزجر الجاني كتأديبو كالحفاظ عمى المجتمع، فال كجو الدللة
 .(2)فييا أك إسقاطيا

 السنة: -ب
: سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  اٍبفى عيمىرى عف  .1 ديكًد اهلًل  قىاؿى دٍّ ًمٍف حي الىٍت شىفىاعىتيوي ديكفى حى : " مىٍف حى يىقيكؿي

ادَّ اهللى أىمٍ  ، فىقىٍد ضى ؿَّ "رىهي عىزَّ كىجى
(3). 

، بكصفو ضاد اهلل في اإلماـ إلى رفعو بعد الحد في الشفاعة تحريـ التشديد في :كجو الدللة
 .(4)أمره

قىٍت، فىقىاليكا: مىٍف ييكىمِّـي  .2 كًميًَّة الًَّتي سىرى ٍرأىًة اٍلمىٍخزي ـٍ شىٍأفي اٍلمى ٍيشنا أىىىمَّيي ًفييىا عىٍف عىاًئشىةى، أىفَّ قيرى
مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي، ًحبُّ رىسيكؿى اهلًل  مىٍف يىٍجتىًرئي عى ، فىكىمَّمىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى رىسيكًؿ اهلًل ؟ فىقىاليكا: كى
ديكًد اهلًل؟": رىسيكؿي اهلًل  دٍّ ًمٍف حي :  "أىتىٍشفىعي ًفي حى ، فىقىاؿى ـى فىاٍختىطىبى ا "ثيَـّ قىا ، ًإنَّمى أىيُّيىا النَّاسي

ـٍ أىنَّييـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًيـً الشًَّريؼي تىرىكي  ًعيؼي أىقىاميكا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي ذىا سىرىؽى ًفيًيـً الضَّ كهي، كىاً 
قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا مَّدو سىرى ـي اهلًل لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى دَّ، كىاٍي مىٍيًو اٍلحى  .(5)"عى

 كنالحظ:

 ،، بؿ جمع الناس كخطب فييـ  اإلنكار عمى أسامةفي ذلؾ لـ يقتصر  أف النبي  -
 .(6)ضييع لحقكؽ اهلل كاستيانة بحدكدهكت ،عاقبة الجناة ىالؾ لألمةمب كبيف ليـ أف االستيانة

                                                           

 [2( ]النكر: (1
 (.2/38( الصابكني، ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ )ج(2
[، قاؿ اإلماـ األلباني: "صحيح اإلسناد". 5385قـ الحديث: ر 9/283( ]اإلماـ أحمد: مسند اإلماـ أحمد، (3

 (.1/798سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )
 (.34/ 8( العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب )ج(4
ٍيًرًه، كىالنٍَّيًي عىًف ا(5 ديكًد، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، الحدكد/ قىٍطًع السَّاًرًؽ الشًَّريًؼ كىغى : 3/1315لشَّفىاعىًة ًفي اٍلحي

 [.1688رقـ الحديث
 (.6/ 5( الجزيرم، الفقو عمى المذاىب األربعة )ج(6
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 حتى كلك كانت ابنتو فاطمةيف كلف يتأخر عف تنفيذ حدكد اهلل، بأنو لف يستي  أقسـ النبي -
 (1). 

أىبيك بيٍردىةى ٍبفي أىًبي ميكسىى، عىٍف في حديث    النبي قكؿ بيف نجمع لنا أف كيؼكلكف 
اءىهي السَّاًئؿي أىٍك طي  : كىافى رىسيكؿي المًَّو ، قىاؿى أىًبيًو  : ًإذىا جى ةه قىاؿى اجى كا، "ًمبىٍت ًإلىٍيًو حى ري اٍشفىعيكا تيٍؤجى

مىى ًلسىاًف نىًبيًِّو  يىٍقًضي المَّوي عى  حدكد مف حد في أتشفع":   ألسامة قكلو كبيف، (2)"مىا شىاءى  كى
 : "اهلل؟

 خاص، "اهلل؟ حدكد مف حد في "أتشفعقكلو: ك  اـ،ع "تؤجركا اشفعكا" : إف قكؿ النبي
فالحدكد المقدرة مف قبؿ الشارع ىي التي يمنع  كخاص، عاـ بيف تعارض التقكؿ بأنو  كالقاعدة

 قبؿ أما شفاعة، ال القاضي إلى رفعت فإذا القاضي إلى ترفع أف المنع كمحؿ ،الشفاعة فييا
 .(4)(3)"بو تأتيني أف قبؿ ذلؾ كاف يالف ":قاؿ  النبي ألف فتجكز؛ القاضي إلى كصكليا

 اإلجماع: -ج

بعد بمكغو اإلماـ كأنو يحـر  مماء عمى تحريـ الشفاعة في الحدٌ قاؿ النككم:" كقد أجمع الع
 .(5)التشفع فيو"

 األثر: -د

بىٍيًر ًبسىاًرؽو فىتىشىفَّعى لىوي، قى  مىى الزُّ كا عى : مىرُّ ، قىاؿى نىًفيِّ ًة اٍلحى : اليكاعىًف اٍلفيرىاًفصى : أىتىٍشفىعي ًلسىاًرؽو؟ قىاؿى
فىا ا" ، فىالى عى مىاـً ، فىًإذىا أيًتيى ًبًو ًإلىى اإٍلً مىاـً ـٍ ييٍؤتى ًبًو ًإلىى اإٍلً ا لى ، مى ـٍ ٍنوي ًإٍف عىفىا عىٍنوي نىعى  .(6)"لمَّوي عى

اإلنذار السابؽ كتحذير العصاة كالمذنبيف مف مغبة اقتراؼ جرائـ الحدكد كأف مف يبدم  .5
 بالمعصية سيقع تحت طائمة العقاب. لمناس كيجاىر صفحتو

ألف  ي مف سياسة العقكبة في اإلسالـ  تطيير المجتمع مف الجرائـ؛إف اليدؼ األساس 
لذا فإيقاع العقكبة المناسبة أدعى لتحقيؽ ىذه  اية التي يسعى لتحقيقيا كؿ إنساف؛األمف ىك الغ

                                                           

 (.6/ 5( الجزيرم، الفقو عمى المذاىب األربعة )ج(1
 [.1432: رقـ الحديث 113/ 2( ]البخارم: صحيح البخارم، الزكاة/التحريض عمى الصدقة كالشفاعة فييا، (2
[، قاؿ اإلماـ 2595: رقـ الحديث 621/ 3ة: سنف ابف ماجة، الحدكد/مف سرؽ مف الحرز، ( ]ابف ماج(3

 (.7/345األلباني رحمو اهلل تعالى: "صحيح". إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )
 (.14/ 385( الشنقيطي، شرح زاد المستقنع )ج(4
 (.249/ 2( الزركشي، المنثكر في القكاعد الفقيية )ج(5
 [.3468: رقـ الحديث284/ 4( ]]الدارقطني: سنف الدارقطني، الحدكد كالديات كغيرىا، (6
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نذارىـ بأنو لف يتـ  حذر العصاة كالمذنبكفينبغي أف يى ك  ،(1)الغاية مف ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ، كا 
 التياكف مع مف تسكؿ لو نفسو تجاكز ىذه الحدكد. 

 اللتزاـ بآداب إقامة الحد: .6

كذلؾ ألف الشريعة  ؛يجب مراعاة كافة اآلداب اإلسالمية عند تطبيؽ الحدكد عمى الجناة
ليدؼ المقصكد مف تطبيؽ ؽ ايمعاقبة الجناة بالقدر الذم تتشكؼ إلى تحقال تتشكؼ إلى 

صالح الخمؽ، فالكتطيير المجتمع مف الفس ،باالمتثاؿ ألمر اهلل ،العقكبة مراعاة بد مف  اد، كا 
فال يحد مقترؼ الجريمة كىك مريض، ة حاؿ مف سيقاـ عميو، االمكاف الذم يقاـ فيو الحد، كمراع

 مكر التي راعاىا النبي ، ىذه مف األكالنفساء كالحائض ةكالمرضع الحامؿ عمى الحد كال يقاـ
ٍيدىةى، عىفٍ  عىٍف سيمىٍيمىافى ، كدعند تطبيؽ الحد : ٍبًف بيرى اًمدو ًمفى اأٍلىٍزًد،  أىًبيًو، قىاؿى اءىٍتوي اٍمرىأىةه ًمٍف غى جى
: فىقىالىٍت: يىا رىسيك  ًؾ اٍرًجًعي فىاٍستى "ؿى اهلًل، طىيٍِّرًني، فىقىاؿى ٍيحى تيكًبي ًإلىٍيوً كى فىقىالىٍت: أىرىاؾى تيًريدي  "ٍغًفًرم اهللى كى

:  أىٍف تيرىدِّدىًني كىمىا رىدٍَّدتى  ، قىاؿى اًلؾو ا ذىاًؾ؟"مىاًعزى ٍبفى مى مى : قىالىٍت: ًإنَّيىا حي  "كى نىى، فىقىاؿى ٍبمىى ًمفى الزِّ
، فىقىاؿى لىيىا: قى  "آٍنًت؟" ـٍ ا ًفي بىٍطًنؾً "الىٍت: نىعى ًعي مى تَّى تىضى ؿه "حى : فىكىفىمىيىا رىجي تَّى  ، قىاؿى اًر حى ًمفى اأٍلىٍنصى

: فىأىتىى النًَّبيَّ  عىٍت، قىاؿى : كىضى عىًت اٍلغىا"، فىقىاؿى : "ًمًديَّةي قىٍد كىضى لىدىىىا "، فىقىاؿى نىدىعي كى مييىا كى ًإذنا الى نىٍرجي
ًغي اعي "رنا لىٍيسى لىوي مىٍف ييٍرًضعيوي صى : ًإلىيَّ رىضى اًر، فىقىاؿى ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى ـى رىجي : ، فىقىا وي يىا نىًبيَّ اهلًل، قىاؿى

مىيىا  .(2)" فىرىجى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.5341/ 7الزحيمي، الًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي )ج (1)
 [.1695: رقـ الحديث 3/1321( ]مسمـ: صحيح مسمـ، الحدكد/مف اعترؼ عمى نفسو بالزنا، (2
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  المبحث الثاني
 مقاصد الحدكد

كضع العقكبة عمى جرائـ الحدكد المقدرة ليست ىي الغاية في ذاتيا، بؿ كسيمة مف 
 ؛الكسائؿ التي ييدؼ المشرع لتقكيـ النفكس كحمايتيا مف االنحراؼ مف خالؿ ىذه العقكبات

 بو ليبطش العاثر عثرة ينتظر كال ،يترصد المجرميف ليكقع عمييـ العقاب ال اإلسالـ فإف كلذلؾ
 مقاصد نجمؿ أف إنما كانت ىذه العقكبات زكاجر لمقاصد عظيمة كجميمة، كيمكف منو، ينتقـ أك
 :يأتي فيما اإلسالمية لحدكدا
 :لإلنساف األساسية المصالح حفظ .1

 ،كالعقؿ ،كالنفس ،الديف كىي ،اءالفقي عمييا أجمع التي الخمس اتيالضركر  حفظ أم
 كىي ،الشرعية المقاصد مراتب أعمى كىي االنتياؾ، مف كصيانتيا كالماؿ، ،كالعرض كالنسؿ
 ىذه تتجاكز ال التشريعية الحدكد كافة بأف نجد ثاقبة كبنظرة التشريع، نزكؿ مف العميا الغاية

نا كالقذؼ جاء لمحفاظ عمى فنرل بأف القصاص جاء حفاظان عمى النفس، كحد الز  ،اتيالضركر 
ناس، كحد الشرب لمحفاظ عمى أمف المجتمع كأمكاؿ ال كالسرقة األعراض كالنسؿ، كحد الحرابة

 .(1)لمحفاظ عمى العقؿ، فأصبحت الحدكد مف الكاجبات التي يجب إقامتيا
 :اإلسالمي المجتمع في األمف حفظ .2

ميكنىياإف مف الثمرة التي  إقامة الحدكد خاصة  كفي ممة،جتطبيؽ ديف اهلل  مف ييحىصِّ
كألىمية األمف في  اس عمى أمكاليـ كنفكسيـ كأعراضيـ.بحيث يطمئف الن ،استتباب األمف

كذلؾ ألف مقكماتو األساسية  ؛المجتمع المسمـ، نجد بأف المشرع كضع قكاعد أساسية لحفظو
كلف يسمـ عرض كلف تجد عقالن متزنان بدكنو،  ،قائمة عميو، فإف غاب األمف فمف تستقر نفس

 .(2) كيصاف

 اشتؽ كقد ، مرة أربعمائة مف أكثر اهلل كتاب في كمشتقاتيامادة األمف  ذكر جاءكقد   
طىبىنىا النًَّبيُّ  الحديثفي  جاء كلذا استقرار النفكس؛ ىك الذم ، منيا اإليماف : مىا خى ٍف أىنىسو قىاؿى عى

                                                           

 (.21/ 3القكاعد الفقيية )ج ( السعيداف، تمقيح األفياـ العمية بشرح(1
 (.27/ 1ىػ )ج 1432عاـ  -( مجمكعة مف المؤلفيف، خطب المسجد الحراـ (2
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  انىةى : " الى ًإيمىافى ًلمىٍف الى أىمى ٍيدى لىوي " ًإالَّ قىاؿى لىوي، كىالى ًديفى ًلمىٍف الى عى
نو لمف األمانة الكقكؼ  .(1) كا 

 :كالسنة الكتاب في ًذٍكريهي  جاء شرعي مطمبفيك  ،عند حدكد الديف

 :الكتابأكلن: 

 اهلل قكؿ  : ًْ َ َول
َ
َْ  أ ِسّ ٍَ ًْ  ُج ُٓ َ ا ل ًٌ ًِا َخَر ٌِ ِّ  ُُيَْب  آ َراُت  إَِلْ ٍَ ءٍ  ُكِّ  َث   ،(2)ََشْ

 اهلل قكؿ  إبراىيـ دعاء مف :  ْكَاَل  َوإِذ  ًُ ي ِْ َذا اْجَػْو  رَِبّ  إِةَْرا ًِا اْْلََِلَ  َْ ٌِ آ
(3). 

 لربو. عميو السالـ ، ككاف ىذا دعاء إبراىيـباألمف الحـر أىؿ عمى  اهلل امتف كجو الدللة:

 :السنةثانيان: 

 ، ٍطًميِّ فو الخى مىمىةى ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف ًمٍحصى ٍف أىًبيًو، عىٍف سى  أىٍصبىحى  مىفٍ : " ؿقا  النبي أف عى
ـٍ  سىًدًه، ًفي ميعىافنى ًسٍرًبًو، ًفي آًمننا ًمٍنكي ا يىٍكًمًو، قيكتي  ًعٍندىهي  جى  .(4)" الدٍُّنيىا لىوي  ًحيزىتٍ  فىكىأىنَّمى

 عمى النعـ أعظـ مفالصحة كاألمف فيي  ا يحيزه اإلنساف في ىذه الدنياأف خير م كجو الدللة:
  .(5) رعايتيا يجب كجميمة عظيمة فيي نعمة نساف،اإل

 أمر يحققو بؿ ،كالغمبة القكة بمجرد حقؽتكال ي إليو، كييدؼ يقصده كؿ   ،مطمب األمفك 
  ، كىذا المقصد الذم تسعى الشريعة إلى تحقيقو.إقامة ديف اهلل كىك ميـ

 صارمة العقكبات اءتجفقد  ،الفائقة كالرعاية ،البالغة األىمية ىذه لو األمف كاف كلما
 الصاـر السيؼ زالت كال الحدكد عقكبات ككانت ،المسمـ المجتمع كأمف بنظاـ يخؿ مف حؽ في
 في عظيمة كفكائد جميمة آثاران  يحقؽ كبتطبيقيا االعتداء، أك التعدم نفسو لو تسكؿ مف كجو في
 :منيا اآلمف، المجتمع حياة

 

 
                                                           

[، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: 13199: رقـ الحديث 20/423( ]اإلماـ أحمد: مسند اإلماـ أحمد، (1
 (.2/772"صحيح". صحيح الجامع الصغير كزياداتو )

 [.57( ]القصص: (2
 [.35( ]إبراىيـ: (3

[، قاؿ األلباني رحمو اهلل تعالى: "حسف 2346: رقـ الحديث 574/ 4]الترمذم: سنف الترمذم، الزىد،  (4)
 (.5/409غريب". سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )

 .(20/ 15( مجمة البحكث اإلسالمية، حكمة مشركعية الحدكد )ج(5
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 :كاستقامتيـ كصالحيـ الشرع عمى المسمميف أحكاؿ انتظاـ -

: كتعالى باتباع أحكاـ شريعة اإلسالـ، قاؿ سبحانو أمر اهلل سبحانو كتعالى الناس فقد
 ِؼيُػٔا كُْو

َ
َ  أ ْٔا فَإِنْ  َوالرَُّشَٔل  اّللَّ ىَّ َٔ َ  فَإِنَّ  حَ ََ  ُُيِب   ََل  اّللَّ اىََْكفِِري

 مالؾ اإلماـ قاؿ كقد، (1)
 باإلسالـ، صمح فأكليا أكليا، بو صمح ماب إال األمة ىذه آخر يصمح : "ال(اهلل رحمو) أنس بف

 في ميـ دكر عمييـ المسمميف مف كالعقد الحؿ أىؿ فإف كلذا اإلسالـ؛ إال يصمحو ال كآخرىا
 حيث القمكب، في العقيدة كترسيخ كالحدكد، الجنايات في كبالذات اهلل، شرائع عمى المحافظة
ال العيش، كرخاء االطمئناف، لممجتمع يضمف  الخكؼ مف بغيرىـ كقع ما بالمسمميف حؿَّ  كا 
 مع الناس، أيدم كسبت بما كذلؾ قبميـ؛ فيمف تعرؼ لـ أمراض كتفشي كالتعدم، كالفزع كالقمؽ،

 .(2)"جدان  ككثير كثير، عنو اهلل يعفك ما أف
 :كالفكضى كاليالؾ الفساد مف كاألمة المجتمع سالمة -

في الفكضى كاليالؾ كفساد سيكقع األمة  ال شؾ بأف اإلعراض عف تطبيؽ الحدكد
ََ  فَيْيَْدَذرِ : قكلو فيمف ذلؾ  كتعالى المجتمعات، كحذر اهلل سبحانو ي ِ َْ  ُُيَاىُِفٔنَ  اََّلّ ْمرِهِ  َخ

َ
 أ

نْ 
َ
ًْ  أ ُٓ وْ  فِخَِْثٌ  حُِطيتَ

َ
ًْ  أ ُٓ ًٌ  َغَذاٌب  يُِطيتَ ِل

َ
أ

(3). 

بيد مف حاد  عمينا األخذك  ، اهلل شريعة إقامة في التقصير مف  النبيكقد حذرنا   
 ، عىًف النًَّبيِّ النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو  فعف سفينة،كشبو المجتمع بال ،عف الجادة كالصكاب

ابى بى  مىى سىًفينىةو، فىأىصى ثىًؿ قىٍكـو اٍستىيىميكا عى ديكًد المًَّو كىالكىاًقًع ًفييىا، كىمى مىى حي ثىؿي القىاًئـً عى : " مى ـٍ قىاؿى يي ٍعضي
بىعٍ  ، أىٍعالىىىا كى مىى مىٍف فىٍكقىييـٍ كا عى اًء مىرُّ ـٍ أىٍسفىمىيىا، فىكىافى الًَّذيفى ًفي أىٍسفىًميىا ًإذىا اٍستىقىٍكا ًمفى المى يي ضي

ا أىرىاديكا ىى  مى ـٍ كى ٍف فىٍكقىنىا، فىًإٍف يىٍتريكيكىي ـٍ نيٍؤًذ مى لى ٍرقنا كى ٍقنىا ًفي نىًصيًبنىا خى رى ًميعنا،فىقىاليكا: لىٍك أىنَّا خى  مىكيكا جى
ًميعنا " ٍكا جى نىجى ٍكا، كى ـٍ نىجى مىى أىٍيًديًي ذيكا عى ٍف أىخى كىاً 
(4). 

فإذا أخذنا بيد الذيف يفسدكف كيخرجكف عف طريؽ الحؽ كالرشاد، كيرتكبكف الجرائـ 
، فإف سفينة الحياة ستبحر بيدكء كطمأنينة كسالمة مف أم تيديد أك  بإقامة حدكد اهلل 

 ىالؾ. 

                                                           

 [.32( ]آؿ عمراف: (1
 (.167/ 29الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، مجمة البحكث اإلسالمية )ج (2)
 [.63( ]النكر: (3
 [.2361: رقـ الحديث 882/ 2( ]البخارم: صحيح البخارم، الشركة/ىؿ يقرع في القسمة كاالستياـ فيو ، (4
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 : األمة ىكية عمى الحفاظ -

 في ،إقامة الحدكد مف الكسائؿ التي تحفظ ىكية األمة في العديد مف المجاالت، فمثالن 
 المجاؿ كفي ،اغيرى دكف حكاـألة اإلسالمية مصدران لباتخاذ الشريعكذلؾ  التشريع مجاؿ

قكية، فيبقى المجتمع محافظان عمى  ظاىرة التديف كعالمات قكم، ظاىر فييا الديفف ،االجتماعي
 كبأحكاـ بأخالقيا، األمـ فتباىي الحضارية األمة ىكية عمى الحفاظككذلؾ  ،يةىكيتو الدين
قامة الحدكد الشؾ بأني شريعتيا.  عمى لمحافظةإلى ا قكدت اكالمحافظة عمى تطبيؽ شريعة اهلل كا 

 .(1) الثالثالنكاحي  مف األمة ىكية
 الزجر كالردع: .3

 مف تحد التي القكة يعد صالح،اإل ككسائؿ طرؽ استنفاد بعد الشرعية الحدكد تطبيؽإف 
 فرص استنفاد عند األمر كلي يستعيف بيا التي الزجرية ةالكسيم ىي تمؾك  ،الجريمة استشراء

 اإلصالح.
أمر المشرع بأف يشيد إقامتيا جماعة  كلذلؾ كالناس كافة؛ لممجـر يككف كالزجر الردعف

يتناسب  ما جريمة كؿ في رعش، كلتحقيؽ ىذا المقصد مف المؤمنيف حتى يتحصؿ الزجر كالردع
َخْذَُا فَُُكًّ   :  اهلل قاؿ كلذا ؛(2) معيا مف العقكبة

َ
ِّ  أ ًْ  ةَِذُِْت ُٓ ِْ ٍِ َْ  فَ رَْشيَِْا ٌَ

َ
ِّ  أ  َخاِضتًا َغيَيْ

 ًْ ُٓ ِْ ٌِ َْ  َو ٌَ  ُّ َخَذحْ
َ
يَْدثُ  أ ًْ  الَطّ ُٓ ِْ ٌِ َْ  َو ِّ  َخَصْفَِا ٌَ رَْض  ةِ

َ
ًْ  اْْل ُٓ ِْ ٌِ َْ  َو ْغَرْرَِا ٌَ

َ
ا أ ٌَ  اّلَل   ََكنَ  َو

 ًْ ُٓ ٍَ َْ  ِلَْظِي ًْ  ََكُُٔا َوىَِس ُٓ ْجُفَص
َ
ٔنَ  أ ٍُ  . (3)َحْظِي

د الحرابة ليس مماثالن لحد كح ،العقكبة في تتماثؿ حتى كالزنى ليست السرقة ،فمثالن 
 كجمد المحصف كرجـ السرقة، لجريمة المناسب ىك السارؽ يد قطع نا نجد بأففإنلذا  القذؼ؛
 .(4) الزنى ريمةلج المناسب ىك البكر

ت في الجرائـ الماسة ، بخالؼ العقكباائـ الماسة بحؽ اهلل تتسـ بالشدةفعقكبة الجر 
ر إلى الجريمة ، كذلؾ أنو في تقدير العقكبة في الجرائـ الماسة بحؽ اهلل ال ينظبحقكؽ العبد

 .(5) ع كالمصالح العامة كحقكؽ الجماعة؛ بؿ ينظر إلى آثارىا السيئة عمى المجتمذاتيا

                                                           

 مكقع إلكتركني(.. )قامة الحدكد كأثره في حفظ األمف( حنيف، إ(1
 (.199/ 1)ج 2( السعيداف، تحرير القكاعد كمجمع الفرائد(2
 [.40( ]العنكبكت: (3
 (.199/ 1)ج 2( السعيداف، تحرير القكاعد كمجمع الفرائد(4
 (.229/ 56( الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، مجمة البحكث اإلسالمية )ج(5
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فمك اتفقكا كىك حد الحرابة،  ،ف في األرضلمفسديلك أخذنا عقكبة قطاع الطريؽ ا ،فمثالن 
ف لـ يؤذكا  عمى الخركج لمتركيع فقط، فإف الشريعة اإلسالمية ستعاقبيـ عمى مجرد الخركج كا 

، تركيع الناسكىك ذلؾ ألنيا تنظر إلى اآلثار التي تصيب المجتمع مف جراء ىذا الفعؿ ؛ أحدان 
 .(1) لعقكبة شديدة؛ فكانت كذلؾ اعطيؿ نظاـ السفر كالتجارة، كنحك ذلؾكت
 :لطرفيفالكال  يحصؿ الزجرالردع ك  نالحظ بأفك 

 لمجاني نفسو:

 رغـ جرأتو في ارتكاب الجرائـ إال أنو جباف، كذلؾ حينما يدرؾ ما ينتظره مف  فالمجـر
ة تعد رادعة بكؿ معنى لذا فإف العقكب كشرير مخيؼ إذا أدرؾ أنو لف يعقب؛العقاب، 

الكممة، كرادعة لو بأف ال يعكد مرة ثانية لجرمو، فمك حدث نفسو بالعكدة إلى جرائمو لتذكر 
 عف االعكجاج ترؾ عمى لو دافعنا ذلؾ ككاف ما ينتظره مف الجزاء العادؿ فيمتنع مف ذلؾ،

 .(2) كالصكاب الحؽ طريؽ
 لغير الجاني:

 لمغير، حتى ينزجر الناس عف ارتكاب جرائـ مماثمة  بد أف تككف كاعظة كرادعة أيضان  كال
أماـ  افإف عرؼ الناس كرأك  ،مجرميف يكمان  يصبحكا لكيال مجرميف ليسكا قكمان  تعظ فييليا، 

أعينيـ إقامة الحدكد عمى الجناة، فسكؼ يردعيـ كيمنعيـ مجرد التفكير بمثؿ ىذه الجرائـ، 
 .(3) الحدكد إقامة مف أصابو ما مثؿ بيـيصي ال حتى أتى، ما مثؿ يأتكا بأالكسيذكرىـ 

 عر المجني عميو باإلنصاؼ كالعدالة، كستنطفئ نيراف القير كالغيظ التي بإقامة الحدكد سيش
ألف الجريمة قد ال تمس شخصان كاحدان فقط بؿ قد  ؛أشعمتيا الجريمة، جراء ما قاـ بو المجـر

 كال االنتقاـ، إلى يسعى الك  دأييف، الجاني عمى الحدكد أقيمت فإذاتالمس شخصان آخر، 
 بو فعؿ ما لقاء يستحؽ بما الجاني ىذا كعكقب أقيمت قد الشريعة ألفبذلؾ؛  نفسو يحدث
: كتعالى ، يقكؿ سبحانوأمكره مف شيء أك مالو، عمى االعتداء أك عرضو، سمب مف
 ًْ وِل  َخيَاةٌ  اىِْلَطاِص  ِِف  َوىَُس

ُ
ْْلَاِب  يَا أ

َ
ًْ  اْْل  . (4) (5)ٔنَ َتخَّلُ  ىََػيَُّس

                                                           

 .(229/ 56ج)الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، مجمة البحكث اإلسالمية ( (1
 (. 12/ 1المحيميد، كظيفة القضاء في التعامؿ مع اإلرىاب )ج (2)
 )مكقع إلكتركني(. قامة الحدكد كأثره في حفظ األمف( حنيف، إ(3

 [.179]البقرة:  (4)
 )مكقع إلكتركني(. قامة الحدكد كأثره في حفظ األمف( حنيف، إ(5
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 لفرد كالمجتمع:الرحمة با .4

 صادرة فيي ،بعباده تعالى اهلل مف رحمة العقكبات شرعت" :(اهلل رحمو) تيمية ابف يقكؿ
رادة الخمؽ رحمة عف  يقصد أف ذنكبيـ عمى الناس ييعىاًقب لمف ينبغي كليذا إلييـ، اإلحساف كا 
 معالجة الطبيب يقصد ككما كلده، بتأدي الكالد يقصد كما بيـ كالرحمة إلييـ اإلحساف بذلؾ

 .(1)"المريض

قامتيا التشفكليست الغاية مف تطبيؽ الحدكد ك  ألنيا  ي كاالنتقاـ كفرض السمطة كالنظاـ؛ا 
كلده، كلك لـ يؤدبو لما تشير  بعباده، فيي بمنزلة الكالد إذا قاـ بتأديب رحمة مف الرحمف الرحيـ

صالحان لنفسو فالكلد، كلك عميو األـ بدافع رقتيا كحنانيا، لفسد ىذا ، كىكذا يؤدبو رحمة بو كا 
 .(2)الحدكد رحمة كنعمة لمطرفيف

 بالجاني: رحمة

 ال يثمر معيـ كعظ كال نصح كال تكجيو  سبحانو، لحدكده فالمتجاكزي اهلل لشرع فالمعانديف
عقكبة رادعة كصارمة؛  بد مف فقد طبع عمى القمكب كأصبحت المعصية مألكفة، فكاف ال

و كقد يكدم بيا إلى رتكاب الجرائـ لو األثر البالغ عمى حياة اإلنساف، فإنو يضر بنفساألف 
بد  فكاف ال ،فمك ترؾ عمى جرائمو فقد ييمؾ كيضيع ،رحمة بالجاني الميالؾ، فكانت العقكبة

مف إنقاذه، فكانت العقكبة الكاقعة عميو بمثابة الدكاء لمداء الذم ابتمي بو، كمثمو كمثؿ الذم 
كلف يشفى منو إال باستئصاؿ العضك الذم يزيد مف المرض، فيقرر  ،و مرض خبيثيصيب

الطبيب استئصاؿ العضك لمحفاظ عمى حياتو، فنزعو مف الجسـ فيو مطمع بسالمة باقي 
مطمع بصالح حالو كاستقامتو كنجاتو مف  لؾ إيقاع العقكبة عمى الجاني فيوالجسـ، ككذ

 .(3)نار الدنيا كاآلخرة

 قكؿ ذلؾ كدليؿعمى الجاني يكفر الذنب عنو كيمحك عنو خطيئتو التي ارتكبيا،  إقامة الحد 
ٍكلى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  :قاؿ الصامت بف عبادة حديث في كما  النبي : كىحى ابىةه ، قىاؿى وي ًعصى

اًبًو:  مىى أىٍف الى تيٍشًركيكا ًبالمًَّو شىٍيئنا، كى "ًمٍف أىٍصحى الى تىٍسًرقيكا، كىالى تىٍزنيكا، كىالى تىٍقتيميكا تىعىالىٍكا بىاًيعيكًني عى
، فى  كؼو ، كىالى تىٍعصيكًني ًفي مىٍعري ـٍ ًمكي ـٍ كىأىٍرجي كنىوي بىٍيفى أىٍيًديكي ، كىالى تىٍأتيكا ًببيٍيتىافو تىٍفتىري ـٍ فىى أىٍكالىدىكي مىٍف كى

                                                           

خ اإلسالـ ابف تيمية ابف تيمية، كتب كرسائؿ كفتاكل شيك  ؛(329/ 28( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج(1
 (.329/ 28)ج

 (.77/ 1ـ العقكبات في اإلسالـ )ج( عبد الغني، العدالة في نظا(2
 (.79/ 1( ابف تيمية، السياسة الشرعية في إصالح الراعي كالرعية )ج(3
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ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فى  مىٍف أىصى مىى المًَّو، كى ـٍ فىأىٍجريهي عى مىٍف ًمٍنكي عيكًقبى ًبًو ًفي الدٍُّنيىا فىييكى لىوي كىفَّارىةه، كى
اقى  ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فىسىتىرىهي المَّوي فىأىٍمريهي ًإلىى المًَّو، ًإٍف شىاءى عى ٍنوي أىصى ٍف شىاءى عىفىا عى  .(1)"بىوي، كىاً 

 كفارات تالعقكبا تمؾ جعؿ أف كجكده، اهلل رحمة سعة مفرحمو اهلل:" ك  القيـ ابف قاؿك 
 بعدىا منيـ كاف إذا سيما كال عميو، قدمكا إذا بالجنايات المؤاخذة عنيـ تزيؿ كطيرة ألىميا،
 ىذه كجعؿ ،كاآلخرة الدنيا في الرحمة مف أنكاعان  العقكبات بيذه فرحميـ كاإلنابة، النصكح التكبة

 .(2)"ركتعزي ماؿ، كتغريـ كنفي، كجمد، كقطع، قتؿ،: أصكؿ ستة عمى دائرة العقكبات
 المسمـ: بالمجتمع كرحمة

كتجعمو مجتمعان نظيفان يحيا أفراده حياة فإقامة الحدكد تطير المجتمع المسمـ مف الجرائـ،   
 مندحرة.خصمة  كالفسكؽ ظاىرة،عالمة  فيو األخالؽ ،كريمة نظيفة ىانئة

 تخفيفيا: أك القدرية معقكباتل رفع الشرعية العقكبات إقامة .5

بد مف  بات شرعية، الو كتعالى عمى مف يرتكب الحدكد، عقك فقد جعؿ اهلل سبحان
فإف أقيمت ىذه العقكبات رفعت العقكبات القدرية، أك كانت سببان في تخفيفيا، قاؿ إقامتيا، 
ََل : كتعالى سبحانو ْٔ َِْج  كَْريَثٌ  ََكَُْج  فَيَ ٌَ ا آ َٓ ا َذََِفَػ َٓ اُج ٍَ مَ  إَِلَّ  إِي ْٔ ا ئُنَُس  كَ ٍَّ َ ٔا ل ُِ ٌَ  َِاَنَشفْ  آ
 ًْ ُٓ ْجيَا اْْلَيَاةِ  ِِف  اْْلِْزِي  َغَذاَب  َخِْ ًْ  ادل  ُْ خَّْػَِا ٌَ  . (3)ِخيٍ  إَِل  َو

قسميا ابف القيـ رحمو اهلل حيث قاؿ:  اكم ،شرعية كقدرية ;العقكبات نكعافألف 
 خففتيا، أك القدرية العقكبات رفعت الشرعية أقيمت فإذا كقدرية، شرعية: نكعاف الذنكب "كعقكبات

  مكجب برفع أحدىما يؼ لـ إذا إال العقكبتيف بيف عبده عمى يجمع تعالى الرب يكاد كال
 .(4) الذنب"

أما إذا عطمنا العقكبات التي أكجبيا اهلل سبحانو كتعالى، تحكلت إلى عقكبات قدرية 
: كتعالى ، قاؿ سبحانو(5)أما العقكبة الشرعية فإنيا تخص كربما كانت أشد أك دكنيا كلكنيا تعـ، 

 ََ ََ  ىُِػ ي ِ َْ  َزَفُروا اَّلَّ اِئيَو  ةَِن  ٌِ َِ  وَِغيَس  َداُوودَ  لَِصانِ  لََعَ  إِْْسَ ًَ  اةْ ا َذلَِم  َمْريَ ٍَ ْٔا ةِ  َغَط

                                                           

 [.6784رقـ الحديث : 159/ 8( ]البخارم: صحيح البخارم، مناقب األنصار/الحدكد كفارة، (1
 (.2/73ابف القيـ، إعالـ المكقعيف عف رب العالميف )ج (2)
 [.98( ]يكنس: (3
 .(1/111الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي )ج ،بف القيـ( ا(4
 (.2935/ 1( التكيجرم، مكسكعة فقو القمكب )ج(5



 

24 

ٔا ْٔنَ  ََل  ََكُُٔا َحْػخَُدونَ  َوََكُُ َْ َْ  يَتََِا َِْهرٍ  َخ ٔهُ  ٌُ ا َْلِئَْس  َذَػيُ ٔا ٌَ  َنثًِيا حََرى َحْفَػئُنَ  ََكُُ
 ًْ ُٓ ِْ ٌِ  َٔ ْٔنَ َحخَ ََ  ىَّ ي ِ ا َْلِئَْس  َزَفُروا اَّلَّ ْج  ٌَ ٌَ ًْ  كَدَّ ُٓ َ ًْ  ل ُٓ ْجُفُص

َ
نْ  أ

َ
ُ  َشِخَػ  أ ًْ  اّللَّ ِٓ  َوِف  َغيَيْ

ًْ  اىَْػَذاِب  ونَ  ُْ  . (1)َخادِلُ

الذم عرؼ بالتسكنامي، فمما عـ الفساد كانتشر الزنا ، إندكنيسياكىذا ما حدث في 
لغرؽ ـ الحدكد، جاءت العقكبة اإلليية باهلل كلـ تقكانتيكت حرمات ا ،كالفكاحش بيف األغمب منيـ

لذا كانت إقامة الحدكد سببان في تخفيؼ العقكبات القدرية  كالحرؽ ليككف ذلؾ عبرة كعظة؛
 كرفعيا.

 :يحقؽ مقاصد التشريع اإلعجاز العممي في تطبيؽ الحدكد .6

 عمى ،افي تناسؽ تاـ مع أسبابيجاءت  المقدرة مف الشارع بأف العقكبات ككما ظير
فالزنا كانت عقكبتو الرجـ  ؛لكؿ جريمة مف العقكبة ما يناسبيا شرعإنو ف كضعفيا، قكتيا اختالؼ

  كىكذا. ،كالسرقة عقكبتيا قطع اليد ،لممحصف كالجمد لغير المحصف

ليظير إعجاز كبالغة  مسمميف،العمى أيدم غير  كىذا التناسب كشفو العمـ الحديث
بأف تطبيؽ  كبيف عمى كؿ مف تجرأ كتطاكؿ عمى شريعة اإلسالـ، كليككف ردان قاطعان  ،األحكاـ

فيو مف المعجزات التي تعالج المجـر  ،العقكبة الحدية بالطريقة التي قدرىا اهلل سبحانو كتعالى
كىي صحيفة عممانية ال تؤمف بتعاليـ  ،فقد نشرت صحيفة ديمي البريطانية ؛فييا نفسيان كجسديان 

كذلؾ  ،المخدرات كالجنس الة لمعالجة مدمنيطريقة فع ، حكؿ7/1/2013اإلسالـ، مقاالن بتاريخ 
 بيدؼ الجنس مدمف ضرب إف" المدمف عددان مف المرات عمى ظيره كقالت:جمد  مف خالؿ 
 المادة كىي ،الدماغ مف   Endorphinsاإلندكرفيف مادة تحرير  في يساىـ اآلثاـ مف تخميصو
 ممارسة مف التخمص عمى تساعده بسعادة يشعر  مفالمد يجعؿ مما السعادة، عف المسؤكلة
  . (2)"المخدرات تعاطي أك الجنس

 نكبات عالج في فعاؿ جدان  الظير عمى الخيزراف أك بالقصب الضرب أسمكب"ككذلؾ 
 لدل الدماغ في خاصة مناطؽ تحفر الضرب أك الجمد عمميةبالذنب، ك  كاإلحساس االكتئاب 

  . (3)" بسيكلة اإلدماف مف لتخمصإلى ا تؤدم  معقدة مياتعم كتحدث _مثالن _ المخدرات مدمف

                                                           

 [.80( ]المائدة: (1
  )مكقع إلكتركني(. ، لماذا يجمد الزاني كشارب الخمر( مكقع عبد الدائـ لمكحيؿ لإلعجاز العممي(2
  )مكقع إلكتركني(. د شارب الخمر كالزاني في اإلسالـ( مكقع أخبار اآلف، لماذا يجم(3
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استخداـ ىذا األسمكب في إجراء العقاب البدني عمى مرتكب جرائـ  إف: النفس عمماء كيقكؿ
كبأنو ارتكب ذنبان كخطأن كبيران،  ،مثؿ جرائـ الزنا أك اإلدماف عمى الخمر، تشعره بتأنيب الضمير

، ليو، كقد استخدـ ىذا األسمكب بعض الكياف قبؿ مئات السنيفيعكد إ كالبد أف يتخمص منو  كال
مد جمسة" تكمفة بؿ كقد بمغت  بينما ،ان أمريكي  ان دكالر  60ركسيا في متخصص طبيب عند" الجى

  . (1) مجانان  العالج ىذا يقدـ  اإلسالـ

ني ج أكثر مف ألؼ شخص يعاقد عال نوإ  Dr German Pilipenko   الدكتكر يقكؿك 
 نفسيا المشكمة بح الكثير مف الذيف يعانكف مف، كقد أصمة اإلدماف بالطريقة نفسيامف مشك

يأتكف لالستفادة مف ىذا العالج الناجع، كأكد عمى نجاح ىذا األسمكب مف العالج فريؽ مف 
أثبت عجز كؿ الكسائؿ العالجية التقميدية المستخدمة لمعالجة  حيف فيالعمماء الركس، 

 .(2)اإلدماف

كما يفسدىا، قاؿ  بشرية ىك أعمـ بما يصمحياذلؾ إلى أف الذم خمؽ النفس الكنخمص ب
 سبحانو كتعالى: 

َ
ًُ  ََل أ َْ  َحْػيَ َٔ  َخيَقَ  ٌَ ُْ اْْلَتِيُ  اليَِّؽيُف  َو

(3). 

 

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. د شارب الخمر كالزاني في اإلسالـ( مكقع أخبار اآلف، لماذا يجم(1
 )مكقع إلكتركني(. ا يجمد الزاني كشارب الخمر، لماذمكقع عبد الدائـ لمكحيؿ لإلعجاز العممي (2)
 [.14( ]الممؾ: (3
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  األكؿ المبحث
 لمحدكد المقيمة الدكلة مكاصفات

 كتينٌظـ حياتيـ، شؤكف ترعى (1) دكلة كجكد دكف الناس ال يمكف ليا أف تستقيـ إف أحكاؿ
 العامة الحياة كتنٌظـ الحقكؽ، ليـ تحفظ كمؤسسات شامؿ كدستكرو  قانكني نظاـ كفؽ تعامالتيـ
 نٌظمةم قكٌية الٌدكلة تمؾ كانت ككٌمما ، شؾٌ  بال حتمٌية كضركرة حاجة ىي فالٌدكلة كتسٌيرىا؛

ذا كمؤٌسساتيا، بشعبيا استطاعت الٌنيكض  الفتف باب كفتحت ،الٌناس عمى كباالن  كانت ضعفت كا 
 مؤسسات عنيا غابت التي ،الٌدكؿ بعض في اآلف يحدث مٌما ذلؾ عمى أدؿٌ  كليس ،كالمشاكؿ

أنيا أداة  عمى ينظر إليياال فالدكلة  الحياة، جكانب بجميع أضٌرت عارمة فكضى مف الٌدكلة
نؼ ككسيمة قمع، كجياز ييدؼ فقط إلى تصفية الفئات المعارضة، بؿ ىي أداة تيذيب كتربية ع

قامة الحدكدك  كتصحيح، أف يككف ليا مكاصفات بد  الك  ،ىي القادرة عمى تطبيؽ الشريعة كا 
 كمف ىذه المكاصفات: ،تمكنيا مف القياـ بمثؿ ىذه المياـ ،معينة

 تحاكـ لمشريعة:الأكلن: 
منيجان كسمككان في إدارة شئكنيا  ،لمقيمة لمحدكد ىي الدكلة التي تتبنى اإلسالـالدكلة اإف 

 .ككافة األمكر المتعمقة بتنظيـ أمكر الدكلة ،كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،السياسية

مف خاللو في القياـ بما عمييا مف التزامات  أف يككف لمدكلة دستكر تسيربد  كال
كلف ينيض المسممكف كلف  ،ـ المبتكر عف شريعتو تقكـ حياة المسمميففميس باإلسالككاجبات، 

 بيذا الديف التزامان شامالن.إال إف التزمكا  ،كلف يستقيـ ليـ أمر ،ينحسر تداعي األمـ عمييـ

دستكر ىذه جعؿ ك  ،، االلتزاـ بالشريعةكىذا ما أمر بو سبحانو في كتابو كسنة رسكلو
 مف الكتاب كالسنة: عمى ذلؾ ، كاألدلة األمة كتاب اهلل كسنة رسكلو 

 الكتاب: أكلن:

نِ : كتعالى قاؿ سبحانو .1
َ
ًْ  َوأ ًْ  اْخُس ُٓ ا ةَيَِْ ٍَ َُْزَل  ةِ

َ
ُ  أ ًْ  حَتَّتِعْ  َوََل  اّللَّ ُْ َٔاَء ْْ َ

ًْ  أ ُْ  َواْخَذْر
نْ 

َ
َْ  َحْفخُِِٔكَ  أ ا َبْػِظ  َخ َُْزَل  ٌَ

َ
ُ  أ  . (2)إَِلَْم  اّللَّ

                                                           

( الدكلة ىي: شعب مستقر عمى إقميـ معيف، كخاضع لسمطة سياسية معينة، السنيدم، حكار الحضارات (1
 (.270/ 1)ج

 [.49( ]المائدة: (2
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ًَّ : كتعالى كقاؿ سبحانو .2 يَػثٍ  لََعَ  َجَػيَِْاكَ  ُث ََ  ََشِ ْمرِ  ٌِ
َ
ا اْْل َٓ َٔاءَ  حَتَّتِعْ  َوََل  فَاحَِّتْػ ْْ َ

 أ
 ََ ي ِ ٍُٔنَ  ََل  اَّلَّ  . (1)َحْػيَ

َْ  :كتعالى كقاؿ سبحانو .3 ٌَ ًْ  َو َ ًْ  ل ا َُيُْس ٍَ َُْزَل  ةِ
َ
ُ  أ وََلَِم  اّللَّ

ُ
ًُ  فَأ  . (2)اىََْكفُِرونَ  ُْ

 .بما جاء فييا مف نصكص الشريعة كااللتزاـ تحكيـكجكب بينت اآليات السابقة كجو الدللة: 

 السنة:ثانيان: 

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .1 ٍيرىةى ، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ا: ًكتىابي المًَّو عى ـٍ شىٍيئىٍيًف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىيمى مٍَّفتي ًفيكي : "خى
ٍكضى  مىيَّ اٍلحى تَّى يىًردىا عى لىٍف يىٍفتىًرقىا حى سينًَّتي ، كى  .(3)"كى

 يما طكؽ النجاة لألمة.، في كجكب التمسؾ بكتاب اهلل كسنة النب كجو الدللة:

 كثيقة "ىك ، فالدستكر، فيي دكلة شرعية دستكريةة التي تقيـ الحدكدبد مف كجكد دستكر لمدكل الك 
ألنو مع  ؛كدستكر ىذه الدكلة ينبغي أال يخالؼ الشريعة ،(4)" الدكلة شئكف ينظـ كعقد سياسية

الفتو لمشريعة لف تستطيع الدكلة تطبيؽ أحكاـ اإلسالـ، كقد عرؼ الدستكر لمدكلة اإلسالمية مخ
 الدستكرية التطبيقات األمثمة عمى مفك  ئج ميمة.نتا عميو ، كترتبي عيد المصطفى األكلى ف

 : النبكم العصرفي 

 : )األكلى كالثانية( العقبة بيعتاالمثاؿ األكؿ: 

نكاة أساسية حددت قكاعد األخالؽ االجتماعية العامة، ككذلؾ  تعد بيعة العقبة األكلى
، كشكمتا لنبي ا عقبة الثانية كانت بداية الحكـ الفعمي لممسؤكليات التي كقعت عمىبيعة ال

 نقطة االنطالؽ في إنشاء الدكلة اإلسالمية، فقد حددتا:

قان مف التكحيد الذم ىك انطالالقاعدة األساسية التي سينبني عمييا نظاـ الدكلة اإلسالمية،  .1
كىذا ما  بحيث لف يخالؼ أم قرار شريعة اهلل سبحانو كتعالى. ،أعظـ المسائؿ الدستكرية

                                                           

 [.18( ]الجاثية: (1
 [.44( ]المائدة: (2
، [4665: رقـ الحديث 464/ 10رتدت، ة كاألحكاـ/المرأة تقتؿ إذا ا( ]الدارقطني: سنف الدارقطني،  األقضي(3

 (.32/3قاؿ األلباني رحمو اهلل:"صحيح". الجامع الصحيح )
 (.232/ 1( الشحكد، األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية )ج(4
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اًمًت،عىٍف ف ،أكده نص البيعة  األكلي العقبة ليمة  اهلل رسكؿ بايعنا" :قاؿ عيبىادىةى ٍبًف الصَّ
 (1) "...شيئان  باهلل نشرؾ أال عمى

:تجاىيا، فجبيـ حؽ الدكلة عمى أبنائيا ككا .2 ، قىاؿى اًبرو مىى قاؿ: " أف النبي  عىٍف جى تيبىاًيعيكًني عى
كًؼ، مىى اأٍلىٍمًر ًباٍلمىٍعري ًؿ، كىالنَّفىقىًة ًفي اٍلعيٍسًر كىاٍلييٍسًر، كىعى  السٍَّمًع كىالطَّاعىًة ًفي النَّشىاًط كىاٍلكىسى

ًف اٍلميٍنكىًر، كىأىٍف تىقيكلي  افيكفى كا ًفي اهلًل، كىالنٍَّيًي عى كًني،  الى تىخى ري مىى أىٍف تىٍنصي ، كىعى ًئـو ًفي اهلًل لىٍكمىةى الى
ـٍ ًممَّا مىٍيكي نَّةي " فىتىٍمنىعيكًني ًإذىا قىًدٍمتي عى ـي اٍلجى لىكي ، كى ـٍ ، كىأىٍبنىاءىكي ـٍ كي ، كىأىٍزكىاجى ـٍ تىٍمنىعيكفى ًمٍنوي أىٍنفيسىكي

(2). 

اًلؾو فعف  ،إلسالمية النبي الذم كاف يمثؿ الدكلة احؽ المكاطف عمى الدكلة،  .3  كىٍعبى ٍبفى مى
ـى القاؿ: "  أف النبي  ـى بىًؿ الدَّ ـى اٍليىٍد ، كىاٍليىٍد ـى ،  دَّ ٍبتيـٍ ارى اًربي مىٍف حى ، كىأىٍنتيـٍ ًمنِّي أيحى ـٍ أىنىا ًمٍنكي

ـي مىٍف سىالىٍمتيـٍ   .(3) "كىأيسىاًل

بد لمدستكر مف مراعاتيا  الكيعتبر حؽ الدكلة كحؽ المكاطف مف المسائؿ الدستكرية التي 
 كأخذىا بعيف االعتبار.

يجب تكافر المناخ المناسب كالمكاف الذم نستطيع مف خالليما نشر الديف اإلسالمي، فيذه  .4
 تقـك أم دكلة ألجميا.ىي الغاية التي 

 بيف المياجريف كاألنصار، كمكادعتو لمييكد: المثاؿ الثاني: مؤاخاة النبي 

مف مكة  ، فبعد أف خرجالكثائؽ الدستكرية التي قاـ بيا النبي تعد مف  _أيضان _كىذه 
 أنو آخى بيف المياجريف كاألنصار، ثـ كادع الييكد ككتب ليـ اقاـ بي أكؿ ميمةإلى المدينة 

كثيقة تعد بالغة األىمية لما احتكتو مف تنظيمات تعد ضركرية ألم دكلة في بداية نيكضيا 
 لالختالؼ مجاؿ فمـ يكف ىناؾ ،بصياغتيا الشاممة كالدقيقةأنيا تميزت  إلى إضافةكنشأتيا، 

 . (4)كتطبيقيا مفيكميا حكؿ

ألنيا تنيؿ  عمى منيج صحيح ككاضح؛فالدكلة التي تستطيع إقامة الحدكد دكلة تسير 
كقد يككف  ،ف ىما أساس الدستكر، كىذاف النبعانة نبيو أحكاميا كقكاعدىا مف كتاب اهلل كس

                                                           

 (.615/ 2[،المركزم، تعظيـ قدر الصالة )ج1210: رقـ الحديث 3/136]المسند: المسند لمشاشي،  ((1
[، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: "إسناد 14879: رقـ الحديث 2091/ 5( ]أحمد: مسند اإلماـ أحمد، (2

 (.1/134صحيح". سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
 [.16040: رقـ الحديث 168/ 6( ]أحمد: مسند اإلماـ أحمد ، (3
 (.110/ 1( السديرم، اإلسالـ كالدستكر )ج(4
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صكص عمييا كلكنيا تدخؿ تحت قكاعد كمية مف الكتاب كالسنة، كال يمـز ىناؾ أشياء غير من
 األمة إال ما كافؽ شريعتيا.

 

 : السيادة:ثانيان 
ألنيا التي  لتي تمكف الدكلة مف إقامة الحدكد؛يمكننا أف نعد السيادة أىـ المكاصفات ا

، فيي تعني قة حكمياتتحكـ بطري ، فال يعمكىا سمطة أك ىيئة أخرلتجعؿ الكممة العميا لمدكلة
 منبع السمطات األخرل. _ كببساطة_

دم ممبرج بأنيا:" خاصية مف خصائص  د. كاريو مثؿ ،الكثير مف العمماء عرفياكقد 
 السمطة السياسية".

 .(1)فتحي عبد الكريـ بأنيا:" السمطة العميا أك سمطة الدكلة نفسيا" د. كعرفيا

 ىما:في نقطتيف، دكلة بمعناىا الحقيقي سيادة ال كقد تأصمت

 السيطرة الداخمية عمى المكاطنيف. .1

 .(2) االستقالؿ كالتحرر مف أية سمطة خارجية .2

 كىذا يعني بأف لمسيادة مظيريف:

 األكؿ: السيادة الداخمية: 

سمطتيا  تمكنيا مف فرض مف خالليا بسمطةالسيادة الداخمية ىي التي تتمتع الدكلة 
ليا أف تسف التشريعات التي ، ك المكجكدة عمى إقميميا كالمؤسسات األفراد كالييئات عمى جميع

 تتالءـ مع ظركفيا كفؽ ما تراه يخدـ مصالحيا.
 الثاني: السيادة الخارجية:

ضع ألم دكلة أجنبية، ىذه السيادة خاصة بعالقاتيا الخارجية بيف الدكؿ، بحيث ال تخ
 .(3) باالستقالؿ ةالخارجي مرتبط ىامظير كالسيادة ب

                                                           

 (.13( عبد الكريـ، الدكلة كالسيادة في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة )ص (1
( العيسى، السيادة بيف مفيكميا التقميدم كالمعاصر" دراسة في مدل تدكيؿ السيادة في العصر (2

 (.42الحاضر")ص
 (.11( عبد الكريـ، الدكلة كالسيادة في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة )ص (3
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ة الخارجية يجعؿ لمدكلة القدرة عمى تنظيـ شؤكنيا الخارجية، عمى الصكرة ة الدكلسيادك 
التي تحقؽ مصمحة شعبيا، كتكفؿ ليا أمنيا، كتكفؿ ألفرادىا التمتع بالحريات األساسية، 

 كالحقكؽ اإلنسانية.
  بيا الدكلة صاحبة السيادة: التي تتصؼ خصائصكمف ال

 .(1)بحيث ال يستطيع أحد إلزاميا كتقييد إرادتيا ؛تتمتع بالحرية الكاممة، فيي سيدة نفسيا .1

السيادة ال تقبؿ التجزئة، فيي عمى اإلقميـ الكاحد في المكاف الكاحد، فال يمكف أف يكجد  .2
 .(2) سكل سمطة عميا كاحدة

مف الحقكؽ أك االمتيازات التي تتمتع بيا الدكلة، كلكف ال يحؽ ألم أحد أف يتنازؿ السيادة  .3
 .(3)ارمعنيا، فيي حؽ اعتب

لذلؾ فرض السمطاف بالقكة كالغصب ال يجعؿ  ادة غير قابمة لمتممؾ بمضي المدة؛السي .4
 .(4)لمحاكـ شرعية أك سيادة، كال يسقط مشركعية السيادة ميما طالت المدة 

يمكف الدكلة مف مباشرة  ،مما سبؽ نجد بأف سيادة الدكلة عنصر في غاية األىمية
فييا تطبيؽ الحدكد، أما لك كانت دكلة تابعة لدكلة قكية أك غنية  بما ،سمطتيا كقكانينيا كأحكاميا

 ،كسمطتيا الداخمية كالخارجية، فأنى ليذه الدكلة أف تمارس حريتيا كثركاتيا، أك متحكمة بخيراتيا
نما ستككف منقادة بقكانينيا بما تممي عميي  الدكلة التابعة ليا. تمؾ اكا 

، كبتتبع الكاقع السياسي في اتخاذ القرار تجاه يادة الدكلة دكره البارز ف لسنجد بأ اليـك
، كلعؿ مف جممة األسباب لعدـ تطبيؽ ة أك ضعؼ القراريحدد قك ، كمدل السيادة أم مكقؼ

عدـ تحقؽ السيادة ليا بمعناىا الشامؿ كالكامؿ، كعدـ استقالليا  الدكؿ اإلسالمية حدكد الشريعة؛
 عف الدكؿ الغربية كالدكؿ القكية.التاـ 

، يجد بشكؿ جمي بأف السيادة الحقيقية ىي ف الناظر لكضع السيادة لمدكؿ العربية اليـك
، فيي التي تتحكـ في ثركاتيا كخيراتيا، بؿ كقد كصؿ األمر إلى تحكميـ بالشؤكف برللمدكؿ الك

أصبحت األجيزة العربية آالت تنفيذية، كفمسطيف ر األكامر بحيث يالداخمية لمدكؿ العربية، كتصد

                                                           

 (.12ي كالككيؿ، السيادة كثبات األحكاـ في النظرية السياسية اإلسالمية )ص ( مفت(1
 .12ص المرجع السابؽ، ( (2
 .12ص المرجع نفسو، ( (3
 .12ص المرجع نفسو، ( (4
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مف خالؿ المكاقؼ العربية المتخاذلة عمى  ،تؤكد ذلؾيا كبكرما كغيرىا مف بالد المسمميف كسكر 
  صعيد الحككمات.

في أبشع صكره في المكقؼ الذم اتخذه نظاـ الرئيس السابؽ  برز ىذا اإلذالؿ كقد
في المشاركة في الحصار الذم يعاني  ، كدكؿ االعتداؿ التي كاف ليا دكر كاضحني مبارؾسح

 لمجميع لتقكؿ اإلسرائيمية الخارجية كزيرةفخرجت  ،اككذلؾ الحرب التي شنت عميي ،أىؿ غزةمنو 
 .(1)!التطرؼ لمكاجية كاحد خندؽ في االعتداؿ كعرب إسرائيؿ بأف

حينما  ؛أمثاؿ الرئيس اليمني ،مما جسد ىذا الخنكع ما صرح بو بعض رؤساء العربك 
مع حتى يبرر سبب التعاكف  ككاف ىذا !تحدةالم لمكاليات صغار فمكظفك  : ما نحف إالقاؿ
 .(2)!اإلرىاب يات المتحدة في مكافحة ما يزعمكف بأنوالكال

ف تككف صاحبة سيادة تامة بد أ بما فييا الحدكد، ال ،كالدكلة القادرة عمى تطبيؽ الشريعة
فجكة  غيابيا التي يمثؿ ،السيادة المفقكدة ز ما يجب استعادتو اليكـر فإف أبلذا  ؛داخمية كخارجية

طبيعية بيف الشعب كحككمتو، فتشعر الحككمة بأنيا بحاجة ماسة ليذا األجنبي ليحمي ليا 
بؿ  ،المستبد، ىذا بخالؼ لك كانت قد اختيرت مف قبؿ شعبيا فمف تأخذ قكتيا مف عدكىاعرشيا 

 .(3)مف أبنائيا

ٍيرىةى، عىًف النًَّبيِّ عىٍف أىًبي ىي  ،السمطة كاجبات أكؿ األمة سيادة كصيانة الدكلة حمايةك  ، رى
 : ،"قىاؿى ؿَّ كىعىدىؿى ييتَّقىى ًبًو، فىًإٍف أىمىرى ًبتىٍقكىل اهلًل عىزَّ كىجى نَّةه، ييقىاتىؿي ًمٍف كىرىاًئًو، كى ـي جي ا مى ا اإٍلً كىافى لىوي  ًإنَّمى

ٍف يىٍأميٍر ًبغىيٍ  ، كىاً  مىٍيًو ًمٍنوي ًبذىًلؾى أىٍجره  كتقاتؿ كرائيا مف األمة تقؼ كجنة درع فالسمطة، (4)"ًرًه كىافى عى
 .كعنيا معيا

كقكتو التي استطاعتو القادر عمى تنفيذ أحكامو،  ،سالمياإل الحكـ مالمح أىـ مف فكاف
 ان مكنتو مف حماية سيادة الدكلة كاستقالليا، كعدـ حاجتو إلى طمب أم دعـ سكاء كاف اقتصادي

 أك غيره. ان أك سياسي ان أك عسكري
 

                                                           

 (.273/ 1( الشحكد، األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية )ج(1
 .273/ 1جالمرجع السابؽ، ( (2
 .273/ 1جالمرجع نفسو، ( (3
[، قاؿ 43: رقـ الحديث 1471/ 3مسمـ: صحيح مسمـ، اإلمارة/في اإلماـ إذا أمر بتقكل اهلل كعدؿ، ( ](4

 (.2/121اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: "سند صحيح". إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ)
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 :: العدالةثالثان 
 معاني عمى قائمة رٌبانٌية دكلة أٌنيامف المكاصفات التي تمكف الدكلة مف إقامة الحدكد، 

 أف ،األرض في الٌشرعي االستخالؼ يحٌقؽ فمٌما الٌناس، جميع بيف كالٌتكافؤ كالمساكاة العدؿ
 بيف العدؿ كتحقيؽ ،األرض في اهلل شريعة إقامة عمى القادر بحاكميا القكٌية الٌدكلة تتكاجد
كمف ضمنيا في  ،ة التي أقاميا، في كؿ شيءعدؿ في اإلسالـ مف القكاعد األصيمفال الٌناس،

عالقة الحاكميف مع المحككميف، فعمى الحاكـ أف يحقؽ العدؿ حتى تطاع أكامره، كتجاب 
 اهلل مع كالعدؿ ،مبةطي  كأعظـ كسيمة كأشرؼ غاية أسمى العدؿفمطالبو، كتنصاع لو رعيتو، 

 ،الحقكؽ بو كصينت ،كالكرامة العزة بو كنيمت المكانة بو حفظت ما أعظـ اسالن كمع تعالى
 ف:كالخمفاء الراشدك المشرفة كالسنة  كىذا ما أكد عميو الكتاب

 :أكلن: الكتاب

ََ  ٓاأي  يَ : كتعالى قكلو سبحانو .1 ي ِ ُِٔا اَّلَّ ٌَ ٔا آ ٌِيَ  ُنُُٔ ا َّٔ َداءَ  ةِاىِْلْصِػ  كَ َٓ ِ  ُش ْٔ  ّلِلَّ َ  لََعَ  َول
جْ 
َ
ًْ أ  . (1)ُفِصُس

َ  إِنَّ : كتعالى سبحانوقكلو ك  .2 ُمرُ  اّللَّ
ْ
 . (2)َواْْلِْخَصانِ  ةِاىَْػْدلِ  يَأ

ِمْرُت  :كتعالى كقكلو سبحانو .3
ُ
ْغِدَل  َوأ

َ
ًُ  ِْل  . (3)ةَيَُِْس

 كأمر الحكاـ بأف يحكمكا بيف الناس بالقسط. ،كاإلحسافأمر اهلل سبحانو بالعدؿ  كجو الدللة:

 فقد قاؿ سبحانو ،و كتعالى الذيف يظممكف أك يحكمكف بيف الناس بالظمـكقد تكعد سبحان
ِْٓدي َحَِاُل  ََل  :كتعالى يَ  َخ ٍِ ِ ال اىظَّ

ثَْٔى َوبِئَْس : ، كقكلو (4) يَ  ٌَ ٍِ ِ ال اىظَّ
 (5). 

 السنة:ثانيان: 

 لعمؿ، بأكامر العدؿ كنكاىي الظمـ، كمنيا:امتألت السنة النبكية بالقكؿ كافقد 

                                                           

 [.135( ]النساء: (1
 [.90( ]النحؿ: (2
 [.15( ]الشكرل: (3
 [.124( ]البقرة: (4
 [.151( ]آؿ عمراف: (5



 

34 

ٍف أى  .1 ًف النًَّبيِّ عى ٍيرىةى، عى ـي  ًبي ىيرى ا : " سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي ًفي ًظمًِّو، يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي: اإًلمى قىاؿى
 .(1)"العىاًدؿي 

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  .2 ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ـي اٍلعىاًدؿي ا مى : اإٍلً ـٍ ثىةه الى ييرىدُّ ديعىاؤيىي ـي : " ثىالى اًئ  كىالصَّ

يىٍفتىحي لىيىا أىٍبكىابى  ًة، كى اـً يىٍكـى اٍلًقيىامى ، يىٍرفىعييىا اهللي فىٍكؽى اٍلغىمى دىٍعكىةي اٍلمىٍظميكـً ، كى تَّى ييٍفًطرى اًء،  حى السَّمى
ىنٍ  : ًبًعزًَّتي ألى ؿَّ يىقيكؿي الرَّبُّ عىزَّ كىجى لىٍك بىٍعدى ًحيفو كى نًَّؾ كى رى  .(2)"صي

3. ، : عىًف النًَّبيِّ  عىٍف أىًبي ذىرٍّ تىعىالىى أىنَّوي قىاؿى كىل عىًف اهلًل تىبىارىؾى كى يىا ًعبىاًدم ًإنِّي »، ًفيمىا رى
ـٍ  عىٍمتيوي بىٍينىكي مىى نىٍفًسي، كىجى ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم رَّمنا، فىالى تىظىالىميكا حى  .(3)"ميحى

عمت مكانة اإلماـ العادؿ مع مكانة العدؿ كأىميتو، حيث جبينت األحاديث السابقة كجو الدللة: 
 السبعة الذيف يظميـ اهلل في ظمو يـك القيامة، كحرمت الظمـ.

  :سيرة الخمفاء الراشديف كأما

خطبة  أنو في أكؿ فقد كردأنمكذجات مف العدؿ، عزت عمى األشباه كالنظائر، ففييا 
: ، أنو قاؿ فيما يركيو عنوبكر بيأل ، قىاؿى : طىبىنىا أىبيك بى خى  مىٍعمىرو يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنِّي قىٍد "ٍكرو فىقىاؿى

انىةه  ٍدؽي أىمى ٍف أىٍحسىٍنتي فىأىًعينيكًني، الصِّ ميكًني، كىاً  عيٍفتي فىقىكِّ ، فىًإٍف ضى ـٍ ٍيًركي لىٍستي ًبخى ـٍ كى مىٍيكي لِّيتي عى ، كي
مى  تَّى أيًزيحى عى ـي اٍلقىًكمُّ ًعٍنًدم حى ًعيؼي ًفيكي ـي كىاٍلكىًذبي ًخيىانىةه، الضَّ قَّوي ًإٍف شىاءى المَّوي، كىاٍلقىًكمُّ ًفيكي ٍيًو حى

ؽَّ ًإٍف شىاءى المَّوي  ذى ًمٍنوي اٍلحى تَّى آخي ًعيؼي ًعٍنًدم حى  .(4)"الضَّ

 العدؿ لي صؼ ،اهلل رحمة عمييما القرظي كعب بف لمحمد العزيز عبد بف عمركقاؿ 
 كعاقب ،كذلؾ كلمنساء أخان  ؿكلممثٍ  ،ابنان  كلمكبير ،أبان  لمصغير كف :قاؿ ثـ ،عظيـ عف سألت:"قاؿ

 .(5)"العاديف مف فتككف كاحدان  سكطان  لغضبؾ تضربف كال ،احتماليـ قدر عمى ذنكبيـ بقدر الناس

                                                           

 [.629: رقـ الحديث 234/ 1( ]البخارم: صحيح البخارم، األذاف/مف جمس في المسجد ينتظر الصالة، (1
[، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: 9874: رقـ الحديث 296/ 4( ]أحمد: مسند اإلماـ أحمد، (2

 (.3/211"حسف".السمسمة الصحيحة )
 [.55: رقـ الحديث 1994/ 4البر كالصمة كاآلداب/تحريـ الظمـ،  ( ]مسمـ: صحيح مسمـ،(3
 -[، جاكسكف، حسف البنا 20702( ]الجامع: جامع معمر بف راشد، ال طاعة في معصية: رقـ الحديث (4

 (.34/ 1الرجؿ القرآني )ج
 (.3/ 17( إماـ مسجد الحجاج، مكسكعة الخطب الشاممة )ج(5
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 كىذه ،كالقير كالذؿ كاالستعباد ،الفساد إلى المؤدم الظمـ لظيكر ان سبب العدؿ غيابيعد ك 
عىاًئشىةى حديث  ذلؾ يصكر ،الشعكب كزكاؿ األمـ النقراض كأسباب ،ىدامة عكامؿ كميا
 ـي ًفييىا رىسيكؿى مىٍف ييكىمِّ قىٍت، فىقىاليكا: كى كًميًَّة الًَّتي سىرى ٍرأىًة المىٍخزي ـٍ شىٍأفي المى ٍيشنا أىىىمَّيي المًَّو  ، أىفَّ قيرى

 ًحبُّ رىسيكًؿ المًَّو ، ٍيدو مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي ٍبفي زى مىٍف يىٍجتىًرئي عى فىكىمَّمىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي  ؟ فىقىاليكا: كى
، المًَّو  ـٍ ا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي : ًإنَّمى ، ثيَـّ قىاؿى ـى فىاٍختىطىبى ديكًد المًَّو، ثيَـّ قىا دٍّ ًمٍف حي ـٍ : " أىتىٍشفىعي ًفي حى  أىنَّيي

ـي  ذىا سىرىؽى ًفيًي ـي الشًَّريؼي تىرىكيكهي، كىاً  ـي المًَّو لىٍك أىفَّ  كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي دَّ، كىاٍي مىٍيًو الحى ًعيؼي أىقىاميكا عى  الضَّ

مَّ  قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى  .(1)"دو سىرى

فإنيا تستطيع أف تقيـ حدكد اهلل،  ؛ؿ بيف الناسإف استطاعت الدكلة تحقيؽ العد ،كىكذا
اإلسالـ عمى فمما أقاـ دكلة  ،لمصطفى كىذا ما حدث في عيد ا ،بؿ كيعينيا الناس عمى ذلؾ

فما كاف منيـ إال أف كانكا يذىبكف  ،الحياة اآلمنة العادلة في ظؿ حكموف كعاش المسممك  ،العدؿ
ز كالغامدية، كأقصد بالعدؿ في كؿ عكما فعؿ ما ،ـ إذا أذنبكاليقيـ الحد عميي ،النبي إلى 

  كغيرىا. ،كالمالية كالسياسية كالعسكريةلة االقتصادية كاالجتماعية امجاالت الحياة، العد
 : ما يمي العدؿ فييا ينبغي التي الحالت أخص مفاإلشارة إلى أنو تجدر ك 

 .(2)كالفصؿ بيف الناس في المنازعاتلقضاء ا في باب .1

كاحتياجات الناس  مصالح في اكصرفيباب إدارة الدكلة مف فرض الضرائب كغيرىا، في ك  .2
 .(3) (كالمالي اإلدارمك  الدستكرم الميداف في أم)

ًْ َبْيَ انلَّاِس  : تعالىسبحانو ك   قاؿ ،(4) كالتعميـ كالتربية األسرة نطاؽ في .3 خُ ٍْ َوإَِذا َخَه
ٔا ةِاىَْػْدِل  ٍُ ْن ََتُْه

َ
َلَّ  كتعالى:  ، كقاؿ سبحانو (5)أ

َ
ٍم لََعَ أ ْٔ ًْ َشَِآُن كَ َُِّس ٌَ َوََل َُيِْر

كْرَ 
َ
َٔ أ ُْ َٔىَتْػِدلُٔا اْغِدلُٔا   . (6) ُب لِيخَّْل

                                                           

 [.3475: رقـ الحديث 175/ 4ديث األنبياء/حديث الغار، ( ]البخارم: صحيح البخارم، أحا(1
 (.48/ 4( الشحكد، المفصؿ في أحكاـ اليجرة )ج(2
 .48/ 4جالمرجع السابؽ، ( (3
 .48/ 4جالمرجع نفسو، ( (4
 [.58( ]النساء:(5
 [.8( ]المائدة: (6
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 :كمكحدة ان: قكيةرابع
 حماىا عف الٌدفاع عمى القادر جيشيا ليا ،حتاج إلى دكلة قكية مكحدةت إقامة الحدكد

بد  بحيث تشمل قوتها قدرتها الكاملة على السيطرة على جميع أراضيها، فال  حدكدىا، كحماية

ا الغاية العظمى وهي إقامة دين هللا على أن تقودهم سيادة واحدة ويكونوا يداً واحدة ليحققو

 رعاية اقتدار بكؿٌ  استطاعت قكٌية كدكلة التٌاريخ عبر اإلسالمٌية الٌدكلة برزتقد ك األرض، 
 تكازف كحٌققت ،فقيرتيا كالفرس كالٌركـ حينئذ عظمى دكالن  تحٌدتك حياتيـ  كتنظيـ الميسمميف شؤكف
 .(1)معيا الردع

في  فيتشارككف الديار، بيـ نأت ميما كاحدة كأمة إخكةا أف يككنك  المسمميففيجب عمى 
فيما بينيـ لتزداد األمة قكة كرفعة كىيبة كمكانة، بحيث ال يستطيع  كيتعاكنكفماليـ، آالميـ كآ

 عدكىا أف ييزميا.

 كأ قتصاديةأكانت إأف تسعى لتحقيؽ ىذه المحمة في شتى المياديف سكاء  الدكلة كعمى
ًث  :تعالىسبحانو ك  لقكلو، ان تحقيق عسكرية كأ اجتماعية كأ سياسية ٌَّ ًْ أُ خُُس ٌَّ ِذهِ أُ َْ إِنَّ 
َواِخَدةً 

كُٔا َواْذُنُروا  :كتعالى كقكلو سبحانو، (2)  يًػا َوََل َتَفرَّ ِ ََجِ ٔا ِِبَتِْو اّللَّ ٍُ َواْخخَِط
ىََّف َبْيَ كُئُبِ 

َ
ْغَداًء فَأ

َ
ًْ أ ًْ إِْذ ُنِْخُ ِ َغيَيُْس َج اّللَّ ٍَ ًْ ُِْػ اًُا َوُكِْخُ َٔ ِّ إِْخ خِ ٍَ ًْ ةِِِْػ ْضتَْدخُ

َ
ًْ فَأ ُس

 ًْ ِّ ىََػيَُّس ًْ آيَاحِ ُ ىَُس ُ اّللَّ ا َنَذلَِم يُبَير َٓ ِْ ٌِ  ًْ ْجَلَذُز
َ
ََ انلَّاِر فَأ ٌِ لََعَ َشَفا ُخْفَرةٍ 

خَُدونَ  ْٓ َت
ةٌ  :كتعالى كقكلو سبحانو، (3) َٔ َُِٔن إِْخ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ا ال ٍَ : كتعالى انوكقكلو سبح،  (4)إِجَّ

 َِْاِر رََُحَاُء ةَي اُء لََعَ اىُْهفَّ ِشدَّ
َ
ُّ أ َػ ٌَ  ََ ي ِ ِ َواَّلَّ ٌد رَُشُٔل اّللَّ ٍَّ ًْ ُُمَ ُٓ

 (5). 

النبي  فالكحدة أساس نيضة األمة كبنائيا، كلما ليا مف األثر البالغ عمى األمة فقد حذر
 يٍ مف االفتراؽ كاالختالؼ كالتنازع كالتناحر، ف : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عىٍف أىًبي ىيرى الى ": رىةى، قىاؿى

كيكنيكا  ، كى مىى بىٍيًع بىٍعضو ـٍ عى كي كا، كىالى يىًبٍع بىٍعضي كا، كىالى تىدىابىري شيكا، كىالى تىبىاغىضي اسىديكا، كىالى تىنىاجى ًعبىادى تىحى
، الى يىٍظًمميوي كىالى يىٍخذيليوي،  ك اٍلميٍسًمـً ـي أىخي  .(6)"كىالى يىٍحًقريهي التٍَّقكىل ىىاىينىااهلًل ًإٍخكىاننا اٍلميٍسًم

                                                           

 (.410/ 8( الزحيمي، الًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي )ج(1
 .[92( ]األنبياء: (2
 [.103( ]آؿ عمراف: (3
 [.10( ]الحجرات: (4
 [.29( ]الفتح: (5
 [.2564: رقـ الحديث 1984/ 4( ]مسمـ: صحيح مسمـ، البر كالصمة كاآلداب/تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو، (6
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ًف النًَّبيِّ ك   :  عىٍف أىًبي ميكسىى، عى وي ًإفَّ الميٍؤًمفى ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبينٍ "قىاؿى يىاًف يىشيدُّ بىٍعضي
ا فكمما كانت األمة قكية كمما قكم معيا اإلسالـ، ككمما ضعفت ككىنت ضعؼ انتشاره  .(1)"بىٍعضن

لنرل دكالن ىزمت في الماضي مثؿ ألمانيا كالياباف، كلكنيا عادت قكية  إننا اليكـ. لضعفيا
فاستطاعت أف تستعيد مكانتيا أماـ الدكؿ كىيبتيا، كما ذلؾ إال لما استعادت لحمتيا كقكتيا مف 

  سبحانو قاؿ كما ،كاقتصاديان  عسكريان  ضعيفة كانت لك ليا ليتـ ذلؾ كاف كما ،جديد
ُٓ : تعالىك  َ وا ل ِغد 

َ
ِ َوأ ِّ َغُدوَّ اّللَّ تَُٔن ةِ ِْ َْ ِربَاِط اْْلَيِْو حُْر ٌِ ةٍ َو َّٔ َْ كُ ٌِ  ًْ ا اْشخََؽْػخُ ٌَ  ًْ 
 ًْ ُز  . (2) (3)وََغُدوَّ

كانت الدكلة قكية كمكحدة استطاعت أف تبسط سمطتيا عمى أفرادىا، كتمكنت مف  فإذا
 .تطبيؽ أحكاميا الصارمة

 خامسان: صاحبة رسالة:
 ، فيي دكلة ىداية ال جبايةدائمة كرسالة مكضكعي كمنيج فكرة تذا دكلة اإلسالـ دكلة

 :كميمتيا

ذلؾ بإرشاد الناس نحك الطريؽ المستقيـ، كالعمؿ عمى تقديـ ك  اإلسالمية، العقيدة نشر  .1
بما يحقؽ ليـ  كالعمرانيةالحمكؿ المناسبة ليـ في جميع المجاالت االجتماعية كاالقتصادية 

 ير كالصالح.الخ

ليذه الميمة الجميمة، كقد  كافة أجيزتياتسخير  _ىنا_ اإلسالـ، ككظيفة الدكلةنشر رسالة  .2
جبارىـ  صرح الفقياء في كتب الفقو بأف الغاية مف الجياد في سبيؿ اهلل ليس قتؿ الناس كا 

َِ  ِِف  إِْنَراهَ  ََل : كتعالى ، قاؿ سبحانو(4) عمى ديف اهلل ي  ،بؿ إقناعيـ بو بالحسنى،  (5)ادلر
ثِ  َربرَم  َشِبيوِ  إَِل  اْدعُ : كتعالى انوقاؿ سبح ٍَ ِْٔغَظثِ  ةِاْْلِْه ٍَ ْ ًْ  اْْلََصَِثِ  َوال ُٓ ْ  ةِاىَِّت  وََجاِدل

َُ  ِِهَ  ْخَص
َ
 . (6) أ

                                                           

 [.6026: رقـ الحديث 12/ 8( ]البخارم: صحيح البخارم، الصالة/ تعاكف المؤمنيف بعضيـ بعضان، (1
 [.60( ]األنفاؿ: (2
 (.273/ 1( الشحكد، األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية )ج(3
 (.26/ 4( الشحكد، المفصؿ في أحكاـ اليجرة )ج(4
 [.256( ]البقرة: (5
 [.125( ]النحؿ: (6
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حكميا لإلسالـ، كأساسو البيعة كالشكرل، كال يكجد بيا رجاؿ الديف الذيف يدعكف أنيـ  .3
 .(1) كف في جميع عمـك الديفيمثمكف إرادة ىذا الديف، بؿ فييا عمماء أكفاء متخصص

قائمة عمى الفضائؿ، كتنبذ الرذائؿ، كتذعف لمحؽ كأىمو، ليا مبادئ كأصكؿ كيقيدىا دكلة  .4
 .(2) ضكابط

ظمـك كال تعتدم عمى خارجيا، فتنصر المك  بادئيا كأخالقيا في داخؿ أرضياتمتـز بم دكلة .5
 .(3)أحد بغير حؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.6( معيد فمسطيف، فقو الدكلة في اإلسالـ )ص (1
 .6ص المرجع السابؽ، ( (2
 .6ص المرجع نفسو، ( (3
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  الثاني المبحث
 لمحدكد المقيمة الدكلة شركط

اإلنساف المرتكب  متى تكافرت ككجدت فيالشركط التي  محدكد،المقصكد بشركط إقامة ل
فتطبيؽ ىذه الحدكد دكف  دكف أم تراخ أك تقصير، إقامة العقكبة عميو، لمجريمة، ترتب عمى ذلؾ

مما ال  اجريمة، ككانت إقامتيالااللتزاـ بالشركط يتضمف نكعان مف الظمـ لمف تكرط في ارتكاب 
 بعد أف تستكفي الدكلة الشركط ال تككف إال لذا فإقامة ىذه العقكبات يرضي اهلل سبحانو كتعالى؛

صكؿ ىذه الرسالة بأف ف _ىنا_كأشير ، التي قد تككف مانعة مف التطبيؽ كتنتفي المكانع ،الالزمة
 لتي تمكفقد بدأت رسالتي بذكر الضكابط ا، كيكمؿ كؿ منيا اآلخر، فمرتبط  بعضيا ببعض
 كمنيا: ،كالشركط أعـ ،الضكابط أخص مف الشركطىذه ، كتعد الدكلة مف إقامة الحدكد

 ة بضكابط إقامة الحدكد:متـز الدكلتأكلن: أف 

د، في الفصؿ التمييدم مف شركط الدكلة المقيمة لمحدك  تكر تعد الضكابط التي ذي 
لتككف قادرة عمى إقامة الحدكد، كقد ، فعمى الدكلة االلتزاـ بيا ألىميتيا كضبطيا ليذه المسألة

 :إلى قسميف كما سبؽ قسمتيا

 ضكابط عامة، ىي: -أ

 تطبيؽ الشريعة في كافة مناحي الحياة. .1

 التدرج في التطبيؽ. .2

 سد أبكاب الفساد كمنافذ الجريمة بما يشكؿ حصانة لممجتمع. .3

 كجيؿ طالةكب فقر مف المجتمع منيا يعاني التيكافة، المشكالت  تحمؿ المسؤكلية نحك .4
سكاف كمرض  .غالءك  كا 

 الشريعة تطبيؽ حكؿ تثار التي الشبيات أك اليدامة األفكار مف المجتمع تحصيف .5
 .عمييا كالرد اإلسالمية

 ىي:ضكابط خاصة،  -ب

 يقيـ الحدكد السمطاف أك نائبو. .1

 درأ الحد أكلى. .2

 تطبيؽ العقكبة عمى مف قامت فييـ أسباب العقكبة كشركطيا. .3
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 يبدم مف كأف الحدكد جرائـ اقتراؼ مغبة مف كالمذنبيف العصاة كتحذير السابؽ اإلنذار .4
 .العقاب طائمة تحت سيقع بالمعصية كيجاىر لمناس صفحتو

 االلتزاـ بآداب إقامة الحدكد. .5

 ية الضركرة؛كقد ذكرت كؿ نقطة بشيء مف التفصيؿ، كبينت بأف االلتزاـ بالضكابط أمر في غا
 ط اإلقامة.لتكفر شرك  ضركرة كجكدىاكذلؾ ل

أف الضكابط العامة كالضكابط الخاصة متكافرة في كؿ فعؿ يجـر كيعاقب  التأكد مف ثانيان:
 عميو.

 خص بيذا الحد الذم كضعتو الشريعة:البينة عمى قياـ الش ثالثان: أف تعتمد

الجريمة، كأيضان  كعدد الشيكد الذيف يثبتكف ،ككؿ عقكبة حدية تختمؼ في الشركط
في جريمة الزنا يجب أف يبمغ النصاب لمشيادة أربعة شيكد  :ثباتيا، فمثالن تختمؼ في أدلة إ

ََل  : كتعالى كال تثبت بأقؿ مف ذلؾ، قاؿ سبحانو ،ان ذككر  ْٔ َ ِّ  َجاُءوا ل ْرَبَػثِ  َغيَيْ
َ
َداءَ  ةِأ َٓ ًْ  فَإِذْ  ُش َ  ل

حُٔا
ْ
َداءِ  يَأ َٓ وََلَِم  ةِالش 

ُ
ِ  ِغِْدَ  فَأ ًُ  اّللَّ كأما في القذؼ كالحرابة كالسرقة كغيرىا ،  (1)اىََْكِذةُٔنَ  ُْ

 .(2)تثبت بشيادة رجميف عدليف ف

 :في الدكلة المكاصفات التي تؤىميا كتمكنيا مف تطبيؽ حدكد الشريعة: أف تتكافر رابعان 

كمف ىذه  مبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ،بشيء مف التفصيؿ في ال أيضان  كقد ذكرتيا 
 المكاصفات:

 ريعة.لشإلى اتتحاكـ  دكلة أنيا .1

 خارجية(.)داخمية ك سيادة صاحبة  .2

 .تقكـ عمى العدالة .3

 قكية كمكحدة. .4

 صاحبة رسالة. .5

                                                           

 [.13( ]النكر: (1
 (.54ك فارس، الفقو الجنائي في الشرع اإلسالمي فقو العقكبات )ص ( أب(2
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فتكفر ىذه المكاصفات في الدكلة التي تسعى إلى إقامة الحدكد، يجعميا مخكلة شرعان أف تككف 
 ىي الجية القادرة عمى إقامة الحدكد. 

 :ه رعاياىاتجابكاجباتيا األساسية كالضركرية  أف تقـك الدكلة ان:خامس

ا يعد مف الشركط الميمة، تجاه رعاياىة بكاجباتيا الضركرية كاألساسية أف تمتـز الدكل
كسأذكر بعض ىذه الكاجبات في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ،  إقامة الحدكد،لتتمكف مف 

 كسأقسـ كظائؼ الدكلة عمى النحك اآلتي:

 الكظيفة الدينية. .1

 الكظيفة السياسية. .2

 اعية.الكظيفة االجتم .3

 الكظيفة االقتصادية. .4

 الكظيفة الثقافية التربكية. .5

 الكظيفة القضائية )الدفاعية(. .6

بأداء كاجبيا المطمكب منيا أماـ كؿ كظيفة مف ىذه الكظائؼ، فإف فإف التزمت الدكلة 
ح الذم أراده المكاف الصحيفي  ،كيصبح تطبيقيا ليا ،ذلؾ سيذلؿ ليا إمكانية تطبيؽ الحدكد

كط الدكلة المقيمة ر يعد كالىما مف ش قياميا بالكاجبات مف الضكابط، كالمذافالشارع ليا، ك 
 لمحدكد.

 ان: أف تككف الجريمة كالعقكبة لمحدكد المراد إقامتيا نصية:سادس
 لذا ال يمة كعظـ العقكبة المترتبة عمييا؛فإقامة الحدكد مسألة في غاية الدقة لعظـ الجر 

 الشارع عمييا، كبياف ذلؾ: بد أف تككف العقكبة كالجريمة قد نص
 :الزنا حد .1

، كال، عقد شبية كال عقد، بغير ،المرأة الرجؿ يطأ كالزنا: "أف  كال ممؾ، شبية كال ممؾو
 .(1)بالتحريـ" عالمان  ،فعؿ شبية

                                                           

 (.2/ 3( أبك زىك، األحكاـ التي خالؼ فييا الظاىرية األئمة األربعة في الحدكد )ج(1
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ََ  :كتعالى ، قاؿ سبحانوقد نص عمى أنيا جريمة يحـر ارتكابياك  ي ِ عَ  يَْدُغٔنَ  ََل  َواَّلَّ ٌَ  ِ  اّللَّ
ا ًٓ َ مَ  اىَِّت  انلَّْفَس  َحْلخُئُنَ  َوََل  رَ آخَ  إِل ُ  َخرَّ َْ  يَْزُُٔنَ  َوََل  ةِاْْلَقر  إَِلَّ  اّللَّ ٌَ  يَيْقَ  َذلَِم  َحْفَػْو  َو

ا ًٌ ثَا
َ
 . (1)أ

اِجيَثُ  : كتعالى نص عمى عقكبتيا، قاؿ سبحانوك  اِن  الزَّ وا َوالزَّ ا َواِخدٍ  ُكَّ  فَاْجِِلُ ٍَ ُٓ ِْ ائَثَ  ٌِ ٌِ 
ةٍ  ًْ  َوََل  َجِْلَ ُخْذُز

ْ
ا حَأ ٍَ ِٓ فَثٌ  ةِ

ْ
َِ  ِِف  َرأ ِ  ِدي  . (2)اّللَّ

 السرقة: حد .2

 .(3)كاالستتار"  الخفية عمى المثؿ حرز مف الغير ماؿ أخذ كالسرقة ىي: "

 كىالسَّاًرقىةي  كىالسَّاًرؽي : "كتعالى كقد نص عمى تحريميا كالعقكبة المترتبة عمى مرتكبيا، قاؿ سبحانو
ا فىاٍقطىعيكا زىاءن  أىٍيًديىييمى ًكيـه  عىًزيزه  كىالمَّوي  المَّوً  ًمفى  نىكىاالن  كىسىبىا ًبمىا جى  .(4)"حى

 القذؼ: حد .3

 . (5)" فييما لمحد مكجب نسب، نفي أك بكطء، الرمي ىك كالقذؼ ىك: "

عمى تحريميا كعمى أنيا جريمة تستكجب العقكبة، ككذلؾ نص عمى العقكبة، المكلى كقد نص 
ِ  : كتعالى قاؿ سبحانو ََ َواَّلَّ ْدَطَِاِت  يَْرُمٔنَ  ي ٍُ ْ ًَّ  ال ًْ  ُث َ ٔا ل حُ

ْ
ْربََػثِ  يَأ

َ
َداءَ  ةِأ َٓ ًْ  ُش ُْ و  فَاْجِِلُ

اِجيَ  ٍَ ةً  َث ٔا َوََل  َجِْلَ ًْ  َتْلتَيُ ُٓ َ اَدةً  ل َٓ ةًَدا َش
َ
وََلَِم  أ

ُ
ًُ  َوأ اىَْفاِشُلٔنَ  ُْ

(6). 

 الخمر: شارب حد .4

 غير أك مطبكخان  غيره أك العنب مف نقيعان  أك عصيران  كاف سكاء ،أسكر ما كؿ كالخمر ىك: "
 (7)مطبكخ" 

                                                           

 [.68( ]الفرقاف: (1
 [.2( ]النكر: (2
 (.5422/ 7( الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو )ج(3
 [.38( ]المائدة: (4
 (.199/ 1حدكد كالتعزيرات عند ابف القيـ )ج( أبك زيد، ال(5
 [.4( ]النكر: (6
 (.254/ 1( أبك زيد، الحدكد كالتعزيرات عند ابف القيـ )ج(7
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: كتعالى عمى تحريميا كعمى أنيا جريمة تستكجب العقكبة، قاؿ سبحانوسبحانو كتعالى كقد نص 
 ا َٓ ح 

َ
ََ  يَا أ ي ِ ُِٔا اَّلَّ ٌَ ا آ ٍَ رُ  إِجَّ ٍْ َ يِْسُ  اْْل ٍَ ْ َُْطاُب  َوال

َ
ْزََلمُ  َواْْل

َ
َْ  رِْجٌس  َواْْل وِ  ٌِ ٍَ يَْؽانِ  َخ  الشَّ

ٔهُ فَاجْ  ًْ  خَنِتُ ُتْفِيُدٔنَ  ىََػيَُّس
 (1) . 

و يكلكف ما عم ،فمـ يذكر حدىا في القرآف كال في السنة ،كلكف عقكبتيا لـ تكف نصية
لكف ك  كىك أربعكف جمدة، ،أىؿ العمـ بأنو ال ينقص في عقكبتيا عف أقؿ تقدير كردت بو السنة

 .(2)رضي اهلل عنيـ الصحابة بعد مشاكرة ة،بالجمد ثمانيف جمد لما كثر شربو قضى عمر 

 مخالفتو ،كال أحد مف الصحابة ، كلك كاف قد نص عمى عقكبتيا لما استطاع عمر 
كقاؿ:  ،بجمد شارب الخمر ثمانيف جمدة عمي حيث قاؿ  ،كألحقكىا بأخؼ الحدكد كىك القذؼ

ذا ىذل، شرب إذا "  .(3)"جمدة ثمانيف المفترم كعمى افترل، ىذل كا 

 حد الردة: .5

 شؾ، أك اعتقاد أك ترؾ أك فعؿ أك قكؿ مف كفره يقتضي بما المسمـ إتياف"دة ىي: كالر 
 .(4)"شرائطو تكفرت إذا

كقد نص عمى أنيا جريمة بحؽ مف يدخؿ اإلسالـ ثـ يرتد عنو، كىذه الجريمة تستكجب 
َْ  : كتعالى قاؿ سبحانو، العقاب ٌَ ًْ  يَْرحَِددْ  َو ُِْس ٌِ  َْ ِّ  َخ ْج  ِديِِ ٍُ َٔ  َذيَ ُْ وََلَِم  ََكفِرٌ  َو

ُ
 فَأ

ًْ  َخِتَؽْج  ُٓ ُ ال ٍَ ْخ
َ
ْجيَا ِِف  أ وََلَِم  َواْْلِخَرةِ  ادل 

ُ
ْضَداُب  َوأ

َ
ًْ  انلَّارِ  أ ا ُْ َٓ ونَ  ِذي  . (5)َخادِلُ

أف  كأما في العقكبة فيي قتؿ المرتد إف أصر عمى كفره كعناده، فعف ابف عباس 
ٍف بىدَّؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي قاؿ: " النبي  : سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل ك  ،(6)"مى ةى، قىاؿى : عىٍف عىٍرفىجى مىٍف »، يىقيكؿي

، أىٍك ييفىرِّ  ـٍ اكي ، ييًريدي أىٍف يىشيؽَّ عىصى مىى رىجيؿو كىاًحدو ًميعه عى ـٍ جى ـٍ كىأىٍمريكي ، فىاٍقتيميكهي أىتىاكي ـٍ مىاعىتىكي  .(7)" ؽى جى

 
                                                           

 [.9( ]المائدة: (1
 (.983/ 1( التكيجرم، مختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنة )ج(2
 (.34/ 1( أبك الحاج، سبيؿ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ )ج(3
 (.151/ 4لـ، صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة )ج( سا(4
 [.217( ]البقرة: (5
: 15/ 9( ]البخارم: صحيح البخارم، استتابة المرتديف المعانديف كقتاليـ/حكـ المرتد كالمرتدة كاستتابتيـ، (6

 [.6922رقـ الحديث 
 [.60: رقـ الحديث 1480/ 3تمع، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، اإلمارة/حكـ مف فرؽ أمر المسمميف كىك مج(7
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 حد قطاع الطريؽ )الحرابة(: .6

 البعد مع الشككة، عمى اعتمادان  مكابرة، إلرىاب، أك لقتؿ أك اؿم ألخذ البركز كالحرابة ىي: "
 .(1)مرتدا" أك ذميان  كاف كلك لألحكاـ، ممتـز مكمؼ كؿ مف الغكث، مسافة عف

ا  تعالى:سبحانو ك كقد نص عمى أنيا جريمة تستكجب العقاب، قاؿ  ٍَ ََ  َجَزاءُ  إِجَّ ي ِ  اَّلَّ
َ  ُُيَاِربُٔنَ  رِْض  ِِف  ْٔنَ َويَْصػَ  َورَُشَٔلُ  اّللَّ

َ
نْ  فََصاًدا اْْل

َ
ٔا أ وْ  ُحَلخَّيُ

َ
ٔا أ وْ  يَُطيَّتُ

َ
عَ  أ ًْ  ُتَلؽَّ ِٓ يِْدي

َ
 أ

 ًْ ُٓ رُْجيُ
َ
َْ  َوأ وْ  ِخََلٍف  ٌِ

َ
ْٔا أ ََ  ُحَِْف رِْض  ٌِ

َ
، ىذا كتختمؼ عقكبة المحاربيف كحدىـ بناء  (2)اْْل

 ى اختالؼ الجرائـ التي يرتكبكنيا.عم

 حد البغاة: .7

 كلك ،(3) بمغالبة معصية غير في إمامتو تثبت مف طاعة مف اعاالمتن: "ىك كالبغي 
  .(5) (4)" تأكالن 

 َوإِن : كتعالى عمى أف البغي جريمة تستحؽ العقاب، فقاؿ سبحانوالشارع كقد نص  
ََ  َؼائَِفخَانِ  ِِيَ  ٌِ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٔا ال ٔا اْرخَخَيُ ْضِيُد

َ
ا فَأ ٍَ ُٓ ا َبَغْج  فَإِن ةَيَِْ ٍَ ُْ   لََعَ  إِْخَدا

ُ
 َذَلاحِئُا ْخَرىاْل

ْمرِ  إَِل  حَِِفءَ  َخّتَّ  َتتِْغ  اىَِّت 
َ
ِ  أ ٔا فَاءْت  فَإِن اّللَّ ْضِيُد

َ
ا فَأ ٍَ ُٓ ٔا ةِاىَْػْدلِ  ةَيَِْ كِْصُؽ

َ
َ  إِنَّ  َوأ  اّللَّ

ْلِصِؽيَ  ُُيِب   ٍُ ْ  . (6)ال

ًف النًَّبيِّ ك  ٍنييمىا، عى ، رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى : ، قى عىٍف عى مىيٍ "اؿى مىؿى عى نىا السِّالىحى مىٍف حى
 .(7)"فىمىٍيسى ًمنَّا

 

                                                           

 (.381/ 1( مجمكعة مف المؤلفيف، الفقو الميسر في ضكء الكتاب كالسنة )ج(1
 [.33( ]المائدة: (2
سقاط السمطة"، دركس (3 ضعاؼ الييبة كا  ( كالمغالبة ىي: "خركج فيو مقاتمة كعمؿ عمى التغمب كالظيكر، كا 

 (.17/7األكاديمية اإلسالمية المفتكحة )ج
التأكؿ ىك: "التأكيؿ السائغ" يعني شبية أك حجة يستسيغ بيا مفارقة الجماعة كالخركج عمى اإلماـ، دركس ( (4

 (.17/7األكاديمية اإلسالمية المفتكحة )ج
 (.5478/ 7( الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو )ج(5
 [9( ]الحجرات: (6
 [.6874: رقـ الحديث 4/ 9اىا(، ( ]البخارم: صحيح البخارم، الديات/قكؿ اهلل تعالى )مف أحي(7
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 منع التجريـ كالعقكبة:سابعان: عدـ كجكد ما ي

ألف  ؛مف ىذه المكانع أف تككف المرأة المراد إقامة الحد عمييا حامالن، فال يقاـ عمييا الحد ،فمثالن 
يىٍينىةى أىتىٍت  عىٍف ًعٍمرىافى ٍبفً  ،االعقكبة ستمحؽ مف ال ذنب لو كىك كلدى ، أىفَّ اٍمرىأىةن ًمٍف جي ٍيفو حيصى

ٍبمىى، فىدىفىعى رىسيكؿى المًَّو  ، كىًىيى حي نىٍيتي : ، فىقىالىٍت: ًإنِّي زى ًليِّيىا فىقىاؿى ًإذىا أىٍحًسٍف ًإلىٍييىا، فى "يىا ًإلىى كى
عىٍت فىٍأًتًني ًبيىا اءى ًبيىا، فىأىمىرى ًبيىا فى "كىضى عىٍت جى مىيىا، فىمىمَّا كىضى مىٍييىا ًثيىابييىا، ثيَـّ رىجى  ،(1)"شيكٍَّت عى

عىًف فكمف ىذه المكانع كجكد القاتؿ أصالن لممقتكؿ، أم كجكد األبكة فال يقتؿ الكالد بكلده، 
، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  بَّاسو لىًد اٍلكىاًلدي" اٍبًف عى : "الى ييٍقتىؿي ًباٍلكى قىاؿى

(2). 

ألف الرؽ يعد مانعان مف عقكبة  مف الرقيؽ فال يرجـ؛لزاني المحصف كأيضان أف يككف ا
  .(3) الرجـ فيك ليس كالحر

ؽ نرل بأف فصكؿ ىذه الرسالة بمباحثيا يكمؿ كؿ منيا اآلخر، كبناء عمى ما سب
جميعيا تندرج تحت إطار  ،فالضكابط كالمكاصفات كالكاجبات التي تتعمؽ بالدكلة إلقامة الحدكد

 ،القياـ بدكرىا نحك االلتزاـ بحدكد اهلل كحمايتيا ، عمىكبقكة ،قادرةالشركط التي تجعؿ الدكلة 
الذم ال يستطيع أحد اختراقو  ،السياج المنيع، كالحصف الحصيف لممجتمع اإلسالميالتي تعد 

ميما بمغت قكتو كمنعتو، فاإلسالـ يحصف المجتمع مف الداخؿ كمف الخارج بجميع الجكانب 
 كاألشكاؿ.

 

 

 

 

 

 

                                                           

[، قاؿ األلباني رحمو 2289: رقـ الحديث47/ 4( ]النسائي: سنف النسائي، الجنائز/الصالة عمى المرجكمة، (1
 (.101/ 5اهلل تعالى: "صحيح". صحيح كضعيؼ سنف النسائي )

[، كقاؿ األلباني 2661: رقـ الحديث 673/ 3( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجة، الديات/ال يقتؿ كالد بكلده، (2
 (.272/ 7رحمو اهلل تعالى: "صحيح" إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )

 (.55( أبك فارس، الفقو الجنائي في الشرع اإلسالمي فقو العقكبات )ص (3
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 الثالث المبحث
 لمحدكد المقيمة الدكلة كاجبات

لكجية التي تخضع لحكميا، إف كظائؼ الدكلة ككاجباتيا تختمؼ تبعان لالتجاىات األيديك 
التي تمكف الدكلة مف إقامة  كاجباتال فإنني أريد تكجيو ىذا المبحث نحك ،عمى ذلؾكبناء 

كاجبات الدكلة المقيمة إلى أف ، كأشير الحدكد كتساعدىا عمى تطبيقيا، كىذا ىك مكضكع بحثي
 ،كىك أيديكلكجيتيا اإلسالمية ،لمحدكد ىي نفسيا كاجبات الدكلة بشكؿ عاـ مع تحديد الفارؽ

 بأف نقكؿ أف كيمكننا لمحدكد، المقيمة الدكلة كاجبات بكضكح نحدد أف يمكننا ذلؾ إلى كاستنادان 
لدكلة في اإلسالـ تنبني عمى القائمة عمى اإلسالـ، فكظيفة ا ،الدكلة ىي الدكلة اإلسالمية ىذه

النظاـ فكال يمكف ألحدىما أف ينفصؿ عف اآلخر،  ،كدكلة ان لتي تتخذ اإلسالـ منيجان، ديناالعقيدة 
اإلسالمي أعطى أكلي األمر الحرية كالمركنة في استحداث كظائؼ جديدة لمدكلة تتالءـ مع 

عمى سبيؿ المثاؿ ال _، ككظائؼ الدكلة كثيرة كسأذكرىا متطمبات كؿ زماف كمكاف كعصر
 كمنيا: ،بحيث أشمؿ ىدؼ رسالتي مف ذكر الكاجبات _الحصر

 أكلن: الكظيفة الدينية:
شعائره، كأف تراعي األحكاـ الخاصة عمى الدكلة أف تقكـ بحفظ الديف، كتعمؿ عمى إقامة  .1

 في ، فالخميفةالجياد الضركريات، البدعة، الردة، الكبرل، مثؿ: اإلمامةبيذه المصمحة، 
لذلؾ فال تعطى  ؛(1)العامة الراشديف الخمفاء كسيرة كالسنة الكتاب بنصكص الشرع محككـ

 لو الحرية المطمقة التي تسمح لو باتباع ىكاه أك مصالحو الشخصية.

أف تحفظ كتصكف ينتيؾ حرمات اهلل، فعمييا عمى مف ك  العقكبات عمى مرتكبييا،إقامة  .2
ات التي عمى الدكلة الكاجب أخٌص ىذا مف كيعد  ،حقكؽ الناس مف الضياع أك اليالؾ

 عمى اإلسالمي النظاـ في الدكلة كرئيس ،ألنيا تنفذ القانكف عمى مف يخالفو االلتزاـ بيا؛
 .(2)الدنيا كسياسة الديف حراسة في المسئكلية قمة

                                                           

 (.43/ 21( كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية، المكسكعة الفقيية الككيتية )ج(1
 (.480/ 1دكد الشريعة، كعقكبة المستحؽ كتعزيره )ج( الشحكد، إقامة ح(2
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 بالكفاءة يعرفكف إلى الذيف العامة الكاليات إسنادكذلؾ ب كالكاليات لممناصب األكفاء اختيار .3
 بالكفاءة متقنة األعماؿ لتككف األمانة )كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب(؛ك 

 . (1) باألمانة مصكنة كاألمكاؿ

، كتجند ليـ مف يككف ناصحان رحيمان بيـ، كعدـ تتبع عكراتيـ كأخطائيـ، الرفؽ بالرعية .4
: أىفَّ النًَّبيَّ  عىٍف تىًميـو الدَّاًرمِّ ف ،بتشكيؿ لجاف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ، قىاؿى

ةي " :  "الدِّيفي النًَّصيحى ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمَّةً "قيٍمنىا: ًلمىٍف؟ قىاؿى ًلًكتىاًبًو كى ًتًيـٍ  ًلمًَّو كى امَّ ٍعًقؿى ك ، (2)"اٍلميٍسًمًميفى كىعى مى
:  سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل قاؿ:   ٍبفى يىسىارو  ا ًمٍف أىًميرو يىًمي أىٍمرى "يىقيكؿي ، ثيَـّ الى يىٍجيىدي  مى اٍلميٍسًمًميفى

، ًإالَّ لى  حي يىٍنصى ، كى ـٍ نَّةى لىيي ٍؿ مىعىييـي اٍلجى  .(4) (3) "ـٍ يىٍدخي
مثؿ األعياد، كصالة الجمعة، كالخسكؼ  مراعاة العبادات التي تظير شعائر المسمميف، .5

بيكت كتعمؿ عمى إنشاء المساجد ك  ألداء فريضة الحج،أماميـ ؿ الطريؽ فتسيكالكسكؼ، 
 .(5)فحقكؽ اهلل سبحانو كتعالى أكلى لتستكفى، كأحؽ بأف تؤدل  العبادة،

 الحماية الفكرية، كذلؾ بتأميف عقائد الناس مف االنحراؼ كالتطرؼ. .6
يؿ عمييا أف تس ،كبشكؿ جمي ،مف شأنيا ،ككؿ ىذه الكاجبات التي تقكـ بيا الدكلة

كعنايتيا البالغة بأمكر  ،سالمية لمدكلةالقدرة عمى تطبيؽ الحدكد عمى مرتكبييا، فالصبغة اإل
مف تعدل فإنو يككف متييئان لمعقاب كصيانتيا لو، يحمي حدكد الشريعة مف أم انتياؾ، ك  ،الديف

 الصاـر عميو.

 ثانيان: الكظيفة السياسية:
 تعمؿ عمى: فعمييا أف ، إذف،سياسيةال كظيفةالب _أيضان _ الدكلة قكـت

ـ، كال تذعف لمف يحاكؿ أف يفصؿ الديف عف الدكلة، تطبؽ النظاـ السياسي في اإلسال .1
كع السياسة كفي ذلؾ بإمكانيا االستفادة مف مكضكتعمؿ عمى تنفيذ قكاعد اإلسالـ كمبادئو، 

 .(6) التي أفاض الفقياء في الحديث عنياالشرعية في اإلسالـ، 

                                                           

 (.561/ 1( مناىج جامعة المدينة العالمية، السياسة الشرعية )ج(1
 [.95: رقـ الحديث 74/ 1( ]مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/بياف أف الديف النصيحة ، (2
عمى الرفؽ بالرعية، كالنيي  ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقكبة الجائر، كالحث(3

 [.22: رقـ الحديث 1460/ 3عف إدخاؿ المشقة عمييـ، 
 (.1061/ 1( التكيجرم، مختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنة )ج(4
 (.134/ 38الككيت، المكسكعة الفقيية الككيتية )ج –( كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية (5
 (.226/ 38بحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، مجمة البحكث اإلسالمية )ج( الرئاسة العامة إلدارات ال(6
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مية أك غير سكاء كانت إسال ضبط عالقة الدكلة اإلسالمية بغيرىا مف الدكؿ كتنظيميا، .2
 .(1)التي تحقؽ مصمحة الدكلة المعاىدات كتعقد السفراء، كتستقبؿ السفارات كتكفد إسالمية،

ىا حياة عمى تييئة أسبابو، حتى يعيش أبناؤ تحافظ عمى أمف البالد داخميان كخارجيان، بالعمؿ  .3
 .(2) آمنةكريمة 

 ثالثان: الكظيفة الجتماعية:
 عمى األمف كالدفاع؛لح أبنائيا، فال تقتصر مسؤكليتيا الدكلة ىي المسؤكلة عف حماية مصا .1

  .(3)ألنيا الييئة التنفيذية المعبرة عف أبنائيا، كمسؤكلة عف رعاية المصالح االجتماعية

 صالح المجتمع ألف كالمجتمع؛ لمفرد حصانة يشكؿ بما الجريمة كمنافذ الفساد أبكاب إغالؽ .2
 بو فيسعدكف تبعاتو، كيتحممكف بو، كيتأثركف أفراده، ينعكس إما سمبان أك إيجابان عمى أك فساده

 .(4)يشقكف أك

المغرضة التي قد تؤدم إلى اضمحالؿ  الشبيات أك ،اليدامة األفكار مف المجتمع تحصيف .3
الفكر، كانتشار البدع كالجيؿ، كالخرافات التي تؤدم إلى تدني المستكل الفكرم كالثقافي في 

 المجتمع.

، كالحرؼ الصناعات مختمؼ مف الناس يمـز بتكفير ما الدكلة قياـ .4  فركض مف فيذه كالعمـك
 أصحاب بؿ كيحؽ لمدكلة إجبار حاجاتيا، لسد األمة في كجكدىا يجب التي الكفاية

 قيـ ابف قاؿ فقد الفقياء؛ بو صرح ما كىذا عنيا، امتنعكا إذا بيا القياـ عمى الصناعات
 بأجر العمؿ عمى كالصناعات الحرؼ حابصأ جبارإ األمر لكلي : "إفالجكزية رحمو اهلل

 .(5) صناعاتيـ" إلى حاجة الناس في ككاف القياـ عف امتنعكا إذا المثؿ

 بإنشاء الجمعيات كالمؤسسات التي تدعـ ذلؾ. جتماعي داخؿ أفراد المجتمع،إقامة التكافؿ اال .5

 

 

                                                           

 (.226/ 38( الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، مجمة البحكث اإلسالمية )ج(1
 .226/ 38جالمرجع السابؽ، ( (2
 (.162/ 1)ج( الصالبي، فاتح القسطنطينية السمطاف محمد الفاتح (3
 (.103/ 1( زيداف، أصكؿ الدعكة )ج(4
 (.1/602)ج مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمةابف القيـ، ( (5
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 الكظيفة القتصادية: رابعان: 
كذلؾ  تسعى الدكلة لالرتقاء بيا؛ التي ،لعامةا الكظائؼ أىـتعد الكظيفة االقتصادية مف 
 كتكزيعيا، األمكاؿ جني في بالعدالة مطىالبةه  المالية كزارةف ألنيا تدخؿ في كؿ مناحي الحياة،

 يحقؽ بشكؿ لممكاطنيف العمؿ فرص بتأميف مطىالبةه  االجتماعية كالشؤكف المحمية اإلدارة ككزارة
ألنيا أساس  ؛أمرت بحفظ األمكاؿ كالشريعة ،الشريعة أكامر تنفيذ  الدكلة ظيفةك ألف  ؛العدؿ

َوََل : تعالىسبحانو ك  قاؿ شرعي، حؽ بغير الماؿ ألخذ كسيمة كؿ سالـاإل حـر قدلذا ف ؛حياةال
ًْ ةِاْْلَاِؼوِ  ًْ ةَيَُِْس َٔاىَُس ْم

َ
ٔا أ ُكيُ

ْ
حَأ

القياـ بكامؿ مسؤكليتيا  ، كبناء عمى ذلؾ عمى الدكلة(1)
الدكؿ المتقدمة اليـك  جاؿ التنمية االقتصادية التي تيدؼصكصان في مفي ىذا الجانب، كخ

 :الكصكؿ إلييا بكافة اإلمكانات كالكسائؿ، كمف جممة ىذه المسؤكليات التي عمييا االلتزاـ بيا

 .(2) يقصد بو بيت الماؿ كالمتكفمة بو كزارة الماليةك  لمدكلة، العاـ الماؿ حفظ .1

ا   :تعالىك  سبحانو قاؿ ،مصالح الناس كاقتصاد الدكؿيشكؿ تيديدان ل الذم منع الربا .2 َٓ ح 
َ
يَا أ

ًْ ُتْفِيُدٔنَ  َ ىََػيَُّس ٔا اّللَّ ْعَػافًا ُمَغاَخَفًث َواتَُّل
َ
بَا أ ُكئُا الرر

ْ
ُِٔا ََل حَأ ٌَ ََ آ ي ِ اَّلَّ

 (3). 

 .(4)إقامة األبنية العامة كشؽ الطرؽ، كبناء المرافؽ العامة .3

 .(5)المشركعة مصارفيا في كتكزيعيا مف كجبت في حقيـ،عمى  المفركضة الزكاة جمع .4

عانتيـ في تشغيؿ أكبر قدر ممكف مف أفرادىا في مختمؼ المجاالت، لالس .5 تفادة منيـ كا 
 .(6)الكقت نفسو

العمؿ عمى استثمار المكارد كالثركات التي تمتمكيا الدكلة، مثؿ المناجـ كالبتركؿ كالفحـ،  .6
 الستخداميا ارىا يعكد بالنفع عمى الدكلة؛، كجعؿ استثمكالعمؿ عمى إحياء األرض المكات

 .(7)الحككمي  اإلنفاؽ مجاالت في

                                                           

 [.188( ]البقرة: (1
 (.290/ 1( الشحكد، المفصؿ في شرح الشركط العمرية )ج(2
 [.130( ]آؿ عمراف: (3
 (.317/ 9( عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ )ج(4
 (.154/ 1عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط )ج -( الصالبي، الدكلة العيثمانية (5
 .154/ 1جالمرجع السابؽ، ( (6
 .154/ 1جالمرجع نفسو، ( (7
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 :كتشمؿ فيو، الشريعة أحكاـ تطبيؽ لتضمف االقتصادم النشاط مراقبة الدكلةعمى  .7
، لمنع الغش، كالعمؿ عمى إبطاؿ الحرص عمى أف المكاييؿ كالمكازيف مضبكطة -

أف المكاصفات  ، كذلؾ بالتأكد، كمراقبة البضائعالعقكد الفاسدة كالمخالفة لمشريعة
 .(1)التي يحتاجيا الناس متكفرة

تدليس أك الغبف الفاحش في البيكع؛ ردع كؿ مف يحاكؿ استغالؿ الناس سكاء بال -
 .(2)الحقد كالكراىية بيف الناس ألنيا تكقع

الخنزير ككؿ ما لحـ قطع الطريؽ أماـ مف يحاكؿ بيع المحرمات مثؿ الخمر ك  -
 .(3)ؤدم إلى إفساد الناسي

 .(4) نبذىا عمى كالتشجيع الزائد، كؿ مظاىر البذخ كالترؼ منع -

 الكظيفة الثقافية كالتربكية: خامسان:
 كذلؾ: كىذه الكظيفة تقكـ بيا كزارة التربية كالتعميـ، ،كثقافية تربكية بكظيفة _أيضان _ الدكلة تقكـ

زالة العكا كالثقافة، التعميـ تييئة أسبابب .1 في ىذا المجاؿ،  ئؽ التي تقؼ أماـ األجياؿكا 
 الكفاية فركض فقد أكجب الفقياء العديد مف  ىنا كمف اإلسالمية، المبادئ عمى كتربييـ
عمى تشجيعيـ عمى التعميـ،  فقد حرص النبي كالتعميمي،  التربكم بالجانب يتعمؽ فيما

 .(5)بؿ فدائيـكطمب مف أسرل بدر بأف يعممكا المسمميف القراءة كالكتابة مقا

كالعمؿ الدؤكب عمى زيادتيا بما يتالءـ مع عدد السكاف  كالجامعات، المدارس تكفير .2
 متطمبات يكاكب بما المستكيات ألعمى بالمسيرة التعميمية كاحتياجيـ لذلؾ، كاالرتقاء

 .(6)مستحيالن  أمران  عنيا االستغناء بات التي الحديثة التكنكلكجيا كيساير العصر،

 كتكزيع النشرات التكعكية كالتثقيفية. بشكؿ مستمر، ءات العمميةعقد المقا .3

 

                                                           

 (.162/ 1( الصالبي، فاتح القسطنطينية السمطاف محمد الفاتح )ج(1
 .162/ 1جالمرجع السابؽ، ( (2
 .162/ 1جالمرجع نفسو، ( (3
 .162/ 1ججع نفسو، المر ( (4
 (.228/ 38( الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، مجمة البحكث اإلسالمية )ج(5
 (.186/ 1( الصالبي، الدكلة األمكية عكامؿ االزدىار كتداعيات االنييار )ج(6
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 الكظيفة القضائية: سان:ساد
 الدكلة كاجب مف كاف ىنا كمف ،بالعدؿ إال كاآلخرة الدنيا تصمح الك  العالميف، قكاـ العدؿ

 كذلؾ: ،الكظائؼ اليكـ ىي التي تقـك بيذه ككزارة الداخمية العدؿ كزارةك  العدؿ، تقيـ أف
، كالمتمثؿ اليكـ بالقضاء الذم يعمؿ عمى الفصؿ بيف المتنازعيف المظالـ قاضي عييفتب .1

رِْض تعالى: ك  سبحانو ، قاؿ(1)كالمتخاصميف 
َ
يَا َداُووُد إَُِّا َجَػيَِْاَك َخِييَفًث ِِف اْْل

َْ َشِبيوِ  َٔى َذيُِغيََّم َخ َٓ ْ ًْ َبْيَ انلَّاِس ةِاْْلَقر َوََل حَتَّتِِع ال َن  فَاْخُس ََ يَِغئ  ي ِ ِ إِنَّ اَّلَّ اّللَّ
َم اْْلَِصاِب  ْٔ ا نَُصٔا يَ ٍَ ًْ َغَذاٌب َشِديٌد ةِ ُٓ َ ِ ل َْ َشِبيِو اّللَّ  . (2)َخ

إِنَّ تعالى: سبحانو ك ، قاؿ (3) المجرميف ةعاقبكم الجناة مف باالقتصاص العدالة، تحقؽ أف .2
اَُاِت إَِل  ٌَ

َ
ْن حُؤَد وا اْْل

َ
ًْ أ ُمُرُز

ْ
َ يَأ ٔا اّللَّ ٍُ ْن ََتُْه

َ
ًْ َبْيَ انلَّاِس أ خُ ٍْ ا َوإَِذا َخَه َٓ ِي ْْ َ

 أ
يًػا ةَِطًيا ٍِ َ ََكَن َش ِّ إِنَّ اّللَّ ًْ ةِ ا يَِػُظُس ٍَّ َ ُِِػ  . (4)ةِاىَْػْدِل إِنَّ اّللَّ

 الدكلة كرئيس حكـ الدكلة كال يتبعكف األنظمة، عمى الخارجيف المخالفيف عمى القانكف تنفيذ .3
كما  ،ع عمى عاتقو المسؤكلية الكبرل في الحفاظ عمى الديف كاألحكاؿ الدنيكيةقاإلسالـ ت في

 .(5)ذكرت سابقان 

 الكظيفة الجيادية)الدفاعية(: سابعان: 
إف تحرير اإلنساف مف كؿ عبكدية لغير اهلل سبحانو، كالدفاع عف الديف كالكطف مف أىـ 

ألنيا  إزالة العقبات التي تقؼ في كجييا؛كاجبات الدكلة اإلسالمية، كقياميا ليذه الكظيفة يضمف 
 تقكـ بيذه الكظيفة مستيدفة ما يمي:

 ،األمف الداخمي في الدكلة كالجياز المسؤكؿ عف حفظ الداخؿ، في األمف المحافظة عمى .1
مطاردة ك  آثارىـ، المجرميف كتتبع عمى القبض ميمة بو تناط الذم" الشرطة" جياز ىك

 .(6)المصكص كالمفسديف

                                                           

 (.131/ 38الككيتية )جالككيت، المكسكعة الفقيية  –( كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية (1
 [.26( ]ص: (2
 (.480/ 1( الشحكد، الخالصة في أحكاـ أىؿ الذمة )ج(3
 [.58( ]النساء: (4
 (.561/ 1( مناىج جامعة المدينة العالمية، السياسة الشرعية )ج(5
 (.317/ 9( عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ )ج(6
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 ة الدافعة، لئال يظفر أعداء األمة المتربصيف بيا، كذلؾدٌ بالعي ى تحصيف الحدكد، العمؿ عم .2
كالدكؿ الحديثة ، "مناظر"ك" مسالح" مف عمييا، عسكرية حاميات ككضع الحدكد بمراقبة

 .(1)تسعى إلى حماية البالد مف أم اعتداء خارجي

عدادىا .3 الكاجبات بأف  هىذ تقرير مف الكاضح كمف ،لرد أم عدكاف تدريب الجيكش كا 
 .(2)المسؤكؿ األكؿ عنيا جميعيا الخميفة الذم يتكلى مصالحيا كأحكاليا

ي ف قياـ الدكلة بكاجباتيا ككظائفيا تجاه الرعية، لو أثر بالغفإف  ،كبناء عمى ما سبؽ
حيث  مسألة قدرتيا عمى تطبيؽ الحدكد؛ ألف ذلؾ يساىـ كبشكؿ فاعؿ في قدرتيا عمى إقامتيا؛

 .ذكرتيا في المبحث األكؿ ، ضكابط تطبيؽ الحدكد التيبقياميا بكاجباتيا ،د حققتإنيا تككف ق

ت عمى باإلضافة إلى تحقؽ العدالة في التطبيؽ كتككف العقكبة في مكانيا، فإف عمد
 ؛تجاه أبنائيا اقتصاديان، فإف مف يسرؽ بعدىا يستحؽ عقكبة القطعقياميا بدكرىا كمسؤكليتيا 
إال أنو يريد إشاعة الفكضى كالخكؼ بيف الناس،  ،ة أك ذريعة لمسرقةألنو لـ يبؽ لو أم حج

فستسد أبكاب الرذيمة كستككف قادرة عمى تطبيؽ حد القذؼ أك  ،ككذلؾ لك أدت دكرىا االجتماعي
ف أدت دكرىا القضائي بالعدؿ فإف الجرائـ ستقؿ  الزنا في كجو كؿ مف عصى كاعتدل، كا 

كتأنيب ضميره مما يدعكه إلى االعتراؼ ليطبؽ عميو كتضمحؿ كمف يذنب يشعر بعظـ ذنبو 
 الحد، كما حدث مع ماعز كالغامدية، كىكذا الحاؿ في بقية الحدكد.

كبالتالي  ،ضكابط التطبيؽ )الحدكد( ح بأف القياـ بالكاجبات يحقؽكنستطيع القكؿ كبكضك 
 .القدرة عمى إقامتيا

 

 

 

                                                           

/ 1شخصيتو كعصره )ج -ة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو ( الصالبي، تيسير الكريـ المناف في سير (1
111.) 

 (.561/ 1( مناىج جامعة المدينة العالمية، السياسة الشرعية )ج(2



 

 
 
 
 

 

  الثاني الفصؿ
 لمحدكد الدكلة إقامة في يقدح ما
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 األكؿ المبحث
 لمحدكد الدكلة إقامة قكادح

إف أحكاـ الشريعة كقكاعدىا كمية، بينما الحكادث كالكقائع متجددة كال تنتيي، كقد باتت 
كالضغكطات التي تعيشيا، أمران يتطمب عمالن  ، في ظؿ كاقع األمة اليكـمسألة تطبيؽ الشريعة

لالمتناىية، كىذا االجتياد يتطمب فيمان سميمان، كالسير كفؽ اجتياديان مقدران، في ظؿ الحكادث ا
 منيج دقيؽ، إلرساء األحكاـ نحك مقصكدىا الذم كضعو الشارع ليا.

ف كانت قطعية كال مجاؿ لالجتياد فييا، إال أننا ال يمكننا تطبيقيا إال  ،كحدكد الشريعة كا 
الحاالت التي ال كىي  ،(1)ادحكذكرنا لمقك  ا كشركطيا التي كضعيا ليا الشارع.كفؽ ضكابطي

كقكفنا ألف  كاقع، كفيـ األحكاـ فيمان سميمان؛يجكز فييا تطبيؽ الحدكد، يأتي في سياؽ معايشة ال
عدـ تخيؿ الفقياء القدامى غياب الدكلة اإلسالمية، ككصكؿ عمى ىذه القكادح يأتي في إطار 

 .(2)األمة اإلسالمية إلى ىذه الحالة مف الضعؼ كالخكر

عمى  الذم كرد فيو النص، بؿ ىك كقكؼ يعد ذلؾ مخالفان لمحكـ التشريعي القطعيكال 
ركح النصكص كمقاصدىا، كفيـ الكاقع كمالبساتو، ككما ثبت ذلؾ مف فيـ الصحابة لمقصكد 

 النصكص، فمثالن:
 في مسألة ضالة اإلبؿ:

ٍيدً  اهفيما رك  فقد جاء عف النبي  بعدـ أخذىا أك التعرض ليا، فقد أمر النبي   ٍبفً  زى
اًلدو  يىًنيِّ  خى لىيىا، لىؾى  مىاحينما سئؿ عف ضالة اإلبؿ فقاؿ: " عف النبي   الجي  ًسقىاؤيىىا مىعىيىا كى

تىٍأكيؿي  المىاءى  تىًردي  كىًحذىاؤيىىا، رى  كى تَّى الشَّجى بُّيىا يىٍمقىاىىا حى  . (3)"رى

 عنيما، فقد جاء كبقي ىذا النص معمكالن بو في زمف خالفة أبي بكر كعمر رضي اهلل
، كقكفان عند النص (5)"(4) مؤبمة إبالن  عمر زمف في اإلبؿ ضكاؿ كانتعف ابف شياب أنو قاؿ: "

 النبكم.

                                                           

( القكادح ىي: "الصدع في العكد كالسكاد يظير في األسناف كأكاؿ يقع في الشجر كالخشب كاألسناف كالعفف"، (1
 (.717 /2مصطفى كالزيات كآخركف، المعجـ الكسيط )ج

 (.114( القرضاكم، الشريعة صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف )ص (2
 [.2372: رقـ الحديث3/113( ]البخارم: صحيح البخارم، المساقاة/شرب الناس كالدكاب مف األنيار، (3
 (.357/ 3( مؤبمة: "كثيرة متخذة لمقنية"، النجدم، اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ )ج(4
 (.363/ 15كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة )ج ( القرطبي، البياف(5
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كجد بأف ذمـ الناس فقد اختمؼ الحاؿ كتغير كاقع الناس،   في زمف عثماف  كلكف
جمعيا، ثـ خربت، كأصبحكا يمدكف أيدييـ إلى ضكاؿ اإلبؿ، فأمر بتعريفيا كخصص مف يقكـ ب

 . (1)تباع حتى إذا جاء صاحبيا كعرفيا يعطى ثمنيا

 مخالفان لمنص أـ فيمان لمقصكده؟ فيؿ يعد فعؿ عثماف 
كىك العمؿ بالمصمحة العامة  ،بأف ىذا ىك مقصكد النص _ىنا_إننا نستطيع القكؿ 

ه ىي كىذ ،بثمنيالممسمميف، فالمقصكد ىك صيانة اإلبؿ كالمحافظة عمييا إما بعينيا أك 
فقد تغيرت النفكس  ،المصمحة المرجكة التي عمؿ بيا خميفة المسمميف، كقد عالج حالة كقتية

كأقدر فيمان عمى التعايش مع الكاقع كفؽ األحكاـ كما  ،فكاف ذلؾ أكثر صيانة ليا ،كاختمت الذمـ
طمئناف بيا ىي حالة مف اال كأف الحالة التي كاف يفتى بينما في عيد النبي ، (2) تؤكؿ إليو

كاألماف كاالستقرار، تستطيع اإلبؿ أف ترد الماء كأف تسير آمنة مستقرة دكف أف يمسيا أحد 
 .(3)تغيرت الحالة كاختمفت النفكس بينما في عيد عثماف  ،بسكء

فيي قطعية ال مجاؿ لالجتياد  ،كالتطرؽ لمسألة تطبيؽ الحدكد ليس مف باب االجتياد
عمى الشبيات التي تحكؿ دكف إقامتيا، كالمكانع التي تقؼ  يأتي في سياؽ الكقكؼفييا، كلكف 

 ، منطمقة مف قاعدة عظيمة في قكلو في ظؿ فيـ الكاقع فيمان سميمان  حائالن أماـ التطبيؽ
مُّكا سىًبيمىوي، فىًإفَّ اإلً  اٍدرىءيكا" ، فىًإٍف كىافى لىوي مىٍخرىجه فىخى ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًف الميٍسًمًميفى مى ديكدى عى ـى أىٍف ييٍخًطئى الحي ا مى

ٍيره ًمٍف أىٍف ييٍخًطئى ًفي العيقيكبىةً   .(4)"ًفي العىٍفًك خى
أف نقؼ عمى ىذه القكادح الحقيقية التي ل يجكز أف تقيـ الدكلة الحدكد كيمكننا 

 َكاْعَمـْ لو:"  فيما نصحو بقكلو  ُحَصْيٍف، ْبفِ  ِعْمرَافَ ل  مستبصريف بحديث النبي بكجكدىا، 
ىذه ك ، (5)"الش ُبَياتِ  ُنُزكؿِ  ِعْندَ  اْلَكاِمؿَ  َكاْلَعْقؿَ  الش َيَكاتِ  َمِجيءِ  ِعْندَ  الن اِفذَ  اْلَبَصرَ  ُيِحب   الم وَ  َأف  

 القكادح يمكننا تقسيميا إلى قسميف:
                                                           

/ 1شخصيتو كعصره )ج -( الصالبي، تيسير الكريـ المناف في سيرة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو (1
159.) 

 (.1/272( ابف القاسـ، شرح أصكؿ األحكاـ )ج(2
 (.27( البميدم، الشريعة اإلسالمية كفقو التطبيؽ )ص(3
ديكًد عىٍف رىسيكًؿ المًَّو [ ((4 ديكًد، الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلحي اءى ًفي دىٍرًء الحي : رقـ الحديث 33/ 4/مىا جى

، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالي: "ضعيؼ اإلسناد". سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ]1424
 (.5/222كأثرىا السيئ في األمة )

: رقـ 152/ 2ند الشياب القضاعي، إف اهلل يحب البصر النافذ عند مجيء الشيكات، ( ]الشياب: مس(5
 (.4/401كالحديث ضعفو الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء ) [.1080الحديث 
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 : كجكد األسباب المانعة مف التطبيؽ:القسـ األكؿ

 فقداف الدكلة القكة عمى التطبيؽ: .1

إال  ،ال ينجح في صدىا كمقاكمة عكاقبيا كأخطارىا ،معقدة كالخطيرةإف ظيكر الجرائـ ال
ألف العقكبة مشتقة مف العقاب، كال يعتبر العقاب عقابان إذا كاف  ؛ةاعمعقكبات صارمة كشديدة كف

متصفان بالضعؼ كالميف، كالعقاب الذم يثبت نجاحو ىك ذلؾ العقاب الذم ينتصر عمى الجريمة 
 .(1)كيستطيع محك آثارىا

ككما أسمفت القكؿ سابقان بأف الجية المخكلة إليقاع العقاب عمى المجرميف ىي الدكلة، 
 ، كاللسمطاف أك نائبوإال ا حيث ال يجكز أف يقيميا أحد ؛كأخص بالذكر في بحثي جرائـ الحدكد

قكة، كال أعني بال دكلة قكية، بد أف تككف الدكلة المقيمة  ، بؿ التياإلقاميعد كجكد الدكلة كافيان 
 عمى زائد حدٍّ  مف بد ال بؿ ألف القدرة قد يستطيعيا آحاد الناس، ؛تنفيذ الحدكد فقط عمى القدرة
ما يككف كفيالن لردع المجرميف كالمعتديف،  كىك المقصكد، ًبوً  يتحقؽ الفعؿ، عمى القدرة مجرد

بيؽ أحكاـ القكة التي تستطيع الدكلة مف خالليا فرض ىيمنتيا كتط كيحقؽ األمف كاالستقرار،
متمثمة في قكة السمطاف ىذه القكة نجدىا الشريعة عمى كؿ مف يخضع تحت حكميا كنفكذىا، ك 

َاِت  :كتعالى يمسؾ زماـ األمكر، قاؿ سبحانو  ، فنجدهكىيبتو رَْشيَِْا رُُشيََِا ةِاْْلَيِر
َ
"ىََلْد أ

زَياَن ِلَُلَٔم انلَّاُس  ٍِ ْ ًُ اىِْهخَاَب َوال ُٓ َػ ٌَ َُْزنْلَا 
َ
ٌس َشِديٌد  َوأ

ْ
ِّ ةَأ َُْزنْلَا اْْلَِديَد ِذي

َ
ةِاىِْلْصِػ َوأ

َ كَِٔيٌّ َغِزيزٌ  ُّ ةِاىَْغيِْب إِنَّ اّللَّ هُ َورُُشيَ َْ َحُُِْصُ ٌَ  ُ ًَ اّللَّ َِافُِع لِيَِّاِس َوِلَْػيَ ٌَ َو
 (2) 

 ليقيمكا العدؿ كالحؽ بيف ،فاهلل سبحانو كتعالى قد أرسؿ الرسؿ معيـ البينات الكاضحات
كمف منافعو القدرة  ،كامتف عمييـ بالحديد الذم فيو المنافع ،كىذه كظيفة األئمة مف بعدىـ الناس،

قامة الحؽ قد تحتاج إلى القكة لتطبيقو.(3)عمى إقامة الحؽ كالعدؿ بيف الناس  ، كا 

لردع الظالميف المعتديف الذيف يقفكف  ؛كبيذا فإف ىذا تكجيو إلى استخداـ القكة المادية
بد أف يككف السمطاف أشد قكة كمنعة  لذا فال ؛كيتستركف بستار القكة كالمنعة ،العدالة في كجو

 .(4)يمنع بعض الناس مف بعضمنيـ ليقيـ األمف كالعدؿ ك 

                                                           

 (.221/ 7( الزحيمي، الًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي )ج(1
 [.25( ]الحديد: (2
 (.54/ 1( مف سكرة النساء إلقامة المجتمع اإلسالمي )ج59، 58( األزدم، المبادئ المستنبطة مف آيتي )(3
 (.40( المكدكدم، نظرية اإلسالـ السياسية )ص(4



 

57 

فالسمطاف القكم كما قاؿ الماكردم: "برىبتو تتألؼ األىكار المختمفة كبييبتو تجتمع 
كمف خكفو تنقمع النفكس المتعادية كألف في القمكب المتفرقة كبسطكتو تنكؼ األيدم المتعالية 

طباع الناس مف حب المغالبة كالمنافسة عمى ما آثركه كالقير لمف عاندكه ما ال ينكفكف عنو إال 
 .(1)بمانع قكم كرادع تمي" 

 كما أدؿ عمى ذلؾ مما قاؿ المتنبي:

 حتى يراؽ عمى جكانبو الدـ  ال يسمـ الشرؼ الرفيع مف األذل 

 (2)ـ ػػػػػػو ال يظمػػػمػػعػػػػػػػػػمػفة فػػذا ع  ـ النفكس فإف تجد كالظمـ مف شي

قاؿ: "إف    كعف ابف عمر: أنو ؛فرىبة السمطاف أشد زجران كأكثر ميابةن كمنعان 
 (3)السمطاف ظؿ اهلل في األرض يأكم إليو كؿ مظمـك مف عباده" 

أم عدكاف  ضدنيا ذكد عكال ،القكة السمطاف مف حفظ األمف في داخؿ الدكلةكتمكف 
لذا كانت القكة مف مستمزمات الحكـ لتحقؽ  ؛في جمع شتات األمة ـخارجي، كليا دكر مي

كتطبؽ شرعو، كال تككف ىذه القكة إال في خدمة القانكف كالحؽ  ،أىداؼ اإلسالـ كتذب عف حماه
 .(4) يككف إال في ظؿ إماـ مطاعكالعدؿ، كىذا كمو ال

طبيؽ الحدكد لمسمطاف قادحان فادحان إف لـ يمتمكيا فمف لذلؾ تعد القكة كالقدرة عمى ت
 يستطيع إقامة أم حد.

 شيكع الفاحشة في المجتمع المسمـ: .2

مف أخطر كأعظـ المصائب التي بميت بيا  ة كشيكعيا في المجتمع المسمـ، انتشار الفاحش
، كما كاف ىذا إال في ظؿ غياب الرقابة ال مشددة، كالتقصير األمة اإلسالمية في مجتمعاتيا اليـك

الكاضح مف قبؿ أكلي األمر، فما نحف فيو اليكـ مف كىف كضعؼ إال حصاد ما جنتو أيدينا، 
فتكالت الفتف كانتشرت األمراض، كعظمت الباليا، كغياب الدكلة بدكرىا الريادم كالمسؤكؿ يعد 

 مف العكامؿ المساعدة عمى زيادة ىذا الكباء، كمف جممة أسباب انتشارىا:

 

                                                           

 (.120/ 1( مرسي، التربية اإلسالمية أصكليا كتطكرىا في البالد العربية )ج(1
 (.128/ 1( المتنبي، أبك الطيب المتنبي كما لو كما عميو )ج(2
 [.7369: رقـ الحديث 15/ 1مبييقي، فضؿ اإلماـ العادؿ كما جاء في جكر، ( ]البييقي: شعب اإليماف ل(3
 (.25/ 1)ج 110إلى العدد  1( اتحاد الكتاب العرب: مجمة التراث العربي مف العدد (4
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 الط بيف الرجاؿ كالنساء:الخت - أ

مف أسباب انتشار الفاحشة ظاىرة االختالط بيف الرجاؿ كالنساء سكاء في األماكف العامة 
أك الخاصة، كقد شاعت ىذه الظاىرة في البمداف اإلسالمية، فأصبحنا نرل االختالط في 

 ؛عظيمة لالجترار إلى مصائبىذا مدعاة ، ك (1)بعض المدارسالمالىي كاألعراس كالجامعات ك 
، عىًف النًَّبيِّ فالرجاؿ بالنساء،  مف اختالط النبي  حذر لذلؾ بَّاسو :  عىًف اٍبًف عى فَّ "قىاؿى الى يىٍخميكى

ـو  ؿه ًباٍمرىأىةو ًإالَّ مىعى ًذم مىٍحرى  .(2)"رىجي

مصافحة  النظر إلى المرأة األجنبية، كحـر، فحـر حـر كؿ ما يدعك إلى االختالطقد ك  
اًمرو  ٍبفً  عيٍقبىةى  عىفٍ لؾ حـر دخكؿ الرجاؿ عمى النساء، فذكك، ةالمرأة األجنبي   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ : عى

مىى كىالدُّخيكؿى  ًإيَّاكيـٍ ": قىاؿى  ؿه  فىقىاؿى  "النِّسىاءً  عى ارً  ًمفى  رىجي ؟ أىفىرىأىٍيتى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: األىٍنصى ٍمكى : قىاؿى  الحى
ٍمكي "  ة لممجتمع مف الكقكع في الرذائؿ كالفتف.، كذلؾ صيان(3)"المىٍكتي  لحى
 التبرج كالسفكر: - ب

، كأمرىا الخركج بزينتياكعدـ التبرج كعدـ  ،سترتفقد أمر اهلل سبحانو كتعالى النساء بال
ابالحجاب كنياىا عف السفكر، قاؿ سبحانو كتعالى:  َٓ ح 

َ
ْزَواِجَم  كُْو  انلَِّب   يَاأ

َ
 َوبََِاحَِم  ِْل

ٌِ  َونَِصاءِ  ْؤ ٍُ ْ ََّ  يُْدِجيَ  ِِيَ ال ِٓ َْ  َغيَيْ ٌِ  ََّ ِٓ ْدَن  َذلَِم  َجََلةِيتِ
َ
نْ  أ

َ
ََ  أ ََ  فَََل  ُحْػَرْذ ُ  َوََكنَ  يُؤَْذْح  اّللَّ

ا َدُفًٔرا ًٍ  . (4)رَِخي

ٍيرىةى، أىًبي عفٍ ك   ا، لىـٍ  النَّارً  أىٍىؿً  ًمفٍ  ًصٍنفىافً ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى  مىعىييـٍ  قىٍكـه  أىرىىيمى
، ًبيىا يىٍضًربيكفى  اٍلبىقىرً  كىأىٍذنىابً  ًسيىاطه  ًنسىاءه  النَّاسى اًريىاته  كىاًسيىاته  كى ته  عى ، ميًميالى ته اًئالى  ريءيكسيييفَّ  مى

اًئمىًة، اٍلبيٍختً  كىأىٍسًنمىةً  ٍمفى  الى  اٍلمى نَّةى، يىٍدخي يىا، يىًجٍدفى  كىالى  اٍلجى فَّ  ًريحى يىا كىاً  دي  ًريحى  كىذىا مىًسيرىةً  ًمفٍ  لىييكجى
كىذىا  .(5)"كى

                                                           

 (.309/ 1( الكنشريسي، المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاكم أىؿ إفريقية كاألندلس كالمغرب )ج(1
، كالدخكؿ عمى المغيبة، ( ]البخارم: صحي(2 : رقـ 7/37ح البخارم، النكاح/ال يخمكف رجؿ بامرأة إال ذك محـر

 [.5233الحديث 
، كالدخكؿ عمى المغيبة، (3 : رقـ 7/37( ]البخارم: صحيح البخارم، النكاح/ال يخمكف رجؿ بامرأة إال ذك محـر

 [.5232الحديث
 [.59( ]األحزاب: (4
: رقـ 3/1680كالزينة/النساء الكاسيات العاريات المائالت المميالت، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، المباس (5

 [.2128الحديث 
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ىذا كمو نجد بأف الخضكع بالقكؿ حتى ال يطمع الذم في قمبو مرض، ك كما ال يجكز ليف 
ىنا تقع مسؤكلية األكلياء أف ، ك فأصبحنا نرل النساء السافرات العاريات ،زاد انتشاره كعـ ظيكره

  .(1) مسؤكلية الدكلة أماـ شيكع ىذه المنكرات يحفظكا مف تحت كاليتيـ، كأيضان 

 انتشار الفكائد الربكية في البنكؾ: - ت

كقد بالربا،  كفحـر سبحانو كتعالى الربا بيف الناس كأحؿ البيع، كقد تكعد كؿ مف يتعامم
ًْ  إِنْ  ، قاؿ سبحانو كتعالى: عمييـ مف اهلل كرسكلو أعمنت الحرب َ ٔا ل َذُُٔا َتْفَػيُ

ْ
ََ  ِِبَْرٍب  فَأ ٌِ 

 ِ اليكـ العديد مف المؤسسات الربكية كالبنكؾ التي تقـك عمى الفكائد  ، كقد ظيرت (2)َورَُشِٔلِ  اّللَّ
 الربكية ميما اختمفت مسمياتيا.

 انتشار المسكرات مف خمكر كغيرىا: - ث

رادان أك اتجاران، يإف سماح الدكلة ليذه المسكرات لمدخكؿ إلى أراضييا سكاء كاف ذلؾ است
 ىدـ المجتمع المسمـ. عجؿ فيقي، كانتشار الرذيمة مما يؤدم إلى االنحالؿ الخمي

 ت الداعية إلى الرذيمة كاإلباحية:ظيكر القنكا - ج

كاألفالـ اليابطة  ،كالمسمسالت الخميعة ،المكاقع اإلباحية لقد انتشرت في اآلكنة األخيرة
تدعك إلى الرذيمة ف بابيا إالن كال ذمة،، كاألغاني السافرة التي ال ترقب في أمة اإلسالـ كشةكالمثير 
متناسية كؿ القيـ كالمثؿ كالمبادئ كاألخالؽ، فسمكا الخيانة مشركعة، كأحمكا زكاج  ،أةبكؿ جر 
ا يأتي في ظؿ غياب الحاكـ المسمـ، المسؤكؿ كسمكا المجكف فنان كالرذيمة أدبان، ككؿ ىذ ،المحاـر

 عف رعيتو.

 في ظؿ ىذا الكاقع المنحرؼ، كيؼ لمدكلة أف تقكـ بتطبيؽ الحدكد عمى مف استحقكىا،
لمحماية مف االنزالؽ في مثؿ ىذه الجرائـ  كضع السياج الكقائيكقد قصرت مف البداية في 

الخطيرة، فسيؿ الحراـ كفتح لو ألؼ باب كباب، كغابت الرقابة، كاندثرت الفضيمة كانتشرت 
 الرذيمة.

، كالعمؿ عمى إيجاد كسائؿ ليذا عمييا الكقكؼ بمسؤكلية أماـ انتشار ىذه المنكرات
يجكز ليا في ظمو تطبيؽ الحدكد، حتى تعمؿ ألف ىذه الجرائـ تشكؿ مانعان حقيقيان ال  العالج؛

 الكاممة، كالعكدة بو إلى أحكاـ الشريعة ،كحمايتو مف الفتف ،عمى تطيير المجتمع مف الرذائؿ
                                                           

 (.65/30( ابف جبريف، شرح أخصر المختصرات )ج(1
 [.279( ]البقرة: (2



 

60 

كأف يقكد الكاقع إلى الصكاب، ال أف  ،اإلسالـ أف يقكد األمة اإلسالمية إلى بر األماف ميمةف
يبط بالشرع إلى ىذا أف نرتقي بيذا الكاقع إلى الشرع، ال أف ن ه ىذا الكاقع المؤلـ، كالكاجبيقكد

 .(1)الكاقع المرير

ر المجتمع مف ركاسب الفساد قبؿ قادرة عمى تطييكالدكلة بما تمتمؾ مف صالحيات 
ننالعقكبات تطبيؽ ا لك عدنا ، بؿ كأنى ليا أف تعمد إلى التطبيؽ أكالن في ظؿ ىذه المنكرات، كا 

، فمما فتحت مكة كال يستطيع تغييرىايرل بمكة المنكرات كاف  النبي  إلى السيرة لكجدنا بأف
أف يبني الكعبة عمى قكاعد إبراىيـ  عمى يد المسمميف، كأصبحت مكة دار إسالـ، أراد النبي 

ا حديثي عيد لكاقع كحاؿ أىؿ مكة، فقد كانك  عميو السالـ كلكنو لـ يفعؿ، كما ىذا إال لفيمو 
، كتعمقيـ الشديد لعظمة البيت عندىـأف يرتدكا أك أف تنشؽ صفكفيـ، سالـ، فخشي عمييـ باإل
 .(2)أف قاـ باألكجب حتى ال يقع المسممكف في مفسدة عظيمة  ، فكاف فقيو بو

بااللتزاـ بشركطيا كضكابطيا،  ـبتطبيؽ الحدكد، أمرى حينما كمؼ أكلي األمركالشارع 
لذا فقد قاؿ ابف تيمية رحمو  ؛ا بكجكد المكانع التي ينتفي بكجكدىا إمكانية التطبيؽعدـ تطبيقيك 

 ذلؾ، لكاـز إلى ينظر بؿ الفعؿ، إمكاف مجرد إلى الشرعية، االستطاعة في ينظر ال فالشرع"اهلل: 
، كفقيو رحمو اهلل "شرعية استطاعة ىذه تكف لـ الراجحة المفسدة مع ممكنان  الفعؿ كاف فإذا
مر ىك  ، فقد(3)بد مف فيمو فيمان سميمان، كتطبيؽ النصكص بما يحقؽ مقصكدىا  اقع الذم البالك 

لخمر مف المسمميف في زمف التتار، فأنكر عمييـ مف كاف اكبعض أصحابو عمى قكـ يشربكف 
 اهلل حـر إنما:" الخمر كقاؿ صحابو الذيف أنكركا عمى مف يشربكفعمى أ معو، فأنكر اإلماـ

 كسبي النفكس قتؿ عف الخمر يصدىـ كىؤالء الصالة، كعف اهلل ذكر عف تصد األني ؛الخمر
 .(4)"فدعيـ األمكاؿ كأخذ الذرية

سبؽ بأف شيكع الفاحشة في الدكلة اإلسالمية يشكؿ قادحان أماـ  كنخمص مف خالؿ ما
يذا كلكف ينبغي التنكيو كالحذر مف أف يراد ب ال تستطيع في ظؿ كجكده تطبيؽ الحدكد،ك الدكلة 

اهلل سبحانو كتعالى،  بو القادح التبرير لعدـ تطبيؽ الشريعة، كاتخاذه ذريعة لعدـ االلتزاـ بما أمر
حتى ال نبتعد عف  كمجاراة الكاقع المنحرؼ، بؿ عمييا كضع الخطط المحكمة كالسير بحكمة،

 .منيج اهلل بعيدان 
                                                           

 (.146( القرضاكم، شريعة اإلسالـ صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف )ص(1
 (.1/217حمة )ج( حكيـ، رعاية المصمحة كالحكمة في تشريع نبي الر (2
 (.432/ 1( الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ج(3
 (.1/18( آؿ عقدة، األدلة عمى اعتبار المصالح كالمفاسد في الفتاكل كاألحكاـ )ج(4
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 عدـ التطبيؽ الكمي لمشريعة: .3

لمدكلة في تطبيؽ  المية ىي المصدر الرئيسيكالشريعة اإلس ،اإلسالـ ديف كدكلة
َْ األحكاـ، قاؿ سبحانو كتعالى:  ٌَ ًْ  َو َ ًْ  ل ا َُيُْس ٍَ َُْزَل  ةِ

َ
ُ  أ وََلَِم  اّللَّ

ُ
ًُ  فَأ اىََْكفُِرونَ  ُْ

 ؛(1) 
كتعالى أف تطبؽ أحكامو كافة، كعدـ االقتصار عمى بعضيا في التطبيؽ لذلؾ أمر اهلل سبحانو 

كعدـ  ،كتطبيؽ عف ىكل ،خمؿ في الفيـمى الحدكد في التطبيؽ كاالقتصار عدكف البعض، 
ُِٔنَ اتباع األمر اإلليي قاؿ سبحانو كتعالى:  ٌِ َذخُْؤ

َ
ا ةِتَْػٍظ  َوحَْسُفُرونَ  اىِْهخَاِب  ةِتَْػِظ  أ ٍَ  َذ

َْ  َجَزاءُ  ًْ  َذلَِم  َحْفَػُو  ٌَ ُِْس ْجيَا اْْلَيَاةِ  ِِف  ِخْزيٌ  إَِلَّ  ٌِ مَ  ادل  ْٔ ٌَ  َويَ َشدر  إَِل  يُرَد ونَ  ثِ اىِْليَا
َ
 أ

ا اىَْػَذاِب  ٌَ ُ  َو ا ةَِغافِوٍ  اّللَّ ٍَّ ئُنَ  َخ ٍَ لكؿ مجاالتيا كال  فالشريعة ىي منيج حياة شامؿ،  (2)َتْػ
 .(3)تقتصر عمى جانب دكف اآلخر

تتحرل األسباب التي جرأت المجرميف عمى ارتكاب بد لمدكلة قبؿ تطبيقيا لمحدكد أف  الك 
تييئة ك  ،كمعالجة األنفس المريضة ،لمعمؿ عمى إزالة ىذه األسباب ، كذلؾمثؿ ىذه الجرائـ

  .(4) لتكفير مناخ التطبيؽ اعيةاألكضاع االقتصادية كاألخالقية كاالجتم

 :، فمثالن عدـ تكفر المناخ التشريعي لوفي ظؿ كال يطمب منيا التطبيؽ 

ألمكاؿ التي تدعـ اقتصادىا، الدكلة التي تسمح بتجارة الخمر كصناعتو كبيعو، كتجعمو مف ا -
 كيؼ ليا أف تطبؽ حد شرب الخمر بعد ذلؾ عمى مف يشربيا.

الدكلة التي ترخص لكسائؿ اإلعالـ لعرض أقذر األفالـ الداعية إلى الزنا، فتميد بذلؾ  -
باالختالط، كيؼ ليا أف تطبؽ  نحراؼ، دكف رادع أك رقابة، كتسمحالطريؽ إلى الفجكر كاال

 ىيأت أسبابو، كسيمت الطريؽ إليو؟! كقدالحد عمى الزناة 

                                                           

 [.44( ]المائدة: (1
 [.85( ]البقرة: (2
 (.134/ 2( الفكزاف، إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد )ج(3
 (.31صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف )ص ( القرضاكم، شريعة اإلسالـ(4



 

62 

البنكؾ الربكية في بالدىا،  فسمحت بإنشاءاهلل كرسكلو،  الدكلة التي أعمنت الحرب عمى -
كدعمت المؤسسات التجارية كالمالية القائمة عمى الفكائد الربكية، كلـ تحد مف االحتكار 

 مت السبؿ إلييا.كالفساد، فيؿ ليا أف تطبؽ الحدكد كقد ذل

كلة التي تقصر في القياـ بكاجباتيا فمـ تكفر ألبنائيا الحياة الكريمة، ىؿ يقبؿ منيا أف الد -
 الكاجبات.تبدأ بالعقكبات كقد أىممت 

ف كالنيي األمر إفيقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل:"   كدفع مصمحة لتحصيؿ متضمنان  كاف كا 
 أكثر المفاسد مف يحصؿ أك المصالح مف يفكت الذم كاف فإف لو، المعارض في فينظر مفسدة،

 ، كمف أمثمة ذلؾ:(1)" مصمحتو مف أكثر مفسدتو كانت إذا محرمان  يككف بؿ بو، مأمكران  يكف لـ

لـ يقتؿ المنافقيف رغـ عممو بيـ كقد ذكرىـ ألميف سره حذيفة بف اليماف، كلكنو لـ  النبي  .1
الناس بأف النبي  خشية أف يظف النبي  يـ، فتركؾ ألف في قتميـ مفسدة أعظـكذل ؛يقتميـ
 (2)بو فيخافكا مف الدخكؿ في اإلسالـيقتؿ أصحا. 

مفسدة  ؛ ألف في تطبيقو لمقصاص لـ يطبؽ حكـ القصاص عمى قتمة عثماف  عمي  .2
إثارة الفتنة كفرقة المسمميف، فانتظر  ،بتطبيقو لمقصاص عمى القتمة أعظـ، فخشي عمي 

 .(3)ضمف سالمة التنفيذ بغير فتنةو سيحتى تستقر األمكر كتيدأ النفكس، كبتميم

فاقتصار الدكلة عمى الحدكد في التطبيؽ كتقصيرىا في تطبيؽ الشريعة في كؿ مناحي 
كلكف ىذا ال يعني ترؾ المجرميف عمى إجراميـ يمنعيا مف إقامة الحدكد،  الحياة، يعد مانعان 

ة كسائؿ الحماية لمنع كالمفسديف في إفسادىـ، بؿ كمما عمت البمكل كانتشر الفساد، كجب زياد
انتشاره، فالبيئة الفاسدة ال تبرر الجريمة، كاإلسالـ يشدد العقاب كمما كانت الجريمة معمنة 

لعدـ اكتماؿ الشركط  ؛بؿ تعزيرية ،كظاىرة، فكجب التشديد في العقكبة كلكف ال تككف حدية
  .(4) ككجكد المكانع التي تمنع مف التطبيؽ

 

                                                           

 (.2/244( الشحكد، الخالصة في أسباب االختالؼ الفقياء )ج(1
 (.14/416( مكسكعة تكحيد رب العبيد، مجمكعة مف العمماء )ج(2
 (.26( البميدم، الشريعة اإلسالمية كفقو التطبيؽ )ص(3
 (.33كمكاف )ص( القرضاكم، شريعة اإلسالـ صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف (4
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 :التطبيؽ مف المانعة بياتالش كجكد: لقسـ الثانيا

 :الدكلة بيا تمر التي الستضعاؼ مرحمة .1

 الستضعاؼ لغةن:

الضعؼ خالؼ القكة،  _ ىنا_بو المراد المغة لو أصالف متبايناف، ك  االستضعاؼ في
 .(1) "كضعاؼ ضعفاء كقكـ ضعيؼ، كرجؿ يضعؼ، ضعؼيقاؿ: "

 الستضعاؼ اصطالحان:

كا إليو في ب الفقيية بشكؿ خاص، بؿ تطرقلـ يعرؼ الفقياء االستضعاؼ في الكت
 باب األسرل كاإلكراه كغيره. :مثؿ ،فييا استضعاؼ الفرد األبكاب التي يتناكلكف

ف االستضعاؼ بأنو:" المرحمة التي تمر بيا الدعكة اإلسالمية المعاصرك  كعرؼ العمماء
يتزامف مع  ،كؽفي ظؿ صراع مع منيج غير إسالمي يقكـ عمى الظمـ كالعدكاف كمصادرة الحق

 .(2)ذلؾ عمؿ المسمميف الجاد لمخركج مف قيد االستضعاؼ إلى التمكيف"

ستضعاؼ في الدعكة، كما كبالنظر إلى ىذا التعريؼ نجده مقتصران عمى مرحمة اال
: "الحالة التي يككف فييا الفرد المسمـ أك ستضعاؼ المانع مف إقامة الحدكدفي تعريؼ اال نقصده

فاء، بحيث ال يقدركف عمى إظيار اإلسالـ كشعائره أك تطبيقيا كميا أك الجماعة المسممة ضع
 .(3) بعضيا بسبب عدك أك سمطاف جائر"

حالة التي تككف فييا الكنستنتج مما سبؽ بأف االستضعاؼ المانع مف إقامة الحدكد ىك 
كتميد  ،امؿ لمشريعة في آف كاحد، فتطبؽ ما يمكنيا تطبيقوتطبيؽ الكالالدكلة غير قادرة عمى 

 طيع تنفيذه، بحيث تككف إقامتيا لمحدكد سببان لزيادة االستضعاؼ.لما ال تست
 كقد يقع الستضعاؼ عمى:

 الفرد: .1

، فقد خمفو مكسى عميو السالـ مف كذلؾ مثؿ االستضعاؼ الذم كقع عمى ىاركف عميو السالـ
يستطع ؿ، فمـ إسرائيؿ كعبدكا العج فمما ذىب مكسى عميو السالـ ضؿ بنكبعده عمى قكمو، 

                                                           

 (.362/ 3( الرازم، معجـ مقاييس المغة )(1
 (.213( الفيدكم، الفقو السياسي اإلسالمي )ص(2
 (.22( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ص(3
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ا :، قاؿ سبحانو كتعالى السالـ منعيـ، خشية أف ينقسمكا كيتفرقكاىاركف عميو  ٍَّ َ  رََجعَ  َول
ِّ  إَِل  ُمَٔس  ٌِ ْٔ ِشًفا َغْغتَانَ  كَ

َ
ا كَاَل  أ ٍَ ِٔن  ةِئَْص ٍُ َْ  َخيَْفخُ ًْ  َبْػِدي ٌِ َغِجيْخُ

َ
ْمرَ  أ

َ
ًْ  أ  َربرُس

ىَْق 
َ
َٔاحَ  َوأ ْ ل

َ
َخذَ  اْْل

َ
ِس  َوأ

ْ
ِّ  ةَِرأ ِخي

َ
هُ  أ ِّ  َُيُر  ََ  كَاَل  إَِلْ مَّ  اْب

ُ
مَ  إِنَّ  أ ْٔ  َوََكُدوا (1)اْشخَْغَػُفِٔن  اىَْل

ْج  فَََل  َحْلخُئَُُِن  ٍِ ْغَداءَ  ِبَ  تُْش
َ
عَ  ََتَْػيِْن  َوََل  اْْل مِ  ٌَ ْٔ يَ  اىَْل ٍِ ِ ال ، فكاف استضعاؼ  (2)اىظَّ

 .(3)المرحمة التي يمر بيا، كذلؾ بدافع لو ىاركف عميو السالـ مف قبؿ قكمو مبرران 

 :الجماعة أك الدكلة .2

كقد يقع االستضعاؼ عمى جماعة كليس فرد بعينو، كذلؾ مثؿ استضعاؼ فرعكف لبني 
نَ  إِنَّ إسرائيؿ كتسخيرىـ لخدمتو كاتباعو، قاؿ سبحانو كتعالى:  ْٔ رِْض  ِِف  َغََل  فِرَْغ

َ
 وََجَػَو  اْْل

ا َٓ يَ ْْ َ
ًْ  َؼائَِفثً  يَْصخَْغِػُف  ِشيًَػا أ ُٓ ِْ ًْ  يَُذةرحُ  ٌِ ُْ ْبَِاَء

َ
ًْ  َويَْصخَْدِي  أ ُْ ُّ  نَِصاَء ََ  ََكنَ  إَُِّ ٌِ 

 ََ ْفِصِدي ٍُ ْ ال
(4). 

إلى االستضعاؼ، بحيث تصبح  _عبر فترة مف الفترات_كالدكلة اإلسالمية قد تتعرض 
غير قادرة عمى ممارسة بعض األحكاـ بسبب األزمات التي تتعرض ليا، أك بسبب الضغكطات 

 كينقسـ الستضعاؼ باعتبار درجتو إلى:، (5) تقع فيياالتي 

 استضعاؼ جزئي: -أ 

"ىك الذم ال يمكف معو تطبيؽ بعض األحكاـ الشرعية، كقد يككف لدل المستضعفيف قكة 
 .(6) كلكنيا غير كافية"

مف مصالحة غطفاف عمى شطر  كمثاؿ عمى االستضعاؼ الجزئي ما قاـ بو النبي 
 ار الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ككاف ىذا ما رجحكه، كذلؾ لما تآمرثمار المدينة بعد أف استش

ًْ  إِذْ   في غزكة األحزاب، قاؿ سبحانو كتعالى: المشرككف كالييكد عمى المسمميف َْ  َجاُءوُك ٌِ 

                                                           

 (.1/138( استضعفكني أم: استذلكني، ابف عباس، تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس )ج(1
 [.150( ]األعراؼ: (2
 (.1/23المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج ((3
 [.4( ]القصص: (4
 (.209( اليندكم، الفقو السياسي اإلسالمي )ص(5
 (.1/61( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(6
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 ًْ كُِس ْٔ َْ  فَ ٌِ ْشَفَو  َو
َ
ًْ  أ ُِْس ةَْطارُ  َزاَغِج  َوإِذْ  ٌِ

َ
ِ  ٔنَ َوَتُظِ   اْْلََِاِجرَ  اىُْلئُُب  َوبَيََغِج  اْْل  ةِاّللَّ

َُُِٔا، َِالَِم  اىظ  ُِٔنَ  اْبخُِلَ  ُْ ٌِ ْؤ ٍُ ْ  . (1)َشِديًدا ِزلَْزاًَل  َوُزلِْزلُٔا ال

كاف قادران عمى تطبيؽ باقي أحكاـ الشريعة  ألف النبي  ؛كنصؼ بأف ىذا استضعاؼ جزئي
مف  تفاؽ ذا االكلكف بسبب ما تآمر عميو األعداء كحالة الضعؼ التي كانكا فييا، كجد بأف ى

 .(2)مصمحة المسمميف
 استضعاؼ كمي: -ب 

 .(3)"الذم ال يمكف معو إظيار اإلسالـ كشعائره كتطبيقيا إما كميا أك معظميا" كىك

 سيما في بداية الدعكة المرحمة المكية، كال كأجؿ مثاؿ عمى االستضعاؼ الكميكأعظـ 
 حتى ظاىريف الكعبة عند نصمي أف استطعنا ما كاهللحتى قاؿ عبد اهلل بف مسعكد في ذلؾ: "

يستطيعكا  نيـ لـ؛ حيث إ، كما ىذا إال لحالة االستضعاؼ الكمي التي كانكا فييا(4)" عمر أسمـ
لذلؾ أطمؽ عمى ىذه المرحمة التي مر بيا المسممكف باالستضعاؼ  أف يظيركا شعائر الديف؛

 الكمي.

التي تمر بيا الدكؿ  الحالة و يمكننا أف نعدكبعد ىذا الطرح في مكضكع االستضعاؼ فإن
كنطمؽ عميو  ،إقامة الحدكدفيو الذم ال يمكنيا  حالة مف االستضعاؼ الجزئي اآلفاإلسالمية 

ككذلؾ تطبيؽ أحكاـ الديف  ،تطبيؽ شعائر اإلسالـ ظاىرة كمعمنة ألنيا قادرة عمى ان؛جزئي
د الظركؼ بسبب كجك عمى تطبيؽ بعض األحكاـ  يا غير قادرةاألساسية عمى المسمميف، كلكن

لة مف اإلقامة، كذلؾ كتعد مرحمة االستضعاؼ مف األسباب التي تمنع الدك  المانعة مف ذلؾ.
ككف إقامتيا لمحدكد سببان مف أسباب كقكع االستضعاؼ، بحيث يتصؿ عمى شرط أف ت

االستضعاؼ بالحدكد اتصاالن مباشران، فإف أقامت الحدكد زادت مف حالة االستضعاؼ التي تمر 
 .(5)بيا

 

                                                           

 [.10( ]األحزاب: (1
 (.1/253( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(2
 .1/67جلمرجع السابؽ، ا( (3
 (.1/120( الصكياني، السيرة النبكية كما جاءت في األحاديث الصحيحة )ج(4
 (.1/61( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(5
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في حالة االستضعاؼ، فيؿ يجكز لمدكلة أف تستبدؿ الحدكد  عميو فإف قمنا بكجكد مانع التطبيؽك 
 ؟بكسائؿ أخرل تقـك مقاـ الحدكد

 كفي ىذا المكضكع ستكضح الباحثة بعض األمكر:
 أكلن: استبداؿ الحدكد:

كانتفت التي قد اكتممت شركطيا  إلغاء العقكبة الحدية _: ىنا_المراد بمصطمح االستبداؿ 
 لالعتقاد بأنيا أكثر مراعاة لمكاقع.بيا أخرل  داؿ عقكبةبكاست مكانعيا،

َٔ َخْيٌ  قاؿ سبحانو كتعالى: ُْ ي  ِ ْدَن ةِاَّلَّ
َ
َٔ أ ُْ ي  ِ تَْصتَتِْدلَُٔن اَّلَّ

َ
  .  (1)أ

الحدكد بأم حاؿ مف بستبداؿ اإلما ذىب إليو العمماء في أنو ال يجكز  كالجكاب عف ذلؾ
 السنة:عمى ذلؾ مف الكتاب ك دلكا األحكاؿ، كاست
 أكلن: الكتاب:

ُِٔنَ  ََل  َوَربرَم  فَََل سبحانو كتعالى: اؿ ق .1 ٌِ ٔكَ  َخّتَّ  يُْؤ ٍُ ا ُُيَهر ٍَ ًْ  َشَجرَ  ِذي ُٓ ًَّ  ةَيَِْ  ََل  ُث
ُدوا ًْ  ِِف  َُيِ ِٓ ْجُفِص

َ
ا َخرًَجا أ ٍَّ ٔا كََغيَْج  ِم ٍُ ا َويَُصير ًٍ تَْصِيي

  (2). 

ََ  فَيْيَْدَذرِ  قاؿ سبحانو كتعالى:ك  .2 ي ِ َْ  ُُيَاِىُفٔنَ  اَّلَّ ْمِرهِ  َخ
َ
نْ  أ

َ
ًْ  أ ُٓ وْ  فِخَِْثٌ  حُِطيتَ

َ
ًْ  أ ُٓ  يُِطيتَ

ًٌ  َغَذاٌب  ِل
َ
 . (3)أ

اقاؿ سبحانو كتعالى: ك  .3 ٌَ ٍَ  ََكنَ  َو ٌِ ْؤ ٍُ ِ َِثٍ  َوََل  ل ٌِ ُ  كََض  إَِذا ُمْؤ ْمًرا َورَُشُٔلُ  اّللَّ
َ
نْ  أ

َ
 أ

ًُ  يَُسٔنَ  ُٓ َ ةُ  ل َْ  اْْلَِيَ مْ  ٌِ
َ
ًْ أ ِْ َْ  ِر ٌَ َ  َحْػِص  َو تِيًِا َعََلًَل  َعوَّ  َذَلدْ  َورَُشَٔلُ  اّللَّ ٌُ

 (4). 

اقاؿ سبحانو كتعالى: ك  .4 ٍَ َل  ََكنَ  إِجَّ ْٔ ِِيَ  كَ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ِ  إَِل  ُدُغٔا إَِذا ال ًَ  َورَُشِٔلِ  اّللَّ  ِلَْدُس
 ًْ ُٓ نْ  ةَيَِْ

َ
ٔا أ ُ ْػَِا َحُلٔل ٍِ َؼْػَِا َش

َ
وََلَِم  َوأ

ُ
ًُ  َوأ ُْ  ٍُ ْ  . (5)ْفِيُدٔنَ ال

                                                           

 [.61( ]البقرة: (1
 [.65( ]النساء: (2
 [.63( ]النكر: (3
 [.36( ]األحزاب: (4
 [.51( ]النكر: (5
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كالحذر مف  ،كجكب االنقياد الكامؿ ألكامر اهلل كرسكلو ككجو الداللة مف اآليات كجو الدللة:
 .(1)مخالفة أكامره كنكاىيو 

 ثانيان: السنة:

اًمتً  ٍبفً  عيبىادىةى  عىفٍ  .1 ديكدى  أىًقيميكا: "   اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى   الصَّ  ،بىًعيدً كىالٍ  اٍلقىًريبً  ًفي اهللً  حي
ٍذكيـٍ  كىالى  ًئـو  لىٍكمىةي  اهللً  ًفي تىأخي  (2)" الى

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ك  .2 د  ":   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى ٍيره  اأٍلىٍرًض، ًفي ًبوً  ييٍعمىؿي  حى  ًمفٍ  اأٍلىٍرضً  أًلىٍىؿً  خى
كا أىفٍ  ا أىٍربىًعيفى  ييٍمطىري بىاحن  .(3)"صى

حاديث كجكب إقامة الحدكد في حاؿ اكتممت الشركط ككجو الداللة مف األ كجو الدللة:
  كاألركاف، كعدـ التياكف فييا.

 :في ذلؾ أقكاؿ العمماءكمما جاء مف  

 :ال عمييا، ىك كاحدة حالة عف يتغير ال "نكع ،كمنيا قكؿ ابف القيـ عف أنكاع األحكاـ 
 المحرمات، ـكتحري الكاجبات، ككجكب األئمة، اجتياد كال األمكنة، كال األزمنة بحسب
 اجتياد كال تغيير، إليو يتطرؽ ال فيذا ذلؾ، كنحك الجرائـ عمى بالشرع المقدرة كالحدكد
 .(4)لو"  كضع ما يخالؼ

  فإف األحجار؛ مقاـ السياط إقامة أىكالن  نرل لسنا ستبداؿ الحدكد: "الالجكيني عمى مسألة ارد 
 .(5)آالتييا"  تيبدَّؿ كال كيفٌياتيا، تغير ال الحدكد

  ما أجمع عميو الصحابة بأف الذيف امتنعكا عف إخراج الزكاة بعد كفاة النبي  ف مرتدك
 .(6)يجكز قتميـ كسبي ذرارييـ 

                                                           

 (.127/ 5لمنير )ج( الزحيمي، تفسير ا(1
[، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو 2540: رقـ الحديث2/849( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجة، الحدكد/إقامة الحدكد (2

 (.2/275اهلل تعالى: "صحيح". سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
[، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو 2538: رقـ الحديث2/848( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجة، الحدكد/إقامة الحدكد (3

 (.1/462اهلل تعالى: "صحيح". سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
 (.1/330ابف القيـ، إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف )ج( (4
 (.375/ 1( الجكيني، غياث األمـ كالتياث الظمـ )ج(5
 (.1/121( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(6
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 بإجماع المسمميف عمى أف حكـ الماؿ الذم يؤخذ لتعطيؿ الحدكد رحمو اهلل قاؿ ابف تيمية، 
ذا قاـ اإلماـ بذلؾ ىما تعطيؿ الحد  ،فإنو قاـ بمفسدتيف كبيرتيف ،ىك ماؿ سحت كخبيث، كا 
 .(1)كأكؿ السحت، فترؾ الكاجب كقاـ بفعؿ الحراـ

الحدكد لف يكقع المقصكد، كلف يحقؽ اليدؼ منيا، بستبداؿ الا إضافة إلى ما سبؽ فإف
تألفيا  إلى عكاقب أعظـ كأسكأ؛ ألف الحدكد شرعت في معاصو بؿ عمى العكس سيؤدم ذلؾ 

بينما لـ تشرع في  ،ي الزنا كفي القذؼ كغيرىافنجدىا شرعت في السرقة كف كتتقاضاىا الطباع
 .باقي المعاصي

ستبداؿ الحدكد، كجعؿ االستبداؿ أيسر مف الكالخمط بيف قاعدة درء الحدكد بالشبيات، كا
 اإلضافة إلى أنو قياس فاسد مفالدرء في مرحمة استضعاؼ الدكلة، ىذا قياس مع الفارؽ، ب

 :عديدة كجكه

ديكدى عىًف : "  كرد النص عميو حيث قاؿ  يات قدالقكؿ بدرء الحدكد بالشبإف  .1 اٍدرىءيكا الحي
ا اٍستىطىٍعتيـٍ   الجاني عمى تطبيقيا كعدـ دفعيا كالمقصكد بدرء الحدكد أم " ، (2)"الميٍسًمًميفى مى

 حدنا ككنو في أك ،أصالن  جريمة ككنو في الفعؿ في الشؾ أك ،الجاني لدل المبس لكجكد
، لـ يرد دليؿ عميو، باإلضافة بينما نجد بأف القكؿ باالستبداؿ ، (3)"كقكعو في حتى أك كامالن

 إلى أنو مخالؼ لما أمرت بو الشريعة.

اًئشىةى القكؿ باالستبداؿ مف األمكر المحدثة التي جاءت بعد اكتماؿ الديف، ف .2 ، عىٍف عى
ا لى ":   قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ىىذىا مى  .(4)"ًفيًو، فىييكى رىد   ٍيسى مى

، كىك مخالفة القكؿ باالستبداؿ ىك تحاكـ لغير اهلل كالرضا بو عف حكـ اهلل سبحانو كتعالى .3
 .(5)لمنص الكارد بتأكيؿ غير سائغ شرعان 

                                                           

 (.4/303م، اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ )ج( النجد(1
ديكًد عىٍف رىسيكًؿ المًَّو (2 ديكًد، ( الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلحي اءى ًفي دىٍرًء الحي : رقـ الحديث 33/ 4/مىا جى

، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: "ضعيؼ اإلسناد". سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ]1424
 (.5/222ا السيئ في األمة )كأثرى

 (.1/269( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(3
: رقـ 3/184( ]البخارم: صحيح البخارم، الصمح/ إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد (4

 [.2697الحديث
 (.1/269( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(5
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 الزماف، ليذا صالحة غير أنيا بحجة الحدكد استبداؿ يجكز ال بأنو سبؽ مما كنستخمص
، (1) الممة عف يخرج اعتقاد فيذا كالمكاف، الزماف لتغير صالحة غير اهلل أحكاـ بأف االعتقاد كأف

لعدـ اكتماؿ شركط العقكبة  الجائز ىك استبداؿ العقكبة التعزيرية بعقكبة حديةكأما االستبداؿ 
 الحدية أك كجكد مكانعيا.

 ثانيان: تعطيؿ الحدكد:

تدالؿ بفعؿ كاالس ،لكجكد بعض المكانع مف التطبيؽ أما القكؿ بجكاز تعطيؿ الحدكد
كغيرىا مف األدلة التي  ،عطؿ الحد كلـ يطبقو عمى مف سرؽ في عاـ المجاعة بأنو عمر 

 ساقكىا، فنجيب عف ذلؾ كما يمي:

الصالحية ال لحاكـ كال لغيره  ىحدكد الشريعة ليا مكانة خاصة ال يجكز تجاكزىا كلـ تعطأكلن: 
ؽ خالصة هلل تعالى، لذا فال يجكز ألم فيي حقك  لتغييرىا، كتختمؼ عف باقي العقكبات،

 .(2)أحد أف يشفع فييا، أك يعطميا
، كاألدلة التي (3)ذلؾ عمى ينص دليؿ يرد لـ إذا اهلل حدكد مف حد أم تعطيؿ يجكز الثانيان: 

 ليست الحدكد، قاؿ ابف حـز رحمو اهلل: "ذكرتيا في االستبداؿ تطبؽ عمى التعطيؿ ىنا
ف ،أقاميا شاء فإ، أحد اختيار إلى مكككلة ، كحده تعالى هلل كاجبة ىي بؿ ،عطميا شاء كا 

 .(4)"حكـ كال ألحد فييا خيار ال

َْ حدكد اهلل عز كجؿ، قاؿ سبحانو:  : حذرت الشريعة الذيف يعطمكفثالثان   ٌَ ًْ  َو َ ًْ  ل ا َُيُْس ٍَ  ةِ
َُْزَل 

َ
ُ  أ وََلَِم  اّللَّ

ُ
ًُ  فَأ  . (5)اىََْكفُِرونَ  ُْ

لي األمر فال تجكز الشفاعة عمى أف الحدكد إذا كصمت إلى اإلماـ أك ك أجمع العمماء رابعان: 
 ، كىذا يدلؿ عمى عدـ جكاز تعطيميا.(6)لمعبد ان حق تكليسهلل خالص  فييا؛ ألنيا حؽ

                                                           

 (.1/265ستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج( المشكخي، اال(1
 (. 202/ 2( ابف القيـ، إعالـ المكقعيف عف رب العالميف )ج(2
 (.1/270( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(3
، المحمى )ج(4  (.11/77( ابف حـز
 [.44( ]المائدة: (5
 (.9/139( ابف قدامة، المغني )ج(6
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، و ال يجكز ذلؾ، لألدلة التي ساقتيا الباحثةبأن كد كتعطيميااستبداؿ الحد بعد بياف حكـكنخمص 
نما ىي لـ كلكف ما ذىب إليو بعض الصحا بة في عدـ إقامة الحدكد فال نقكؿ بأنيـ عطمكىا كا 
 ككجكد المكانع، كمثاؿ ذلؾ:تجب أصالن لعدـ تكفر الشركط 
 حد السرقة في عاـ المجاعة:

بأنو عطؿ الحد في عاـ المجاعة، كذلؾ بتقديمو المصمحة    ركؽ عمرانسب إلى الف
 ذلؾ كما يأتي: حد السرقة، كنجيب عفي الكارد في العامة التي ارتآىا عمى النص القرآن

لممصمحة عمى  ان نجد بأنو ليس تقديم ،بالنظر إلى قضية حد السرقة في عاـ المجاعة .1
نما ىك اجتياد داخؿ النص نفسو لمبحث عف تكافر شركط الجريم ة كشركط النص، كا 

 شركط حد السرقة ىي:، ف(1) العقكبة

 أف يبمغ المسركؽ النصاب. - أ

 سرؽ مف حرز.أف يككف المسركؽ قد  - ب

 أال يككف الذم سرؽ فيو شبية حرز. - ت

 .(2)ء المسركؽ محتاجان إليو لسد رمقوأال يككف الذم أخذ الشي - ث

إقامة الحد،  _ىنا_فإف تحققت ىذه الشركط كاممة كلـ يختؿ أم شرط منيا، فإنو يجب 
 كلكف إف اختؿ شرط مف ىذه الشركط فإنو ال يمكننا تطبيؽ الحد.

عاـ المجاعة، إنما كانت بسبب المجاعة التي حمت بالمسمميف السرقة التي حدثت في  .2
فأصبحكا بحاجة إلى أم شيء يسد رمقيـ، كالمجاعة شبية ألجأتيـ ألخذ ماؿ الغير بدكف 

 .(3)ذلؾ لمتخفيؼ عنيـ في حاؿ االضطرارك  إذف لضركرة،

 لمجرد،ا بمخالفة النص األحكاـ كميا لك كاف يتبع فييا النص المجرد لو لما قاـ عمر  .3
اِرُق  حانو كتعالى: كىك أعمـ خمؽ اهلل بدينو، كقكلو سب اِركَثُ  َوالصَّ ٔا َوالصَّ ا فَاْرَؽُػ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
 أ

                                                           

 (.48/ 1حة المرسمة محاكلة لبسطيا كنظرة فييا )ج( جريشة، المصم(1
 (.1/471( السفياني، الثبات كالشمكؿ في الشريعة اإلسالمية )ج(2
 (.1/62( الخادمي، االجتياد المقاصدم ضكابطو كمجاالتو )ج(3
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ا َجَزاءً  ٍَ ََ  ََُساًَل  َنَصتَا ةِ ٌِ  ِ ُ  اّللَّ ًٌ  يزٌ َسِ غ َواّللَّ عاـ في جميع جاء،  (1)َخِهي
 .(2)األكقات

بفعمو،  لو مف غير حاجة ككاف متعديان أف القطع عقاب لمجاني إف كاف فعمو  فقو عمر  .4
، كلـ تكف لتعد، كقد جعؿ اهلل سبحانو كتعالى كقت الحاجة الممجئة ثتكلكف ىذه السرقة حد

 .(3)لممضطريف أعذاران خاصة بيـ

مشقة مما أدل إلى ظيكر الالتحرز منيا، زيادة نسبة السرقة في عاـ المجاعة، كصعكبة  .5
 .(4)يا المسممكفلحالة التي كقع فيا اعى عمر خارجة عف العادة فر ال

 كنستخمص مما سبؽ ما يمي:

، ككاف فعمو ليس اكاف لديو مف الفيـ العميؽ لمنصكص كمقاصدى ركؽ عمر اأف الف - أ
طبؽ كاممة دكف في داخؿ النص لبياف إف كانت الشركط تن ، بؿ اجتيادخركجان عف النص
لحد يدرأ كتجب العقكبة التعزيرية، ا، فمما اختؿ الشرط الرابع فإف (5) أم خمؿ فييا أـ ال

 كشتاف بيف درأ الحد بالشبية كبيف تعطيمو.

ديكدى عىًف  : " لقكلو  (6)يتكجب عمى أئمة المسمميف درء الحدكد بكؿ عذر ممكف - ب اٍدرىءيكا الحي
مُّكا سىًبيمىوي، فىًإفَّ اإًلمى  ، فىًإٍف كىافى لىوي مىٍخرىجه فىخى ا اٍستىطىٍعتيـٍ ـى أىٍف ييٍخًطئى ًفي العىٍفًك الميٍسًمًميفى مى ا

ٍيره ًمٍف أىٍف ييٍخًطئى ًفي العيقيكبىةً   .(7)"خى

كانكا يبحثكف في الكاقعة كما يحيط بيا مف ظركؼ ثـ يصدركف  أف أصحاب النبي  - ت
 .(8)ىذا ىك الفيـ السميـ لسر التشريعالحكـ المالئـ ليا، ك 

                                                           

 [.38( ]المائدة:(1
 (.1/471( السفياني، الثبات كالشمكؿ في الشريعة اإلسالمية )ج(2
 (.1333رية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي )ج/( الريسكني، نظ(3
 (.1/57( قكاعد في الحكـ عمى اآلخريف )ج(4
 (.48/ 1( جريشة، المصمحة المرسمة محاكلة لبسطيا كنظرة فييا )ج(5
 (.1/274( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(6
ديكًد عىٍف رى  [((7 ديكًد، سيكًؿ المًَّو الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلحي اءى ًفي دىٍرًء الحي : رقـ الحديث 33/ 4/مىا جى

، قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالي: "ضعيؼ اإلسناد". سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ]1424
 (.5/222كأثرىا السيئ في األمة )

 (.1/10( المصمحة المرسمة كضكابط العمؿ بيا )ج(8
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 تأجيؿ الحدكد: ثالثان:

 كالمكانع الظركؼ بعض لكجكد كذلؾ ،الحدكد تطبيؽ تأجيؿ إلى األمر كلي يمجأ قد
تنفيذ الحدكد كما أمر بيا الشارع تمامان،  ة مف التأجيؿكالغاي التأجيؿ، إلى تمجئو التي المرحمية

 :في الحاالت اآلتية التأجيؿ إلى مجأيي ك 
 :مف ضياعيا أف تؤدم اإلقامة إلى فساد أكبر .1

بؿ كىك سبب  ،سمكؿ كقد كاف رأس النفاؽلـ يقـ الحد عمى ابف  النبي  كمثاؿ ذلؾ:
حادثة اإلفؾ، كالمنافؽ الذم يظير منو أنو يعادم اهلل كرسكلو بأفعالو فيجب قتمو دفعان لشركره 

الحد  كرغـ ذلؾ لـ يقـ الرسكؿ كمفاسده فالمنافقكف أشد عداكة كأعظـ خطران عمى المسمميف، 
 عمييـ كذلؾ لألسباب التالية:

ة فيشتت صفكؼ المسمميف، فقد كاف ابف سمكؿ زعيمان يطيعو أف يعمف الردخشيتو  -
 .(1)قكمو

درءان لمفسدة أعظـ مف إقامة الحد كىي مخافة أف يقكؿ الناس إف محمدان يقتؿ أصحابو،  -
 .(2)فيمتنع مف يريد دخكؿ اإلسالـ الدخكؿ فيو 

 انتشار الفتنة بيف المسمميف:خشية  .2
رغـ أنو يجب عميو القصاص كقتؿ  عثماف  الحكـ عمى قتمة لـ يقـ عمي  كمثاؿ ذلؾ:

لألسباب  كذلؾ ،أخر إقامة القصاص عمى القتمة ان مف تجرؤكا عمى أمير المؤمنيف، كنجد بأف عمي
 التالية:
 عدـ تمكنو مف القتمة، كعدـ قدرتو الكاممة عمييـ. -
 اقتالعيا بسيكلة. كصعكبة  قكة شككة الذيف قتمكا عثماف  -
 .(3)بيف المسمميف كسفؾ دمائيـ كتشتيت صفيـ مف انتشار الفتنة توخشي -

 جكاز عدـ إقامة القصاص إذا أدت إجماع الفقياء عمى   كفي ىذا أكرد ابف العربي
 .(4) إقامتو إلى الفتنة بيف المسمميف

                                                           

 (.8/ 1كضكابط العمؿ بيا )ج ( المصمحة المرسمة(1
 (.134/ 2( الفكزاف، إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد )(2
 (.3/264( ابف القيـ، زاد المعاد في ىدم خير العباد )ج(3
 (.276/ 1( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(4
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 ما أجيؿ لست "إني: ،لما طالبكه بالقصاص ،أنو قاؿ كقد كرد عف اإلماـ عمي 
 ىؤالء كىاىـ نممكيـ، كال يممككننا شككتيـ حد عمى لمجمبكفا كالقـك بقكة لي كيؼ كلكف تعممكف،

 ييدأ حتى فاصبركا ...كاشاؤ  ما خاللكـ كىـ أعرابيـ، إلييـ كالتفت عبدانكـ، معيـ ثارت قد
 ماذا كانظركا عني، كافاىدؤ  -ميسرة: أم- مسمحة الحقكؽ كتؤخذ مكاقعيا، القمكب كتقع الناس،
ذا استمسؾ، ام األمر كسأمسؾ أمرم... بو يأتيكـ  .(1)الكي" الدكاء فآخر بدان  أجد لـ كا 

 تأجيؿ الحد لحاجة أك ضركرة: .3
 كمنيا: ،كذلؾ في بعض الحالت

 .عدك ىجـك أك كارثة كقكع أك حرب بسبب اإلقامة عف فمشغكلي فالمسممك كاف إذا - أ
ء بعض األدلة لمعمما أسكؽ في ذلؾس، ك الحرب أك الغزك في الحد إقامة تأجيؿ فيجكز

كأكتفي بذكر بعض أدلتيـ لما يخص مكضكع  ،كىذا ىك الراجح ،الذيف ذىبكا إلى القكؿ بذلؾ
 بحثي، كاستدلكا بالسنة كالمأثكر كاإلجماع كالمعقكؿ كالقياس:

 أكلن: السنة:
 .(2)"الغىٍزكً  ًفي األىٍيًدم تيٍقطىعي  الى ": يىقيكؿي   النًَّبيَّ  سىًمٍعتي : قىاؿى  أىٍرطىاةى  ٍبفً  بيٍسرً  عىفٍ 

 عدـ جكاز إقامة الحد في دار الحرب.يدؿ داللة كاضحة عمى الحديث  :كجو الدللة
 ثانيان: المأثكر:

ٍمقىمىةى  عىفٍ ف ابى : قىاؿى  عى ٍيشً  أىًميري  أىصى ًليدي  كىىيكى  - اٍلجى ، شىرىابنا - عيٍقبىةى  ٍبفي  اٍلكى  النَّاسي  فىقىاؿى  فىسىًكرى
، أًلىًبي ذىٍيفىةى  مىٍسعيكدو ا: اٍليىمىافً  ٍبفً  كىحي مىٍيوً  أىًقيمى دُّ، عى ، ًبًإزىاءً  نىٍحفي  نىٍفعىؿي  الى ": فىقىاالى  اٍلحى نىٍكرىهي  اٍلعىديكِّ  أىفٍ  كى

ٍرأىةن  فىيىكيكفى  يىٍعمىميكا، مىٍينىا، ًمٍنييـٍ  جي ٍعفنا عى  .(3)"ًبنىا كىضى

 بؿ عارضيـ في أف يتعجمكا في إقامتو كىـ ،لـ يكقؼ إقامة الحد أك يسقطو فحذيفة 
بميا، فكجكد ىذه العمة في دار الحرب، فخشي أف تككف ىذه نقطة ضعؼ يؤتى المسممكف مف ق

 . (4)اإلسالـ فتسقط العمة كيقاـ الحد جؿ إقامة الحد كعند العكدة إلى ديارىي التي تؤ 

                                                           

 (.1/39( الخضير، ماقالو الثقالف في أكلياء الرحمف )ج(1
[، قاؿ 1450: رقـ الحديث4/53لترمذم: سنف الترمذم، الحدكد/ما جاء أال تقطع األيدم في الغزك ( ]ا(2

 (.2/1233اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى: "صحيح". صحيح الجامع الصغير كزياداتو )
رقـ  :5/197( ]المصنؼ: مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، الجياد/ىؿ يقاـ الحد عمى المسمـ في بالد العدك (3

 [.9372المصنؼ 
 (.10/17( األحمدم، اختالؼ الداريف كآثاره في أحكاـ الشريعة اإلسالمية )ج(4
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 :اإلجماعثالثان: 

إلى حيف العكدة إلى دار  فقد أجمع الصحابة عمى جكاز تأخير إقامة الحدكد في الغزك
 .(1)اإلسالـ

 :المعقكؿرابعان: 

 ىك ما عميو يترتب أف خشية الغزك في إقامتو عف ييني  كقد: "رحمو اهلل قاؿ ابف القيـ
 .(2)"كغضبان  حمية بالمشركيف صاحبو لحكؽ مف تأخيره أك تعطيمو مف اهلل إلى أبغض

 خامسان: القياس:

ه في دار الحرب ، فكذلؾ نؤخر اكما يؤخر تطبيؽ الحد عف الحامؿ كالمريض كغيرىم
 حتى العكدة إلى دار اإلسالـ لممفسدة المترتبة مف إقامتو في دار الحرب.

ذلؾ لممفسدة المترتبة ك  ،كنخمص مما سبؽ بأنو ال يجكز إقامة الحدكد في دار الحرب
 خر حتى العكدة إلى دار اإلسالـ ألف الحد ال يسقط.عمى ذلؾ كيؤ 

كأصبحت كنقطة نجاسة  ،ىذه السيئة الكاحدةكلكف يستثنى مف ذلؾ مف كثرت حسناتو عمى 
كقعت في بحر، كما في قصة أبي محجف حيث أتي بو يكـ القادسية كقد شرب الخمر، فأمر 

بأف يقيد فمما بدأت المعركة طمب مف زكجة سعد بأف تفؾ قيده ليقاتؿ ثـ يعكد بعد  سعد 
ا كاف يذىب إلى مكاف حتى انتياء المعركة كجعؿ يسترحميا حتى فكت قيده، فأخذ يقاتؿ حتى م

ينتصر فيو، فظف الناس بأنو ممؾ لما أبمى في ساحة الجياد مدافعان عف المسمميف كاإلسالـ، 
 ال كلما انتيت المعركة عاد إلى قيده، فأخبرت زكجة سعد ما صنع أبي محجف، فقاؿ سعد : "

 أبك فقاؿ سبيمو، فخمى"  ىـأبال ما يديو عمى المسمميف اهلل أبمى رجال اليكـ بعد أضرب ال:  كاهلل
 أشربيا ال كاهلل فال بيرجتني إذا فأما منيا، كأطير الحد، عمي يقاـ إذ أشربيا كنت قد:  محجف
 .(3) "أبدان 

                                                           

 (.4/161( أبي العز، التنبيو عمى مشكالت اليداية )ج(1
 (.3/13( ابف القيـ، إعالـ المكقعيف )ج(2
 (.2/249( الشحكد، الخالصة في أسباب االختالؼ الفقياء )ج(3
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 أخر عمالن ، فإنو يي (1)، أك قكة بو، أك شغؿ عنومميف حاجة إلى المحدكدكاف بالمس إف . ب
 بمصمحة الجماعة.

 كمثاؿ ذلؾ: لعارض يترتب عميو مصمحة المحدكد ذاتو، . ت

 :ىالكو كيخشى ان مريض المحدكد كاف إذا -

؛ ألف (2) كأف يككف المحدكد مريضان أك يككف الجك شديد الحرارة أك شديد البركدة
زجر الجاني كتأديبو كردعو عف ارتكاب مثؿ ىذه الكبائر، فإف أقيـ  المقصكد مف إقامة الحد

مف اإلقامة، ككذلؾ إذا أقيـ عميو الحد عميو الحد كىك مريض فقد ييمؾ كيمكت كليس ىذا المراد 
 سىًعيدً  عىفٍ ، ف(3)في يـك شديد الحرارة أك شديد البركدة فقد يزيد مف إيالمو كيكقعو في الحرج الشديد

ؿه  أىٍبيىاًتنىا بىٍيفى  كىافى : قىاؿى  عيبىادىةى، ٍبفً  سىٍعدً  ٍبفً  ًعيؼه  ميٍخدىجه  رىجي مىى كىىيكى  ًإالَّ  ييرىعٍ  فىمىـٍ : ضى  ًمفٍ  ةو أىمى  عى
فىعى  ًبيىا، يىٍخبيثي  الدَّارً  ًإمىاءً  ٍربى  اٍجًمديكهي : "فىقىاؿى  ،  المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى عيبىادىةى  ٍبفي  سىٍعدي  شىٍأنىوي  فىرى  ًمئىةً  ضى
، ًمفٍ  أىٍضعىؼي  ىيكى  المًَّو، نىًبيَّ  يىا: قىاليكا" سىٍكطو  ٍبنىاهي  لىكٍ  ذىًلؾى رى ذيكافى : "قىاؿى . مىاتى  سىٍكطو  ًمئىةى  ضى  لىوي  خي
ٍربىةن  فىاٍضًربيكهي  ،(4) ًشٍمرىاخو  ًمائىةي  ًفيوً  ًعٍثكىاالن   .(5)"كىاًحدىةن  ضى

 :ككجب عمييا الحد حامالن امرأة إذا كانت  -

ٍبدي ، فعف فال يقاـ الحد عمى المرأة الحامؿ حتى تضع حمميا كينتظر حتى تفطمو  اهللً  عى
ٍيدىةى، ٍبفي  اءىتً و أىنَّ  أىًبيًو، عىفٍ  بيرى نىٍيتي  قىدٍ  ًإنِّي اهلًل، رىسيكؿى  يىا: فىقىالىتٍ  ٍلغىاًمًديَّةي،ا جى نَّوي  فىطىيٍِّرًني، زى  كىاً 

ـى  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قىالىتٍ  اٍلغىدي، كىافى  فىمىمَّا رىدَّىىا،  فىكىاهللً  مىاًعزنا، رىدىٍدتى  كىمىا تىريدًَّني أىفٍ  لىعىمَّؾى  تىريدًُّني؟ ًل
ٍبمىى، ًإنِّي تَّى فىاٍذىىًبي الى  ًإمَّا": قىاؿى  لىحي لىدىتٍ  فىمىمَّا ،«تىًمًدم حى ًبيِّ  أىتىٍتوي  كى  قىدٍ  ىىذىا: قىالىتٍ  ًخٍرقىةو، ًفي ًبالصَّ

لىٍدتيوي، تَّى فىأىٍرًضًعيوً  اٍذىىًبي": قىاؿى  كى ٍتوي  فىمىمَّا ،"تىٍفًطًميوً  حى ًبيِّ  أىتىٍتوي  فىطىمى ، ًكٍسرىةي  يىًدهً  ًفي ًبالصَّ ٍبزو  خي

                                                           

 (.308/ 9ني )ج( ابف قدامة، المغ(1
 (.5/110( التكيجرم، مكسكعة الفقو اإلسالمي )ج(2
 (.13/20( الركياني، بحر المذىب )ج(3
( الشمراخ: العثكاؿ الذم عميو البسر، كأصمو في العذؽ كقد يككف في العنب، ابف منظكر، لساف العرب (4

 (.3/13)ج
[، سمسمة 2574: رقـ الحديث3/605و الحد ( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجة، الحدكد/الكبير كالمريض يجب عمي(5

 (.6/1216األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )
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قىدٍ  فىطىٍمتيوي، قىدٍ  اهللً  نىًبيَّ  يىا ىىذىا: فىقىالىتٍ  ، أىكىؿى  كى ـى ًبيَّ  فىدىفىعى  الطَّعىا ؿو  ًإلىى الصَّ ، ًمفى  رىجي  أىمىرى  ثيَـّ  اٍلميٍسًمًميفى
ًفرى  ًبيىا ٍدًرىىا، ًإلىى لىيىا فىحي ميكىىا النَّاسى  كىأىمىرى  صى  .(1)"فىرىجى

مكيف كالقدرة عمى القياـ بتطبيؽ أجيؿ إلى أف التأجيؿ حتى التكنخمص في مسألة الت
 .(2)الحدكد، فالعجز مسقط لألكامر كالنكاىي حتى إف كاف األمر كاجب القياـ بو

 ارتكاب ما يكجب الحد لضركرة:. 2

 لضركرة، فمثالن:اال يقاـ الحد عمى مف ارتكبو في حاؿ 

ٍبدى   - ٍمًرك ٍبفى  المَّوً  عى ، ٍبفً  عى ٍضرىًميِّ ـو  رى عيمى  أىتىٍيتي : قىاؿى  اٍلحى مىا": قىاؿى  اٍقطىٍعوي،: فىقيٍمتي  ًلي ًبغيالى  كى
ٍيره  اًلٍمرىأىًتي ًمٍرآةن  سىرىؽى : قيٍمتي  "لىوي؟ ا، ًستِّيفى  ًمفٍ  خى ميكيـٍ ": عيمىري  قىاؿى  ًدٍرىىمن تىاعىكيـٍ  سىرىؽى  غيالى  (3)"مى

قييا راع كجدت العطش كشؽ عمييا حتى كادت تيمؾ، فطمبت أف يس اجيء بامرأة أجيدى -
الناس في  استشار عمر فكنو مف نفسيا، فمكنتو مف نفسيا، ملماء فرفض إال أف تا معو

بأف يخمي سبيميا فما فعمت  ذلؾ، فأشار عميو عمي  اأمرىا أيرجميا أـ ال يجب عميي
 .(4)ذلؾ إال مضطرة

الذم يرتكبيا اضطراران، فالضركرة شبية ف الذم يرتكب الحدكد عدكانان ك فيناؾ فرؽ بي
 ، ككذلؾ ما سقناه مف أمثمة كعاـ الرمادة كغيرىا.(5)تدرأ الحد

 الرؤية اإلجمالية:

يأتي ذكر القكادح في سياؽ رعاية ظركؼ خاصة كمرحمية تمر بيا الدكلة، كأيضان 
 بيا ستبدؿفاسد أعظـ، فال تعطؿ الحدكد كال يي لتحقيؽ مصمحة معتبرة مف إقامة الحدكد كدرأ م

بؿ يؤخره حتى يقاـ في الكقت  ،الذم قمنا بو ال يسقط الحد بأم حاؿ مف األحكاؿ، كحتى التأجيؿ
 .(6) الذم يتحقؽ المقصكد مف إقامتو

                                                           

 [. 1695: رقـ الحديث3/1323( ]مسمـ: صحيح مسمـ، الحدكد/ مف اعترؼ عمى نفسو بالزنا، (1
 (.20/61( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج(2
 [.28568: رقـ الحديث5/519مف مكاله، ( ]أبي شيبة: مصنؼ أبي شيبة، الحدكد/العبد يسرؽ (3
 (.444ج/ 5( الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )(4
 (.1/273( المشكخي، االستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالمي )ج(5
 (.114( القرضاكم، شريعة اإلسالـ صالحة لكؿ زماف كمكاف )ص (6
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، كلكف ىذا ال كالدكلة ال تستطيع إقامة الحدكد في ظؿ كجكد ىذه القكادح المعتبرة شرعان 
 مف دكرىا كالمسؤكلية التي تقع عمييا، في ظؿ ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ، كال يككف ذلؾ يعفييا

عذران يتكئ عميو الحاكـ ليتخمى عف مسؤكليتو، بؿ كجكد ىذه القكادح يكلد مسؤكليات خاصة 
جراءات معينة، كضكابط أخرل لتعالج القضايا المتعمقة بيذا الباب، عمى أف تككف ىذه  كا 

محددات معينة كرؤية كاضحة كثاقبة كعميقة لمكاقع الذم تعيشو كفؽ اإلطار المعالجة في إطار 
احتياجات الناس المتغيرة كالمتجددة، فتتفيـ مف خالؿ معالجتيا سر التشريع كركح الزمني ك 

 النصكص كمقاصدىا، كصكالن إلى مجتمع يحيا لإلسالـ كباإلسالـ.

كالحدكد ال تسقط متى ثبتت ككصمت إلى السمطاف كتكفرت جميع الشركط كالضكابط في 
إخالؿ ببناء اإلسالـ  درة عمى التطبيؽ اليا عف عمد كقىا أك إبط؛ ألف إلغاءالمحدكد كالدكلة

أم القدرة بالنظر إلى عكاقب التطبيؽ، فقد يككف  ،كلكنيا تؤجؿ إلى حيف القدرة الشرعية كمو،
 .(1) عدـ التطبيؽ أنفع في فترة مرحمية معينة

 

 

 

  

                                                           

 (.26التطبيؽ )ص( البميدم، الشريعة اإلسالمية كفقو (1



 

78 

  المبحث الثاني
 القكادح المتكىمة مف إقامة الدكلة لمحدكد

تستند إلى أسباب يعتد بيا، كال تدخؿ ضمف ضكابط معقكلة القكادح المتكىمة ىي التي ال 
نما ىي حجج كاىية  ،كمبررات فارغة ،المعنى، كىذه قكادح ال رصيد ليا عمى أرض الكاقع، كا 

فتستعمؿ المبرر الحقيقي كأداة لمتسكيؼ كادعاء العجز، فقد تكفرت كافة األسباب كالشركط 
الكاىية، عمى التطبيؽ، كمع ذلؾ تتذرع بالحجج  أصبحت الدكلة قادرةكتحققت كؿ المتطمبات، ك 
الدعائيا الذرائع كمقصدىا عدـ إقامة الحؽ، الخمؿ في المقصد،  أفبنجد  كالتسكيؼ المستمر، فال

 المتكىمة: قكادحكمف ىذه الداـ الخمؿ في المقصد،  فيذه القكادح ال يعتد بيا الشرع ما

 :حدكدالعجز عف تفعيؿ أحكاـ الادعاء أكلن: 

تكافرت جميع األسباب ك حالة تكامؿ كقدرة كاستطاعة، تككف الدكلة في  عندماف
دح في إقامتيا، كالمقكمات التي تجعميا مؤىمة إلقامة الحدكد، كانتفت جميع المعكقات التي تق

كذلؾ بجعمو ذريعة لعدـ ليدعكا العجز عف تفعيؿ أحكاـ الحدكد،  فكىنا يأتي المغرضك 
فنحف ال ننكر بعض المعكقات التي تقؼ اطؿ ال يجب االنصياع لو، فيذا ادعاء ب، (1)التطبيؽ

أننا  تكذرائع، فمشكمتنا معيـ ليسفي كجو التطبيؽ، كلكننا ننكر عمييـ أف تستخدـ ىذه الكسائؿ 
يا في نكالنكايا السيئة التي يدسك  ،كلكف مشكمتنا في المقصد ،بحاجة إلى مؤتمرات كأبحاث كغيره

بيا، فإف كانت المسألة تحتاج فال مانع لنا كما قدمنا، كلكف إف كانت الذرائع التي يتعممكف 
، كنجد بأف في كاقعنا الكثير ممف يقدمكف الذرائع فال يجب االنصياع ليـ تستخدـ ككسائؿ فاسدة

 .(2)لعدـ تطبيؽ الشريعة كىي مكذكبة، كمقصدىـ عدـ التطبيؽ

 د:ثانيان: ادعاء المصمحة المعتبرة في عدـ تطبيؽ الحدك 

خطر ينذر بالتالعب في نصكص إف ادعاء المصمحة لعدـ تطبيؽ الحدكد نذير 
المصمحة الشرعية الحقيقية التي نص عمييا الشارع كقررىا في تشريع ، فبحجة المصمحة الشريعة

فنحف ال  األحكاـ، ىي المصمحة المكافقة لمنص الشرعي كليس المخالفة لو بدكف مستند شرعي،
ألحكاـ جاءت مراعية لمصالح العباد، كلكف الذيف يرصدكف مصالح فاسدة ألف ا ننكر المصمحة؛

عكا بأف الكاقع كالحياة كالقكانيف الدكلية كالحضارة تتطمب مراعاة كغير حقيقية كمتكىمة، كأف يدٌ 
ألنو عند التدقيؽ في  الحذر مف ىذه االدعاءات الباطمة؛ فعمينا ىذه المصالح التي ال مستند ليا،

                                                           

 )مكقع إلكتركني(. مسمـ، ضكابط فقو النكازؿ( مكقع ال(1
 .المرجع السابؽ )مكقع إلكتركني(( (2
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ي يدعكنيا فال نجد مصمحة حقيقية، كنجد اليكـ الكثير ممف يدعي المصمحة لعدـ المصمحة الت
فنحف ال نختمؼ معيـ في حاؿ كجكد  ،بؿ كنجد بأنيا تناقض النصكص ،تطبيؽ الشريعة

التذرع بالمصمحة ف مصمحة حقيقية كلكف ال نكافقيـ في حاؿ عدـ كجكد مصمحة معتبرة شرعان،
ألف الحدكد ال  ؛الكارد عمى حساب النص ىذا ال يككفر األنفع بحجة اختيالعدـ تطبيؽ الحدكد 
 .(1)مجاؿ لالجتياد فييا

كادعاء مخالفة  ،ال يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ كاضحة كالصريحةالكمخالفة أكامر اهلل 
لمنص كعدـ تطبيؽ الحد عاـ الرمادة لنظره إلى المصمحة أجبنا عنو بأنو ادعاء غير  عمر 
 مصمحة ىنا.مكال مجاؿ ل ،صحيح

فالجميع منقاد  ،مف أف يككف مصير إقامتيا بيد حاكـ أك دكلة تطبيؽ الحدكد أكبر شأنان ف
 .(2)أك مسايرتو ال يجكز تبنيود إلى الشريعة تحت أحكاـ الشريعة كأم مبرر ال يستن

 ادعاء كجكد ما يمنع مف إقامة الحدكد:ان: ثالث

لدرء الحد  ،جريمة مف جرائـ الحدكد ذلؾ بادعاء الشبيات الكاىية كالضعيفة في كؿك 
حالتيا مف جريمة كجب فييا الحد كتحققت فييا الشركط إلى عقكبة تعزيرية ، كما ذلؾ إال كا 

فالمقصد  ،لذا قمنا بأف الخمؿ في المقصد ؛بالتحايؿ عمى أحكاـ الشريعة الحدكد تطبيؽإللغاء 
نع مف إقامة الحد كلكف ننكر أف عدـ اإلقامة، فنحف ال ننكر كجكد شبيات حقيقية كمعتبرة تم

يجب عدـ اإلصغاء ليا يدعكا كجكد الشبيات الكاىية كالضعيفة غير مستندة إلى دليؿ شرعي، ف
 إال إف كانت الشبية حقيقية كليا مستند شرعي تقكل بو.

كلعؿ ىذا ما اتخذه  ،ريفالعقكبات اإلسالمية تتسـ بالصرامة، كال تقبؿ التبديؿ أك التغي
لتشكيو صكرة اإلسالـ في  ؛المنافقكف لمنيؿ مف شريعة اهلل، كذلؾ بإيراد الشبياتالمرجفكف ك 

 .(3)نفكس المسمميف
 ذريعة لعدـ التطبيؽ:ائؽ ك عالادعاء كجكد  ان:رابع

بدكف التعرض لقضية ترتبط ارتباطان كثيقان  حدكدنا الحديث عف مسألة تطبيؽ الال يمكن
مسألة التطبيؽ، كلكف ليس معنى ذلؾ أف نعمؽ قضية كمؤثران بيا، كىي المعكقات التي تكاجو 

                                                           

 (.21743( مجمس العقيدة كالقضايا الفكرية، أرشيؼ منتدل األلككة )(1
 (.1/4( الشنقيطي، المصالح المرسمة )ج(2
ثٍة كىخكافي(3 ٍكًر الثَّالى ةي المى  (.1/196االسًتعمار )ج –االسًتشراؽ  -يىا ػ التبشير ( الميداني، أٍجًنحى
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عتذار بمثؿ ىذه األعذار ما ألف اال ؛لحدكد إلى حيف تذليؿ ىذه العقباتتحكيـ الشريعة كتطبيؽ ا
إلى حيز العمؿ  إقامة الحدكديسعى جاىدان لتنتقؿ قضية  شيطانية لتثبيط كؿ مف ةإال خدع نراه
 في إزالة ىذه العقبات إلقامة الحدكد.طكيالن  كقتان  الدكلة ستغرؽتذلؾ قد ب، ك (1)بيا 

كلكف ال يعني  أماميا، تقؼ التي العقبات تذلؿ أف دكف مف الحؽ إلى لمكصكؿ سبيؿ كال
زالة تسيير مسألة التطبيؽ بؿ يعني انتظار إزالتيا، ، كمحاكلة اتجاه ككقت كاحد العقبات في كا 
 .(2)المناسب إلقامتيا تييئة المناخ

د تعترييا عكائؽ يجب العمؿ عمى إزالتيا كلكف الحديث عف العكائؽ فإقامة الحدك 
متكىمان ال يجب االنصياع  كىكمة مرفكض، كىنا يككف الحديث عف ادعاء كجكد عكائؽ قادحان الم
 لو.

ننا نرل بأف مف كقع في ىذه القكادح ىـ مف مرضت نفكسيـ كضعفت عقكليـ عف  كا 
بحضارتو كتقدمو أكثر جدارة مف ديف اهلل في  أف يجعمكا الغرب ف، كمف يحاكلك فيـ الحؽ

 .(3)بزعميـ أنيـ بذلؾ يقدمكف خدمة جميمة لمديف القيـ ،الكقكؼ أماـ مشكالت العصر

في جميع مجاالت الحياة  _اليـك_كليذا الكاقع األليـ بات الرجكع إلى أحكاـ الشريعة 
القكانيف التي ك  اد عقديان،فر ما يحكـ األ ضركرة قصكل، حتى ال يككف ىناؾ فجكة كتناقض بيف

ِ  : كتعالى سبحانو لقكلو ،(4)تحكميـ  ََ اّللَّ ٌِ  َُ ْخَص
َ
َْ أ ٌَ ٍم ئُكُِِٔنَ َو ْٔ ا ىَِل ًٍ  . (5) ُخْه

حراستيا  تفحدكد اهلل في دينو تشبو حدكد األرض بيف الدكؿ، كمتى تـ إىماليا، كترك
اهلل، كلك أف دكلة مسممة صدقت لمغاصبيف الطامعيف فييا، كىكذا حدكد  ذلؾ كحمايتيا، عرضيا

في تطبيؽ الشريعة عمى كجييا السميـ، لقدمت لمعالـ أفضؿ صكرة لمجتمع مثالي سعيد آمف 
 .(6)، كأنو الجسد الكاحدكريـ متراحـ مطمئف

 

 
                                                           

ثٍة كىخكافييىا ػ التبشير (1 ٍكًر الثَّالى ةي المى  (.1/459االسًتعمار )ج –االسًتشراؽ  -( الميداني، أٍجًنحى
 )مكقع إلكتركني(( مكقع طريؽ اإلسالـ، معكقات تطبيؽ الشريعة (2
 (.5( المكدكدم، نظرية اإلسالـ السياسية )ص(3
 )مكقع إلكتركني(( مكقع طريؽ اإلسالـ، معكقات تطبيؽ الشريعة، (4
 [.50( ]المائدة: (5
ثٍة كىخكافييىا ػ التبشير (6 ٍكًر الثَّالى ةي المى  (.1/459االسًتعمار )ج –االسًتشراؽ  -( الميداني، أٍجًنحى
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  المبحث الثالث
 المانعة مف إقامة الدكلة لمحدكدضكابط القكادح 

 :كجكد شبيات حقيقية كمعتبرة شرعان : أكلن 

مكضكع في غاية األىمية، كقد تكرر كثيران  الشبيات التي تسقط بيا الحدكد  كضكعإف م
لذا حاف الكقت الذم نتحدث فيو عف  دكد؛في بحثنا ىذا لما لو مف عالقة كطيدة في مسألة الح

كضابط لمقكادح المانعة مف إقامة الدكلة لمحدكد، ببياف المقصكد مف الشبية التي ال  الشبيات
 انعان مف اإلقامة.تعد قادحان م

 :تعريؼ الشبية

كشبو عميو: خمط عميو ، مشكمة يشبو بعضيا :كأمكر مشتبية كمشبية ،االلتباس" لغةن:الشبية 
 .(1)"األمر حتى اشتبو بغيره

 .(2)"ة ىي ما يشبو الثابت كليس بثابتالشبي": اصطالحان الشبية 

رتكب، أك تككف بمكضكع االرتكاب، الحاؿ التي يككف عمييا الم": بأنيا الشيخ أبك زىرةكعرفيا 
كيككف معيا المرتكب معذكرنا في ارتكابيا، أك يعد معذكرنا عذرنا يسقط الحد، كيستبدؿ بو عقاب 

 . (3) "دكنو، عمى حسب ما يرل الحاكـ

ألف مسألة  ة لمحدكد؛ئنجد بأف العمماء القدامى اىتمكا اىتمامان بالغان بمكضكع الشبيات الدار ك 
سائؿ الثابتة التي تعد مف حقكؽ اهلل المحضة التي ال تقبؿ التنازؿ أك التبديؿ، الحدكد مف الم

 .(4)مما يجعميا نادرة التطبيؽ فشركطيا ضيقة كمحصكرة جدان 
 :كقد كضعكا ليا الضكابط الدقيقة بحيث ل تسقط الحدكد إف عدمت ىذه الضكابط، كمنيا

كغير ضعيفة أك ع االعتداد بيا، نستطي المدرؾ أف تككف الشبيات المسقطة لمحدكد قكية .1
كانت الشبية ضعيفة لذا فإف  ؛(5)، فكيؼ لحدكد اهلل المقدرة أف تسقط بشبية ضعيفةمكىكمة

                                                           

 (.13/504( ابف منظكر، لساف العرب )ج(1
 (.1/209رنان بالقانكف الكضعي )ج( عكدة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقا(2
 (.1/249( الحفناكم، الشبيات كأثرىا في العقكبة الجنائية في الفقو اإلسالمي مقارنا بالقانكف )ج(3
 (.1/282( الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )ج(4
 (.1/209( عكدة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنان بالقانكف الكضعي )ج(5
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َوََل كاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ:  ،ألنو استيانة بحدكد اهلل ؛كدرأ الحد بيا، فال يجكز ذلؾ
 ِ َِ اّللَّ فٌَث ِِف ِدي

ْ
ا َرأ ٍَ ِٓ ًْ ةِ ُخْذُز

ْ
حَأ

(1). 

 ككف الشبيات مستندة لدليؿ.أف ت .2

 أف تككف الشبيات ليا أثر مممكس فيما ترد عميو. .3

 .(2) تعارض نصان كال عرفان كال حاجةأال .4
 األثر المترتب عمى كجكد الشبية:

تتغير  نو ال يزيؿ العقكبة بالكمية، بؿكجكد الشبية في العقكبات المقدرة يدرأ الحد، كلك
 .(3)كحكادث الجريمة المرتكبة ،ىا القاضي حسب المصمحةالعقكبة مف حدية إلى تعزيرية كيقدر 

 :كجكد المصمحة الحقيقية كالمعتبرة شرعان ان: ثاني

 مكضكعياك  بضكابط صمبة، كمضبكط ،جدان  ميزاف دقيؽ شريعةإف ميزاف المصالح في ال
ء فقيامف ال أىؿ العمـ جميؿ لو شركطو كآدابو كأصكلو كضكابطو، كيختص بو مكضكع

الذيف يدعكف  مفسكلت لو نفسو لكؿ مف  لميكل كالتشيي كمفكضان  كىك ليس مترككان ، المجتيديف
ِّ   تعالى:ك  سبحانو قاؿ ،طقيد كال ضاب دكفب المصمحة َِّا ةِ ٌَ ًِ َحُلٔلَُٔن آ اِشُخَٔن ِِف اىِْػيْ َوالرَّ

ْْلَاِب 
َ
ولُٔ اْْل

ُ
ُر إَِلَّ أ نَّ ا يَذَّ ٌَ َْ ِغِِْد َربرَِا َو ٌِ  . (4)ُكٌّ 

حكاـ الحدكد فنجد أساس اـ الشريعة قائمة عمى مصالح العباد الحقيقية، ككذلؾ أأحكف
حدكد مسائؿ مقدرة مصمحة العباد كالبالد، المصمحة التي ىي قكاـ األمة، كلكف ال إقامتيا 
بد مف تحرير معنى المصمحة المقصكدة التي ال يككف ثمة إيياـ معيا؛ ألنيا  لذا ال كقطعية؛

 .(5)يقبؿ التبديؿحؽ اهلل الذم ال 

عمر ركم عف  كمف بعدىـ، فقد ككذلؾ الصحابة ،منيج المصمحة كقد راعى النبي 
أف ابنو عبد الممؾ قاؿ لو: "مالؾ ال تنفذ األمكر؟ فكاهلل ما أبالي لك أف  بف عبد العزيز 

                                                           

 [.2(  ]النكر: (1
 (.6بيطار، الشبية كأثرىا في الفقو اإلسالمي )ص( (2
 (.1/256( عكدة، الشبيات كأثرىا في العقكبة الجنائية في الفقو اإلسالمي مقارنان بالقانكف )ج(3
 [.7( ]آؿ عمراف:(4
 (.1/236( حكيـ، رعاية المصمحة كالحكمة في تشريع نبي الرحمة )ج(5
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يا القدكر غمت بي كبؾ في الحؽ؟ " قاؿ: "ال تعجؿ يا بني، فإف اهلل ذـ الخمر في آيتيف كحرم
ني أخاؼ أف أحمؿ الحؽ عمى الناس جممة فيدمغكه جممة كيككف منا ذا فتنة"  .(1)في الثالثة، كا 

قاؿ شيخ قد بؿ بحكـ الشرع، ك  ،كلكف تقدير المصمحة في الحدكد ال يككف عف ىكل
اعتبار مقادير المصالح كالمفاسد ىك بميزاف الشريعة، فمتى قدر اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل: "

ال اجتيد رأيواإلنسا  .(2)"ف عمى اتباع النصكص لـ يعدؿ عنيا، كا 

ال فتصبح مجرد شبية ككف محققة لمقصكد الشارع الحكيـبد ليذه المصمحة أف ت كال ، كا 
 :لمصمحةكمف ىذه الشركط التي ال بد أف تنضبط بيا ا ا فظنيا مصمحة حقيقية،ضممت صاحبي

، فإف كانت كىمية (3)لضركريات الخمسةيعكد أساسيا إلى حفظ ا حقيقيةك  ،معتبرةأف تككف  .1
 فال يسكغ بناء الحكـ عمييا.

محة شخص أك أمير أك كزير أك غيره، فيي عامة كليست شخصية، فتحقؽ مص أف تككف .2
ال أصبحت عف ىكل تليس  .(4)مقابؿ المذة أك الشيكة كا 

قضى ألف حقيقة المصمحة أف تقضي بما  ؛أك سنة رسكلو معارضة لكتاب اهلل  تككف أالٌ  .3
 .(5)ياصمحة نصان فال عبرة لبو اهلل كرسكلو ال أف تخالفيـ، فإف خالفت الم

يمكننا تحديد المصمحة المعتبرة  مف غيرىا، فمثالن في النظر إلى مآؿ المصمحة، كب
اًئشىةى حديث المرأة المخزكمية التي سرقت، ف ٍرأىًة عىٍف عى ـٍ شىٍأفي المى ٍيشنا أىىىمَّيي ، أىفَّ قيرى

ـي ًفييىا رىسيكؿى المًَّو المىٍخزي  مىٍف ييكىمِّ قىٍت، فىقىاليكا: كى مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي كًميًَّة الًَّتي سىرى مىٍف يىٍجتىًرئي عى ؟ فىقىاليكا: كى
، ًحبُّ رىسيكًؿ المًَّو  ٍيدو ديك فىكىمَّمىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍبفي زى دٍّ ًمٍف حي ًد المًَّو، : " أىتىٍشفىعي ًفي حى

ـي الشًَّري ، أىنَّييـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي ـٍ ا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي : ًإنَّمى ، ثيَـّ قىاؿى ـى فىاٍختىطىبى  ؼي تىرىكيكهي، ثيَـّ قىا
ـي المًَّو لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى  دَّ، كىاٍي مىٍيًو الحى ًعيؼي أىقىاميكا عى ـي الضَّ ذىا سىرىؽى ًفيًي قىٍت لىقىطىٍعتي  كىاً  مَّدو سىرى ميحى

 .(6)يىدىىىا "

                                                           

 (. 2/148( الشاطبي، المكافقات )ج(1
 (.1/209قاؼ، المنتخب مف كتب شيخ اإلسالـ ابف تيمية )ج( الس(2
 (.32(  أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسالمي )ص(3
 (.32( أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسالمي )ص(4
 (.1/236( حكيـ، رعاية المصمحة كالحكمة في تشريع نبي الرحمة )ج(5
 [.3475: رقـ الحديث4/175حاديث األنبياء/الغار، ( ]البخارم: صحيح البخارم، أ(6
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 فعدـ قطع يد المرأة المخزكمية لنسبيا كحسبيا كحفظ ذلؾ فيو مصمحة، كلكف النبي 
كذلؾ ألف المصمحة الغالبة كالمعتبرة ىي المصمحة التي تتعمؽ بعامة المسمميف،  ؛لـ يعتبرىا

ة الحد عمى رأس النفاؽ ابف دكف الحفاظ عمى مصمحة خاصة أك شخصية، ككذلؾ في إقام
سمكؿ ففييا مصمحة لممسمميف كىي التخمص مف رأس المنافقيف كقائدىـ ككسر شككتيـ كترىيب 
مف تسكؿ لو نفسو منيـ مف التالعب في ديف اهلل عز كجؿ، كلكف بالنظر إلى المآؿ نجد بأف 

مصمحة فمـ يعتبر لـ يقـ عميو العقكبة، كذلؾ لما سيترتب عمييا مف مفاسد تفكؽ ال النبي 
  المصمحة األكلى كاعتبر المصمحة الثانية.

 شرعان:كجكد مخاطر حقيقية كمعتبرة ان: ثالث

إقامة الحدكد ىذا أمر  في كجو الدكلة التي تسعى إلى كمخاطر إف انتفاء كجكد عكائؽ
ع منقد ت _كما سبؽ ذكره_كىذه العكائؽ كد يعترييا عكائؽ حقيقية، ألف إقامة الحد غير متحقؽ؛

أف تككف ىذه العكائؽ حقيقة كمرصكدة عمى أرض  مف إقامة الحدكد لفترة مرحمية، في حاؿ
إليو سابقان  الباحثة تعائقان أماـ اإلقامة، كىذا ما أشار جمية تقؼ  فجكةيشكؿ  اككجكدى ، الكاقع

 ضركرة تكحيد الجيكد لمعمؿ عمى إزالتيا كعدـ الكقكؼ أماميا. عم

تعمؿ بعكائؽ كأعذار كاىية، لمتسكيؼ كتمييع عممية التطبيؽ، فال كأما ما ال نقبمو ىك ال
نما ىي مقاصد فاسدة كنكايا خبيثة كمقصكدة إللغاء عممية التطبيؽ.  تككف تمؾ عكائؽ حقيقية كا 
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 الخاتمة
 كفييا أىـ النتائج كالتكصيات:

ضكابط الدكلة ، كفي ختاـ دراستي لإلنجاز ىذا العمؿ هلل الذم ىداني ككفقنيالحمد 
التكصؿ إلييا مف خالؿ الدراسة،  أف أخط أىـ النتائج التي كفقت فيالمقيمة لمحدكد يمكف لي 

 كأيضان يمكنني تدكيف بعض التكصيات، كذلؾ عمى النحك التالي:

 أكلن: النتائج:
 فقد كال تقبؿ الزيادة أك النقصاف، ،لة كاجبة، كمقدرة شرعان إقامة الحدكد عمى مرتكبييا مسأ .1

 كدارئة عنيـ مفاسد عظيمة. ،جاءت مراعية لمصالح العباد

 إقامة الحدكد فرض عمى الحاكـ أك نائبو. .2

 قامة الحدكد ضكابط عامة كضكابط خاصة يجب مراعاتيا كااللتزاـ بيا.إل .3

كمف ىذه المكانع مكانع تتعمؽ بالدكلة كمكانع تتعمؽ  كجكد مكانع تمنع مف إقامة الحدكد .4
 بالمحدكد.

ىماؿ التطب ،عمى تطبيؽ الحدكداالقتصار  .5 يع جكانبيا ميؽ الكمي لمشريعة في جكا 
خالؿ بأحكاـ الشريعة.  كمجاالتيا، قصكر في الفيـ كا 

 كمع كجكد القدرة عمى تطبيقيا إخالؿ ببناء الديف كمو. ،إلغاء تطبيؽ الحدكد عف عمد  .6

جمى ذلؾ في كقد ت ،أحكاـ الشريعة كنصكصيا تحمؿ في طياتيا منيجان فكريان كحضاريان  .7
 قدرتيا عمى معالجة أىـ القضايا كالمشاكؿ التي تكاجو األمة.

نظاـ العقكبة في الشريعة نظاـ متكامؿ كشامؿ كمترابط، يراعي الكاقع كيتناسب مع كؿ  .8
 زماف كمكاف عمى جية تتحقؽ معيا العدالة في أدؽ كأجؿ معانييا.

قامة حدكدىا أك تعطيميا بيد الشريعة أكبر شأنان كأعمى قدران مف أف يككف مصير تطبي .9 قيا، كا 
حاكـ أك أمير، فيي ال تخضع لألىكاء، بؿ تخضع لميزاف دقيؽ لو ضكابطو كأصكلو التي 

 بد مف مراعاتيا. ال

بد أف  كلي أمر المسمميف ال يحمؿ سيفان كال يحكـ بالسيؼ، بؿ بالعدؿ كالحؽ، كىذا الحؽ ال .10
 يقابمو كاجب.



 

86 

عميو  نعان مف التطبيؽ، ليست عذران يتكئالة التي تعد ماالقكادح التي ذكرتيا خالؿ الرس .11
نما تكلد عميو مسؤكليات خاصة يجب عميو أف  الحاكـ ليتخمى عف مسؤكليتو كدكره، كا 

 يعالجيا كفؽ منيج سميـ كرؤية حكيمة.

ال يجكز استبداؿ الحدكد كال تعطيميا؛ ألنيا مقدرة مف عند الشارع، كلكف يجكز تأخير  .12
 في ذلؾ تحقيؽ لمراد الشارع. تطبيقيا إف كاف

البد مف التفريؽ بيف الشبيات القكية الدارئة لمحد، كبيف الشبيات المتكىمة كالضعيفة التي  .13
 ال يعتد بيا.

 ثانيان: التكصيات:
ضركرة زيادة الدراسة حكؿ مسألة إقامة الحدكد، كذلؾ بسبب الكاقع الذم نعيشو في ظؿ  .1

مر بيا الناس تحتاج إلى تكاتؼ جيكد المسمميف كعممائيا المناداة بإقامتيا، فالمرحمة التي ي
 .فييا كطمبة العمـ

يصالو لمعامة إبحث في ىذا المكضكع، كالعمؿ عمى أكصي الباحثيف بضركرة استيفاء ال .2
 بصكرة سمسة، ككاضحة، كما أكصييـ بالبحث في مجاالت ذات صمة بيذا المكضكع.

اد اإلنسانية كالحضارية لمشريعة اإلسالمية، ضركرة االىتماـ بالدراسات التي تنقؿ األبع .3
كترسـ صكرة الحؽ كالعدؿ الذم تقكـ عميو الدكلة اإلسالمية بمنيجيا المتكازف الذم يبتعد 

 عف التسمط كالتعسؼ في استعماؿ الحؽ.

خصكصان تأثير  ،فيوالمتعمقة مؤثرات التعميؽ الدراسة المتعمقة بالفقو الجنائي، كمقاصده ك  .4
كرة استمرار التقنيف في الفقو الجنائي عمى جية يحقؽ دكمان غرضو عمى الكاقع مع ضر 

 جية اإلنصاؼ كالعدؿ.
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 المصادر كالمراجع

  القرآف الكريـ 

. 1. طاختالؼ الداريف كآثاره في أحكاـ الشريعة اإلسالميةـ(. 2004األحمدم، عبد العزيز. )
 كرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية.المدينة المن

( مف سكرة النساء 59، 58المبادئ المستنبطة مف آيتي )األزدم، عبد اهلل بف سيؼ. )د.ت(. 
. )د.ط(. سمسمة أبحاث مركز البحكث بكمية اآلداب كالعمكـ إلقامة المجتمع اإلسالمي

 اإلنسانية.

 . بيركت: المكتب اإلسالمي.2ط .الجامعق(. 1403األزدم، معمر بف أبي عمرك. )

. األردف: دار 2. طمعكقات تطبيؽ الشريعة اإلسالميةـ(. 1992األشقر، عمر بف سميماف. )
 النفائس.

. )د.ط(. )د.ـ(: شرح كتاب الجنايات مف بمكغ المراـآؿ الشيخ، صالح بف عبد العزيز. )د.ت(. 
 )د.ف(.

ب األبرار كقرة عيكف األخيار في شرح بيجة قمك  ـ(.2002آؿ سعدم، عبد الرحمف بف ناصر. )
 . )د.ـ(: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع.1ط جكامع األخبار.

دراسة نقدية في المركيات الكاردة في شخصية ـ( .2002آؿ عيسى، عبد السالـ بف محسف.)
. السعكدية: عمادة البحث العممي 1. طعمر بف الخطاب كسياستو اإلدارية رضي اهلل عنو

 سالمية، المدينة المنكرة.بالجامعة اإل

. )د. ط(. صحيح الجامع الصغير كزياداتوىػػ(. 1420األلباني، محمد ناصر الديف بف نكح. )
 بيركت: المكتب اإلسالمي.

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا ـ(. 1992األلباني، أبك عبد الرحمف محمد. )
 . الرياض: دار المعارؼ.1. طالسيئ في األمة

. بيركت: 2. طإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿـ(. 1985لباني، محمد ناصر. )األ
 المكتب اإلسالمي.
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. )د.ط(. الرياض: مكتبة السمسمة الصحيحة المختصرةاأللباني، محمد ناصر. )د.ت(. 
 المعارؼ.

ر . )د.ط(. القاىرة: مركز نك صحيح كضعيؼ سنف النسائياأللباني، محمد ناصر. )د.ت(. 
 اإلسالـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية.

 . )د.ـ(: )د.ف(.1. طالحدكد كالسمطافاألىدؿ، عبد اهلل قادرم. )د.ت(. 

. المممكة العربية السعكدية: مجمة البحكث قاعدة سد الذرائعباز، عبد العزيز. )د.ت(. ابف 
 اإلسالمية الإلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.

. )د.ـ(: 1. طمف أصكؿ الفقو عمى منيج أىؿ الحديثـ(. 2002الباكستاني، زكريا بف غالـ. )
 دار الخراز.

. شبيات حكؿ العقكبات في اإلسالـ كالرد عمييايناير(. 3ق،1437البخارم، إبراىيـ بف تكفيؽ. )
 http://www.saaid.net/bahothـ الرابط: 06/12/2016تاريخ االطالع: 

/253.htm. 

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ق(. 1422البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )
 . القاىرة: دار طكؽ النجاة.1. طاهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو

كراتشي: جامعة الدراسات . 1. طالسنف الصغير لمبييقيـ(. 1989البييقي، أحمد بف الحسيف. )
 اإلسالمية.

. مصر:  شركة مكتبة كمطبعة 2. طسنف الترمذمـ(. 1975الترمذم، محمد بف عيسى. )
 مصطفى البابي الحمبي.

. )د.ط(. الرياض: مكسكعة تكحيد رب العبيدق(. 1206التميمي، محمد بف عبد الكىاب. )
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد.

. الرياض: 1. طمختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبيرىاب. )د.ت(. التميمي، محمد بف عبد الك 
 مطابع الرياض.

http://www.saaid.net/bahoth%20/253.htm
http://www.saaid.net/bahoth%20/253.htm
http://www.saaid.net/bahoth%20/253.htm
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. مختصر الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف كالسنةـ(. 2010التكيجرم، محمد بف إبراىيـ. )
 . السعكدية: دار أصداء المجتمع.11ط

فكار . )د.ط(. القاىرة: بيت األمكسكعة فقو القمكبالتكيجرم، محمد بف إبراىيـ. )د.ت(. 
 الدكلية.

. السعكدية: كزارة الشئكف 1. طالسياسة الشرعيةق(. 1418تيمية، تقي الديف أبك العباس. )ابف 
 اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.

. )د.ط(. المدينة المنكرة: مجمع مجمكع الفتاكلـ(. 1995تيمية، تقي الديف أبك العباس. )ابف 
 الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.

. )د.ط(. المممكة كتب كرسائؿ كفتاكل شيخ اإلسالـتيمية، تقي الديف أبك العباس. )د.ت(. بف ا
 العربية السعكدية: مكتبة ابف تيمية.

مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية ق(.1422ابف القيـ، محمد بف أبي بكر.)
 .القاىرة: دار الحديث.1.طكالمعطمة

 

الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي أك الداء (.ق1418ابف القيـ، محمد بف أبي بكر.)
 .المغرب: دار المعرفة.1.طكالدكاء

. القاىرة: المختار اإلسالمي 1. طالرجؿ القرآني -حسف البنا ـ(. 1977جاكسكف، ركبيرت. )
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة.

. تاريخ خصر المختصراتشرح أ دركس صكتيةجبريف، عبد اهلل بف عبد الرحمف. )د.ت(. ابف 
ـ، الرابط: مكقع الشبكة اإلسالمية 15/02/2017االطالع: 

http://www.islaammweb.net. 

. المدينة 3. طالمصمحة المرسمة محاكلة لبسطيا كنظرة فيياـ(. 1977جريشة، عمي محمد. )
 المنكرة: الجامعة االسالمية.
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. بيركت: دار 2. طالمذاىب األربعةالفقو عمى ـ(. 2003الجزيرم، عبد الرحمف بف محمد. )
 الكتب العممية.

. 2. طالغياثي غياث األمـ في التياث الظمـق(. 1401الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل. )
 السعكدية: مكتبة إماـ الحرميف.

. )د.ط(. عماف: سبيؿ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿـ(. 2006الحاج، صالح محمد سالـ. )أبك 
 دار الفرقاف.

 . )د.ط (.المسيمة: دائرة بك سعادة.مكسكعة الخطب الشاممةإماـ مسجد. )د.ت(. الحجاج، 

، عمي بف أحمد. )د.ت(. ابف   )د.ط(. بيركت: دار الفكر.  الميحىمَّى باآلثار.حـز

. )د.ـ(: 1. طالشبيات كأثرىا في الفقو اإلسالميـ(. 1986الحفناكم، منصكر محمد منصكر. )
 مطبعة األمانة.

الشبيات كأثرىا في العقكبة الجنائية في الفقو اإلسالمي ـ(. 1986صكر محمد. )الحفناكم، من
 . )د.ـ(: مطبعة األمانة.1. طمقارنان بالقانكف

رعاية المصمحة كالحكمة في تشريع نبي الرحمة )صمى اهلل ـ(. 2002حكيـ، محمد طاىر. )
 . المدينة المنكرة: الجامعة اإلسالمية.116. طعميو كسمـ(

. تاريخ االطالع: دركس صكتية. دركس الشيخ حمد الحمدمد بف عبد اهلل. )د.ت(. الحمد، ح
 .http//www.islamweb.netـ، الرابط: مكقع الشبكة اإلسالمية، .12/12/2016

. غمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائرـ(. 1985الحمكم، أحمد بف محمد مكي. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

. )د.ط(. بيركت: المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأحمد بف محمد. )د.ت(. الحمكم، 
 المكتبة العممية.

. تحقيؽ: شعيب مسند اإلماـ أحمد ـ(. 2001حنبؿ، أحمد بف محمد بف ىالؿ بف أسد. )ابف 
 األرنؤكط. السعكدية: دار إحياء التراث العربي.
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 . بيركت: المكتب اإلسالمي.4. طالطحاكيةشرح العقيدة ـ(. 1391الحنفي، ابف أبي العز. )

ـ. 17/12/2016. تاريخ اإلطالع: إقامة الحدكد كأثره في حفظ األمفحنيف، عبد اهلل. )د.ت(. 
 .http://www.assakina.com/mohadrat/26524.htmlالرابط: 

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.االجتياد المقاصدم ضكابطو كمجاالتود.ت(. الخادمي، نكر الديف. )

. )د.ط(. 2. طما قالو الثقالف في أكلياء الرحمفـ(. 2005الخضير، عبد اهلل بف جكراف. )
 )د.ـ(: )د.ف(.

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1. طسنف الدارقطنيـ(. 2004الدارقطني، أبك الحسف عمي. )

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.العممانية في ميزاف العقؿـ(. 2011الدكيييس، عيد.)

. )د.ط(. )د.ـ(: ندكة القضاء الشرعي في العصرالحاضرـ(. 2006الذىبي، أبك إبراىيـ. )
 )د.ف(.

 . )د.ط(. دمشؽ: دار الفكر.معجـ مقاييس المغةـ(. 1979الرازم، أبك الحسيف أحمد. )

. بيركت: دار 3. طيب = التفسير الكبيرمفاتيح الغق(. 1420الرازم، أبك عبد اهلل محمد. )
 إحياء التراث العربي.

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.بحر المذىبالركياني،  )د.ت(. 

. القاىرة: الدار العالمية 2. طنظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبيـ(. 1992الريسكني، أحمد. )
 لمكتاب اإلسالمي.

. المنصكرة: دار الكممة 1. طانا السياسيةالفكر اإلسالمي كقضايـ(. 2013الريسكني، أحمد.)
 لمنشر كالتكزيع.

. 2. طالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجـ(. 1418الزحيمي، كىبة بف مصطفى. )
 دمشؽ: دار الفكر المعاصر.

 . دمشؽ: دار الفكر.4. طػالًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي الزحيمي، كىبة. )د. ت(. 

http://www.assakina.com/mohadrat/26524.html


 

013 

 . دمشؽ: دار العمـ.2. طالمدخؿ الفقيي العاــ(. 2004. )الزرقا، مصطفى أحمد

. الككيت: كزارة 2. طالمنثكر في القكاعد الفقييةـ(. 1985الزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف. )
 األكقاؼ الككيتية.

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.المصمحة المرسمة كضكابط العمؿ بيازعترم، عالء الديف. )د.ت(. 

األحكاـ التي خالؼ فييا الظاىرية األئمة األربعة في ـ(. 2006اهلل. ) زىك، حسف عبدأبك 
 . )د.ط(. دمنيكر: جامعة األزىر.الحدكد

. )د.ت(. دار 2. طالحدكد كالتعزيرات عند ابف القيـق(. 1415زيد، بكر بف عبد اهلل. )أبك 
 العاصمة لمنشر كالتكزيع.

 ؤسسة الرسالة.. م9. طأصكؿ الدعكةـ(. 2001زيداف، عبد الكريـ. )

 . بيركت: دار الكتاب العربي.3. طفقو السنةـ(. 1977سابؽ، سيد. )

. )د.ط(. القاىرة: صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح المذاىب األربعةسالـ، أبك مالؾ. )د.ت(. 
 المكتبة التكفيقية.

(. )د.ـ(: . )د.طالعذاب األدنى حقيقتو، أنكاعو، أسبابوق(. 1430السحيـ، محمد بف عبد اهلل. )
 )د.ف(.

. ككالة المطبكعات 1ق(. اإلسالـ كالدستكر. ط1425السديرم، تكفيؽ بف عبد العزيز. )
 كالبحث العممي كزارة الشئكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.تحرير القكاعد كمجمع الفرائدالسعيداف، كليد بف راشد. )د.ت( 

. )د.ط(. )د.ـ(: تمقيح األفياـ العمية بشرح القكاعد الفقييةراشد. )د.ت(. السعيداف، كليد بف 
 )د.ف(.

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.قكاعد في الحكـ عمى اآلخريفالسعيداف، كليد بف راشد. 

. مكة 1. طالثبات كالشمكؿ في الشريعة اإلسالميةـ(. 1988السفياني، عابد بف محمد. )
 المكرمة: مكتبة المنارة.
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. 1. طالمنتخب مف كتب شيخ اإلسالـ ابف تيميةـ(. 1998اؼ، عمكم بف عبد القادر. )السق
 الرياض: دار اليدل لمنشر كالتكزيع.

 . )د.ط(. مكقع الدرر السنية.المكسكعة التاريخيةالسقاؼ، عمكم بف عبد القادر. )د.ت(. 

. )د.ط(. سنةحكار الحضارات في ضكء الكتاب كالالسنيدم، فيد بف عبد العزيز. )د.ت(. 
 )د.ـ(: )د.ف(.

. المدينة المنكرة: مكتبة العمـك 1. طالمسند لمشاشيق(. 1410الشاشي، أبك سعيد الييثـ. )
 كالحكـ.

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.فقو الحدكدالشبيمي، يكسؼ. )د.ت(. 

 . )د.ـ(: )د.ف(.1. طاألحكاـ الشرعية لمثكرات العربيةـ(. 2011الشحكد، عمي بف نايؼ. )

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.الخالصة في أحكاـ أىؿ الذمةـ(. 2011حكد، عمي بف نايؼ. )الش

. )د.ط(. )د.ـ(: الخالصة في بياف أسباب اختالؼ الفقياءـ(. 2011الشحكد، عمي بف نايؼ. )
 )د.ف(.

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.المفصؿ في أحكاـ اليجرةـ(. 2011الشحكد، عمي بف نايؼ. )

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.المفصؿ في شرح الشركط العمريةـ(. 2011ايؼ. )الشحكد، عمي بف ن

. )د.ط(. 29-1مكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرةالشحكد، عمي بف نايؼ. )د.ت(. 
 )د.ـ(: )د.ف(.

. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجـ(. 1994الشربيني، شمس الديف محمد. )
 الكتب العممية.. القاىرة: دار 1ط

.تفسير الشعراكمالشعراكم، محمد متكلي. )د.ت(.   . )د.ط(. القاىرة: مطابع أخبار اليـك

. المدينة المنكرة: الجامعة 1. طالمصالح المرسمةق(. 1410الشنقيطي، محمد األميف. )
 اإلسالمية.
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الطيارة(.  شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع )كتابـ(. 2007الشنقيطي، محمد بف محمد. )
 . الرياض: الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء. 1ط

. الرياض: 1. طالكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثارق(. 1409شيبة، أبك بكر. )ابف أبي 
 مكتبة الرشد.

. دمشؽ: مكتبة 3. طركائع البياف تفسير آيات األحكاــ(. 1980الصابكني، محمد عمي. )
 الغزالي.

. 1. طعىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط -الدكلة العيثمانية ـ(. 2001محمد. )الصالبي، عمي 
 مصر: دار التكزيع كالنشر اإلسالمية، مصر.

تيسير الكريـ المناف في سيرة عثماف بف عفاف رضي اهلل ـ(. 2002الصالبي، عمي محمد. )
 . القاىرة: دار التكزيع كالنشر اإلسالمية.1. طشخصيتو كعصره -عنو 

. مصر: دار 1. طفاتح القسطنطينية السمطاف محمد الفاتحـ(. 2006صالبي، عمي محمد. )ال
 التكزيع كالنشر اإلسالمية.

. 2. طالدكلىة األمكيَّة عىكامؿي االزدىاًر كىتىداعيات االنييارـ(. 2008الصالبي، عمي محمد. )
 بيركت: دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 . اليند: المجمس العممي.2. طالمصنؼق(. 1403د الرزاؽ. )الصنعاني، أبك بكر عب

. السيرة النبكية كما جاءت في األحاديث الصحيحةـ(. 2004الصكياني، أبك عمر محمد. )
 . القاىرة: مكتبة العبيكاف.1ط

. )د.ط(. )د.ـ(: العدالة في أنظمة المجتمع اإلسالميـ(. 2004عبد الغني، محمد أحمد. )
 )د.ف(.

 . )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.العدالة في نظاـ العقكبات في اإلسالـ، محمد. )د.ت(. عبد الغني

 . )د.ط(. القاىرة: مكتبة كىبة.الدكلة كالسيادة في الفقو اإلسالميعبد الكريـ، فتحي. )د.ت(. 
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. المممكة 1. طالشرح الممتع عمى زاد المستقنعق(. 1428عثيميف، محمد بف صالح. )ابف 
 دار ابف الجكزم. العربية السعكدية:

طرح التثريب في شرح التقريب )المقصكد بالتقريب: العراقي، أبك الفضؿ زيف الديف. )د.ت(. 
 . )د.ط(. دمشؽ: دار إحياء التراث العربي.تقريب األسانيد كترتيب المسانيد(

. السعكدية: مكتبة 1. طالتنبيو عمى مشكالت اليدايةـ(. 2003العز، صدر الديف عمي. )أبك 
 شد ناشركف.الر 

 . دمشؽ: دار الساقي.4. طالمفصؿ فى تاريخ العرب قبؿ اإلسالــ(. 2001عمي، جكاد. )

المكسكعة الفقيية الميسرة في فقو الكتاب كالسنة ق(. 1429العكايشة، حسيف بف عكدة. )
 . عماف: المكتبة اإلسالمية.1. طالمطيرة

. )د.ط(. قارنان بالقانكف الكضعيالتشريع الجنائي اإلسالمي معكدة، عبد القادر. )د.ت(. 
 بيركت: دار الكتاب العربي.

. )د.ط(. فصؿ الخطاب في الزىد كالرقائؽ كاآلدابعكيضة، محمد نصر الديف. )د.ت(. 
 )د.ـ(: )د.ف(.

مجمة جامعة ـ(. السيادة بيف مفيكميا التقميدم كالمعاصر. 2010العيسى، طالؿ ياسيف. )
 .22-15(، 1، )يةدمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكن

. الفقو الجنائي في الشرع اإلسالمي فقو العقكباتـ(. 2005فارس، محمد عبد القادر. )أبك 
 )د.ط(. دمشؽ: دار الفرقاف لمطباعة كالنشر.

 . األردف: دار األكائؿ.1. طالفقو السياسي اإلسالميـ(. 2003الفيدكم، خالد. )

. دمشؽ: مؤسسة 3. طفيد بشرح كتاب التكحيدإعانة المستـ(. 2002الفكزاف، صالح بف فكزاف. )
 الرسالة.

. تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس )د.ت(. الفيركزآبادل،  مجد الديف محمد بف يعقكب.
 )د.ط(. لبناف: دار الكتب العممية.
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 . )د.ـ(: )د.ف(.2. طاإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـق(. 1406القاسـ، عبد الرحمف محمد. )ابف 

 . )د.ط(. )د.ـ(: مؤسسة الجريسي.منزلة الزكاة في اإلسالـد بف عمي. )د.ت(. القحطاني، سعي

)د.ط(. القاىرة: مكتبة  المغني البف قدامة.ـ(. 1968قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف. )ابف 
 القاىرة.

. القاىرة: دار 1. طالكافي في فقو اإلماـ أحمدـ(. 1994قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف. )ابف 
 ممية.الكتب الع

كجكب تطبيؽ الشريعة اإلسالمية كالشبيات التي تثار حكؿ ق(. 1396القرضاكم، يكسؼ. )
 . )د.ط(. )د.ـ(: إدارة الثقافة كالنشر.تطبيقيا

. 2. طشريعة اإلسالـ صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكافـ(. 1993القرضاكم، يكسؼ. )
 القاىرة: دار الصحكة لمنشر كالتكزيع.

. بيركت: مؤسسة 1. طمدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالميةـ(. 1993القرضاكم، يكسؼ. )
 الرسالة.

البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لممسائؿ ـ(. 1988القرطبي، أبك الكليد محمد. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسالمي.2. طالمستخرجة

الرياض: دار عالـ  . )د.ط(.الجامع ألحكاـ القرآفـ(. 2003القرطبي، أبك عبد اهلل محمد. )
 الكتب.

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2. طمسند الشيابـ(. 1986القضاعي، أبك عبد اهلل محمد. )

. السعكدية: 1. طإعالـ المكقعيف عف رب العالميفق(. 1423القيـ، أبك عبد اهلل محمد. )ابف 
 دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع.

. بيركت: 27. طالمعاد في ىدم خير العباد زادـ(. 1994القيـ، محمد بف أبي بكر. )ابف 
 مؤسسة الرسالة.
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. القاىرة: 2. طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ(. 1986الكاساني، عالء الديف أبك بكر. )
 دار الكتب العممية.

. بيركت: دار الكتب 1. طتفسير القرآف العظيـق(. 1419كثير، أبك الفداء إسماعيؿ. )ابف 
 العممية.

. مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبارـ(. 1967محمد طاىر. ) الكجراتي،
 . الككيت: مطبعة مجمس دائرة المعارؼ اإلسالمية.3ط

ـ، 20/12/2016. تاريخ االطالع: لماذا يجمد الزاني كشارب الخمركحيؿ، عبد الدائـ. )د.ت(. 
http://kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-الرابط: 

35-36-00-26-10-2014-21/1712. 

. )د.ط(. رفحاء: إيقاظ األفياـ في شرح عمدة األحكاـالمييميد، سميماف بف محمد. )د.ت(. 
 السعكدية.

،  تحقيؽ: محمد فؤاد سنف ابف ماجولقزكيني. )د.ت(. ماجو، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد اابف 
 عبد الباقي. )د.ط(. دمشؽ: دار إحياء الكتب العربية.

تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. )د. ط(. مكطأ اإلماـ مالؾ.  ػـ(.1985مالؾ، مالؾ بف أنس. )
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. تاريخ االطالع: 2-شيؼ منتدل األلككةأر ـ(. 2010مجمس العقيدة كالقضايا الفكرية. )
 http://majles.alukah.netـ، الرابط: 11/01/2017

. )د.ط(. السعكدية: الفقو الميسر في ضكء الكتاب كالسنةق(. 1424مجمكعة مف المؤلفيف. )
 مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.

االطالع: . )د.ط(. تاريخ خطب المسجد الحراـق(. 1432مجمكعة مؤلفيف. )
 .http://www.mktaba.orgـ. مكقع مكتبة المسجد النبكم الشريؼ 08/11/2016

. )د.ط(. كظيفة القضاء في التعامؿ مع اإلرىابالمحيميد، ناصر بف إبراىيـ. )د.ت(. 
 السعكدية: مكقع كزارة األكقاؼ السعكدية.

http://kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/1712-2014-10-26-00-36-35
http://kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/1712-2014-10-26-00-36-35
http://kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/1712-2014-10-26-00-36-35
http://www.mktaba.org/
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. )د.ط(. التربية اإلسالمية أصكليا كتطكرىا في البالد العربية ـ(.2005مرسي، محمد منير. )
 القاىرة: عالـ الكتب.

. المدينة المنكرة: مكتبة 1. طتعظيـ قدر الصالةق(. 1406المركزم، أبك عبد اهلل محمد. )
 الدار.

. )د.ـ(: 1. طاالستضعاؼ كأحكامو في الفقو اإلسالميـ(. 2013المشكخي، زياد بف عابد. )
  )د.ف(.

. )د.ط(. دمشؽ: دار المعجـ الكسيطق(. 1425مصطفى، الزيات، عبد القادر، النجار. )
 الدعكة.

. حمب: مكتبة أسامة ابف 1. طالمغرب في ترتيب المعربـ(. 1979المطرز، أبك الفتح. )ابف 
 زيد.

 . مركز البحكث كالدراسات1. طالتدرج في دعكة النبيق(. 1417المطمؽ، إبراىيـ بف عبداهلل. )
 اإلسالمية.

. )ابف   . بيركت: دار صادر.3. طلساف العربىػ(.   1414منظكر، محمد بف مكـر
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 فيرس اآليات القرآنية -أكلن 
 

 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 البقرة

   ٌَخْي َٔ ُْ ي  ِ ْدَن ةِاَّلَّ
َ
َٔ أ ُْ ي  ِ تَْصتَتِْدلَُٔن اَّلَّ

َ
  61 77أ

  َْذخُؤ
َ
َْ َحْفَػُو أ ٌَ ا َجَزاُء  ٍَ َُِٔن ةِتَْػِظ اىِْهخَاِب َوحَْسُفُروَن ةِتَْػٍظ َذ ٌِ ... 85 72 

  َي ٍِ ِ ال ِْٓدي اىظَّ   124 44ََل َحَِاُل َخ

 ِِف ا ًْ ًْ َتخَُّلٔنَ َوىَُس ْْلَاِب ىََػيَُّس
َ
وِل اْْل

ُ
  179 32ىِْلَطاِص َخيَاةٌ يَا أ

  ِةِاْْلَاِؼو ًْ ًْ ةَيَُِْس َٔاىَُس ْم
َ
ٔا أ ُكيُ

ْ
  188 60َوََل حَأ

  
َ
ٔا ةِأ ِ َوََل حُيُْل ٔا ِِف َشِبيِو اّللَّ ُِْفُل

َ
ٔا َوأ ْخِصُِ

َ
يَُهِث َوأ ْٓ ًْ إَِل اتلَّ   195 12... يِْديُس

  وََلَِم َختَِؽْج
ُ
َٔ ََكفٌِر فَأ ُْ ْج َو ٍُ ِّ َذيَ َْ ِديِِ ًْ َخ ُِْس ٌِ َْ يَْرحَِدْد  ٌَ   217 54... َو

  َِ ي   256 48ََل إِْنَراهَ ِِف ادلر

   َِورَُشِٔل ِ ََ اّللَّ ٌِ ٔا ِِبَرٍْب  َذُُ
ْ
ٔا فَأ ًْ َتْفَػيُ َ   279 70إِْن ل

 آؿ عمراف

  ُر نَّ ا يَذَّ ٌَ َا َو َْ ِغِِْد َربِر ٌِ ِّ ُكٌّ  َِّا ةِ ٌَ ًِ َحُلٔلَُٔن آ اِشُخَٔن ِِف اىِْػيْ  93 7 ...َوالرَّ

  ََ َ ََل ُُيِب  اىََْكفِِري ْٔا فَإِنَّ اّللَّ ىَّ َٔ َ َوالرَُّشَٔل فَإِْن حَ ٔا اّللَّ ِؼيُػ
َ
  32 30كُْو أ

  ِ ٍََج اّللَّ ٔا َواْذُنُروا ُِْػ كُ يًػا َوََل َتَفرَّ ِ ََجِ ٔا ِِبَتِْو اّللَّ ٍُ   103 47...  َواْخخَِط

  َِ َن َغ ْٔ َٓ ْػُروِف َوَتِْ ٍَ ْ ُمُروَن ةِال
ْ
َِّاِس حَأ ْخرَِجْج لِي

ُ
ٍث أ ٌَّ ًْ َخْيَ أُ   110 10... ُنِْخُ

  ًْعَػاف
َ
بَا أ ٔا الرر ُكيُ

ْ
ٔا ََل حَأ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلَّ َٓ ح 

َ
َ ... يَا أ ٔا اّللَّ ُل   130 60ا ُمَغاَخَفًث َواتَّ
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  َيَ ٌ  بِئْسو ٍِ ِ ال   151 44ثَْٔى اىظَّ

 النساء

  ََبْي ًْ خُ ٍْ ا َوإَِذا َخَه َٓ ِي ْْ َ
اَُاِت إَِل أ ٌَ

َ
ْن حُؤَد وا اْْل

َ
ًْ أ ُمُرُز

ْ
َ يَأ   58 62...  إِنَّ اّللَّ

  ََل ًَّ ًْ ُث ُٓ ا َشَجَر ةَيَِْ ٍَ َٔك ِذي ٍُ َُِٔن َخّتَّ ُُيَهر ٌِ   65 77... فَََل َوَربرَم ََل يُْؤ

  َو ِ َداَء ّلِلَّ َٓ َي ةِاىِْلْصِػ ُش ٌِ ا َّٔ ٔا كَ ٔا ُنُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ًْ يأيٓا اَّلَّ ْجُفِصُس
َ
ْٔ لََعَ أ َ   135 44ل

 المائدة

  ِت َورَِعيُج ٍَ ًْ ُِْػ ٍُْج َغيَيُْس ٍَ ْت
َ
ًْ َوأ ًْ ِديَُِس يُْج ىَُس ٍَ ْك

َ
َم أ ْٔ   3 9... اْلَ

  َِلَّ َتْػد
َ
ٍم لََعَ أ ْٔ ًْ َشَِآُن كَ َُِّس ٌَ كَْرُب لِيخَّْلَٔىَوََل َُيِْر

َ
َٔ أ ُْ ٔا  ُ ٔا اْغِدل ُ   8 46 ل

  ْزََلُم رِْجٌس
َ
َُْطاُب َواْْل

َ
يِْسُ َواْْل ٍَ ْ ُر َوال ٍْ َ ا اْْل ٍَ ٔا إِجَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلَّ َٓ ح 

َ
  9 54... يَا أ

  َُُي ََ ي ِ ا َجَزاُء اَّلَّ ٍَ رِْض فََصاًدا إِجَّ
َ
َن ِِف اْْل ْٔ َ َورَُشَٔلُ َويَْصَػ   33 55... اِربَُٔن اّللَّ

  ِ ََ اّللَّ ٌِ ا َنَصتَا ََُساًَل  ٍَ ا َجَزاًء ةِ ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
ٔا أ اِركَُث فَاْرَؽُػ اِرُق َوالصَّ ... َوالصَّ

 
38 11 ،

82 

  َاىََْكفُِرون ًُ ُْ وََلَِم 
ُ
ُ فَأ َُْزَل اّللَّ

َ
ا أ ٍَ ًْ ةِ ًْ َُيُْس َ َْ ل ٌَ   44 72،80َو

  ُ َُْزَل اّللَّ
َ
ا أ ٍَ ًْ ةِ ُٓ ًْ ةَيَِْ   47 7فَاْخُس

  ْن
َ
ًْ أ ُْ ًْ َواْخَذْر ُْ َٔاَء ْْ َ

ُ َوََل حَتَّتِْع أ َُْزَل اّللَّ
َ
ا أ ٍَ ًْ ةِ ُٓ ًْ ةَيَِْ ِن اْخُس

َ
  49 38... َوأ

  ٍَم ئُكُِِٔن ْٔ ا ىَِل ًٍ ِ ُخْه ََ اّللَّ ٌِ  َُ ْخَص
َ
َْ أ ٌَ   50 91َو

  َِ اِئيَو لََعَ لَِصاِن َداُووَد وَِغيَس اةْ َْ ةَِن إِْْسَ ٌِ ََ َزَفُروا  ي ِ ََ اَّلَّ   80 35... ىُِػ

 األنعاـ

  َْٔق ًْ فَ رِْض َوَرَذَع َبْػَغُس
َ
ًْ َخََلئَِف اْْل ِي َجَػيَُس َٔ اَّلَّ ُْ   165 7...َو
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 األعراؼ

  ٍُِٔن ا َخيَْفخُ ٍَ ِشًفا كَاَل ةِئَْص
َ
ِّ َغْغتَاَن أ ٌِ ْٔ ا رََجَع ُمَٔس إَِل كَ ٍَّ َ   150 75... َول

 األنفاؿ

  َُغد ِّ تَُٔن ةِ ِْ َْ ِربَاِط اْْلَيِْو حُْر ٌِ ةٍ َو َّٔ َْ كُ ٌِ  ًْ ا اْشخََؽْػخُ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغد 
َ
  60 48... وَّ َوأ

 التكبة

  َٔاَل ْم
َ
ُكئَُن أ

ْ
تَاِن َلَأ ْْ ْختَاِر َوالر 

َ
ََ اْْل ٌِ ٔا إِنَّ َنثًِيا  ُِ ٌَ ََ آ ي ِ   34 12... يأيٓا اَّلَّ

 يكنس

  ٍَ ا إِي َٓ َِْج َذََِفَػ ٌَ ََْٔل ََكَُْج كَْريٌَث آ ٔا فَيَ ُِ ٌَ ا آ ٍَّ َ َم ئُنَُس ل ْٔ ا إَِلَّ كَ َٓ   98 34... اُج

 إبراىيـ

 ًِا ٌِ َذا اْْلََِلَ آ َْ ًُ رَِبّ اْجَػْو  ي ِْ   35 29َوإِْذ كَاَل إِةَْرا

 النحؿ

   ََل ًْ ْنِر إِْن ُنِْخُ َو اَّلر ْْ َ
ٔا أ ُ ل

َ
ٍُٔنَ فَاْشأ   43 20َتْػيَ

  ُِمُر ةِاىَْػْدِل َواْْلِْخَصان
ْ
َ يَأ   90 44إِنَّ اّللَّ

 األنبياء

  ًًث َواِخَدة ٌَّ ًْ أُ خُُس ٌَّ ِذهِ أُ َْ   92 47إِنَّ 

 الحج

  إِْن ََ ي ِ ََكةَ اَّلَّ ُٔا الزَّ ََلةَ َوآحَ كَاُمٔا الطَّ
َ
رِْض أ

َ
ًْ ِِف اْْل ُْ َِّا هَّ ٌَ ... 41 10 

 النكر

  ٍة ائََث َجِْلَ ٌِ ا  ٍَ ُٓ ِْ ٌِ وا ُكَّ َواِخٍد  اِن فَاْجِِلُ اِجيَُث َوالزَّ ا  الزَّ ٍَ ِٓ ًْ ةِ ُخْذُز
ْ
،  2 10،25َوََل حَأ

53 
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  ًْ ُْ و َداَء فَاْجِِلُ َٓ ْربََػِث ُش
َ
ٔا ةِأ حُ

ْ
ًْ يَأ َ ًَّ ل ْدَطَِاِت ُث ٍُ ْ ََ يَْرُمَٔن ال ي ِ   4 53... َواَّلَّ

  ََداء َٓ ْربََػِث ُش
َ
ِّ ةِأ ََْٔل َجاُءوا َغيَيْ َ وََلَِم  ل

ُ
َداِء فَأ َٓ ٔا ةِالش  حُ

ْ
ًْ يَأ َ   13 51... فَإِْذ ل

  ًْ ُٓ ًَ ةَيَِْ ِ َورَُشِٔلِ ِلَْدُس ٔا إَِل اّللَّ َِِي إَِذا ُدُغ ٌِ ْؤ ٍُ ْ َل ال ْٔ ا ََكَن كَ ٍَ   51 77... إِجَّ

  ََ ي ِ ًْ  فَيْيَْدَذِر اََّلّ ُٓ ْو يُِطيتَ
َ
ًْ فِخٌَِْث أ ُٓ ْن حُِطيتَ

َ
ْمرِهِ أ

َ
َْ أ   63 30،77... ُُيَاىُِفَٔن َخ

 الفرقاف

  ا آَخَر َوََل َحْلخُئَُن انلَّْفَس اىَِّت ًٓ َ ِ إِل َع اّللَّ ٌَ ََ ََل يَْدُغَٔن  ي ِ   68 53... َواَّلَّ

 القصص

  ا ِشيًَػا يَْصخَْغِػُف َٓ يَ ْْ َ
رِْض وََجَػَو أ

َ
َن َغََل ِِف اْْل ْٔ   4 75... إِنَّ فِرَْغ

  ٍء ّ ََشْ
َراُت ُكِ ٍَ ِّ َث ًِا ُُيَْب إَِلْ ٌِ ا آ ًٌ ًْ َخَر ُٓ َ َْ ل ِسّ ٍَ ًْ ُج َ َول

َ
  57 29أ

 العنكبكت

  َْ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٌِ ِّ َخاِضتًا َو رَْشيَِْا َغيَيْ
َ
َْ أ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٍِ ِّ فَ َخْذَُا ةَِذُْتِ

َ
  40 31... فَُُكًّ أ

 الرـك

  ْ ًُ ال ُْ وََلَِم 
ُ
ِ فَأ َّ اّللَّ َْ َزََكةٍ حُِريُدوَن وَْج ٌِ  ًْ ا آحَيْخُ ٌَ ْغِػُفٔنَ َو ٍُ

 39 12 

 األحزاب

  ةَْطاُر
َ
ًْ َوإِْذ َزاَغِج اْْل ُِْس ٌِ ْشَفَو 

َ
َْ أ ٌِ ًْ َو ْٔكُِس َْ فَ ٌِ  ًْ   10 76... إِْذ َجاُءوُك

  ََور ُ ٍَِث إَِذا كََض اّللَّ ٌِ ٍَ َوََل ُمْؤ ٌِ ْؤ ٍُ ِ ا ََكَن ل ٌَ نْ َو
َ
ْمًرا أ

َ
  36 77... ُشُٔلُ أ

  ََّ ِٓ َِِي يُْدِجَي َغيَيْ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ْزَواِجَم َوبََِاحَِم َونَِصاِء ال
َ
ا انلَِّب  كُْو ِْل َٓ ح 

َ
  59 69... يَاأ

 ص

  ًَبْيَ انلَّاِس  يَا َداُووُد إَُِّا َجَػيَِْاَك َخِييَفث ًْ رِْض فَاْخُس
َ
  26 62... ِِف اْْل
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 الشكرل

  ًُ ْغِدَل ةَيَُِْس
َ
ِمرُْت ِْل

ُ
  15 44َوأ

 الجاثية

  َٔ ْْ َ
ا َوََل حَتَّتِْع أ َٓ ْمِر فَاحَّتِْػ

َ
ََ اْْل ٌِ يَػٍث  ًَّ َجَػيَِْاَك لََعَ ََشِ  39، ث  18... اَء ُث

 الفتح

 ًَِْاِر رََُحَاُء ةَي اُء لََعَ اىُْهفَّ ِشدَّ
َ
ُّ أ َػ ٌَ  ََ ي ِ ِ َواَّلَّ ٌد رَُشُٔل اّللَّ ٍَّ   29 47ُُمَ

 الحجرات

  ََ ٌِ ا فَإِن َبَغْج  َوإِن َؼائَِفخَاِن  ٍَ ُٓ ٔا ةَيَِْ ْضِيُد
َ
ٔا فَأ َِِي اْرخَخَيُ ٌِ ْؤ ٍُ ْ   9 55... ال

  ٌة َٔ َُِٔن إِْخ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ا ال ٍَ   10 47إِجَّ

 الحديد

  ُٓ َػ ٌَ َُْزنْلَا 
َ
َاِت َوأ رَْشيَِْا رُُشيََِا ةِاْْلَيِر

َ
زَياَن ِلَُلَٔم ىََلْد أ ٍِ ْ   25 67... ًُ اىِْهخَاَب َوال

 الممؾ

  ُاليَِّؽيُف اْْلَتِي َٔ ُْ َْ َخيََق َو ٌَ  ًُ   14 36أَل َحْػيَ

 نكح

 اَواٍت ِؼتَاكًا ٍَ ُ َشتَْع َش ًْ حََرْوا َنيَْف َخيََق اّللَّ َ ل
َ
  15 7أ
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 فيرس األحاديث النبكية -ثانيان 
 

 الصفحة طرؼ الحديث

.. : "أىيُّيىا النَّاسي ، فىقىاؿى ـى فىاٍختىطىبى ديكًد اهلًل؟" ثيَـّ قىا دٍّ ًمٍف حي  94، 25 أىتىٍشفىعي ًفي حى

..اٍجمً  ٍربى ًمئىًة سىٍكطو  86 ديكهي ضى

.. ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًف الميٍسًمًميفى مى ديكدى عى  82، 79، 21 اٍدرىءيكا الحي

ديكدى اهلًل ًفي اٍلقى   78 ًريًب كىاٍلبىًعيًد..أىًقيميكا حي

 48 ًإفَّ الميٍؤًمفى ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف..

، فىقىالىٍت: ًإنِّ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يىٍينىةى أىتىٍت رىسيكؿى المًَّو صى ، أىفَّ اٍمرىأىةن ًمٍف جي نىٍيتي ي زى
: "أىٍحًسٍف ًإلىٍييىا.. ًليِّيىا فىقىاؿى ٍبمىى، فىدىفىعىيىا ًإلىى كى  كىًىيى حي

56 

نَّةه، ييقىاتىؿي ًمٍف كىرىاًئًو... ـي جي مىا ا اإٍلً  43 ًإنَّمى

، أىنَّييـٍ كىانيكا..ًإنَّمىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىبٍ  ـٍ  24 مىكي

مىى النِّسىاًء.. كؿى عى ـٍ كىالدُّخي  69 ًإيَّاكي

ديكًد المًَّو.. ـٍ أىٍف تىٍنتىييكا عىٍف حي ، قىٍد آفى لىكي  21 أىيُّيىا النَّاسي

.. ـى ـى اٍليىٍد ، كىاٍليىٍد ـى ـى الدَّ  40 بىًؿ الدَّ

ًؿ، كىالنَّفىقىًة.. مىى السٍَّمًع كىالطَّاعىًة ًفي النَّشىاًط كىاٍلكىسى  40 تيبىاًيعيكًني عى

ثىةه الى ييرىدُّ ديعى  ..ثىالى ـي اٍلعىاًدؿي ا مى : اإٍلً ـٍ  45 اؤيىي

د   ٍيره  اأٍلىٍرًض، ًفي ًبوً  ييٍعمىؿي  حى  78 ..خى

ا تيًطيقيكفى  اًؿ مى ذيكا ًمفى األىٍعمى  18 خي



 

008 

 الصفحة طرؼ الحديث

ـٍ شىيٍ  مٍَّفتي ًفيكي سينًَّتي..خى ا: ًكتىابي المًَّو كى  39 ئىٍيًف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىيمى

ًلرىسيكًلًو.. ًلًكتىاًبًو كى : "ًلمًَّو كى ةي" قيٍمنىا: ًلمىٍف؟ قىاؿى  58 الدِّيفي النًَّصيحى

تَّى..ريًفعى القىمىـي عىٍف ثىالى   23 ثىةو: عىًف النَّاًئـً حى

 45 سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي ًفي ًظمًِّو...

ـٍ أىرىىيمىا..  69 ًصٍنفىاًف ًمٍف أىٍىًؿ النَّاًر لى

: "اٍشفىعيكا   كىافى رىسيكؿي المَّوً  ةه قىاؿى اجى اءىهي السَّاًئؿي أىٍك طيًمبىٍت ًإلىٍيًو حى ًإذىا جى
كا.. ري  تيٍؤجى

26 

اًىريف..  22 كيؿُّ أيمًَّتي ميعىافنى ًإالَّ الميجى

انىةى   29 لىوي.. الى ًإيمىافى ًلمىٍف الى أىمى

شيكا.. اسىديكا، كىالى تىنىاجى  47 الى تىحى

 84 الى تيٍقطىعي األىٍيًدم ًفي الغىٍزكً 

ؿه ًباٍمرىأىةو  فَّ رىجي  69 ..الى يىٍخميكى

لىًد اٍلكىاًلد".  56 الى ييٍقتىؿي ًباٍلكى

.. ، أىٍك نىظىٍرتى ، أىٍك غىمىٍزتى  22 لىعىمَّؾى قىبٍَّمتى

ا لىيىا، لىؾى  مى  119 ..كىًحذىاؤيىىا ًسقىاؤيىىا مىعىيىا كى

.. ا ًمٍف أىًميرو يىًمي أىٍمرى اٍلميٍسًمًميفى  58 مى

ديكًد المًَّو كىالكىاًقًع ًفييىا.. مىى حي ثىؿي القىاًئـً عى  30 مى

ؿو كىاًحد.. مىى رىجي ًميعه عى ـٍ جى ـٍ كىأىٍمريكي ٍف أىتىاكي  54 مى
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 الصفحة طرؼ الحديث

 79 ..ىىذىا أىٍمًرنىا ًفي أىٍحدىثى  مىفٍ 

 29 آًمننا ًفي ًسٍرًبًو.. ًمٍنكيـٍ  أىٍصبىحى  مىفٍ 

 54 ..فىاٍقتيميكهي  ًدينىوي  بىدَّؿى  مىفٍ 

الىٍت شىفىاعى  دٍّ..مىٍف حى  25 تيوي ديكفى حى

مىٍينىا السِّالىحى فىمىٍيسى ًمنَّا" مىؿى عى  55 مىٍف حى

رى  ييًحبُّ  المَّوى  أىفَّ  كىاٍعمىـٍ   66 ..الشَّيىكىاتً  مىًجيءً  ًعٍندى  النَّاًفذى  اٍلبىصى

ٍميىاكىاغٍ  فىٍت فىاٍرجي  19 دي يىا أينىٍيسي ًإلىى اٍمرىأىًة ىىذىا، فىًإًف اٍعتىرى

مىى أىٍف الى تيٍشًركيكا ًبالمًَّو شىٍيئنا.. اًبًو: "تىعىالىٍكا بىاًيعيكًني عى ابىةه ًمٍف أىٍصحى ٍكلىوي ًعصى  33 كىحى

 22 ..سىتىرىهي  ميٍسًممان  سىتىرى  كمىفٍ 

تيكًبي ًإلىٍيًو.. ًؾ اٍرًجًعي فىاٍستىٍغًفًرم اهللى كى ٍيحى  27 كى

مىى نىٍفًسي.. ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم  45 يىا ًعبىاًدم ًإنِّي حى
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 راآلثافيرس  -ثالثان 

 الصفحة طرؼ األثر

: اٍقطىٍعوي.. ـو ًلي فىقيٍمتي  87 أىتىٍيتي عيمىرى ًبغيالى

ٍيًش  ابى أىًميري اٍلجى ًليدي ٍبفي عيٍقبىةى  -أىصى ، فىقىاؿى النَّاسي أًلىًبي  -كىىيكى اٍلكى شىرىابنا فىسىًكرى
، كى  دُّ..مىٍسعيكدو مىٍيًو اٍلحى ذىٍيفىةى ٍبًف اٍليىمىاًف: أىًقيمىا عى  حي

84 

تَّى لىٍك أىفَّ  تيًجيعيكنىييـٍ ، حى ـٍ  تىٍستىٍعًمميكنىييـٍ ، كى  14 ...أىمىا كىالمًَّو لىٍكالى أىنِّي أىظيفُّ أىنَّكي

 68 سمطاف ظؿ اهلل في األرض يأكم..إف ال

إني لست أجيؿ ما تعممكف، كلكف كيؼ لي بقكة كالقكـ المجمبكف عمى حد 
 شككتيـ يممككننا.."

84 

 40 ...شيئان  باهلل نشرؾ أال عمى األكلي العقبة ليمة بايعنا رسكؿ اهلل 

... ـٍ ٍيًركي لىٍستي ًبخى ـٍ كى مىٍيكي لِّيتي عى : "يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنِّي قىٍد كي طىبىنىا أىبيك بىٍكرو فىقىاؿى  45 خى

؟ قى  ا تىقيكؿي : مى . ًقيؿى نىٍيتي : زى ؿه ، فىقىاؿى رىجي نىا ًبالشَّاـً كا الزِّ : ذىكىري رَّمىوي المَّوي؟ قىاؿى : أىكى حى اؿى
رَّمىوي... ًمٍمتي أىفَّ المَّوى حى  مىا عى

23 

 45 صؼ لي العدؿ قاؿ:"سألت عف عظيـ، ثـ قاؿ: كف لمصغير أبان...

 65 كانت ضكاؿ اإلبؿ في زمف عمر.

 23 ألف أعطؿ الحدكد بالشبيات أحب إلي أف أقيميا بالشبيات

 93 مالؾ ال تنفذ األمكر؟ فكاهلل ما أبالي..

بىٍيًر ًبسىاًرؽو فىتىشىفَّعى لىوي، قىاليكا: أىتىٍشفىعي ًلسى  مىى الزُّ كا عى ـٍ مىرُّ ا لى ، مى ـٍ : "نىعى  26 ...اًرؽو؟ قىاؿى

 76 كاهلل ما استطعنا أف نصمي عند الكعبة ظاىريف..

 


