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.(11)سورة اجملادلت آيت رقن                              
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إهداء 
 

إىل حبٍيب وقزة عٍين وقدوتً املعلم األول  حممد طلى اهلل علٍه وسلم 

إىل والديَّ العشٌشٌه اللذٌه ربٍاوً طغرياً وعلماوً كبرياً  

إىل سوجيت الغالٍت وإخىتً وأخىاتً األعشاء 

إىل شٍىخً وأساتذتً الذٌه هنلت مه علمهم الغشٌز 

طلبت العلم وخاطت طلبت كلٍت الشزٌعت والقاوىن وعلى وجه اخلظىص طلبت املاجستري إىل 

إىل إخىاوً يف اهلل  حفظهم اهلل مجٍعا 

                                                                                                                                                           
الباحث
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شكر وتقدير 
انشكش ًاحلًذ هلل  أًالً  ًآخشاً ، أٌ ىذاَب نهحك ًسجم انششبد ، ًّسش ننب طشق انؼهى ، ًرنم ننب فْو 

 (1)"نَئٍِْ شَكَشْتُىْ نَأَصِّذَََّكُىْ" 0  انصؼبة ، ًانزُ ثشكشه تضّذ اننؼى ، فمبل تؼبىل

(2)"نَب َّشْكُشُ انهَّوَ يٍَْ نَب َّشْكُشُ اننَّبطَ" 0صَهََّ اهللُ ػَهَْْوِ ًَسَهَّىَ ًاَطاللبً يٍ لٌل انشسٌل 
                    

                            فئَين أتمذو خببنص شكشُ ًتمذّشُ إىل يٍ كبٌ نو انفضم ثؼذ اهلل تؼبىل فضْهخ

انزُ تكشو ثمجٌنو اإلششاف ػهَ "  ػًْذ كهْخ انششّؼخ ًانمبٌٌَ  " سفْك أسؼذ سضٌاٌ   /انذكتٌس

انشسبنخ ، فكبٌ َؼى املشثِ ًَؼى املٌجّو ، فهى ّذخّش جيذاً يف إسذاء َصحو ًإثذاء تٌجْيبتو 

. ًيالحظبتو انسذّذح ، فجضاه اهلل ػين كم خري ، ًأٌ ّمش ػْنو دبب حيت ًّشضَ

0 كًب ًأتٌجو ثبنشكش اجلضّم إىل أستبرَُّ انكشميني

.  حفظو اهلل تؼبىل ػًْذ شؤًٌ انطهجخ  احلٌيل يبىش حبيذ / األستبر انذكتٌسفضْهخ 

 . ػًْذ كهْخ انششّؼخ يف جبيؼخ األصىش حفظو اهلل تؼبىلَؼْى مسبسه املصشُ/ ًفضْهخ انذكتٌس

نتفضهيًب ثمجٌل ينبلشخ ىزه انشسبنخ ، ػهَ يب ثزاله يٍ جيذ يف لشاءح حبثِ ، ًأحتفبَِ ثتصٌّجبهتًب انؼهًْخ 

. انسذّذح  نتخشج انشسبنخ يف أحسٍ صٌسح ، فجضاىى اهلل ػين خري اجلضاء

كًب أتمذو ثبنشكش ًانتمذّش نكهْخ انششّؼخ ًانمبٌٌَ ًمجْغ أػضبء ىْئتيب انتذسّسْخ ، فجضاىى اهلل 

. ػين خري اجلضاء

                                                 

 (.7)آ٠خهلُ:ٍٛهحإثوا١ُ٘(1)

ٕؾ١ؼ:لبياألٌجبٟٔ.4811ػ(4/255)ٍٕٓأثٟكاٚٚك،وزبةاألكة،ثبةفّٟىواٌّؼوٚف:أثٟكاٚٚك(2)

 (.1/2)،وزبةٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓأثٟكاٚٚك
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ًال ّسؼين يف ىزا املمبو إال أٌ أتمذو ثبنشكش ًانؼشفبٌ إىل صشح انؼهى انشبيخ ، ًينبسح انؼهًبء جبيؼيت 

.  حفظو اهلل ًسػبهكًبنني شؼت/ انذكتٌساحلجْجخ اجلبيؼخ اإلساليْخ ثغضح ممثهخ يف سئْسيب فضْهخ 

كًب ال ّفٌتين أٌ أشكش كم يٍ يذ يل ّذ انؼٌٌ ًاملسبػذح أً أسذُ يل َصحبً ًإسشبداً أً آصسَِ 

. ثبنذػبء حتَ إمتبو ىزه انشسبنخ  فجضٍ اهلل اجلًْغ ػين خري اجلضاء

 

         ًأفنْت حبش اننطك يف اننظى ًاننثش         ًنــٌ أَين أًتْــت كـــم ثالغــــخٍ                                         

            ًيؼرتفبً ثبنؼجض ػٍ ًاجت انشكش               ملب كنت ثؼذ انمٌل إال يمصشاً                           

 

 الباحث
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 مقدمت

الحمد هلل الذم لـ يتخذ صاحبة ك ال كلدان ك لـ يكف لو شريؾ في الممؾ ك لـ يكف لو كلي مف الذؿ 
، نحمده تعالى أف ىدانا إلى دينو القكيـ ك صراطو المستقيـ، ديف اإلسبلـ ك صراط  ك كبٍّره تكبيرا ن
التكحيد، ك الصبلة ك السبلـ عمى خاتـ األنبياء ك المرسميف، حبيبنا ك شفيعنا أبي القاسـ محمد بف 
 .عبد اهلل الصادؽ األميف ، كعمى آلو الطيبيف الطاىريف ك صحبو األبرار المياميف أجمعيف أما بعد 

 

 ىي آخر الشرائع اإلليية اإلسبلمية في األرض أف جعؿ الشريعة لإف مف مظاىر عدؿ اهلل تعاؿ
 اهلل عميو كسمـ ، فقد امتازت بشمكليا ككضكحيا لالتي أنزلت عمى أشرؼ الخمؽ سيدنا محمد صؿ

 عمى الخير كالصبلح الناس كمقاصدىـ ليعكد كمسايرتيا لجميع األزمنة كاألمكنة ، كتحقيقان لمصالح
،  العقكبات نظاـ كتعالى سبحانو اهلل شرع الناس بيف العدؿ كلتحقيؽ سكاء، حد عمى كالمجتمع الفرد

 كألف القرابة ،لخمؽ مجتمع خالي مف الجريمة كالرذيمة كمجتمع قائـ عمى المكدة كالمحبة كالتراحـ 
 تأثير لىي المبنة األكلي كاألساسية لتككيف كبناء المجتمعات ، أحببت أف أبيف في ىذا البحث مد

 العقكبة ، ككيؼ تككف سببنا في تخفيفيا أك تشديدىا ، فقد تربط بيف الجاني كالمجني عمىالقرابة 
عميو قرابة كأف يككف أصبلن أك فرعان أك زكجان كغيرىا ، كتككف سببان في تخفيؼ العقكبة كقتؿ الكالد 

فأسأؿ اهلل العظيـ رب العرش  محارمو ، إحدل أك بأمو لكلده ، أك سببان في تشديدىا كمف زني
 أف لالعظيـ أف يميمني الرشد في القكؿ كالعمؿ ، كأف يكمؿ عممي بالنجاح كالفبلح ، كأسألو تعاؿ

يككف ىذا البحث خالصان لكجيو ، كأف يعصمني مف الزلؿ كالخطأ، كأف يغفر لي كيتجاكز عني 
. بفضمو ككرمو، فيك كلي ذلؾ كالقادر عميو 
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 :طبيعة الموضوع: أواًل 

تأثير القرابة عمى العقكبة ككيؼ تككف سببان ل تكضح مدمقارنة المكضكع عبارة عف دراسة فقيية 
.  في تشديدىا أك تخفيفيا ، باختبلؼ صكرىا كأنكاعيا

 :أهميــة الموضــوع:  ثايثً 
 تأثير المبنة األساسية لالقضايا الميمة في الفقو اإلسبلمي إذ يتناكؿ مدمف مكضكع اؿيعتبر ( 1(

لتككيف المجتمعات كىي القرابة عمى أىـ نظاـ لحماية تمؾ المجتمعات مف الجريمة كالرذيمة كىك 
 .العقكبات

مف المسائؿ التي يكثر السؤاؿ عنيا كتكثر الفتاكل في تعتبر الجرائـ التي تحصؿ بيف األقارب  (2)
 .كثير مف قضاياىا

 .حيث التخفيؼ كالتشديدمف كغيرىـ مف األجانب بيف األقارب الفرؽ في العقكبة كضح م (3)
 االجتماعي ،مف المكضكعات التي اىتـ بيا المشرع لما ليا مف أحكاـ خاصة بيا مراعاة لمبعد ( 4)

. كحفاظان عمى تمؾ الركابط مف تقطيع أكاصرىا ، فيك مكضكع تكثر الحاجة إليو في حياتنا
 :أسـبثب اختيــثر الموضــوع:  ثل ثً 

. ما بينتو سابقان مف أىمية المكضكع يعتبر سببان مف أسباب اختيارم ( 1)
عدـ كجكد بحث مستقؿ يكضح جميع جزئيات المكضكع المتناثرة في أبكاب الفقو المختمفة في ( 2)

. كتب المذاىب ، ففي جمعيا كترتيبيا مف الفائدة ما ال يخفى
 ككيؼ تككف القرابة ، بياف كتكضيح الفرؽ بيف ذكم القربى كغيرىـ مف األجانب في العقكبة (3)

. سببان في تشديد العقكبة أك تخفيفيا 
: الجهــود السثبقـة: رابعثً 

لـ أعثر عمى مف جمع مكضكع بحثي بشكؿ مستقؿ أك بالتفصيؿ الكارد بعد البحث كاالطبلع 
طكف كتب الفقو القديمة بؿ كجدتو متناثران في بلمكاطف أثر القرابة في تشديد كتخفيؼ العقكبة ، 

 المشيكرة عند المذاىب األربعة كغيرىـ ، باإلضافة إلى بعض األبحاث التي تطرقت إلى جكانب 
: المكضكع بشكؿ عاـ منيا 

حسف السيد / لؤلستاذ الدكتكر" أثػػر الػػقػرابػة عػمػى الػػجػرائػػـ كالػعػقػكبػات فػي الفػقػو اإلسػبلمػي" ( 1)
. حامد خطاب رئيس قسـ القرآف الكريـ كالدراسات اإلسبلمية بكمية العمـك كاآلداب جػامعة طػيبة

 عطيو المنعـ عبد دراسة مقارنة ، إعداد الطالب محمد" أثر الظركؼ في تخفيؼ العقكبة " ( 2)
نابمس ،عاـ  في الكطنية النجاح جامعة في خضر عكض سعد حسف/ دراغمو ، إشراؼ الدكتكر

2005.  
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بأف تناكلت أثر القرابة باختبلؼ أنكاعيا عمى العقكبة فقط ، : وتميزت رسثلة البثحث عن األولى
عبر مسائؿ فقيية مقارنة ، مع بياف مكاطف تشديد العقكبة في فصؿ كمكاطف التخفيؼ في فصؿ 

. آخر ، لمتيسير عمى القارئ
 بأف تناكلت المكضكع بشكؿ مستقؿ كمفصؿ لتأثير القرابة عمى العقكبة مع :وتميزت عن ال ثاية

. ذكر مكاطف التشديد كالتخفيؼ ، بخبلؼ ما ذكر أف القرابة فقط ظرؼ لتخفيؼ العقكبة
 

: الصعوبثت التي واجهت البثحث: خثمسثً 
. الظركؼ الصعبة التي يعاني منيا شعبنا مف حصار كانقطاع التيار الكيربائي بشكؿ مستمر (1)
تناثر المادة العممية في بطكف الكتب الفقيية القديمة ، مما احتاج إلى جيد كبير في تجميعيا  (2)

. كخاصة أدلة الفقياء في ىذا الجانب
ضيؽ الكقت كصعكبة التكفيؽ بيف عممي في الكظيفة الحككمية كبيف كتابتي لمبحث مما  (3)

. جعمني بحاجة إلى بذؿ جيد كبير
 

 : ماهج البحث : سثدسثً 
 :سار الباحث في البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي ، كذلؾ عمى النحك التالي

. جمع المعمكمات كتحميميا، كتأصيميا فقييان، كتكثيقيا مف مصادرىا األصمية. 1
 كالمالكية مذىب الحنفية: الحرص عمى أف تككف الدراسة مقارنة بيف المذاىب الفقيية المشيكرة. 2

تحرير محؿ النزاع كسبب الخبلؼ إف كالحنابمة مع مناقشة المسائؿ المختمؼ فييا بذكر  كالشافعية
  . ، مع بياف سبب الترجيح الرأم الراجح مف األدلةلكأدلة كؿ مذىب عمى حدا لمكصكؿ إؿكجد 
. مف مصادرىا األصمية، بياف معنى المصطمحات المغكية كالفقيية . 3
 .عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا بذكر اسـ السكرة ك رقـ اآلية. 4
 ، بذكر الكتاب كالباب كالجزء كالصفحة كرقـ الحديث كأرمز لو تخريج األحاديث مف مظانيا. 5

 .   البخارم كمسمـيف صحيحاؿالحكـ عمييا إف كانت مف غير نقؿ ك،  (ح)برمز
التعريؼ بالمراجع في فيرس المراجع ، كفي الحكاشي أذكر اسـ المؤلؼ أكالن ثـ اسـ المرجع ، . 6

 .ثـ رقـ الجزء كالصفحة
 

: كتشتمؿ عمى مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة كالفيارس العامة :خطـة البحــث: سثبعثً 
 :المقدمة .1

كتحتكم عمى طبيعة البحث،كأىميتو،كأسباب اختياره، كالجيكد السابقة، كالصعكبات التي 
. كاجيت الباحث، كمنيج البحث
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 : ال ة فصول، وهي عمى الاحو التثلي .2

 .حقيقة انقرابة وانعقىبة وأنىاعهما : انفصم األول 

: كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث

                                                                                                               .حػوػظىالػرابظى:ىالمبحثىاألول

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                                                                        .أنواعىالػرابظىوتكووغؼاى:ىالمبحثىالثاني
                                                                                                                                                                             .حػوػظىالطػوبظىوأنوارؼاىوالحكمظىمنؼاى:ىالمبحثىالثالث

. أثر انقرابة يف تشديد انعقىبة :                              انفصم انثاني

: كيشتمؿ عمى أربعة مباحث

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.أدبابىتذدودىالطػوبظ:ىالمبحثىاألولى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.أثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىفيىالػصاص:ىالمبحثىالثانيى
.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىفيىالحدود:ىالمبحثىالثالثى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.أثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىالتطزوروظ:ىالمبحثىالرابع

. أثر انقرابة يف ختفيف انعقىبة  : انفصم انثانث

: كيشتمؿ عمى أربعة مباحث

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.أدبابىتخغوفىالطػوبظ:ىالمبحثىاألولى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.أثرىالػرابظىفيىتخغوفىالطػوبظىفيىالػصاص:ىالمبحثىالثاني
.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأثرىالػرابظىفيىتخغوفىالطػوبظىفيىالحدود:ىالمبحثىالثالث
ىىىىىىىىىىىىىىىى.أثرىالػرابظىفيىتخغوفىالطػوبظىالتطزوروظ:ىالمبحثىالرابع

 :الخثتمة .3

 .كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات
 :الفهثرس العثمة  .4

 .فيرس اآليات القرآنية -

 .فيرس األحاديث النبكية -

 .فيرس المصادر كالمراجع -

 .فيرس المكضكعات -



 

انفصـــــم األول 
 

حقيقة انقرابة وانعقىبة وأنىاعهما 
 
 

:٠ْٚزًّػٍٝصالصخِجبؽش






.ىحػوػظىالػرابظ:ىالمبحثىاألول
ى
ى
ى

.ىأنواعىالػرابظىوتكووغؼا:ىالمبحثىالثاني
ى
ى
ى

.ىحػوػظىالطػوبظىوأنوارؼاىوالحكمظىمنؼا:ىالمبحثىالثالث




























 

                   
                       املبحث األول 

                حقيقـــــة انقرابـــــة 
 


:٠ْٚزًّػٍِٝطٍج١ٓ








.ىتطروفىالػرابظ:ىالمطلبىاألول
ى
ى
ى

.األلغاظىذاتىالصلظ:ىالمطلبىالثاني
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 المطمب األول 

 ةــــــف القرابـــــ تعري
 

  تعريف القرابة للةً : أواًل :

بضـ القاؼ ككسرىا – يقرب قربان كقربانان  قرب  :، كالقرب نقيض البعد تقكؿأصؿ القرابة مف القرب 
(1)أم دنا فيك قريب في المكاف - 

مىكىافو قىًريبو  ًمفٍ  يينىاًدم اٍلمينىاًدم كىاٍستىًمٍع يىٍكـى :" ل، قاؿ تعاؿ
 "(2) ،

بينيما قرابة كقرب كقربى كمقربة : القرب في الرحـ كىك في األصؿ مصدر ، تقكؿ: كالقرابة كالقربى
، بفتح الراء كضميا ، كقربة بسككف الراء كضميا ، كىك قريبي كذك قرابتي كىـ أقربائي كأقاربي 

  .(4)" يتيمان ذا مقربة : "ل ، قاؿ تعاؿ(3)الدنك في النسب: أم
 كىما القرب كالدنك في ف أنيا تدكر حكؿ معنييفظ القرابةيتضح لي مف خبلؿ المعنى المغكم لؿ- 

لى جانب ذلؾ فإنو يرتبط بمعاًف أخرل أخص مف ذلؾ  المكاف كاآلخر ىك الدنك في النسب ، كا 
.  سنكضحيا بمشيئة اهلل تعالى في المطمب الثاني

 
  اصطالحثً تعريف القرابة :  ثايًث : 

 المستفيض في كثير مف المصنفات في المذاىب الفقيية األربعة ، لـ أقؼ عمى تعريؼ  البحثمع
شرعي اصطبلحي لمقرابة جامع مانع إذ يكتفي الفقياء بتعريؼ القرابة بمعناه العاـ الذم يختمؼ 

رث ، كالمستفاد مف معناه  باختبلؼ المباحث الفقيية التي تتعمؽ بالقرابة مف نكاح ككصية ككقؼ كا 
ليؾ بعض تعريفاتيـ  :  المغكم كا 

 (5)".إف القرابة ىي كؿ ذم رحـ محـر مف قبؿ األب كاألـ : " قالت الحنفية  -

 (6)."كؿ مف بينؾ كبينو نسب يكجب تحريـ النكاح القرابة ىي : " كعرفيا الشككاني -

 (7)".االتصاؿ بيف إنسانيف بكالدة قريبة أك بعيدة " كعرفيا أرباب الفرائض بأنيا  -

                                                 

.(5/3566)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(1)

(.41)هلُآ٠خ:ٍٛهحق(2)

 (.1/250)ِقزبهاٌٖؾبػ:،اٌواىٞ(1/679)اٌّٖجبػا١ٌّٕو:اٌوافؼٟ:أظو(3)

(.15)هلُآ٠خ:اٌجٍلٍٛهح(4)

 (.7/349)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(5)

(.6/99)١ًٔاألٚٛبه:اٌْٛوبٟٔ:أظو(6)

 (.11/203)اٌْوػاٌّّزغػٍٝىاكاٌَّزمٕغ:،اثٓػض١ّ١ٓ(5/16)ّوػاٌوؽج١خ:اٌؾبىِٟ(7)
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مجمكعة صبلت رحمية : " بأنيا " أحد المعاصريف " معف عمر : كعرفيا الدكتكر -
كركابط نسبية تربط األفراد بكشائج عضكية كاجتماعية متماسكة تمزميـ بتنفيذ 

  . (1)" التزامات كمسؤكليات ككاجبات تفيد أبناء الرحـ الكاحد أك النسب الكاحد 

 

كيبلحظ الباحث مف التعريفات السابقة أنيا متقاربة المعاني ، كمتفقة عمى أف القرابة تنشأ عف 
االتصاؿ بيف مجمكعة مف األفراد يرتبطكف مع بعضيـ البعض بأسباب شرعية مختمفة كالنسب أك 
الكالدة أك المصاىرة أك الرضاع ، كيترتب عمييا حقكؽ ككاجبات كأحكاـ شرعية ،              

صمة إاسثاية جمثعية ت بت بسبب شرعي يترتب عميهث أحكثمًث : " كيمكف أف نعرؼ القرابة بأنيا
  ".شرعية عثمة

 

: شرح التعريف
 .مف االتصاؿ أم االرتباط كاالجتماع: صمة -

 .مصدر إنساف سكاء كاف ذكران أك أنثي: إاسثاية -

 .أم مجمكعة مف األفراد ، اثنيف فأكثر: جمثعية -

أم تنشأ عف نسب أك كالدة أك رحـ أك مصاىرة أك رضاع : ت بت بسبب شرعي -
 .كغيرىا

أم حقكؽ ككاجبات كأحكاـ مف المشرع الحكيـ : يترتب عميهث أحكثمًث شرعية عثمة -
. كالميراث كالنصرة كغيرىا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.148)ػٍُاعزّبعاألٍوح:ػّو(1)
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  ال ثايالمطمب 

األلفــثظ ذات الصمــة  

إف ما يكثؽ حقيقة ما قمناه في المطمب السابؽ بأف لفظ القرابة لفظ عاـ صالح لكؿ المعاني المتعمقة 
بو كيختمؼ معناه باختبلؼ المباحث الفقيية ، فإنو يرتبط ارتباطان كثيقان بمعاًف أخرل أخص مف ذلؾ 

:  تكضح معنى مف معاني القرابة ، كمف ىذه األلفاظ 
  الاســب: أواًل: 

:  النسب لغة  - أ
النَّسبة كالنسبة : نسب القرابات ، كىك كاحد األنساب ، قاؿ ابف سيده : النسب :" قاؿ ابف منظكر 

استنسب لنا أم أذكر : أنساب ، كيقاؿ لمرجؿ إذا سئؿ عف نسبو: القرابة ؛ كجمع النسب : كالنسب 
كًر فىبل أىٍنسابى بىٍينىييـٍ :"  قاؿ تعالى(1).أقاربؾ حتى نعرفؾ (3).ال قرابة بينيـ:  أم(2) "فىًإذا نيًف ى ًفي الصُّص



 :النسب اصطبلحان  - ب

مف خبلؿ اإلطبلع كالبحث في كتب المذاىب األربعة ، لـ أجد تعريؼ اصطبلحي شرعي محدد 
لمفقياء لمفظ النسب ، كلكنيـ عرفكه بمعناه العاـ المستفاد مف معناه في المغة كىك مطمؽ القرابة بيف 
شخصيف ، كتنكعت تعريفاتيـ بحسب المباحث الفقيية التي تحدثكا فييا عنو كالميراث كالكصية ، 

: كمف تمؾ التعريفات
 (4).االنتساب إلى جية اآلباء: تعريؼ الحنفية في كتاب الكصايا بأنو

 (6).عمكد النسب أصؿ القرابة  كقالكا بأف(5)االنتساب ألب معيف ،: كعرفو المالكية بأنو
 بكالدة قريبة إنسانيفاالتصاؿ بيف ىي ، ك القرابة كالمراد بيا الرحـ" كعرفو الشافعية كالحنابمة بأنو 

 (7). "أك بعيدة
مف خبلؿ التعريؼ المغكم كتعريؼ الفقياء ، يتضح لنا أف لفظ النسب مف أكثؽ معاني القرابة إذ - 

بينيما عمـك كخصكص مطمؽ يجتمعاف في االتصاؿ بيف إنسانيف باالشتراؾ في كالدة قريبة أك 
 (8).بعيدة، كينفرد األعـ كىك لفظ القرابة في غير ذلؾ مف أنكاع القرابات

 
                                                 

 .(5/3566)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(1)

 (.101)هلُآ٠خ:ٍٛهحاٌّؤِْٕٛ(2)

 (.8/368)اٌلهاٌّْٖٛ:اٌؾٍجٟ(3)

 (.5/78)االفز١به:إٌٍّٟٛ:أظو(4)

 (6/411)ِٕؼاٌغ١ًٍ:ػ١ٍِ(5)

 (.7/22)اٌنف١وح:اٌموافٟ(6)

 (.2/500)كلبئكأٌٟٚإٌٙٝ:،اٌجٙٛرٟ(5/16)ّوػاٌوؽج١خ:اٌؾبىِٟ:أظو(7)

 (.33/68)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ:أظو(8)
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  ًالمصثهرة:  ثايث:  

 : المصاىرة لغة - أ 

حرمة الختكنة :  ، كالصيركالجمع أصيار كصيراءكالجمع   ،قرابةاؿ:  فعؿ المصاىرة كىيالصير
: يقاؿكال يقاؿ ألىؿ بيت الرجؿ إال أختاف ، ؼأىؿ بيت المرأة كختف الرجؿ صيره ، كاألصيار 
 كمف العرب مف يجعؿ الصير مف األحماء كاألختاف جميعان ، صاىرت القـك إذا تزكجت فييـ،

كالختف أبك امرأة الرجؿ كأخك امرأتو، كمف العرب مف . الصير زكج بنت الرجؿ كزكج أختو: كيقاؿ
  (1 ).ان يجعميـ أصياران كميـ كصير

 : المصاىرة اصطبلحان - ب 

 كؿ ذم رحـ محـر  أيضان  كيدخؿ فيو ،كؿ ذم رحـ محـر مف امرأتوبأنيـ : عرؼ الحنفية األصيار
 (2).مف زكجة أبيو كزكجة ابنو كزكجة كؿ ذم رحـ محـر منو ألف الكؿ أصيار

أىؿ بيت المرأة ، كمف العرب مف يجعؿ الصير مف األحماء : كعرؼ المالكية األصيار بأنيـ
 (3).كاألختاف جميعان 

أىؿ بيت المرأة كأما أىؿ بيت الرجؿ فأحماء كمف العرب مف  :كعرؼ الشافعية األصيار بأنيـ
  (4).يجعؿ األحماء كاألختاف جميعان أصياره

األحماء في المغة أقارب الزكج كاألختاف أقارب المرأة كاألصيار  :كعرؼ الحنابمة األصيار بأنيـ
 (5).لكؿ كاحد منيما

تبيف لنا مف خبلؿ التعريفات السابقة أف ىناؾ أيضان عمكـ كخصكص مطمؽ بيف لفظ المصاىرة - 
كالقرابة ، إذ يتقاطعاف مع بعضيما ، في أف سبب ىذه القرابة ىـ النكاح ، كالذم يثبت بو بعض 

 (6).األحكاـ الشرعية كتحريـ بعض النساء كزكجة األب كغيرىا
  ًالرضثع  :  ثل ث  :
اعي . أ   :لغة الرَّضى

 رضعان كرضاعان ، مَّوأع  ، كىك اسـ لمص الثدم ، يقاؿ رضضاعان كمراضعةن رمصدر راضعتيو 
 (7).أم أخي مف الرضاعة: فبلف رضيعي:  أم امتص ثدييا فأصبحت مرضعة ، كيقاؿ،كرضاعةن 

 
 

                                                 

 (.12/367)ربطاٌؼوًٚ:،اٌيث١لٞ(4/471)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(1)

ْوِغ١ٕبٟٔ(2) َّ  (.8/506)اٌجؾواٌوائك:،اثٓٔغ١ُ(6/200)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ،(4/530)اٌٙلا٠خ:اٌ

 (.2/15)اٌفٛاوٗاٌلٚأٟ:إٌفواٚٞ(3)

 (.3/362)ؽب١ّخاٌج١غوِٟ:،اٌج١غوِٟ(4/180)اٌغًّؽب١ّخ:اٌغًّ(4)

 (5/369)وْبفاٌمٕبع:اٌجٙٛرٟ،(7/4)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ(5)

 (.33/68،74)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ:أظو(6)

 (.1/722)اٌمبًِٛاٌّؾ١ٜ:اٌف١وٚىآثبكٞ،(1/123)ِقزبهاٌٖؾبػ:اٌواىٞ(7)
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 : الرضاع اصطبلحان . ب

  (1)".مص الرضيع مف ثدم اآلدمية في كقت مخصكص "بأنو : عرفو الحنفية
 (2)".كصكؿ لبف آدمية لمحؿ مظنة غذاء آخر" بأنو : كعرفو المالكية
 (3)".اسـ لحصكؿ لبف امرأة أك ما حصؿ منو في معدة طفؿ أك دماغو" بأنو : كعرفو الشافعية
 (4)".مص مف لو دكف حكليف لبنان أك شربو كنحكه " بأنو : كعرفو الحنابمة

ظير لنا جميان مف خبلؿ التعريفات السابقة أف ىناؾ عمكـ كخصكص مطمؽ بيف لفظ الرضاع - 
كالقرابة ، فإف الرضاع يجرم مجرل الكالدة في ثبكت بعض األحكاـ الشرعية كاإلخكة في الرضاعة 

 (5).كالتي سببيا حصكؿ لبف المرأة في جكؼ الطفؿ
  ًالرحم  : رابعث: 

 : الرحـ لغة  . أ

ىـ األقارب ، كيقع عمى كؿ مف : ، كذكك الرحـ القرابة :  كالرحـ،رحـ األنثى كىي مؤنثة : الرحـ 
ـٍ أىٍكلىى ًببىٍعضو ًفي ًكتىاًب المَّوً :"، كمنو قكلو تعالى(6)يجمع بينؾ كبينو نسب يي اـً بىٍعضي  (7)" كىأيكليك اأٍلىٍرحى

أم أىؿ القرابة كأصحاب األرحاـ ، كاألرحاـ جمع رحـ كىك في األصؿ مكاف تٌككف : كأكلك األرحاـ
  .(8) الجنيف في بطف أمو ثـ أطمؽ عمى القرابة

:  الرحـ اصطبلحان  . ب
عرؼ الفقياء الرحـ بما يرادؼ القرابة أحيانان ، كبما يدؿ عمى نكع مخصكص مف القرابة فعرفكه 

: كالتالي
 (9)"كؿ قريب ليس بذم سيـ كال عصبة  : "تعريؼ الحنفية
  (10)". مف بينؾ كبينو قرابة ال خصكص مف يحـر نكاحو كيؿىك : "تعريؼ المالكية
 (11)".كؿ قريب ليس ذا عصكبة كليس ذا فريضة مكتكبة : " تعريؼ الشافعية
 (12)".كؿ قريب ليس بذم فرض كال عصبة: "تعريؼ الحنابمة

                                                 

 (.3/238)اٌجؾواٌوائك:،اثٓٔغ١ُ(2/181)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ(1)

 (.4/371)ِٕؼاٌغ١ًٍ:ػ١ٍِ،(2/54)اٌفٛاوٗاٌلٚأٟ(2)

 (.4/97)ؽب١ّخاٌجغ١وِٟ:اٌجغ١وِٟ،(5/123)ِغٕٟاٌّؾزبط:اٌْوث١ٕٟ(3)

 (.5/596)ِطبٌتأٌٟٚإٌٟٙ:اٌوؽ١جبٟٔ،(5/442)وْبفاٌمٕبع:اٌجٙٛرٟ(4)

 (.33/69)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ:أظو(5)

(.1/370)اٌّطٍغ:اٌجؼٍٝ،(12/233)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(6)

 (.6)آ٠خهلُ:ٍٛهحاألؽياة(7)

 (2/272)هٚائغاٌج١بْ:اٌٖبثٟٛٔ(8)

 (.3/48)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ(9)

 (.2/353)اٌفٛاوٗاٌلٚأٟ:إٌفواٚٞ(10)

 (.3/438)اٌغوهاٌج١ٙخ:ا١ٌَٕىٟ(11)

 (.5/267)اٌْوػاٌّّزغ:اٌؼض١ّ١ٓ(12)
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نبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة لمفقياء أف الرحـ يرتبط ارتباطان كثيقان بالقرابة ، حيث أف الفقياء 
عبركا عنو بأنو كؿ قريب ، فيصبح بذلؾ مرادفان لمفظ القرابة ، كمنيـ مف عبر بأنو نكع مف أنكاع 

  (1).القرابة كىـ غير ذكم الفرض أك العصكبة ، فيككف الرحـ بذلؾ أخص مف القرابة
  ًالعصبــة : خثمسث: 

 :العصبة لغة  - أ

عصبة الرجؿ أكلياؤه الذككر مف كرثتو، سمكا عصبة ألنيـ عصبكا بنسبو أم أحاطكا بو كيشتد بيـ 
، فاألب طرؼ كاالبف طرؼ كالعـ جانب كاألخ جانب كالجمع عصبات ، كالعرب تسمي قرابات 

ككؿ شئ استدار بشئ ، . أطرافو ، كلما أحاطت ىذه القرابات، كعصبت بنسبو سمكا عصبة: الرجؿ
 (2).شدىا : عصب رأسو بالعصابة تعصيبان أم : فقد عىصىبى بو ، كالعمامة يقاؿ 

 : العصبة اصطبلحان   - ب

 (3)".قرابة الرجؿ ألبيو :"تعريؼ الحنفية
 (4)".كؿ ذكر ال يدخؿ في نسبتو إلى الميت أنثى :"تعريؼ المالكية
  (5)".ىـ قرابة الرجؿ الذككر:" تعريؼ الشافعية
 (6)".ىـ الذككر مف كلد الميت كآبائو كأكالدىـ:" تعريؼ الحنابمة 

يرم الباحث أف العصبة تشير إلى ركف مف أركاف القرابة أال كىك المناصرة كالقكة كالشدة كااللتفاؼ 
بىة، لذلؾ  .  ، فيـ يعينكه كيعضدكنو في جميع أمكره سيمُّصكا عىصى

  ًالعثقمة : سثدسث :
 : العاقمة لغة  - أ

 يعطكف دية قتؿ الخطأ ، كىي صفة جماعة عاقمة ، ًذيفى كىـ القرابة مف قبؿ األب اؿَّ ، العصبة ىيـ 
  (7).اسـ فاعمة مف العقؿ كىي مف الصفات الغالبةكأىصميا 
 : العاقمة اصطبلحان - ب 

ـي ىـ الذيف "، أك (8)"ىـ الذيف يقكمكف بنصرة القاتؿ:" تعريؼ الحنفية طىأن عمييـ دية القتيؿ ييٍقسى  (9)".خى

                                                 

 (.33/68)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ:أظو(1)

اٌّٖجبػ:اٌف١ِٟٛ،(1/210)ِقزبهاٌٖؾبػ:،اٌواىٞ(1/605)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(2)

 (.2/412)ا١ٌّٕو

 (.6/773)هكاٌّؾزبه:اثٓػبثل٠ٓ(3)

 (.13/52)اٌنف١وح:اٌموافٟ(4)

 (.5/97)اٌفمٗإٌّٙغٟ:ِغّٛػخِٓاٌّؤٌف١ٓ،(16/100)اٌّغّٛع:إٌٛٚٞ(5)

 (.6/278)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(6)

ربطاٌؼوًٚ:اٌيث١لٞ،(1/215)ِقزبهاٌٖؾبػ:اٌواىٞ،(11/460)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(7)

 (.30/30)ِٓعٛا٘واٌمبًِٛ

(8)ّٞ ث١ِِل  (.2/145)اٌغٛ٘وحا١ٌٕوح:اٌيَّز

 (.2/124)كههاٌؾىبَ:ُِالفَوٚ(9)
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 (1)".القرابة مف قبؿ األب ، كىـ العصبة دكف أىؿ الديكاف ىـ :"تعريؼ المالكية
ىـ العصبة كاألقارب مف قبؿ األب الذيف يعطكف دية قتيؿ الخطأ، كشبو :"تعريؼ الشافعية

 (2)."العمد
 (3) ". ىـ العصبات:"تعريؼ الحنابمة

إف ما سنقكلو في العاقمة قريب مما قمناه في العصبة كذلؾ أف العاقمة تحمؿ معاني العصبة في أنيا 
. تتناكؿ شؽ القكة كالنصرة كالتضامف خاصة في المكاره، كذلؾ في عقؿ دية قتيؿ الخطأ كشبو العمد

 :الوالء : سثبعثً 

 :الكالء لغة . أ

ء  أنو اختص في الشرع بكالء العتؽ إالَّ  ، كالقرابة كالنصرة كالمحبةكالدنك اٍلممؾ كالقرب : بمعنىاٍلكىالى
 (4).ككالء المكاالة ، أم المكالكف

 :الكالء اصطبلحان  . ب

 (5)".قرابة حكمية حاصمة مف العتؽ أك مف المكاالة :"تعريؼ الحنفية
 (6)".كاتصاؿ ىك النسبميٍعتىًؽ كىاٍلميٍعًتًؽ اتصاؿ بيف اؿٍ :" تعريؼ المالكية
يَّةو عصكبة ناشئة عف:" تعريؼ الشافعية رٍّ متراخية عف عصكبة النسب ًمٍمؾو حدثت بعد زكاؿ  حي

  (7)."عنو كعصبتو اإلرث ككالية النكاح كالصبلة عميو كالعقؿى ًلٍمميٍعتىًؽ تقتضي 
 (8)".ثبكت حكـ شرعي بعتؽ أك تعاطي سببو :"تعريؼ الحنابمة

 

يرم الباحث أف بيف الكالء كالقرابة عمـك كخصكص مطمؽ ، فيثبت بالكالء بعض األحكاـ الشرعية 
 (9).كالميراث كغيرىا

                                                 

 (.4/196)ثلا٠خاٌّغزٙل:اثٓهّل(1)

 (.8/18)اٌفمٗإٌّٙغٟ:ِغّٛػخِٓاٌّؤٌف١ٓ(2)

 (.2/354)ِٕبهاٌَج١ً:اث٠ٛٙٓبْ،(1/558)اٌؼلح:اٌّملٍٟ(3)

ّٜ:أظو(4) ِى طَوِّر ُّ :اٌّؤٌف١ٓ،ِغّٛػخِٓ(15/411)ٌَبْاٌؼوة:،اثِٕٓظٛه(1/496)اٌّغوة:اٌ

 (.2/1058)اٌّؼغُا١ٌٍٜٛ

 (.5/175)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ(5)

 (.4/571)ؽب١ّخاٌٖبٚٞ:اٌٖبٚٞ(6)

 (.8/394)ٔٙب٠خاٌّؾزبط:اٌوٍِٟ(7)

 (.4/498)وْبفاٌمٕبع:اٌجٙٛرٟ(8)

 (.33/69)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ:أظو(9)
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املبحث انثاني 
أنـىاع انقرابـة  

 


:٠ْٚزًّػٍٝأهثؼخِطبٌت






.ىقرابظىالندب:ىالمطلبىاألول
ى
ى
ى

.ىقرابظىالمصاهرة:ىالمطلبىالثاني
ى
ى
ى

.ىقرابظىالرضاع:ىالمطلبىالثالث
ى
ى
ى

.الػرابظىالبطودة:ىالمطلبىالرابع
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المبحث ال ثاي  
أاواع القرابة  

 
 

لقد اىتـ الشارع الحنيؼ بالقرابة ، كجعؿ ليا منزلة عظيمة في اإلسبلـ حيث تتعمؽ بيا حقكؽ 
.  كأحكاـ كثيرة تساىـ في جعؿ المجتمع متماسكان كمترابطان 

فتعتبر األسرة ىي النكاة األكلي كاألساسية في تشكيؿ النظاـ القرابي كمو، حيث أف رابطة اإلنساف 
بغيره تتنكع كتتفاكت في الدرجات كالمراتب حسب القرب كالبعد، فإف القرابة ليست قاصرة عمى قرابة 

الدـ كالنسب بؿ تتحقؽ بأسباب أخرم كالمصاىرة كالرضاع كالكالء كباجتماع الفرد مع إخكانو 
المسمميف بقرابة إيمانية أك عرؼ اجتماعي يشمؿ المسمميف جمعيان كاألخكة في الديف كالعقيدة التي 

.  ينتمكف إلييا

كلعؿ ذلؾ كمو ينسج شبكة القرابة كيشعر اإلنساف باالستقرار النفسي كالمعنكم بكجكد ناصر كمعيف 
.  لو سكاء مف أىمو كأقربائو أك مف غيرىـ

: كيمكننا أف نقسـ أنكاع القرابة إلى أربعة أنكاع كىي

. قرابة النسب (1)
 .قرابة المصاىرة (2)

 .قرابة الرضاع (3)

. القرابة البعيدة (4)
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المطمب األول 

 قرابة الاســب  

تعتبر قرابة النسب مف أىـ أنكاع القرابة، حيث تمثؿ أصؿ القرابات كالنكاة الحقيقية التي تجمع 
أكاصر القربى فيما بينيـ ، كمف خبلؿ التعريفات السابقة لمعمماء في المبحث السابؽ يمكننا أف 

: نقسـ قرابة النسب إلى ثبلثة أقساـ
ف عمك: أصكؿ (1)  .كىـ الكالدكف أم مف ليـ كالدة عمى الشخص كاألب كاألـ كالجد كالجدة كا 

ف نزلكا: فركع (2)  . كىـ المكلكدكف أم كؿ مف لمشخص عمييـ كالدة كاألكالد كأكالدىـ كا 

ف : حكاشي (3) ف نزلكا ، كاألعماـ كالعمات كا  كىـ فركع األصكؿ كىـ األخكة كاألخكات كبنكىـ كا 
ف نزلكا   (1).عمكا كبنكىـ كا 

 

. محاـر كغير محاـر : كما كتنقسـ قرابة النسب مف حيث المحرمية إلى قسميف
 

:        فيـ كؿ شخصيف ال يصح النكاح بينيـ ، كىف المذككرات في قكلو تعالى : أما المحاـر- 
ـي "  بىناتي اأٍليٍخًت كىأيمَّياتيكي بىناتي اأٍلىًخ كى ـٍ كى ـٍ كىخاالتيكي ـٍ كىعىمَّاتيكي كاتيكي ـٍ كىأىخى بىناتيكي ـٍ كى ـٍ أيمَّياتيكي مىٍيكي رٍّمىٍت عى حي

ـي  ـٍ ًمٍف ًنساًئكي كًركي جي ـي البلًَّتي ًفي حي باًئبيكي ـٍ كىرى ًة كىأيمَّياتي ًنساًئكي ـٍ ًمفى الرَّضاعى كاتيكي ـٍ كىأىخى ٍعنىكي البلًَّتي أىٍرضى
ـٍ كىأىٍف  ـي الًَّذيفى ًمٍف أىٍصبلًبكي بلًئؿي أىٍبناًئكي ـٍ كىحى مىٍيكي ناحى عى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىبل جي ـٍ تىكيكنيكا دىخى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىًإٍف لى البلًَّتي دىخى

مىؼى ًإفَّ المَّوى كافى غىفيكران رىًحيمان  ا قىٍد سى  (2) "تىٍجمىعيكا بىٍيفى اأٍليٍختىٍيًف ًإالَّ مى
 

ىـ كؿ مف يصح النكاح منيف غير مف ذكرف في اآلية السابقة ، كبنت الخاؿ : أما غير المحاـر- 
 (3).كبنت الخالة كبنت العـ كبنت العمة كغيرىـ 

 

                                                 

،(11/239)اٌْوػاٌّّزغػٍٝىاكاٌَّزمٕغ:،اٌؼض١ّ١ٓ(5/16)ّوػاٌوؽج١خ:اٌؾبىِٟ:أظو(1)

 (.2/235)اٌٍّقٔاٌفمٟٙ:اٌفٛىاْ

 (.23)هلُآ٠خ:ٍٛهحإٌَبء(2)

 .(33/72)اٌفم١ٙخٍٛػخٚاٌُ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ:أظو(3)
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  المطمب ال ثاي

قرابة المصثهرة  

ال تقؿ قرابة المصاىرة عف  قرابة النسب أىمية ، بؿ إف اهلل سبحانو كتعالى جعميما متبلزمتيف مع 
عىمىوي نىسىبان : " بعضيما ، فقد قاؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز  مىؽى ًمفى اٍلماًء بىشىران فىجى كىىيكى الًَّذم خى

ًصٍيران   فيي تعتبر ثاني أنكاع القرابة كأساس تككيف قرابة النسب ، كالتي تنشأ مف خبلؿ (1) " كى
الزكاج كالذم بدكره تتآلؼ كتتقارب عائمتاف لـ يكف بينيما صمة قرابة، ككذلؾ ينشأ األبناء الذيف 

ـٍ : " ينضمكف إلى نسب األب كيمتحقكف بسمسمة قرابة النسب، قاؿ تعالى ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي عىؿى لىكي كىالمَّوي جى
فىدىةن  ـٍ بىًنيفى كىحى ـٍ ًمٍف أىٍزكاًجكي عىؿى لىكي   (2)..."أىٍزكاجان كىجى

كبذلؾ يتبيف لنا األثر العظيـ لقرابة المصاىرة في الترابط االجتماعي بيف األسر، فكاف لزامان عمينا 
إعطاء ىذه القرابة حقيا مف الصمة كاإلحساف كما أثبت اهلل عز كجؿ ليا أحكامان تحـر عمى إثرىا 

.  بعض النساء عمى التأبيد ، كيحـر بعضيف عمى التأقيت 
 

: كلقد حدد الفقياء أنكاعان مف النساء يحرمف بالمصاىرة عمى التأبيد كىف أربعة أنكاع- 
 

ف عبل، قاؿ تعالى  - ا قىٍد : " زكجة األصؿ كىك األب كا  ـٍ ًمفى النٍّساًء ًإالَّ مى ا نىكىحى آباؤيكي كا مى كىال تىٍنًكحي
ساءى سىًبيبلن  ٍقتان كى مى مىؼى ًإنَّوي كافى فاًحشىةن كى  (3) " سى

 

ف عمكف كىي أميا كأـ أميا كأـ أبييا ، قاؿ تعالى - ـٍ : " .. أـ الزكجة كا  عطفان .. " كىأيمَّياتي ًنساًئكي
ـٍ :" عمى قكلو ـٍ أيمَّياتيكي مىٍيكي رٍّمىٍت عى  (4) ".حي

ف نزلف أم الربائب كىف بناتيا كبنات بناتيا كبنات أبنائيا، بشرط الدخكؿ  - فركع الزكجة كا 
ـٍ : " .. بالزكجة قاؿ تعالى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىًإٍف لى ـي البلًَّتي دىخى ـٍ ًمٍف ًنساًئكي كًركي جي ـي البلًَّتي ًفي حي باًئبيكي كىرى

ـٍ  مىٍيكي ناحى عى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىبل جي  (5) .."تىكيكنيكا دىخى
 

. فإف لـ يدخؿ بيا ، ثـ فارقيا بالطبلؽ أك الكفاة فبل تحـر البنت كال كاحدة مف فركعيا عمى الزكج 
ف نزلكا، قاؿ تعالى - ف نزلكا أم زكجة ابنو أك ابف ابنو أك ابف بنتو كا  بلًئؿي : "  زكجة فركعو كا  كىحى

ـٍ  ـي الًَّذيفى ًمٍف أىٍصبلًبكي  (6).."أىٍبناًئكي

                                                 

 (.54)هلُآ٠خ:ٍٛهحاٌفولبْ(1)

 (.72)هلُآ٠خ:ٍٛهحإٌؾً(2)

 (.22)هلُآ٠خ:ٍٛهحإٌَبء(3)

 (.23)هلُآ٠خ:ٍٛهحإٌَبء(4)

 (.23)هلُآ٠خ:ٍٛهحإٌَبء(5)

 (.23)هلُآ٠خ:ٍٛهحإٌَبء(6)
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كأما المحرمات عمى جية التأقيت كأخت الزكجة كعمة كخالة الزكجة ألف اهلل حـر أف تجمع بيف 
  (1).األختيف كبيف المرأة كعمتيا كالمرأة كخالتيا

مىؼى ًإفَّ المَّوى كافى غىفيكران : " .. قاؿ تعالى في آيات المحرمات  ا قىٍد سى كىأىٍف تىٍجمىعيكا بىٍيفى اأٍليٍختىٍيًف ًإالَّ مى
 (2) " رىًحيمان 

مىى عىمًَّتيىا،  :"كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ ٍرأىةي عى مَّـى أىٍف تيٍنكىحى المى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نىيىى النًَّبيُّص صى
الىتييىا ٍرأىةي كىخى  (3)"كىالمى

 
يتضح لمباحث مف خبلؿ ما تقدـ أف قرابة المصاىرة ال تقؿ أىمية عف قرابة النسب ، كأف ليما 
نفس القدر في المكانة ، كىذا يتجمي بكضكح في ذكر المكلى عز كجؿ المحرمات مف النساء 

 . بالنسب كالمحرمات بالمصاىرة في آية كاحدة مف سكرة النساء 

                                                 

اٌفم١ٙخٍٛػخٚاٌُ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ،(315/4)ّوػىاكاٌَّزٕمغ:إٌْم١طٟ:أظو(1)

 .(9/6625)اٌفمٗاإلٍالِٟٚأكٌزٗ:،اٌيؽ١ٍٟ(37/368)

 (.23)هلُآ٠خ:ٍٛهحإٌَبء(2)

زَِٙبوزبةإٌىبػ،،ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ:اٌجقبهٞ(3) َّّز ْوأَحَُػٍََٝػ َّ َْٕىُؼاٌ  .5110ػ(7/12)ثَبُةالَرُ
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  المطمب ال ثلث
قرابة الرضثع  

لقد اىتـ اإلسبلـ بقرابة الرضاعة اىتمامان كبيران كذلؾ بجعميا كقرابة النسب في قكلو             
 (1)" يحـر مف الرضاع ما يحـر مف النسب : " صمى اهلل عميو كسمـ 

لذلؾ ال بد أف ندرؾ ما ليذه القرابة مف منزلة كما يترتب عمييا مف حقكؽ كأحكاـ حتى ال تنتيؾ 
:  الحرمات كتستباح المحرمات ، كمف تمؾ األحكاـ التي تتعمؽ بصمة قرابة الرضاعة 

يحـر مف الرضاع ما يحـر بالنسب، كذلؾ بالنظر إلى أقارب المرضع ألنيـ      : تحريـ النكاح (1)
: أقارب لمرضيع كأما أقارب الرضيع فبل قرابة بينيـ كبيف المرضع ، كالمحرمات مف الرضاع سبع

  ، فقد (2)األـ كاألخت كالبنت كالعمة كالخالة كبنت األخ كبنت األخت ألف ىؤالء يحرمف مف النسب

بىناتي اأٍليٍخًت : " قاؿ تعالى بىناتي اأٍلىًخ كى ـٍ كى ـٍ كىخاالتيكي ـٍ كىعىمَّاتيكي كاتيكي ـٍ كىأىخى بىناتيكي ـٍ كى ـٍ أيمَّياتيكي مىٍيكي رٍّمىٍت عى حي
ـٍ ًمٍف  كًركي جي ـي البلًَّتي ًفي حي باًئبيكي ـٍ كىرى ًة كىأيمَّياتي ًنساًئكي ـٍ ًمفى الرَّضاعى كاتيكي ـٍ كىأىخى ٍعنىكي ـي البلًَّتي أىٍرضى كىأيمَّياتيكي

ـي الًَّذيفى ًمٍف  بلًئؿي أىٍبناًئكي ـٍ كىحى مىٍيكي ناحى عى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىبل جي ـٍ تىكيكنيكا دىخى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىًإٍف لى ـي البلًَّتي دىخى ًنساًئكي
مىؼى ًإفَّ المَّوى كافى غىفيكران رىًحيمان  ا قىٍد سى ـٍ كىأىٍف تىٍجمىعيكا بىٍيفى اأٍليٍختىٍيًف ًإالَّ مى  (3 ) "أىٍصبلًبكي

تبيح الرضاعة ما تبيحو الكالدة، مف حيث انتشار : ثبكت المحرمية التي تبيح النظر كالخمكة (2)
 (4)" الحرمة بيف الرضيع كأكالد المرضعة كتنزليـ منزلة األقارب في جكاز النظر كالخمكة كالمسافرة 

فعف عائشة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف عندىا ، كأنيا سمعت صكت 
فقاؿ النبي صمى اهلل : رجؿ يستأذف في بيت حفصة قالت يا رسكؿ اهلل ىذا رجؿ يستأذف في بيتؾ 

 لعميا مف –لك كاف فبلنان حيان : أراه فبلف ، عـ حفصة مف الرضاعة، قالت عائشة : " عميو كسمـ 
 (5)" نعـ ، الرضاعة تحـر ما تحـر الكالدة: دخؿ عمي؟ قاؿ - الرضاعة

ذىب جميكر الفقياء عمى عدـ ثبكت سائر أحكاـ النسب : عدـ ثبكت سائر أحكاـ النسب (3)
بالرضاع كالميراث، كالنفقة، كالعتؽ بالممؾ، كسقكط القصاص، كرد الشيادة كعدـ القطع في سرقة 

 (6). الماؿ، كعدـ الحبس لديف الكلد، كالكالية عمى الماؿ أك النفس

                                                 

 .2645ػ(3/169)اٌْٙبكحػٍٝاألَٔبةٚاٌوٙبعاةٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاٌْٙبكاد،ة:اٌجقبهٞ(1)

 .(6/377)١ًٔاألٚٛبه:اٌْٛوبٟٔ(2)

 (.23)هلُآ٠خ:ٍٛهحإٌَبء(3)

 .(9/141)فزؼاٌجبهٞ:اثٓؽغو:أظو(4)

 .5099ػ(7/9)ٚأِٙبرىُاٌالرٟأهٙؼٕىُثبة،وزبةإٌىبػ،ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ:اٌجقبهٞ(5)

اٌْوػاٌّّزغػٍٝ:اٌؼض١ّ١ٓ،(3/415)إٍٔٝاٌّطبٌت:،ا١ٌَٕىٟ(7/74)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ:أظو(6)

 (.13/442)ىاكاٌَّزمٕغ
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المطمب الرابع 
 القرابة البعيدة 

 السابؽ ذكرىا ، كألنيا تشمؿ القريبة القرابات انعداـسميت ىذه القرابة بالبعيدة ألنو ييتجو إلييا بعد 
عدة قرابات كالقرابة اإليمانية كالدينية التي يشترؾ بيا سائر المسمميف ، ككالقرابة االجتماعية كالتي 

تشمؿ قرابة الحمؼ كالجكار كالكالء ، كىذه القرابات تنسج شبكة القرابة المتحققة بكجكد التناصر 
 الصمة كالتي تظير عند انعداـ األفراد بيف المشتركة المصمحة كجكد بقدركالتحالؼ بيف الجماعة ك

. اليةة كالكنفؽكاؿ ميراثاؿؾ األحكاـ مف كثير ليا يثبت ال، حيث  الدمكية
 

كليذه القرابة شأنان عظيمان في تقكية أركاف المجتمع المسمـ كليا تأثير بالغ في اتحاد المسمميف 
. (1)"إنما المؤمنكف إخكة:"كتآلفيـ، كال تقؿ أىمية عمى قرابة النسب كالصير بؿ ىي أكثؽ قاؿ تعالى

األخكة في الديف ال في النسب، كليذا قيؿ أخكة الديف أثبت مف أخكة النسب، فإف : " قاؿ القرطبي
 (2)". أخكة النسب تنقطع بمخالفة الديف كأخكة الديف ال تنقطع بمخالفة النسب

كمف عبلقات قكة نسب اإليماف أنو يمنع التكارث بيف المؤمف كالكافر، مما يؤكد أف نسب القرابة 
 (3).كالدـ ال يكجب تكارثان إذا كاجو اإليماف

فعف أسامة بف زيد أف عقيبلن كطالبان كرثا أباىما أبا طالب، كلـ يرثو جعفر كال عمي رضي اهلل عنيما 
ال يرث المؤمف : " ألنيما كانا مسمميف ككاف عقيؿ كطالب كافريف ، فكاف عمر بف الخطاب يقكؿ 

 (4)" الكافر
كسبب ذكرنا ىذه القرابة ضمف أنكاع القرابة، ذلؾ أنيا تنسج شبكة القرابة ككؿ كألنيا تستمد قكتيا 
كاستمراريتيا مف مشاعر الحب في اهلل كيجمعيـ نسب كاحد كىك اإليماف كأب كاحد كىك اإلسبلـ، 
فيي متممة ألنكاع القرابة، رغـ أنيا لـ يظير تأثيرىا في بحثنا لعدـ ثبكت أحكاـ تتعمؽ بيا كأحكاـ 

 . النسب كالميراث كالنفقة

                                                 

 (.10)هلُآ٠خ:ٍٛهحاٌؾغواد(1)

 (.16/322):رف١َواٌموٛجٟ:اٌموٛجٟ(2)

 (.241):هوٓاألفٛح:اٌجٕب:أظو(3)

ِغِلوزبةاٌؾظ،،ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ:اٌجقبهٞ(4) َْ َّ فِٟاٌ ًَ إٌَّزب َّْز أَ َٚ َوائَِٙب، ِّ َٚ ث١َِْؼَٙب َٚ خَ، ىَّز َِ ِه٠ِشُكِٚه ْٛ ثَبُةرَ

خًة َّٕز َفب اءٌء َٛ ٍَ  َِ  .1588ػ(2/147)اٌَؾَوا
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املبحث انثانث 
    حقيقة انعقىبة وأنىاعها واحلكمة منها 

 


:٠ْٚزًّػٍٝصالصخِطبٌت








.ىحػوػظىالطػوبظى:ىالمطلبىاألول
ى
ى
ى
ى

.ىأنواعىالطػوبظى:ىالمطلبىالثاني
ى
ى
ى
ى

.الحكمظىمنىالطػوبظى:ىالمطلبىالثالث
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  األولالمطمب 

العقوبــــة  حقيقـــة 

:  للةً العقوبةتعريف : أواًل 

أف تجزم الرجؿ بما فعؿ سكءان ، اسـ مصدر مف الفعؿ عاقب يعاقب معاقبة كعقابان ، كىي العقكبة 
ذىه ًبو: معاقىبة كعقابان بذنبو كعاقىبو كيقاؿ أعقبتو بمعنى عاقبتو ،   فالعقكبة كالمعاقبة كالعقاب ،  أىخى

ؽَّ ًعقىابً :"  ، قاؿ تعالى(1)يختص بالعذاب      .(3) فحٌؽ عمييـ العذاب: أم(2) "فىحى
 

 : عاد الفقهثءالعقوبةتعريف :  ثايثً 

: عرؼ الفقياء العقكبة بعدة تعاريؼ كىي عمى النحك التالي 
بالضرب أك القطع أك الرجـ أك القتؿ، سمي بيا؛ ألنيا تتمك الذنب، اءه زجبأنيا : عرفيا الحنفية- 

  (4).إذا تبعو: مف تعقبو
  (5).زكاجر كضعيا اهلل تعالى لمردع عف ارتكاب ما حظر، كترؾ ما أمر بو: كعرفيا الشافعية- 
عممان أني لـ أقؼ عمى تعريؼ محدد لمعقكبة عند المالكية كالحنابمة ، كالسبب حسب اعتقادم - 

. أنيـ اعتبركىا مصطمح كاضح ال يحتاج إلى تعريؼ 
: كلقد عرفيا بعض الفقياء المحدثيف بأنيا 

   (6).لجزاء المقرر لمصمحة الجماعة عمى عصياف أمر الشارعا- 
جزاء كضعو الشارع لمردع عف ارتكاب ما نيي عنو كترؾ ما أمر بو ، فيي جزاء مادم مفركض - 

سمفان يجعؿ المكمؼ يحجـ عف ارتكاب الجريمة ، فإذا ارتكبيا زجر بالعقكبة ، حتى ال يعاكد الجريمة 
                                (7).مرة أخرل كما يككف عبرة لغيره 

 

يتضح لمباحث مف خبلؿ التعريفات السابقة أنيا متقاربة المعنى كتكمؿ بعضيا البعض ، حيث 
كصفت العقكبة بأنيا الجزاء الذم يستحقو الجاني نظير معصيتو ألمر المشرع أك نييو ، كأنيا 

                                                 

ربط:،اٌيث١لٞ(1/183)رٙن٠تاٌٍغخ:األى٘وٞ،(1/619)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(1)

 (.3/411)اٌؼوًٚ

 (.14)آ٠خهلُ:ٍٛهحٓ(2)

 (.21/160)عبِغاٌج١بْ:اٌطجوٞ(3)

 (4/3)هكاٌّؾزبهػٍٝاٌلهاٌّقزبه:اثٓػبثل٠ٓ(4)

 (.1/325)األؽىبَاٌٍَطب١ٔخ:اٌّبٚهكٜ(5)

 (.1/609)اٌزْو٠غاٌغٕبئٟاإلٍالِٟ:ػٛكح(6)

(.13)اٌؼمٛثخفٟاٌفمٗاإلٍالِٟ:ثَٕٟٙ(7)
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زكاجر كضعيا اهلل تعالى لتحقؽ الغاية منيا كىي حماية مصالح البشر كردعيـ عف ارتكاب أم 
. محظكر مف محظكرات الديف

كأف ىذا الجزاء كما سيتضح لنا منو ما ىك مقدر شرعان مف اهلل تعالى كالقصاص كالحدكد ، كمنو 
. ما ىك غير مقدر شرعان كترؾ تقديره لكلي األمر كالتعازير 

 

جزاء مقدر من المشرع ومن ولي األمر ، لمجثاي اظير مث وقع :" كيمكف أف نعرؼ العقكبة بأنيا
ماه من معصية ألمر اهلل تعثلى أو اهيه ، سواء كثن حقًث هلل تعثلى أم حقًث لمعبد لردع الجثاي 

                               ."وغيره وحمثية مصثلح الاثس
 

: شرح التعريف

.  أم مقدار معيَّف كمبيَّف مف الكتاب أك السنة أك اإلجماع:جزاء مقدر
.  اهلل عز كجؿ :المشرع

.  اإلماـ كىك مف يمي أمكر الناس:ولي األمر
 الجاني ىك مرتكب الجريمة، :لمجثاي اظير مث وقع ماه من معصية ألمر اهلل تعثلى أو اهيه

.  المخالؼ ألكامر اهلل عز كجؿ كنكاىيو
.  الحقكؽ التي فييا حؽ اهلل غالب كالحدكد كحد السرقة كالزنا:حقًث هلل تعثلى

.  الحقكؽ التي فييا حؽ العبد غالب كالقصاص:حقًث لمعبد
صبلح الجاني :لردع الجثاي وغيره وحمثية مصثلح الاثس  كىي الغاية مف العقكبة كىي زجر كا 

                           .كتكفير األمف كاألماف لمناس
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  ال ثايالمطمب  

العقوبــــة   أاـــواع

منيا ما ىك مقدر شرعان مف المشرع  : العقكبات في الشريعة اإلسبلمية كما بينا سابقان ، عمى قسميف
كىي القصاص كالحدكد ، كمنيا ما ىك غير مقدر شرعان كترؾ تقديره لكلي األمر حسب المصمحة 

 (1).العامة كىي التعزيرات
. القصثص والحدود: عقوبثت مقدرة شرعثً : أوالً 

 : القصثص ( أ)
  : للة -

دي : كالًقصاصي مأخكذة مف اقتصصت األثر إذا تتبعتو ،    مثؿ فعموالجانيكىك أف يفعؿ ب القىكى
كقد أقىصَّ األميري فبلنان  ، فكأنو اقتص أثره ، ، مف قتؿ أك قطع أك ضرب أك جرحبالمجني عميو 

دان  وي ،مف فبلف، إذا اٍقتىصَّ لو منو فجرحو مثؿ جرحو، أك قتىمىو قىكى وي منو:  كاٍستىقىصَّ . سألو أف ييًقصَّ
  (2).كتىقاصَّ القكـي، إذا قاصَّ كؿُّص كاحدو منيـ صاحبىو في حسابو أك غيره

 : اصطالحثً  -
 (3).القصاص ىك التشفي كاالستيفاء : عرفو الحنفية
بأنو القكد بمثؿ ما صنع بالمقتكؿ سكاء مف الذبح أك الخنؽ أك الضرب أك الحرؽ : كعرفو المالكية

 (4).بالنار أك التغريؽ في الماء أك تشدخ الرأس بالحجر أك غير ذلؾ يكرر عميو حتى يمكت
 (5).ىك أف يفعؿ بالمرء مثؿ ما فعؿ: كعرفو الشافعية
 (6).بأنو فعؿ مجني عميو أك كليو بجاف مثؿ فعمو أك شبيو: كعرفو الحنابمة 

: كعرفو بعض عمماء التفسير بأف القصاص
 (7).ىك المجازاة مف جية الفعؿ أك القكؿ أك البدف -
 (8).أيضان ىك أف تأخذ لممظمكـ مثؿ ما فعؿ الظالـ -

                                                 

:اٌجؾواٌوائك:،اثٓٔغ١ُ(3/163)رج١١ٓاٌؾمبئك:،اٌي٠ٍؼٟ(7/33)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ:أظو(1)

اٌزْو٠غ:،ػٛكح(4/3142:)اٌفمٗاإلٍالِٟٚأكٌزٗ:،اٌيؽ١ٍٟ(181/3:)ّوػىاكاٌَّزمٕغ:،إٌْم١طٟ(5/2)

 (.1/633):اٌغٕبئٟاإلٍالِٟ

،(1/254)ِقزبهاٌٖؾبػ:،اٌواىٞ(1/163)ٍٛجخاٌطٍجخ:،إٌَفٟ(5/11)ِمب١٠ٌاٌٍغخ:اٌواىٞ:أظو(2)

(.7/73)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه

 (.7/245،242)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(3)

 (.2/1096)اٌىبفٟ:اثٓػجلاٌجو(4)

 (.7/350)األَ:اٌْبفؼٟ(5)

 (.26/14)ّوػىاكاٌَّزمٕغ:اٌؾّل(6)

 (.3/579)رف١َواٌطجوٞ:اٌطجوٞ(7)

 (.2/829)رف١َواٌْؼواٚٞ:اٌْؼواٚٞ(8)
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يتضح لمباحث أف المعنى المغكم كالمعنى االصطبلحي لمفقياء متقارباف كمتكامبلف ، حيث يدكراف 
حكؿ معنى كاحد كىك أف يفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ بالمجني عميو ، أم بمعنى القكد ، كىذا ما تـ 

 (1).االتفاؽ عميو عند العمماء بأف القصاص ىك القكد
:  مشروعية القصثص -

: مشركعية القصاص الكتاب الكريـ كالسنة النبكية كاإلجماع األصؿ في 
 

: من الكتثب الكريم: أوالً 
رٍّ كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد  :"قوله تعثلى (1) رُّص ًباٍلحي ـي اٍلًقصاصي ًفي اٍلقىٍتمى اٍلحي مىٍيكي نيكا كيًتبى عى يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى

كًؼ كىأىداءه ًإلىٍيًو ًبًإٍحسافو ذًلؾى تىٍخًفيؼه ًمٍف إكىاأٍليٍنثى ًباأٍليٍنثى فىمىٍف عيًفيى لىوي ًمٍف أىًخيًو شىٍيءه ؼى  تٍّباعه ًباٍلمىٍعري
ًف اٍعتىدل بىٍعدى ذًلؾى فىمىوي عىذابه أىًليـه  ـٍ كىرىٍحمىةه فىمى بٍّكي رى
"(2) 

اآلية كاضحة الداللة عمى كجكب استيفاء القصاص كالمماثمة فيو ، فقد أكجب اهلل  :كجو الداللة
أفَّ ، كاعتبار المماثمة كالتَّساكم بيف القتمى حتى ال يجكز أف يقتؿ حرٌّ بعبدو أك مسمـه بكافرو تعالى 

يَّرى   (3).بيف القصاص كالدية كالعفككلي الدـ اهلل تعالى خى
ـٍ تىتَّقيكفى  :" قوله تعثلى(2) ياةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلباًب لىعىمَّكي ـٍ ًفي اٍلًقصاًص حى لىكي  .(4)"كى

ألنو إذا عمـ  ، حياة، كذلؾ بكصفو بأنو القصاص اآلية دليؿ صريح عمى مشركعية  :كجو الداللة
 مف أجؿ فيككفالرجؿ أنو إف قىتىؿ قيتؿ أمسؾ عف القتؿ، ككاف في ذلؾ حياة لمذم ىـ بقتمو كلنفسو، 

 (5).القصاص أمسؾ
مىٍيوً  :"قوله تعثلى (3) ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي ًف اٍعتىدىل عى اصه فىمى ريمىاتي ًقصى رىاـً كىاٍلحي ـي ًبالشٍَّيًر اٍلحى رىا  الشٍَّيري اٍلحى

ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى كىاٍعمىميكا أىفَّ المَّوى مىعى اٍلميتًَّقيفى  مىٍيكي ا اٍعتىدىل عى         (6)"ًبًمٍثًؿ مى
بالرغـ اآلية دليؿ كاضح كصريح عمى كجكب القصاص كالمماثمة في رد االعتداء ،  :كجو الداللة

مف نيي اهلل تعالى عف القتاؿ في الشير الحراـ ، إال أنو أمر برد اعتداء الكافريف عمى 
 (7).المسمميف

 
 
 

                                                 

،(2/495)اإللٕبع:،اٌْوث١ٕٟ(1226)اٌمٛا١ٔٓاٌفم١ٙخ:،اثٓعيٞ(6/529)هكاٌّؾزبه:اثٓػبثل٠ٓ(1)

 (1/434)اٌّطٍغ:اٌجؼٍٟ

 (.178)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(2)

 (.1/156)أ٠َواٌزفب١ٍو:،اٌغيائوٞ(17/213)اٌٍجبة:،إٌؼّبٟٔ(1/147)اٌٛع١ي:اٌٛاؽلٞ:أظو(3)

 (.179)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(4)

 (.1/138)ىاكا١ٌَّو:،اثٓاٌغٛىٞ(1/150)ٌطبئفاإلّبهاد:اٌم١ْوٞ:أظو(5)

 (.194)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(6)

 (.3/356)اٌٍجبة:،إٌؼّبٟٔ(2/249)اٌجؾواٌّؾ١ٜ:األٔلٌَٟ:أظو(7)
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: من الساة الابوية :  ثايثً 
ٍيًف، فىًقيؿى لىيىا( 1) رى جى اًريىةو بىٍيفى حى ٍنوي، أىفَّ يىييكًديًّا رىضَّ رىٍأسى جى اًلؾو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىنىًس ٍبًف مى مىٍف : عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىأيًتيى ًبًو النًَّبيُّص صى تَّى سيمٍّيى اليىييكًدمُّص ، حى ٍؿ ًبًو " فىعىؿى ًبًؾ ىىذىا؟ أىفيبلىفه أىٍك فيبلىفه ـٍ يىزى فىمى
ارىةً  تَّى أىقىرَّ ًبًو، فىريضَّ رىٍأسيوي ًبالًحجى . (1)"حى

أف ىذا الحديث دليؿ كاضح كصريح عمى كجكب استيفاء القصاص كالمماثمة فيو ، : كجو الداللة
فإف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر برض رأس الييكدم بيف حجريف ، كما فعؿ بالجارية ، فإف 

 (2).ذلؾ مف حؽ المجني عميو أك كليو
ٍنوي قىاؿى ( 2) ٍف أىنىسو رىًضيى المَّوي عى اًريىةو ًمفى ":عى اًلؾو ثىًنيَّةى جى بىيٍّعي كىٍىيى عىمَّةي أىنىًس ٍبًف مى  كىسىرىًت الرُّص

مىٍيًو  مَّى اهللي عى ، فىأىمىرى النًَّبيُّص صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىأىتىكيا النًَّبيَّ صى اصى اًر، فىطىمىبى القىٍكـي الًقصى األىٍنصى
اًلؾو  ُّـص أىنىًس ٍبًف مى اًص، فىقىاؿى أىنىسي ٍبفي النٍَّضًر عى مَّـى ًبالًقصى سى الى كىاهلًل، الى تيٍكسىري ًسنُّصيىا يىا رىسيكؿى المًَّو، : كى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اصي " :فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ، "يىا أىنىسي ًكتىابي اهلًل الًقصى قىًبميكا األىٍرشى  فىرىًضيى القىٍكـي كى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ىبىرَّهي " :فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مىى المًَّو ألى ـى عى ٍف لىٍك أىٍقسى   (3)".ًإفَّ ًمٍف ًعبىاًد المًَّو مى

فيو داللة كاضحة كصريحة عمى كجكب القصاص كذلؾ عندما أمر النبي صمى اهلل : كجو الداللة
 (4).عميو كسمـ بكسر ثنية الربيع بناءان عمى طمب مف كلي أمر الجارية

 

: من اإلجمثع:  ثل ثً 
  (5).أجمعت األمة عمى مشركعية القصاص

 

  :الحدود ( ب)
 :للة -

؛  ، كمنو سميت العقكبات حدكدناشيئيفاؿالمنع، كالفصؿ بيف : جمع حد، كىك في األصؿ: حديكدي ؿا
عقكبة معينة كجبت عمى الجاني تمنعو مف المعاكدة لككنيا مانعة مف ارتكاب أسبابيا، كىي اسـ ؿ

   ، (6)نازً رع كحد السرقة كاؿاكيطمقيا الفقياء عمى عقكبات قدرىا الش، كتمنع غيره مف إتياف الذنب 

                                                 

اإِلْلَواِهفِٟاٌُؾُلٚكِٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاٌل٠بد،:اٌجقبهٞ(1) َٚ  ٠ُمِوَّز َؽزَّٝز ًِ َؤاِياٌمَبرِ ٍُ  (.9/4)ثَبُة

 (.24/38)ػّلحاٌمبهٞ:،اٌؼ١ٕٝ(8/502)ّوػٕؾ١ؼاٌجقبهٞ:اثٓثطبي:أظو(2)

 (.6/52()45:اٌّبئلح)"ٚاٌغوٚػلٖبٓ:"لٌٛٗرؼبٌٝثَبةُٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةرف١َواٌموآْ،:اٌجقبهٞ(3)

 (.12/277)ػّلحاٌمبهٞ:،اٌؼ١ٕٝ(8/94)ّوػٕؾ١ؼاٌجقبهٞ:اثٓثطبي:أظو(4)

،(16/6)ٔٙب٠خاٌّطٍت:،اٌغ٠ٕٟٛ(2/1094)اٌىبفٟ:،اثٓػجلاٌجو(5/22)االفز١به:إٌٍّٟٛ(5)

 (.2/475)اٌٍّقٔاٌفمٟٙ:اٌفٛىاْ

،(1/107)اٌّغوةفٟرور١تاٌّؼوة:،اٌّطوىٞ(1/352)إٌٙب٠خفٟغو٠تاٌؾل٠ش:اثٓاألص١و:أظو(6)

 (.3/140)ٌَبْاٌؼوة:،اثِٕٓظٛه(1/452)اٌّطٍغ:اٌجؼٍٟ
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بيكىىا:" قاؿ تعالى ديكدي اهلًل فىبلى تىٍقرى كحدكد اهلل تعالى  ، كا ما نياكـ اهلل عنوربال تؽ:  أم(1)"ًتٍمؾى حي
  .(2)محارمو
 : اصطالحثً  -

  (3).اسـ لعقكبة مقدرة تجب حقان هلل تعالى :عرفيا الحنفية كالمالكية بأنيا
  (4). لتنكعياعقكبة مقدرة كجبت زجران عف ارتكاب ما يكجبو كعبر عنيا جمعان : كعرفيا الشافعية بأنيا

 (5).ان هلل أك آلدمي أك ليماحؽعقكبة مقدرة تجب عمى معصية مخصكصة  ىي: أيضان 
 (6).عقكبة مقدرة لتمنع مف الكقكع في مثمو: كعرفيا الحنابمة بأنيا
 (7).عقكبة مقدرة شرعان في معصية لتمنع مف الكقكع في مثميا: كعرفيا البعض بأنيا

يتضح لمباحث مف خبلؿ التعريفات السابقة أف جميع الفقياء متفقكف عمى أف الحدكد عقكبة مقدرة ، 
كلكف منيـ مف قاؿ شرعت حقان هلل تعالى ، كمنيـ مف قاؿ أنيا شرعت حقان هلل تعالى أك حقان آلدمي 

. أك ليما، كمنيـ مف ذكر ىدفيا كىك منع الكقكع في مثميا
 

:  مشروعية الحدود -
: مشركعية الحدكد الكتاب الكريـ كالسنة النبكية كاإلجماع األصؿ في 

: من الكتثب الكريم: أوالً 
كردت آيات كثيرة نزلت في مشركعية الحدكد كحد الزنا كالسرقة كالحرابة كالقذؼ كالخمر كالردة 

: كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
يىٍسعىٍكفى ًفي األىٍرًض فىسىادنا ": حد الحرابةقكلو تعالى في (1) اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى زىاءي الًَّذيفى ييحى ًإنَّمىا جى

ـٍ ًمٍف ًخبلؼو أىٍك يينفىٍكا ًمفى األىٍرضً  مييي ـٍ كىأىٍرجي مَّبيكا أىٍك تيقىطَّعى أىٍيًديًي . (8)"أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك ييصى
زىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن ًمفى المًَّو كىالمَّوي ": حد السرقةقكلو تعالى في (2) كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى

ًكيـه   .(9)"عىًزيزه حى
ٍمدىةو :"حد الزناقكلو تعالى في  (3) ا ًمائىةى جى . (10)"الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو ًمٍنييمى

                                                 

 (.187)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(1)

،(1/628)اٌٙلا٠خإٌٝثٍٛؽإٌٙب٠خ:،ِىٟثٓأثٝٛبٌت(1/203)رف١َواٌموآْاٌؼي٠ي:اثٓأثٟى١ِٕٓ(2)

 (2/353)ر١َ١واٌٍط١فإٌّبْ:اٌَؼلٞ

بٌِه:،اثٓػَىو(7/33)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(3) ََّز بُكاٌ َّ  (.1/113)إْه

 (.4/167)ه٠ِٟظؽب١ّخاٌت:،اٌج١غوِٟ(2/520)اإللٕبعفٟؽًأٌفبظأثّٟغبع:اٌْوث١ٕٟ(4)

 (.5/136)ؽب١ّخاٌغًّ:اٌغًّ(5)

 (.6/77)وْبفاٌمٕبع:،اٌجٙٛرٟ(4/244)اإللٕبع:،اٌؾغبٚٞ(7/365)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ(6)

 (.1/662)اٌوٚٗاٌّوثغ:اٌجٙٛرٟ(7)

 (.33)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(8)

 (.38)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(9)

 (.2)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌٛه(10)
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اًنيفى ":حد القذؼقكلو تعالى في  (4) ـٍ ثىمى ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى فىاٍجًمديكىي نىاًت ثيّـَ لى كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى
ـي اٍلفىاًسقيكفى  ـٍ شىيىادىةن أىبىدنا كىأيٍكلىًئؾى ىي ٍمدىةن كىال تىٍقبىميكا لىيي  .(1)"جى

.  أف ىذه اآليات كغيرىا تدؿ داللة كاضحة كصريحة عمى مشركعية الحدكد:وجه الداللة
 

: من الساة الابوية :  ثايثً 
اًمًت، قىاؿى ( 1) مَّـى : عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ذيكا عىنٍّي، قىٍد ": قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ذيكا عىنٍّي، خي خي

ٍمدي ًمائىةو، كىالرٍَّجـي  نىٍفيي سىنىةو، كىالثَّيٍّبي ًبالثَّيًٍّب جى ٍمدي ًمائىةو كى ، اٍلًبٍكري ًباٍلًبٍكًر جى عىؿى اهللي لىييفَّ سىًبيبلن  (2)".جى
قىٍت، فىقىاليكا( 2) كًميًَّة الًَّتي سىرى ٍرأىًة اٍلمىٍخزي ـٍ شىٍأفي اٍلمى ٍيشنا أىىىمَّيي اًئشىةى، أىفَّ قيرى ـي ًفييىا رىسيكؿى : عىٍف عى ٍف ييكىمٍّ مى

؟ فىقىاليكا مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، : اهلًل صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي، ًحبُّص رىسيكًؿ اهلًل صى ٍف يىٍجتىًرئي عى مى كى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ديكًد اهلًل؟": فىكىمَّمىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى دٍّ ًمٍف حي ، "أىتىٍشفىعي ًفي حى ـى فىاٍختىطىبى  ثيّـَ قىا

ذىا سىرىؽى ًفيًيـً " :فىقىاؿى  ـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًيـً الشًَّريؼي تىرىكيكهي، كىاً  ـٍ أىنَّيي ا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي ، ًإنَّمى أىيُّصيىا النَّاسي
دَّ، كى  مىٍيًو اٍلحى ًعيؼي أىقىاميكا عى قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىاأالضَّ مَّدو سىرى ـي اهلًل لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى  (3)"ٍي

ٍيرىةى قىاؿى ( 3) ٍف أىًبي ىيرى مَّـى : عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيره " :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى دٌّ ييٍعمىؿي ًبًو ًفي اأٍلىٍرًض، خى حى
ا بىاحن كا أىٍربىًعيفى صى  (4)"أًلىٍىًؿ اأٍلىٍرًض ًمٍف أىٍف ييٍمطىري

اًمًت قىاؿى  (4) مَّـى : عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ديكدى المًَّو ًفي اٍلقىًريًب " :قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى أىًقيميكا حي
ًئـو  ـٍ ًفي المًَّو لىٍكمىةي الى ٍذكي  (5)"كىاٍلبىًعيًد، كىالى تىٍأخي

مَّـى قىاؿى  (5) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف النًَّبيٍّ صى ٍف اٍبًف عيمىرى عى ديكًد " :كىعى دٍّ ًمٍف حي تيوي ديكفى حى الىٍت شىفىاعى مىٍف حى
ادُّص المًَّو ًفي أىٍمًرهً   (6)..."المًَّو فىييكى ميضى

قامتيا:وجه الداللة .  أف ىذه األحاديث كغيرىا دلت عمى مشركعية الحدكد كا 
 

: من اإلجمثع:  ثل ثً 
 (7).أجمعت األمة عمى مشركعية الحدكد

 
                                                 

 (.4)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌٛه(1)

 .1690ػ(3/1316)ٕؾ١ؼٍَُِ،وزبةاٌؾلٚك،ثبةؽلاٌئٟ:ٍَُِ(2)

ٌُْؾُلٚكِوزبةاٌؾلٚك،ٕؾ١ؼٍَُِ،:ٍَُِ(3) فَبَػِخفِٟا َّْز اٌ ِٓ َػ ِٟ ْٙ إٌَّز َٚ ،ِٖ َغ١ِْو َٚ ِو٠ِف َّْز بِهِقاٌ ََّز ثَبُةلَْطِغاٌ

 .1688ػ(3/1315)

ؽَٕٓؾ١ؼ،:لبياألٌجبٟٔ.2538ػ(2/848)ٍٕٓاثِٓبعٗ،وزبةاٌؾلٚك،ثبةإلبِخاٌؾلٚك:اثِٓبعٗ(4)

 (.2/295)وزبةٕؾ١ؼاٌزوغ١تٚاٌزو١٘ت

ؽٌَٓغ١وٖ،:،لبياألٌجب2540ٟٔػ(2/849)ٍٕٓاثِٓبعٗ،وزبةاٌؾلٚك،ثبةإلبِخاٌؾلٚك:اثِٓبعٗ(5)

 (.2/296)وزبةٕؾ١ؼاٌزوغ١تٚاٌزو١٘ت

(9/380)َِٕلاٌّىضو٠ِٓٓاٌٖؾبثخ،ثبةَِٕلػجلهللاثٓػّوهٟٙهللاػٕٗ:َِٕلأؽّل:أؽّل(6)

 (.7/349)ٕؾ١ؼ،وزبةإهٚاءاٌغ١ًٍ:،لبياألٌجب5544ٟٔػ

،(4/161)إػبٔخاٌطبٌج١ٓ:،اٌجىوٞ(6/297)ِٛا٘تاٌغ١ًٍ:،اٌؾطبة(4/79)االفز١به:إٌٍّٟٛ(7)

 (.5/372)ّوػىاكاٌَّزمٕغ:إٌْم١طٟ
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. التعزيرات: عقوبثت غير مقدرة شرعثً :  ثايثً 
 سمٍّي  لذلؾالتأديبمف العزر بمعني الرد كالردع، كىك لتعزير أصؿ ا: تعريف التعزير للة- 

 (1).به ىك أدإنما  الضرب دكف الحد تعزيران 
: اصطالحثً تعريف التعزير  - 
  (2)".تأديبه دكف الحد:" عرفو الحنفية بأنو- 
 (3)"كفارات كالحدكده تأديب استصبلح كزجر عمى ذنكب لـ يشرع فييا  :"عرفو المالكية بأنو- 
                          (4)".تأديب عمى ذنكب لـ تشرع فييا الحدكد :"عرفو الشافعية بأنو- 
  (5)".العقكبة المشركعة عمى جناية ال حد فييا: كعرفو الحنابمة بأنو- 

يتضح لمباحث مف خبلؿ التعريفات السابقة لمفظ التعزيرات أف المعنى المغكم كالمعنى االصطبلحي 
لمفقياء متقارباف كمتكامبلف ، كالفقياء متفقكف عمى أف التعزيرات إنما ىي عقكبة دكف الحد شيرعت 

 .لمتأديب كالزجر كاالستصبلح 
 

:  مشروعية التعزيرات -
: مشركعية التعزيرات الكتاب الكريـ كالسنة النبكية كاإلجماع دؿ عمى

: من الكتثب الكريم: أوالً 
كىيفَّ ًفي اٍلمىضاًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ فىًإٍف :"..قكلو تعالى-  ري كىالبلًَّتي تىخافيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجي

ًميًّا كىًبيران  مىٍيًيفَّ سىًبيبلن ًإفَّ المَّوى كافى عى ـٍ فىبل تىٍبغيكا عى   (6)".أىطىٍعنىكي
أف اهلل سبحانو كتعالى بيف في ىذه اآلية سبؿ عبلج نشكز المرأة فبدأ بالكعظ كاإلرشاد : كجو الداللة

كالنصح كمف ثـ اليجراف في المضطجع فإف لـ ينفع فالضرب غير المبرح ، كىذه الكسائؿ نكع مف 
أنكاع التعزير التي يقصد بيا التأديب كاإلصبلح كالزجر كالردع ، فيذه اآلية فييا داللة كاضحة 

 (7).عمى مشركعية التعزير
 
 

                                                 

،(1/207)ِقزبهاٌٖؾبػ:،اٌواىٞ(2/744)اٌٖؾبػ:،اٌغٛ٘وٞ(2/78)رٙن٠تاٌٍغخ:األى٘وٞ:أظو(1)

 (.4/562)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه

ُِالفَوٚ(5/344)اٌؼٕب٠خّوػاٌٙلا٠خ:اٌجبثورٟ(2) ،(5/44)اٌجؾواٌوائك:،اثٓٔغ١ُ(2/74)كههاٌؾىبَ:،

 (.1/609)ِغّغاألٔٙو:١ّقٝىاكٖ

 (.2/288)رجٖوحاٌؾىبَ:اثٓفوؽْٛ(3)

 (.1/344)األؽىبَاٌٍَطب١ٔخ:اٌّبٚهكٞ(4)

 (.7/423)اٌّجلع:،اثِٓفٍؼ(9/176)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(5)

 (.34)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(6)

اٌزف١َواٌموآٌٍٟٔموآْ:،اٌقط١ت(5/28)رف١َواٌّواغٟ:،اٌّواغٟ(5/59)رف١َوإٌّبه:هٙب:أظو(7)

(3/783.) 
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: من الساة الابوية:  ثايثً 
ٍنوي، قىاؿى ( 1) ٍف أىًبي بيٍردةى رىًضيى المَّوي عى مَّـى يىقيكؿي : عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى الى ييٍجمىدي فىٍكؽى عىٍشًر " :كىافى النًَّبيُّص صى

ديكًد المَّوً  دٍّ ًمٍف حي مىدىاتو ًإالَّ ًفي حى   (1)"جى
أف ىناؾ جمد مشركع غير حدكد اهلل لمتأديب  صمى اهلل عميو كسمـ بيَّف النبي: كجو الداللة

 (2).كاإلصبلح كالزجر، أال كىك التعازير فدؿ ذلؾ عمى مشركعيتو
دًٍّه، قىاؿى ( 2) ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو مَّـى : عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كا " :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ميري

ـٍ ًفي  قيكا بىٍينىيي فىرٍّ ـٍ أىٍبنىاءي عىٍشرو كى مىٍييىا، كىىي ـٍ عى ، كىاٍضًربيكىي ـٍ أىٍبنىاءي سىٍبًع ًسًنيفى ًة كىىي ـٍ ًبالصَّبلى دىكي أىٍكالى
اًجعً   (3)."اٍلمىضى

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر اآلباء بضرب أبنائيـ عمى ترؾ الصبلة إذا بمغكا  :كجو الداللة
 فشرع الذم يحصؿ بو التأديب ببل ضرر،عشر سنيف ، كالمقصكد بالضرب ىنا ضرب التعزير 

  (4).يبلميـ ال إللتأديبيـ كتقكيميـ
ٍيرىةى ( 3) ٍف أىًبي ىيرى مَّـى قىاؿى : عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف آميرى ":أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

 ، اؿو اًلؼى ًإلىى ًرجى ، ثيّـَ أيخى ّـَ النَّاسى ، ثيّـَ آميرى ًبالصَّبلىًة، فىييؤىذَّفى لىيىا، ثيّـَ آميرى رىجيبلن فىيىؤي ، فىييٍحطىبى طىبو ًبحى
ـٍ بيييكتىييـٍ  مىٍيًي رٍّؽى عى  (5).."فىأيحى

عمى تعزير المتخمفيف عف صبلة النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث عـز  :كجو الداللة 
 ، كىـ النبي صمى بالنساء كاألطفاؿ المكجكديف في البيكتالجماعة ، كلكنو عدؿ عف ذلؾ رحمة 

  (6).اهلل عميو كسمـ بالفعؿ دليؿ عمى مشركعية التعزيرات
 

: من اإلجمثع:  ثل ثً 
 (7).عمى أف التعزير مشركع في كؿ معصية ليس فييا حدأجمع الفقياء 

 
 
 

                                                 

 .6848ػ(8/174)ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاٌؾلٚك،ثبةوُاٌزؼي٠وٚاألكة:اٌجقبهٞ(1)

 (.24/23)ػّلحاٌمبهٞ:اٌؼ١ٕٟ:أظو(2)

  .495ػ(1/133)ٍٕٓأثٟكاٚٚك،وزبةاٌٖالح،ثبةِز٠ٝؤِواٌغالَثبٌٖالح:أثٟكاٚٚك(3)

 (.1/2)ؽَٕٓؾ١ؼ،وزبةٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓأثٟكاٚٚك:لبياألٌجبٟٔ

 (.3/173،174)ّوػه٠بٗاٌٖبٌؾ١ٓ:اٌؼض١ّ١ٓ:أظو(4)

 .644ػ(1/131)ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاألماْ،ثبةٚعٛةٕالحاٌغّبػخ:اٌجقبهٞ(5)

 (.2/124)ِٕبهاٌمبهٞ:لبٍُ:أظو(6)

                      ،(4/161)إٍٟٔاٌّطبٌت:،ا١ٌَٕىٟ(12/118:)اٌنف١وح:،اٌموافٟ(6/390)اٌجٕب٠خ:اٌؼ١ٕٟ(7)

(.4/111)اٌىبفٟ:اثٓللاِخ
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  ال ثلثالمطمب  

الحكمة من العقوبــــة  

إنما ىي جزاء المقدرة سكاءن مف اهلل سبحانو كتعالى أك مف كلي األمر، العقكبة تحدثنا فيما سبؽ أف 
نما تأديب  لكؿ المخالفيف ألكامر اهلل كالمقترفيف لنكاىيو ، كذلؾ ىدفو ليس مجرد العقاب كاالنتقاـ ، كا 

صبلحو كردع غيره ممف تسكؿ لو نفسو في إشاعة الفساد في المجتمع ، ككذلؾ  إصبلح الجاني كا 
رشادىـ ، ية حاؿ البشر إلى الغاية التي خمؽ اإلنساف مف أجميا كىي عبادة اهلل كحده بااللتزاـ بما كا 

. أمر كباالبتعاد عما نيي ، لنخمؽ مجتمعان متماسكان مترابطان خاليان مف الفاحشة كالفساد 
  :كبناءان عمى ذلؾ نقكؿ إف العقكبة إنما شرعت لحكـ عظيمة نذكر أىميا بإيجاز

 

: إقثمة الحق والعدل بين الاثس وحمثية المصثلح الضرورية لممجتمع  (1)
إف النظاـ اإلسبلمي نظاـ متكامؿ ، كما شرع أمران إال ككاف فيو الخير لكافة البشرية ، كما أرسؿ 

مىنىا ًباٍلبىيٍّنىاًت : " قاؿ تعالىاهلل الرسؿ كأنزؿ الكتب إال إلقامة الحؽ كالعدؿ بيف الناس ،  ٍمنىا ريسي لىقىٍد أىٍرسى
ٍلنىا مىعىييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى ًليىقيكـى النَّاسي ًباٍلًقٍسطً   ، كما شرعت العقكبة إال لذلؾ فكاف الجميع (1)"كىأىنزى

سكاسية أماـ التشريع اإلسبلمي ، لخمؽ مجتمعان مترابطان متماسكان ينعـ بالفضيمة كيحارب الرذيمة ، 
كيحمي المصالح الضركرية لممجتمع ، فعقكبة الردة جاءت لحماية الديف ، كعقكبة القصاص جاءت 

لحماية النفس ، كعقكبة الخمر جاءت لحماية العقؿ ، كعقكبة الزنا جاءت لحماية النكع كالنسؿ 
 ، كغيرىا مف العقكبات ما شرعت إال رحمة (2)اإلنساني ، كعقكبة السرقة جاءت لحماية الماؿ

بالمجتمع مف أف يتعرض لمفساد كاالضطراب كىذا ما يتفؽ مع غاية الشريعة اإلسبلمية ، قاؿ 
ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى :"تعالى ا أىٍرسى مى  (3)". كى

 

: القضثء عمى الجريمة وصيثاة المجتمع ماهث  (2)
تعتبر العقكبة مف أنجع السبؿ لمحاربة الجريمة كمنع إشاعتيا بالقضاء عمييا كاستئصاليا مف 

أم العمـ :إنيا مكانع قبؿ الفعؿ،زكاجر بعده :"ىاعفجنبات المجتمع ، ككما قاؿ بعض الفقياء 
يقاعيا بعده يمنع مف العكد إليو  (4)"بشرعيتيا يمنع اإلقداـ عمى الفعؿ، كا 

 

                                                 

 (.25)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌؾل٠ل(1)

 (.34،33)اٌغو٠ّخٚاٌؼمٛثخ:أثٛى٘وح:أظو(2)

 (.107)آ٠خهلُ:ٔج١بءٍٛهحاأل(3)

 (.4/3)هكاٌّؾزبهػٍٝاٌلهاٌّقزبه:اثٓػبثل٠ٓ(4)



 الفصل  األول  حقيقة القرابة والعقىبة وأنىاعهما 

 

 -28-

يىاةه :" كلقد عبر اهلل تعالى عنيا بأنيا حياة بقكلو جؿ شأنو اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  كذلؾ فيما إذا (1) "كى
عمـ القاتؿ أنو يقتؿ انكؼ عف صنيعو ، فكاف ذلؾ حياة النفكس كردعيا مف ارتكابيا كاستسياؿ 

 (2).فعميا
. كال يخفي فائدة ذلؾ في القضاء عمى الجريمة كالتخمص منيا قدر اإلمكاف 

صالح الجثاي ، وزجر غيره من الوقوع في المحرمثت واالقتراب ماهث (3) : تأديب وا 
نما جاءت رحمة لو بإصبلح نفسو كتأديبيا كردعيا  لـ تشرع العقكبة لبلنتقاـ كالتشفي مف الجاني ، كا 

تأديب استصبلح كزجر، يختمؼ بحسب أنيا :" عف الكقكع في المحرمات ، فكما قاؿ بعض الفقياء 
أف معظـ : " فكما قيؿ مف اإلقداـ عمى الجريمة مرة أخرل، لغيره زجران  ، كأيضان (3)"اختبلؼ الذنب

 (4)".الزكاجر عمى العصاة زجران ليـ عف المعصية كزجران لمف يقدـ بعدىـ عمى المعصية
: تطهير الجثاي من الذاوب والمجتمع من الرذائل (4)

ىذه نتيجة لما سبؽ فبتأديب كاستصبلح الجاني كتيذيبو كتكبتو عمى ما اقترؼ مف ذنب كعزمو 
ٍنوي عمى عدـ الرجكع ، يتطير مف كافة الذنكب ، فكما ركم عف اًمًت رىًضيى المَّوي عى :  عيبىادىةى ٍبفى الصَّ

اًبوً  ابىةه ًمٍف أىٍصحى ٍكلىوي ًعصى ، كىحى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى أىٍف الى تيٍشًركيكا " :أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى بىاًيعيكًني عى
، كىالى  ـٍ ًمكي ـٍ كىأىٍرجي كنىوي بىٍيفى أىٍيًديكي ـٍ ، كىالى تىٍأتيكا ًببيٍيتىافو تىٍفتىري ًبالمًَّو شىٍيئنا، كىالى تىٍسًرقيكا، كىالى تىٍزنيكا، كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالىدىكي
ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فىعيكًقبى ًفي الدُّصٍنيىا  مىٍف أىصى مىى المًَّو، كى ـٍ فىأىٍجريهي عى فىى ًمٍنكي ، فىمىٍف كى كؼو كا ًفي مىٍعري تىٍعصي
ٍف شىاءى  ٍنوي كىاً  فىا عى ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا ثيّـَ سىتىرىهي المَّوي فىييكى ًإلىى المًَّو، ًإٍف شىاءى عى مىٍف أىصى فىييكى كىفَّارىةه لىوي، كى

اقىبىوي  مىى ذىًلؾى "عى  (5). فىبىايىٍعنىاهي عى
كأيضان بإقامة الحؽ كالعدؿ بيف الناس كتنفيذ العقكبات لحماية المصالح الضركرية اإلنسانية ، 

يتطير المجتمع مف الرذائؿ كالمفاسد كالجرائـ ، كينعـ الناس باألمف كالطمأنينة كاإلستقرار، كىذا ببل 
. شؾ مطمب مف مطالب اإلسبلـ 

: شفثء غيظ المجاي عميه وأوليثؤه  (5)
تحقيقان لممصمحة العامة بالحفاظ عمى شرع اهلل تعالى لكؿ جريمة ما يناسبيا كيكازييا مف عقكبة 

كأكلياؤه ، فكما في نفس المعتدل عميو  كالحقد المشتعمة نار الغيظ ؿإطفاءن المصالح الضركرية ، ك
إف أكلياء المقتكؿ تغمي قمكبيـ بالغيظ، حتى يؤثركا أف يقتمكا القاتؿ كأكلياءه، كربما لـ : العمماءقىاؿ

يرضكا بقتؿ القاتؿ، بؿ يقتمكف كثيران مف أصحاب القاتؿ كسيد القبيمة كمقدـ الطائفة، فيككف القاتؿ قد 
ىؤالء في االستيفاء، كما كاف يفعمو أىؿ الجاىمية الخارجكف عف ل اعتدل في االبتداء، كتعد

                                                 

 (.179)آ٠خهلُ:اٌجموحٍٛهح(1)

 (.1/492)رف١َواثٓوض١و:اثٓوض١و:أظو(2)

 (1/344)األؽىبَاٌٍَطب١ٔخ:اٌّبٚهكٞ(3)

 (.1/211)اٌفوٚق:اٌموافٟ(4)

 .18ػ(1/12)ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاإل٠ّبْ،ثبةػالِخاإل٠ّبْؽتاألٖٔبه:اٌجقبهٞ(5)
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كقد يستعظمكف قتؿ القاتؿ لككنو عظيمان . الشريعة في ىذه األكقات، مف األعراب كالحاضرة كغيرىـ
أشرؼ مف المقتكؿ، فيفضي ذلؾ إلى أف أكلياء المقتكؿ يقتمكف مف قدركا عميو مف أكلياء 

. القاتؿ،كربما حالؼ ىؤالء قكمان كاستعانكا بيـ، كىؤالء قكمان، فيفضي إلى الفتف كالعداكات العظيمة
 (1)".كسبب ذلؾ خركجيـ عف سنف العدؿ الذم ىك القصاص في القتمى

                                                 

(.1/115)ا١ٌَبٍخاٌْوػ١خ:اثٓر١ّ١خ(1)
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  انفصم انثاني 
 

أثر انقرابة يف تشديد انعقىبة 
 
 

:٠ْٚزًّػٍٝأهثؼخِجبؽش






.ىأدبابىتذدودىالطػوبظ:ىالمبحثىاألول
ى
ى
ى

.ىأثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىفيىالػصاصى:ىالمبحثىالثاني
ى
ى
ى

.ىأثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىفيىالحدودى:ىالمبحثىالثالث
ى
ى
ى

.أثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىالتطزوروظى:ىالمبحثىالرابع
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 تمهيد

قبؿ الحديث عف أسباب تشديد العقكبة كالمسائؿ التي تتحدث عف مكاطف تشديد العقكبة كتخفيفيا 
بالنسبة لمقرابات ، أريد أف أكضح أمران البد منو في بحثنا ، يكشؼ مقصدنا مف تشديد العقكبة 

كتخفيفيا ، فنقكؿ أنو ال مجاؿ لتشديد العقكبة كتخفيفيا في القصاص كالحدكد ألنيا عقكبات مقدرة 
مف الشارع ال يجكز الزيادة عمييا أك النقصاف منيا ، فعندما نتحدث في مكضكع بحثنا عف مسائؿ 

تشديد العقكبة في القصاص كالحدكد ، نقصد أنو في حاؿ إقامة عقكبة القصاص كالحدكد عمى 
الجاني مف القرابات كيستحؽ عمى إثرىا العذاب األليـ مف اهلل سبحانو كتعالى يـك القيامة ، فيسمي 
تشديد لمعقكبة ، أما في حاؿ عدـ إقامة القصاص كالحدكد عمى الجاني مف القرابات أك استبداؿ 
العقكبة بعقكبة أخرم أدني منيا كالدية بدالن عف القصاص ، فيسمى ذلؾ تخفيؼ لمعقكبة ، أما 

بالنسبة لمتعزيرات فمجاؿ التشديد كالتخفيؼ لمعقكبة أكسع ، ألنيا عقكبات غير مقدرة مف الشارع 
الحكيـ كترؾ تقديرىا لئلماـ حسب ما يراه مناسبان لردع كزجر الجاني عف الجريمة كلمصمحة 

المجتمع ككؿ ، كيككف تشديد العقكبة في التعزيرات مثبلن بزيادة عدد الضربات أك بفرض عقكبتيف 
أك أكثر عمى الجاني أك غير ذلؾ مف كجكه التشديد ، أما بالنسبة لتخفيؼ العقكبة في التعزيرات 
يككف بنقص عدد الضربات أك تخفيفيا عمى الجاني ، أك بفرض عقكبة أدني مف العقكبة المقررة 

. كدفع قدر معيف مف الماؿ بدالن مف الحبس مدة معينة أك غير ذلؾ مف كجكه التخفيؼ 
 كبعد ىذا البياف كالتكضيح البسيط لمقصدنا مف تشديد العقكبة كتخفيفيا، كالذم سيظير لنا جميان 
مف خبلؿ تناكؿ المسائؿ الفقيية التي تتحدث عف مكاطف تشديد العقكبة كتخفيفيا بيف القرابات في 
القصاص كالحدكد كالتعزيرات في الفصميف القادميف ، نسأؿ اهلل التكفيؽ كالسداد كالرشاد في القكؿ 

. كالعمؿ
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                        املبحث األول 
أسباب تشديد انعقىبة 

 


:٠ْٚزًّػٍِٝطٍج١ٓ








.ىمغؼومىالتذدودىومذروروته:ىالمطلبىاألول
ى
ى
ى
ى
ى

.ىأدبابىتذدودىالطػوبظى:ىالمطلبىالثاني
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األول المطمب 
مفهوم التشديد ومشروعيته 

 : للةً التشديدتعريف : أواًل 

التخفيؼ ، كأصؿ التشديد في المغة مف شد الحبؿ ، كالشدة كالصبلبة ضد بمعنى التثقيؿ : التشديد
شىدىٍدنا ميٍمكىوي :" كالقكة ، قاؿ تعالى يناه(1) "كى ظركؼ  ، ك ضاعفىيا أم:شدَّدى العقكبةى ، كيقاؿ (2)أىم قكَّ

 (3). مبلبسات تؤدٍّم إلى تشديد العقكبة، عكسيا ظركؼ مخٌففةأم: ميشدٍّدة
 :التشديد اصطالحثً تعريف :  ثايثً 

،  ، كالتنكيؿ المالي كنحكه ، كزيادة السجف ، كالضرب بقكة  التقكية في العقكبة:"التشديد ىك
. (4)"كيختمؼ باختبلؼ الذنب

يتضح لمباحث أف لفظ التشديد مصطمح حديث لـ يرد لو تعريؼ في كتب مذاىب الفقياء األربعة ، 
لربما سبب ذلؾ كضكح كجبلء معناه ، كما بينا سابقان في المعنى المغكم فيك يدكر حكؿ معنى 

. التثقيؿ كالشدة كالصبلبة كالقكة ، كعكسو التخفيؼ 
 

 :مشروعية التشديد:  ثل ثً 

: دؿ عمى مشركعية التشديد الكتاب الكريـ كالسنة النبكية
: من الكتثب الكريم (1)
لىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي  :"قوله تعثلى-  مىٍيًو كى اًلدنا ًفييىا كىغىًضبى المَّوي عى ـى خى يىنَّ زىاؤيهي جى ٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىمٍّدنا فىجى مى كى

 .(5) "عىذىابنا عىًظيمنا

قررت ىذه اآلية صكرة مف صكر تشديد كتغميظ العقكبة في حؽ القاتؿ عمدان ، فقد  :وجه الداللة
جمع اهلل سبحانو كتعالى بيف ما يستحقو مف جزاء في الدنيا ، كبيف ككف جينـ جزاء لو في اآلخرة 
عداده لو عذابان عظيمان ، كفي المقابؿ نبلحظ أف  كأنو خالد فييا ، كأف غضب اهلل عميو كلعنتو لو كا 

القتؿ الخطأ فيو تخفيؼ لمعقكبة ، الختبلؼ طبيعة الجاني كالباعث منو كىذا كاضح في قكلو 
ا:"تعالى كىافى المَّوي غىفيكرنا رىًحيمن ـٍ كى ا تىعىمَّدىٍت قيميكبيكي لىًكٍف مى ا أىٍخطىٍأتيـٍ ًبًو كى نىاحه ًفيمى ـٍ جي مىٍيكي لىٍيسى عى ، (6)" كى

                                                 

 (.20)آ٠خهلُ:ٍٛهحٓ(1)

اىٞ(2)  (.26/375)ِفبر١ؼاٌغ١ت:اٌوَّز

 (.1178-2/1177) ِؼغُاٌٍغخ:،ػّو(3/232)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(3)

 (.10/19)فزبٚٞا١ٌْـاثٓعجو٠ٓ:اثٓعجو٠ٓ(4)

 (.93) آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(5)

 (.5)هلُآ٠خ:ٍٛهحاألؽياة(6)
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فيتبيف لنا أف جريمة القتؿ قد حصمت كالنتيجة كاحدة كلكف العقكبة اختمفت ، فبذلؾ تتجسد رحمة 
 (1).اهلل تعالى كحكمتو في تشريع أحكامو

: من الساة الابوية  (2)
اًمًت، قىاؿى عف  مَّـى : عيبىادىةى ٍبًف الصَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى عىؿى ":قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ذيكا عىنٍّي، قىٍد جى ذيكا عىنٍّي، خي خي

ٍمدي ًمائىةو، كىالرٍَّجـي  نىٍفيي سىنىةو، كىالثَّيٍّبي ًبالثَّيًٍّب جى ٍمدي ًمائىةو كى ، اٍلًبٍكري ًباٍلًبٍكًر جى  (2)"اهللي لىييفَّ سىًبيبلن
 دؿ الحديث عمى صكرة مف صكر تشديد العقكبة في حؽ الزاني المحصف أال كىي :وجه الداللة

الرجـ حتى المكت ، كىذا بخبلؼ ما إذا كقعت جريمة الزنا مف غير المحصف فعقكبتو الجمد مائة 
ٍمدىةو :"جمدة لقكلو تعالى ا ًمائىةى جى  فبذلؾ يظير لنا جميان ،(3)..." الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو ًمٍنييمى

مشركعية التشديد مف خبلؿ التفريؽ بيف عقكبة الزاني المحصف كغير المحصف في العقكبة لتحقيؽ 
 (4).الغاية المرجكة منيا في اإلسبلـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/576)فزؼاٌمل٠و:اٌْٛوبٟٔ:أظو(1)

 (.24)ٍجكرقو٠غٗٓ(2)

 (.2) آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌٛه(3)

 (.4/2487)فٟظالياٌموآْ:١ٍللطت:أظو(4)
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ال ثاي المطمب 
أسبثب تشديد العقوبة 

لى الجريمة عمى النحك التالي  : ترجع أسباب تشديد العقكبة بالنظر إلى الجاني كا 
 

: أسبثب تشديد العقوبة بثلاظر إلى الجثاي: أوالً 
ككف الجاني مف أىؿ الشر كالفساد أك مف أىؿ األنساب الفاضمة، أك مجاىرتو بالجريمة كدعكتو 

. إلييا، أك إصراره عمى الجريمة كالعكدة إلييا
 

:  كون الجثاي من أهل الشر والفسثد (1)
إذا كاف الجاني مف أىؿ الشر كالفساد ، فيجب عمى الكالي تشديد العقكبة في حقو ، لتحقيؽ الغاية 

صبلحو ، كتحقيؽ العدؿ كاألماف في  المرجكة مف مشركعية العقكبة كىي ردع كزجر الجاني كا 
المكجع عميو األدب نو مف أىؿ الفساد كالتعدم كجب أ فيو مف شيد أف :"المجتمع ، فقد قيؿ

كالحبس الطكيؿ ، فإف اإلغبلظ عمى أىؿ الشر كالقمع ليـ كاألخذ عمى أيدييـ مما يصمح اهلل بو 
. (1)"كيقاؿ مف لـ يمنع الناس مف الظالـ لـ يحمميـ عمى الحؽ، العباد كالببلد 

 

:  كون الجثاي من أهل األاسثب الفثضمة (2)
إذا كاف الجاني مف أىؿ األنساب الفاضمة ككاف لغيره قدكة ، فإف العقكبة تشدد في حقو فقد قاؿ 

مىى  :"تعالى كافى ذًلؾى عى ٍف يىٍأًت ًمٍنكيفَّ ًبفاًحشىةو ميبىيٍّنىةو ييضاعىٍؼ لىيىا اٍلعىذابي ًضٍعفىٍيًف كى يىا ًنساءى النًَّبيٍّ مى
نما ضكعؼ عذابيٌف ألف ما قبح مف سائر :"، قاؿ صاحب الكشاؼ في تفسير اآلية(2)"المًَّو يىًسيران   كا 

النساء كاف أقبح منيٌف كأقبح، ألف زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضؿ كالمرتبة كزيادة النعمة 
 مف المعصى، كليس ألحد مف النساء مثؿ فضؿ نساء النبي صمى اهلل عميو كسمـ كال العاصيعمى 

عمى أحد منيٌف مثؿ ما هلل عمييف مف النعمة، كالجزاء يتبع الفعؿ، كككف الجزاء عقابان يتبع ككف 
أشٌد منو : ، فمتى ازداد قبحان ازداد عقابو شٌدة، كلذلؾ كاف ذـ العقبلء لمعاصي العالـ الفعؿ قبيحان 

 .(3)"لمعاصي الجاىؿ، ألف المعصية مف العالـ أقبح
األنساب الفاضمة إذا أساءكا كانت فىذىكيك :" لذلؾ تشدد العقكبة بحقيـ لردعيـ كزجرىـ فقد قيؿ

. (4)"إساءتيـ أغمط مف إساءة غيرىـ كعقكبتيـ أشد عقكبة مف غيرىـ
 

                                                 

ثلائغ:اثٓاألىهق،(1/176)ِؼ١ٓاٌؾىبَ:اٌطواثٍَٟ،(2/165)رجٖوحاٌؾىبَ:اثٓفوؽْٛ:أظو(1)

 (.2/141)اٌٍَه

 (.30)آ٠خهلُ:ٍٛهحاألؽياة(2)

 (.3/536)اٌىْبف:اٌيِقْوٞ(3)

 (.35/231)ِغّٛعاٌفزبٚٞ:اثٓر١ّ١خ(4)
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: مجثهرة الجثاي بثلجريمة والدعوة إليهث (3)
عىٍف تعتبر المجاىرة كالدعكة إلى الجريمة سبب مف أسباب تشديد العقكبة عمى الجاني ، فقد ركم 

ٍبًد المًَّو، قىاؿى  ٍيرىةى، يىقيكؿي : سىاًلـً ٍبًف عى مَّـى يىقيكؿي : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى     : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى
قىٍد "  ، ثيّـَ ييٍصًبحى كى ؿي ًبالمٍَّيًؿ عىمىبلن اىىرىًة أىٍف يىٍعمىؿى الرَّجي فَّ ًمفى الميجى ، كىاً  اًىًريفى كيؿُّص أيمًَّتي ميعىافنى ًإالَّ الميجى

مىٍيًو، فىيىقيكؿى  ييٍصًبحي يىٍكًشؼي ًسٍترى : سىتىرىهي المَّوي عى بُّصوي، كى قىٍد بىاتى يىٍستيريهي رى كىذىا، كى ةى كىذىا كى ًمٍمتي البىاًرحى ، عى يىا فيبلىفي
ٍنوي   ففي ىذا الحديث حذر النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف المجاىرة بالمعصية ، كاعتبرىا (1)"المًَّو عى

جريمة مستقمة بذاتيا يعاقب عمييا الجاني ، إلشاعتو الفاحشة كتفاخره بيا ، كاستخفافو بالديف 
، كالكعد بالعذاب (2)كحدكد اهلل تعالى ، فكانت العقكبة مف اهلل تعالى الحرماف مف عفكه يـك القيامة

 ًإفَّ الًَّذيفى ييًحبُّصكفى أىٍف تىًشيعى :"األليـ لمف يحب الفاحشة كيدعك إلى إشاعتيا بيف الناس، فقد قاؿ تعالى
ـي كىأىٍنتيـٍ ال تىٍعمىميكفى  ـٍ عىذابه أىًليـه ًفي الدُّصٍنيا كىاآٍلًخرىًة كىالمَّوي يىٍعمى نيكا لىيي . (3)"اٍلفاًحشىةي ًفي الًَّذيفى آمى

 

:  إصرار الجثاي عمى الجريمة والعودة إليهث (4)
يعتبر اإلصرار عمى الجريمة كالعكدة إلييا أك لغيرىا ، سببان مف أسباب تشديد العقكبة ، فإف اهلل 
صبلح الجاني ، فإذا ارتكب المسمـ ذنبان سرعاف ما يعترؼ بو  تعالى شرع العقكبة لردع كزجر كا 

كيتكب عنو ، كاإلصرار عمى المعصية كالجريمة كالعكدة إلييا ، يعني تمكف الجريمة مف النفس ، 
لذلؾ فرقت الشريعة اإلسبلمية بيف الحاليف ، كشددت العقكبة عمى الجاني في حاؿ اإلصرار عمييا 

دمانو عمى ارتكابيا ، بخبلؼ المقؿ مف ذلؾ . (4)كا 
 

: أسبثب تشديد العقوبة بثلاظر إلى الجريمة:  ثايثً 
 

: التشديد لجسثمة الجريمة وأ رهث عمى المجتمع (1)
تختمؼ العقكبة باختبلؼ الجريمة كمقدار جسامتيا كأثرىا عمى المجتمع ، فكمما كبرت الجريمة 

ككثرت ، زيد في عقكبتيا بخبلؼ ما لك كانت صغيرة أك قميمة ، فمف يرتكب أكثر مف جريمة تشدد 
العقكبة عميو أكثر ممف يرتكب عقكبة كاحدة فقط ، فالذم يتعرض لنساء الناس كأكالدىـ ، تختمؼ 
عقكبتو عمى مف يتعرض المرأة كاحدة أك صبي كاحد ، فيحؽ لئلماـ تشديد العقكبة عمييـ تعزيزان 

. (5)كتنكيبلن كتأديبان ليـ ، بقدر ما يراه مناسبان لجسامة جريمتيـ كمدل تأثيرىا عمى المجتمع
 

                                                 

ِٕٗؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاألكة،:اٌجقبهٞ(1) َِ َػٍََْٝٔف ِٓ ِِ ْؤ ُّ ْزِواٌ ٍَ  .6069ػ(8/19)ثَبُة

 (5/251)ِٕبهاٌمبهٞ:لبٍُ:أظو(2)

 .(19)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌٛه(3)

 (.28/343)ِغّٛعاٌفزبٚٞ:اثٓر١ّ١خ(4)

 (.1/623)اٌزْو٠غاٌغٕبئٟ:،ػٛكح(1/91)ا١ٌَبٍخاٌْوػ١خ:اثٓر١ّ١خ:أظو(5)
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: التشديد لزمثن ومكثن الجريمة (2)
يعتبر زماف كمكاف الجريمة سببان مف أسباب تغميظ كتشديد العقكبة بحؽ الجاني ، كذلؾ لتعمقو 

ىؿ تزاد في : بانتياؾ حرمتيما ، فقد سئؿ اإلماـ ابف تيمية رحمو اهلل عف إثـ المعصية كحد الزنا
؟ أـ ال، األياـ المباركة 

نعـ ، المعاصي في األياـ المفضمة كاألمكنة المفضمة تغمظ كعقابيا بقدر بقدر فضيمة  ":فأجاب
 (1)."الزماف كالمكاف

فمف ارتكب جريمة أك معصية في داخؿ الكعبة ، يتضاعؼ عقكبتو كذنبو لعظـ المكاف كحرمتو ، 
األدب يتغمظ بالزمف  :"بخبلؼ ما إذا كقعت الجريمة أك الذنب خارجيا أك في مكاف آخر ، فمقد قيؿ

كالمكاف فمف عصى اهلل في الكعبة أخص ممف عصاه في الحـر كمف عصاه في الحـر أخص ممف 
  .(2)"عصاه في مكة كمف عصاه في مكة أخص ممف عصاه خارجيا

كمف ارتكب جريمة في أياـ فضيمة، يتضاعؼ عقكبتو لعظـ الزماف كحرمتو، فقد ركم أف عمي بف 
أبي طالب أتي بالنجاشي قد شر الخمر في رمضاف،فضربو ثمانيف، ثـ ضربو مف الغد 

فطارؾ في رمضاف؟: عشريف،كقاؿ  (3)ضربناؾ العشريف لجرأتؾ عمى اهلل كا 

                                                 

 (.3/412)اٌفزبٚٞاٌىجوٞ:اثٓر١ّ١خ(1)

 (.6/320)ِٛا٘تاٌغ١ًٍ:اٌؾطبة(2)

(.4/312)اٌّؾٍٝثب٢صبه:األٔلٌَٟ(3)
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املبحث انثاني 

أثر انقرابـة يف تشديد انعقىبة يف انقصاص 
 



:٠ْٚزًّػٍٝصالصخِطبٌت






.ىأثرىقرابظىالغروعىفيىتذدودىالطػوبظىفيىالػصاص:ىالمطلبىاألول
ى
ى
ى

.ىأثرىقرابظىالمحارمىفيىتذدودىالطػوبظىفيىالػصاص:ىالمطلبىالثاني
ى
ى
ى

.ىأثرىالػرابظىالزوجوظىفيىتذدودىالطػوبظىفيىالػصاص:ىالمطلبىالثالث
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المطمب األول 

أ ر قرابة الفروع في تشديد العقوبة في القصثص  

 ؟  قتل الولد ألبيه:الفرع األول

:  تحرير محل الازاع
، كلكف مع ذلؾ ركيت ركاية (1)اتفؽ الفقياء عمى أنو يقتص مف الكلد إذا قتؿ أبيو أك أمو أك أجداده

 :لمحنابمة أنو ال يقتؿ الكلد بقتؿ أحد كالديو أك أجداده ، كذلؾ عمى النحك التالي
 

: اختمف الفقهثء في ذلك عمى قولين
: رحميـ اهلل تعالى( 2) قكؿ جميكر الفقياء مف الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة:القول األول

. الكلد إذا قتؿ أباه ، فإنو يقتؿ بو
 ( 3)". كيقتؿ الكلد بالكالد لعدـ المسقط:"فقد قاؿ عمماء الحنفية
ف سفؿ بقتؿ كلدو  كال قصاص:" كقاؿ عمماء الشافعية كالبنت كاالبف كاألـ كاألب قياسان ككذا  كا 

ف عمكا مف قبؿ األب أك األـ، كال قصاص لو  ( 4)".يقتؿ بكالديوك أم لمكلد ،األجداد كالجدات كا 
 ( 5)". كأما االبف يقتؿ أباه عمدان فبل خبلؼ أنو يقاد منو كيقتؿ بو:"كقاؿ عمماء المالكية
ف سفؿ كاألـ في ىذا كاألب سكاء كيقتؿ الكلد بكؿ كاحد :" كقاؿ عمماء الحنابمة ال يقتؿ كالد بكلده كا 

 ( 6)".منيما
 

. يقتؿ بو الكلد إذا قتؿ أباه ، فإنو ال : رحميـ اهلل تعالى( 7)ركاية عند الحنابمة :القول ال ثاي
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 

              ،(11/321)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ،(2/1097)اٌىبفٟ:اثٓػجلاٌجو،(8/338)اٌجؾواٌوائك:اثٓٔغ١ُ(1)

 (.9/376)اٌْوػاٌىج١و:اٌّملٍٟ،(8/289)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ

 .اٌّواعغاٌَبثمخ(2)

ْوِغ١ٕبٟٔ(3) َّ  (.13/84)اٌجٕب٠خ:اٌؼ١ٕٟ،(10/221)اٌؼٕب٠خ:اٌجبثورٟ،(4/445)اٌٙلا٠خ:اٌ

 (.4/108)ؽب١ّزبل١ٍٛثٟٚػ١ّوح:اٌم١ٍٛثٟ(4)

 (.2/1097)اٌىبفٟ:اثٓػجلاٌجو(5)

َمأٟ،(1/124)ِقزٖواٌقولٟ:اٌقولٟ(6) َٛ ٍْ  (.1/502)اٌٙلا٠خ:اٌَى

 (.9/376)اٌْوػاٌىج١و:اٌّملٍٟ،(8/289)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(7)
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:  أدلة القول األول
: استدلوا بثلقرآن الكريم والمعقول والقيثس

: من القرآن الكريم: أوالً 
:  استدلكا بعمـك النصكص الكاردة في القصاص مف كؿ قاتؿ كىي كاآلتي

رٍّ كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد :" قكلو تعالى(1) رُّص ًباٍلحي ـي اٍلًقصاصي ًفي اٍلقىٍتمى اٍلحي مىٍيكي نيكا كيًتبى عى  يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى
  (1)..."كىاأٍليٍنثى ًباأٍليٍنثى

ـٍ ًفييا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفسً :" قكلو تعالى(2) مىٍيًي كىتىٍبنا عى . (2)..."كى
ىذه اآليتاف دلتا بعمكميما داللة كاضحة عمى كجكب القصاص مف كؿ قاتؿ ، كلـ يرد : كجو الداللة

دليؿ يخرج االبف منيا ، فيقتؿ االبف إذا قتؿ كالده ، كلكي تتحقؽ الغاية كاليدؼ مف عقكبة 
ـٍ تىتَّقيكفى :" القصاص ، فقد قاؿ تعالى ياةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلباًب لىعىمَّكي ـٍ ًفي اٍلًقصاًص حى لىكي . (3) "كى

 :من المعقول:  ثايثً 
أف الكلد إذا قتؿ أجنبيان فإنو يقتؿ بو قصاصان ، فمف باب أكلي إذا قتؿ الكلد أباه يقتؿ بو ، ألنو 

قًّا ًمٍف اأٍلىٍجنىًبيٍّ  ٍرمىةن كىحى ـي حي  ، فإف قتؿ الكالد جـر ككبيرة عظيمة فيي أعظـ أنكاع العقكؽ ، فإذا أىٍعظى
 (4).ما أقمنا عمى الكلد القصاص ، فكأنما كافئناه بقتؿ أبيو ، كلـ يرتدع غيره عف ذلؾ

: من القيثس:  ثل ثً 
قياس القصاص عمى حد القذؼ ، بجامع أنيما عقكبتاف مقدرتاف مف اهلل تعالى ، فكما أف الكلد يحد 

 (5).بقذؼ أبيو ، فإنو يقتؿ بو قصاصان إذا قتمو كاألجنبي
 

:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بثلساة الابوية والقيثس

: من الساة الابوية : أوالً 
ٍعشىـو قىاؿى استدؿ أصحاب ىذا المذىب بحديثيف متعارضيف  اًلًؾ ٍبًف جي ٍرتي ":عىٍف سيرىاقىةى ٍبًف مى حىضى

مَّـى ييًقيدي األىبى ًمٍف اٍبًنًو، كىالى ييًقيدي ااًلٍبفى ًمٍف أىًبيوً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى .  (6)"رىسيكؿى المًَّو صى
. (7)"الى ييقىادي اأٍلىبي ًمٍف اٍبًنًو، كىالى ااًلٍبفي ًمٍف أىًبيوً ":أىنَّوي قىاؿى : كركاية أخرم عنو

                                                 

 (.178)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(1)

 (.45)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(2)

 (.179)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(3)

 (.8/289)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(4)

 .اٌّوعغاٌَبثك:أظو(5)

اَلٍٕٓاٌزوِنٞ،وزبةأثٛاةاٌل٠بد،:اٌزوِنٞ(6) َْ ُْٕٗأَ ِِ اْث٠َُُٕٗمَبُك ًُ ٠َْمزُ ًِ ُع بَعبَءفِٟاٌوَّز َِ .1399ػ(4/18)ثَبُة

 (.1/160)ٙؼ١ف،ٙؼ١فٍٕٓاٌزوِنٞ:لبياألٌجبٟٔ

،(9/375)اٌْوػاٌىج١و:اٌّملٍٟ،(8/289)اٌّغٕٟ:ال٠ٛعلٌٗإًٔفٟوزتإٌَٓاٌّْٙٛهح،اثٓللاِخ(7)

 .(7/221)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ
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. أف ىذاف الحديثاف يدالف داللة كاضحة عمى أف الكلد ال يقاد بقتؿ أبيو: كجو الداللة
أف ىذاف الحديثاف عف سراقة ، ال يصح االستدالؿ بيما كذلؾ لضعؼ الحديث : يعترض عميو

األكؿ، كألف الحديث الثاني ال يكجد لو أصؿ في كتب السنف المشيكرة ، إضافة إلى أف الحديثاف 
اًف   (1).يجب طرحيما كالعمؿ بالنصكص الكاضحة الصحيحةميتىعىاًرضى

: من القيثس :  ثايثً 
 فكما أف األب ال ،قياس االبف عمى األب بجامع أف كؿ منيما ال تقبؿ شيادتو لآلخر بحؽ النسب 

   (2).يقتؿ باالبف ، فكذلؾ االبف ال يقتؿ باألب
ألف حرمة الكالد عمى فيك قياس مع الفارؽ  ال يصح قياس االبف عمى األب؛ أنو: يعترض عميو

 (3).الكلد آكد، كاالبف مضاؼ إلى أبيو فالبلـ التمميؾ، بخبلؼ الكالد مع الكلد
 

 :القول الراجح
: تبيف لمباحث ترجيح قكؿ جميكر الفقياء القائؿ بأف الكلد إذا قتؿ كالده فإنو يقتؿ بو لؤلسباب اآلتية

. قكة أدلة الجميكر كسبلمتيا كصحتيا  (1)
 .قكة الردكد كاالعتراضات عمى أدلة القكؿ الثاني  (2)

أباه   كأما االبف يقتؿ:"نقؿ كثير مف الفقياء اإلجماع في المسألة ، فمقد قاؿ العمماء في ذلؾ (3)
 كيقتؿ الكلد بالكالد؛ ألف الكالد أكمؿ :"، كقيؿ أيضان (4)"عمدا فبل خبلؼ أنو يقاد منو كيقتؿ بو

، (5)"فقتؿ بو، كما يقتؿ الكافر بالمسمـ، كالعبد بالحر، كالمرأة بالرجؿ، كذلؾ كمو إجماع.. منو
ٍيًو قتؿ ًبوً :"كقيؿ  فأما ":لكاساني رحمو اهللا قاؿ ، كلقد (6)"كىاتَّفىقيكا عمى أىف االٍبف ًإذا قتؿ أحد أىبىكى

الكلد فإنما يحب كالده ال لكالده بؿ لنفسو، كىك كصكؿ النفع إليو مف جيتو، فمـ تكف محبتو 
كألف محبة الكلد لكالده  ، كشفقتو مانعة مف القتؿ، فمـز المنع بشرع القصاص كما في األجانب

لمَّا كانت لمنافع تصؿ إليو مف جيتو ال لعينو فربما يقتؿ الكالد ليتعجؿ الكصكؿ إلى أمبلكو، 
 :"، كمما عضد ذلؾ الزحيمي بقكلو(7).."ال سيما إذا كاف ال يصؿ النفع إليو مف جيتو لعكارض

كاتفؽ الفقياء عمى أنو يقتؿ الكلد بقتؿ كالده، لعمـك القصاص كآياتو الدالة عمى كجكبو عمى 
ىك قكة المحبة : كعمة التفرقة بيف األب كاالبف في ىذا الحكـنص، ال ما استثني باؿإكؿ قاتؿ، 

التي بيف األب كاالبف، إال أف محبة األب غير مشكبة بشبية مادية بقصد انتظار النفع منو، 

                                                 

 .(7/221)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ،(9/375)اٌْوػاٌىج١و:اٌّملٍٟ،(8/289)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(1)

 .(8/289)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(2)

 .اٌّوعغاٌَبثك(3)

 (.2/1097)اٌىبفٟ:اثٓػجلاٌجو(4)

 (.11/321)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ(5)

 (.2/205)عٛا٘واٌؼمٛك:األ١ٍٟٛٛ(6)

 (.7/235)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(7)
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أما محبة الكلد  ، فتككف محبتو لو أصيمة ال لنفسو، فتقتضيو بالطبيعة الحرص عمى حياتو
ألبيو فيي مشكبة بشبية انتظار المنفعة؛ ألف مالو لو بعد كفاة أبيو، فبل يحرص عادة عمى 

 .(1)"حياتو، فتككف محبتو لنفسو، فقد يقتمو

 .الحفاظ عمى المجتمع ، ألف عقكؽ الكالديف فيو مفسدة عظيمة عمى الفرد كالمجتمع (4)

عقكؽ الكالديف مف أكبر الكبائر ، فكاف مناسبان أف تشدد العقكبة عمى مف قتؿ أباه ، ألف ذلؾ  (5)
يعتبر مف أعظـ أنكاع عقكؽ الكالديف كيؼ ال ، كلقد حذر اهلل تعالى مف أدني درجات العقكؽ 

قيٍؿ لىييما قىٍكالن كىًريمان :" كىك قكؿ أؼ في قكلو تعالى  .(2)"فىبل تىقيٍؿ لىييما أيؼٍّ كىال تىٍنيىٍرىيما كى
 

كيتضح لنا أف العقكبة تشدد عمى الكلد إذا قتؿ أحد كالديو ، كذلؾ بإقامة القصاص عميو مف قبؿ 

اإلماـ ، أيضان يعد ذلؾ مف أكبر الكبائر التي حذر منو رب العالميف كما ذكرنا ، فكاف يستحؽ 

.  التشديد األخركم مف اهلل سبحانو كتعالى كىك العذاب األليـ يـك القيامة

                                                 

 (.7/5669)اٌفمٗاإلٍالِٟٚأكٌزٗ:اٌيؽ١ٍٟ(1)

 (.23)آ٠خهلُ:ٍٛهحاإلٍواء(2)
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ابن االبن لجده ؟  قتل :الفرع ال ثاي

فإنو يقتص منو كذلؾ قياسان عمى قكؿ جميكر ابف االبف إذا قتؿ أحد أجداده اتفؽ الفقياء عمى أف 
 (1).الفقياء القائميف بقتؿ االبف إذا قتؿ أحد أبكيو ، فمف باب أكلى ابف االبف إذا قتؿ جده

 

كبذلؾ يظير لنا أف ىناؾ تشديد لمعقكبة البف االبف إذا قتؿ أحد أجداده ، كذلؾ بكجكب عقكبة 
القصاص بحقو ، فضبلن عف العذاب األليـ مف اهلل تعالى يكـ القيامة ، كذلؾ ألف الجد يعتبر سببان 
في كجكد ابف االبف كاألب ، فبل يككف االبف أك ابف االبف سبب في إفناء أصميما سكاء األب أك 

. الجد
 

 

                                                 

 (.1/38)ٍِٛٛػخاٌفمٗاإلٍالِٟاٌّٖو٠خ:ِغّٛػخِٓاٌّؤٌف١ٓ(1)
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  المطمب ال ثاي

أ ر قرابة المحثرم في تشديد العقوبة في القصثص 

 عمى العقوبة في القصثصقرابة المحثرم أ ر : الفرع األول
محاـر كغير محاـر ،      : تحدثنا فيما سبؽ أف قرابة النسب مف حيث المحرمية تنقسـ إلى قسميف

 كعمو أخيو مف ألخفيقاد ا فقد اتفؽ الفقياء عمى أنو تقاـ عقكبة القصاص بيف قرابة المحاـر ،
:  كاستدلكا عمى ذلؾ باآلتي ، (1) كابف خالو كغيرىـعمو ابف مف كالرجؿكعمتو كخالو كخالتو ، 

قياس قتؿ المحـر عمى قتؿ الفرع ألصمو ، فكما يثبت القصاص عمى الكلد في قتؿ أبيو ،  (1)
يقتؿ الكلد بالكالد ، ككذا سائر :" فيثبت القصاص عمى المحـر مف باب أكلى ، كلقد قاؿ النككم

 (2)."المحاـر بعضيـ ببعض
الشبية التي كردت في منع القصاص مف األصكؿ بقتؿ فركعيـ ، كىي كفكر شفقتيـ عمييـ ،  (2)

كيقاد الرجؿ مف " :قىاؿى الشَّاًفًعيُّص غير متحققة في المحاـر فكجب ثبكت القصاص عمييـ ، كلقد 
عمو كخالو؛ ألنيما ليسا في معنى الكالديف فإنما يقاؿ ليما كالداف بمعنى قرابتيما مف 

 (4)."كيقتؿ المحاـر بعضيـ ببعض:" كقاؿ البجيرمي،(3)"الكالديَّف

أما :" ، فقد قاؿ الكاساني (5)ف ثبكت القصاص عمى المحاـر ال يفضي إلى قطيعة الرحـأ (3)
جرياف القصاص فبل يفضي إلى قطع الرحـ؛ ألف القصاص جزاء الفعؿ، كجزاء الفعؿ يضاؼ 

إلى الفاعؿ فكاف األخ القاتؿ أك القاطع ىك قاطع الرحـ فكأنو قتؿ نفسو أك قطع طرفو 
  (6)."باختياره

 

كيترتب عمى ذلؾ أف قرابة المحاـر ال تؤثر في منع القصاص بينيـ ، فإف العقكبة تكقع بينيـ كما 
تقبؿ النفقة كالصدقة كالشيادة لبعضيـ البعض ، فكاف البد مف تطبيؽ القصاص بينيـ في 

الجنايات كىذا بمقاـ التشديد عمييـ دكف تخفيؼ بدية أك غيرىا ، فضبلن عف العذاب األليـ مف اهلل 
. سبحانو كتعالى الذم أمر بصمة األرحاـ كالبعد عف التنازع كالبغض كالحقد

 
                                                 

ّٟ،(2/183)اٌزٍم١ٓ:ػجلاٌٛ٘بة،(4/48)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(1) ِِ ،(4/126)اٌجغ١وِٟؽب١ّخ:اٌجَُغ١َْو

 (.4/200)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ

 (.9/152)هٚٙخاٌطبٌج١ٓ:إٌٛٚٞ(2)

 (.6/36) األَ:اٌْبفؼٟ(3)

(4)ّٟ ِِ  (.4/126)اٌجغ١وِٟؽب١ّخ:اٌجَُغ١َْو

 (.1/37) ٍِٛٛػخاٌفمٗاإلٍالِٟاٌّٖو٠خ:ِغّٛػخِٓاٌّؤٌف١ٓ(5)

(.4/48)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(6)
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  المطمب ال ثلث
أ ر القرابة الزوجية في تشديد العقوبة في القصثص 

تمهيد  
 

اىتـ الشارع الحكيـ بعقد الزكاج كميزه عف باقي العقكد ، مف خبلؿ فرض أركاف كشركط ينضبط 
بيا، خبلفان لسائر العقكد ؛ مثؿ الكالية كاإلشياد كاإلعبلف كغيرىا ، كرغـ قدسية ىذا العقد كمكانتو 
يمكننا أف نتسائؿ ىؿ العبلقة التي تنشأ بيف الزكجيف مف خبلؿ ىذا العقد ، يمكنيا أف تككف مانعة 
لحد مف حدكد اهلل تعالى كالقصاص فيسقط بينيما أـ تشدد العقكبة بحقيما بإقامة القصاص دكف 

اعتبار لعقد الزكاج كىؿ ذلؾ مقيد بظركؼ مثبلن إذا كاف ليما كلد أـ ال ، أك كاف القتؿ في الظركؼ 
العادية أك في حاؿ التمبس بالزنا؟ ىذا ما سنتناكلو إف شاء اهلل تعالى في ىذا المطمب كسنسرد كؿ 

 .حالة في مكطنيا مف ناحية التشديد كالتخفيؼ ، كاهلل المكفؽ إلى سكاء السبيؿ
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  قتل أحد الزوجين اآلخر في الظروف العثدية :الفرع األول

اتفؽ جميكر الفقياء عمى أنو يقتص مف كبل الزكجيف إذا قتؿ أحدىما : تحرير محل الازاع
بأنو ال قصاص عمى الزكج إذا قتؿ زكجتو ، كيقتص مف ، كلكف ظيرت ركاية أخرل تقكؿ (1)اآلخر

:   ، كذلؾ عمى النحك التاليالزكجة إذا قتمت زكجيا
: اختمف العممثء في ذلك عمى قولين

عمى أنو يقتص مف (2) ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية المالكية كالشافعية كالحنابمة:القول األول
. كبل الزكجيف إذا قتؿ أحدىما اآلخر

 بأنو ال قصاص عمى الزكج إذا قتؿ (3) ذىب ابف شياب الزىرم كالميث بف سعد:ال ثايالقول 
. زكجتو ، كيقتص مف الزكجة إذا قتمت زكجيا

:  أدلة المذهب األول
: والمعقول والقيثس عمى الاحو التثليالكريم استدلوا بثلقرآن 

:   من القرآن الكريم:أوالً 
اصي ًفي :" لاستدلكا بعمـك النصكص القرآنية حيث قاؿ اهلل تعاؿ ـي اٍلًقصى مىٍيكي نيكا كيًتبى عى يىا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى

ـٍ ًفييا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفًس كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيًف كىاأٍلىٍنؼى ًباأٍلىٍنًؼ كىاأٍليذيفى :" كقاؿ أيضان ( 4 )."اٍلقىٍتمىى مىٍيًي كىتىٍبنا عى كى
كحى ًقصاصه  ري  (5 ).."ًباأٍليذيًف كىالسٍّفَّ ًبالسٍّفٍّ كىاٍلجي

 فدلت اآليتيف عمي كجكب القصاص عمى كؿ قاتؿ ، كال فرؽ بيف قتيؿ كقتيؿ كنفس :وجه الداللة
كنفس ، فمف قتؿ نفسان فإنو يقتؿ بيا دكف تخصيص أك تقييد ، كىذا عمكـ يدخؿ بو الزكجيف كال 

، كبذلؾ تتجمي الحكمة مف تشريع الشارع لعقكبة القصاص كىي تحقيؽ (6)دليؿ عمى تخصيصيما
فقد قاؿ  (7) الحياة كمنع مف يجرأ عمى اإلقداـ عمى جريمة القتؿ سكاء كاف الزكجيف أك غيرىمالمعف

ـٍ تىتَّقيكفى  :"لاهلل تعاؿ يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىاب لىعىمَّكي اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  (8)"كى
: من المعقول:  ثايثً 

قالكا بأنو يثبت القصاص بيف الزكجيف كذلؾ لعدـ ثبكت شبية ممؾ لمزكج في عقد الزكاج لزكجتو 
 (9).يمنع مف القصاص بينيما

                                                 

،(18/362)اٌّغّٛع:،إٌٛٚٞ(2/183)اٌزٍم١ٓ:،ػجلاٌٛ٘بة(26/157)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ(1)

 (.9/376)اٌْوػاٌىج١و:اثٓللاِخ

.اٌّواعغاٌَبثمخ(2)

(.9/376)اٌْوػاٌىج١و:،اثٓللاِخ(8/287)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(3)

(.178)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(4)

(.45)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(5)

(.146)اٌؼمٛثخفٟاٌفمٗاإلٍالِٟ:،أثٟى٘وح(1/233)رف١َواثٓعيٞ:اثٓعيٞ:أظو(6)

(.3/122)عبِغاٌج١بْ:اٌطجوٞ:أظو(7)

(.179)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(8)

(.378)اٌؼمٛثخفٟاٌفمٗاإلٍالِٟ:أثٟى٘وح:أظو(9)
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: من القيثس:  ثل ثً 
  (1).ألنيما شخصاف متكافئاف، يحد كؿ كاحد منيما بقذؼ صاحبو، فيقتؿ بو، كاألجنبييف

:  أدلة المذهب ال ثاي
 عقد الزكاج أثبت شبية ممؾ لمزكج عمى زكجتو كاألمة إذ النكاح ضرب مف الرؽ ، واستدلوا بأن

  (2).كىذه شبية يدرأ بيا القصاص عف الزكج

          القرطبي رحمو اهلل بنفي التفريؽ بيف الزكج كالزكجة في ذلؾ ، واعترض عميهم اإلمثم 
أف النكاح ينعقد ليا عميو، كما ينعقد لو عمييا، بدليؿ أنو ال يتزكج أختيا كال أربعا سكاىا، :" فقاؿ

كتطالبو في حؽ الكطي بما يطالبيا، كلكف لو عمييا فضؿ القكامة التي جعؿ اهلل لو عمييا بما أنفؽ 
 (3)".مف مالو، أم بما كجب عميو مف صداؽ كنفقة، فمك أكرث شبية ألكرثيا في الجانبيف

نما ممؾ منفعة االستمتاع، فأشبو المستأجرة؛ كليذا وقولهم أاه  ممكيا غير صحيح، فإنيا حرة، كا 
تجب ديتيا عميو، كيرثيا كرثتيا، كال يرث منيا إال قدر ميراثو، كلك قتميا غيره، كاف ديتيا أك 

 (4).القصاص لكرثتيا، بخبلؼ األمة
: القول الراجح 

يتضح لمباحث رجحاف قكؿ جميكر الفقياء القائميف بأنو يقتص مف كبل الزكجيف إذا قتؿ أحدىما 
: اآلخر كذلؾ لؤلسباب التالية

. قكة أدلتيـ كسبلمتيا  (1)
 .سمـ مف االعتراض كالرد عميوم المذىب الثاني ، حيث أنو لـ  ضعؼ دليؿ (2)

مناسبة قكؿ الجميكر لركح التشريع الذم جاء لحفظ النفس كاعتبرىا احدم الضركريات   (3)
 .كحـر قتميا بدكف حؽ

 .سدان لذريعة القتؿ بيف الزكجيف كذلؾ لكجكد شبية االختبلط بينيما  (4)

عدـ ثبكت نسبة قكؿ ال قصاص عمى الزكج إذا قتؿ زكجتو ، كيقتص مف الزكجة إذا   (5)
:          الزىرم كالميث ، كقد شكؾ في ثبكتو اإلماـ أبك زىرة رحمو اهلل كقاؿ عنولقتمت زكجيا إؿ

 (5)".قكؿ شاذ كلـ يثبت عف طريؽ صحيح ، كنسبتو إلييما غير صحيح" 
 

يتضح لمباحث أف العقكبة تشدد عمى كبل الزكجيف إذا قتؿ أحدىما اآلخر ، كذلؾ بإقامة القصاص 
عمييما كالعذاب الشديد مف اهلل سبحانو كتعالى الذم أمر بحفظ النفس كتحريـ قتميا بدكف كجو حؽ 

. ، كلما ستخمؼ ىذه الجريمة مف تفكؾ األسر كضياع األبناء
                                                 

(.8/287)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(1)

(.9/376)اٌْوػاٌىج١و:،اثٓللاِخ(8/287)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(2)

(.2/249)اٌغبِغألؽىبَاٌموآْ:اٌموٛجٟ(3)

(.9/376)اٌْوػاٌىج١و:،اثٓللاِخ(8/287)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(4)

(.378)اٌؼمٛثخفٟاٌفمٗاإلٍالِٟ:أثٟى٘وح(5)
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     املبحث انثانث 
       أثر انقرابة يف تشديد انعقىبة يف احلدود  

 


 :٠ْٚزًّػٍٝصالصخِطبٌت








.ىىأثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىفيىحدىالزناى:ىالمطلبىاألول
ى
ى
ى
ى

.ىأثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىفيىحدىالػذفى:ىالمطلبىالثاني
ى
ى
ى

.أثرىالػرابظىفيىتذدودىالطػوبظىفيىحدىالدرقظى:ىالمطلبىالثالث
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  األولالمطمب 

أ ر القرابة في تشديد العقوبة في حد الزاث  

حكم من زاث بذات محرم؟  :الفرع األول

: تحرير محل الازاع 
بيكا :" اعتبر اإلسبلـ الزنا كبيرة مف كبائر الذنكب فقد قاؿ تعالى سىاءى الزنىكىال تىٍقرى  ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى

كا مىا :" كزاد األمر مقتان لما كاف بذات محـر كنكاح زكجة األب فقد قاؿ تعالى(1)"سىًبيبلن   كىال تىٍنًكحي
سىاءى سىًبيبلن  ٍقتان كى مى مىؼى ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى ا قىٍد سى ـٍ ًمفى النٍّسىاًء ًإالَّ مى  (2)"نىكىحى آبىاؤيكي

صفة الحد كمف ذلؾ النص اتفؽ عمى أف مف زنا بذات محـر فعميو الحد ، كلكف الفقياء اختمفكا في 
: ىؿ ىك القتؿ بكؿ حاؿ أك حده حد الزاني ؟ عمى قكليف

 أف مف زنى بذات محـر فإف حده حد الزاني ، أم إذا كاف محصنان فحده الرجـ حتى :القول األول
ف كاف بكران فحده الجمد كتغريب عاـ  كىذا قكؿ مالؾ كالشافعي كركاية عف اإلماـ  .المكت ، كا 

 (3).أحمد
.  أف مف زنى بذات محـر فحده القتؿ عمى كؿ حاؿ سكاء كاف محصنان أك بكران :القول ال ثاي

 ، كبو قاؿ جابر بف زيد ، كرجحو ابف القيـ رحمو اهللكىذا القكؿ ركاية أخرم عف اإلماـ أحمد 
سحاؽ كأبك أيكب كابف أبي خيثمة   (4).كا 

: سبب الخالف
يرجع إلى التعارض في عمـك كخصكص األدلة ، فاستدؿ أصحاب المذىب األكؿ بعمـك األدلة 

التي تكجب عمى الزاني الغير محصف الجمد ، كالزاني المحصف الرجـ ، دكف تفريؽ بيف زاف كزانية 
سكاء كاف أجنبيان أك مف ذكم األرحاـ ، أما بالنسبة لمفريؽ الثاني فقد استدؿ بنصكص مف السنة 

. النبكية كاآلثار تدؿ عمى أف مف زنى بذات محـر حده القتؿ دكف تفريؽ بيف بكر كمحصف
 
 
 

                                                 

 (.32)آ٠خهلُ:اإلٍواءٍٛهح(1)

 (.22)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(2)

ِطبٌتأٌٟٚ:اٌوؽ١جبٔٝ،(13/217)اٌؾبٚٞاٌىج١و:،اٌّبٚهكٞ(2/254)رجٖوحاٌؾىبَ:اثٓفوؽْٛ(3)

 (.6/181)إٌٟٙ

،(10/187)اٌْوػاٌىج١و:،اثٓللاِخ(4/88)اٌىبفٟ:،اثٓللاِخ(9/56)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(4)

 (.2/369)ِٕبهاٌَج١ً:اث٠ٛٙٓبْ
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:  أدلة القول األول
كالتي لـ تفرؽ بيف مف زنى بذات محـر أك زنى بغير ة في عقكبة الزاني، بعمـك األدلة الكارداستدلوا 
:  ، وذلك بثلقرآن الكريم والساة الابويةذات محـر

: من القرآن الكريم: أوالً 
ٍمدىةو :"قكلو تعالى-  ا ًمائىةى جى  (1)..."  الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو ًمٍنييمى

اآلية ىنا عامة لـ تفرؽ بيف زاف كزانية ، فتبقي اآلية عمى عمكميا في عدـ تخصيص : كجو الداللة
. ذكم األرحاـ مف غيرىـ ، فيحد الزاني بذات محـر حد مف زنى بأجنبية 

 

: من الساة الابوية:  ثايثً 
، قىاؿى -  ًف اٍبًف ًشيىابو ، يىقيكؿي : عى بَّاسو ٍبدى اهلًل ٍبفى عى ٍتبىةى، أىنَّوي سىًمعى عى ٍبًد اهلًل ٍبًف عي ًني عيبىٍيدي اهلًل ٍبفي عى : أىٍخبىرى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى ًمٍنبىًر رىسيكًؿ اهلًل صى اًلسه عى طَّاًب كىىيكى جى ًإفَّ اهللى قىٍد بىعىثى : " قىاؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى
، قىرىٍأنىاىىا  مىٍيًو آيىةي الرٍَّجـً ، فىكىافى ًممَّا أيٍنًزؿى عى مىٍيًو اٍلًكتىابى ؽٍّ، كىأىٍنزىؿى عى مَّـى ًباٍلحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّدنا صى ميحى
ٍمنىا بىٍعدىهي، فىأىٍخشىى ًإٍف طىاؿى ًبالنَّاًس  ، كىرىجى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى رىسيكؿي اهلًل صى قىٍمنىاىىا، فىرىجى ٍينىاىىا كىعى كىكىعى

ـى ًفي : زىمىافه أىٍف يىقيكؿى قىاًئؿه  فَّ الرٍَّج لىيىا اهللي، كىاً  ةو أىٍنزى ـى ًفي ًكتىاًب اهلًل فىيىًضمُّصكا ًبتىٍرًؾ فىًريضى ا نىًجدي الرٍَّج مى
، أىًك  بىؿي اًؿ كىالنٍّسىاًء، ًإذىا قىامىًت اٍلبىيٍّنىةي، أىٍك كىافى اٍلحى فى ًمفى الرٍّجى نىى ًإذىا أىٍحصى مىى مىٍف زى ؽٌّ عى ًكتىاًب اهلًل حى

 (2)"ااًلٍعًترىاؼي 
بيف ىذا الحديث بعمكمو أف مف زنى كىك محصف فحده الرجـ ، كلـ يفرؽ بيف زاف : كجو الداللة

.  كزانية ، فيحد الزاني بذات محـر ، حد مف زنى بأجنبية عمى سكاء
 

:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بثلساة الابوية واآل ثر

: من الساة الابوية : أوالً 
ًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو قىاؿى ( 1) اًلي : عى ك - مىرَّ ًبي خى اًرثى ٍبفى عىٍمرو ًديًثًو اٍلحى ٍيـه ًفي حى قىٍد - سىمَّاهي ىيشى كى

مَّـى ًلكىاءن، فىقيٍمتي لىوي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىدى لىوي النًَّبيُّص صى مَّى اهللي " :أىٍيفى تيًريدي؟ فىقىاؿى : عى بىعىثىًني رىسيكؿي المًَّو صى
ًني أىٍف أىٍضًربى عينيقىوي  كَّجى اٍمرىأىةى أىًبيًو ًمٍف بىٍعًدًه، فىأىمىرى ؿو تىزى مَّـى ًإلىى رىجي سى مىٍيًو كى  (3)"عى

، قىاؿى ( 2) بَّاسو ًف اٍبًف عى مَّـى : عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـو فىاٍقتيميكهي ":قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مىى ذىاًت مىٍحرى قىعى عى  (4)"مىٍف كى

                                                 

 (.2)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌٛه(1)

َْٕؾ١ؼٍَُِ،وزبةاٌؾلٚك،:ٍَُِ(2) اٌضَّز١ِّرِتفِٟاٌيِّر ُِ  .1691ػ(3/1317)ٜثَبُةَهْع

ثَْؼِلٍِٖٕٓاثِٓبعٗ،وزبةاٌؾلٚك،:اثِٓبعٗ(3) ْٓ ِِ ِٗ َوأَحَأَث١ِ ِْ َطا َّٚز رََي ْٓ َِ :لبياألٌجبٟٔ.2607ػ(2/869)ثَبُة

 (6/107)ٕؾ١ؼ،ٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓاثِٓبعٗ

طٍمإٌَٓاٌىجوٞ،وزبةاٌؾلٚك،:اٌج١ٙمٟ(4) ْٚ َػٍََٝماِدَى ْٚ
ٌَُٗأَ ٍَم ْؾَو َِ لََغَػٍََٝماِد َٚ  ْٓ َِ (8/413...)ثَبُة

َعبُٖ٘نااٌؾل٠ش:لبياٌؾبوُ.17056ػ ٠َُقوِّر ُْ ٌَ َٚ َٕبِك ٍْ ِؾ١ُؼاإِل  .(3/356)،اٌَّزلهنَٕ
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مَّـى (3) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍف أىًبيًو أىفَّ النًَّبيَّ صى ؿو "  عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف قيرَّةى عى دَّ ميعىاًكيىةى ًإلىى رىجي بىعىثى أىبىاهي جى
الىوي  مَّسى مى رىبى عينيقىوي كىخى  (1)"أىٍعرىسى ًباٍمرىأىًة أىًبيًو، فىضى

دلت األحاديث داللة كاضحة كصريحة عمى أف مف زني بذات محـر : كجو الداللة مف األحاديث
حده القتؿ دكف تفريؽ بيف بكر كمحصف ، كلـ يكتفي بذلؾ بؿ إف الحديث الثالث شدد العقكبة بأخذ 

ف دؿ ذلؾ فإنما يدؿ عمى قبح جريمة مف زني بالمحاـر فقد سئؿ  شي  اإلسبلـ ابف خمس الماؿ ، كا 
" كأما مف زنا بإختو مع عممو بتحريـ ذلؾ كجب قتمو " :قاؿتيمية عمف زنا بأختو ماذا يجب عميو؟ ؼ

 (2).سابؽ الذكرالبراء بف عازب رضي اهلل عنو حديث في ذلؾ تو كحج
 

: من اآل ثر :  ثايثً 
، قىاؿى ( 1) بَّاسو ًف اٍبًف عى ٍفعيكؿى ًبًو ًفي " :عى ٍف أىتىى بىًييمىةن فىاٍقتيميكهي كىاٍقتيميكا اٍلبىًييمىةى مىعىوي، كىاٍقتيميكا اٍلفىاًعؿى كىاٍلمى مى

ـو  ٍف أىتىى ذىاتى مىٍحرى  (3)"المُّصكًطيًَّة، كىاٍقتيميكا كيؿَّ مى
، قىاؿى ( 2) ٍف بىٍكرو نىى ًباٍبنىًتًو، فىقىاؿى : عى ؿه زى اًج ٍبًف ييكسيؼى رىجي جَّ ا أىٍدًرم ًبأىمٍّ عيقيكبىةو : ريًفعى ًإلىى اٍلحى مى

ٍبًد المًَّو، كىأىبيك بيٍردىةى ٍبفي أىًبي ميكسىى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميطىرًٍّؼ ٍبًف عى ّـَ أىٍف يىٍصًمبىوي، فىقىاؿى عى اًقبيوي؟ كىىى اٍستيٍر " :أيعى
ـى كىاٍقتيٍموي  ٍسبلى ، كىاٍستيًر اإٍلً ًربىٍت عينيقيوي :  ، فىقىاؿى "ىىًذًه اأٍليمَّةى، أىيُّصيىا اأٍلىًميري ا فىأىمىرى ًبًو فىضي دىٍقتيمى  (4).صى

ـو ( 3) نىى ًبذىاًت مىٍحرى اؿو : عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًٍّب أىنَّوي قىاؿى ًفي مىٍف زى مىى كيؿٍّ حى ـي عى . ييٍرجى
اًلمنا  تىوي عى ًريمى ًطئى حى ٍيًو، كيؿُّص مىٍف كى اؽي ٍبفي رىاٍىكى ٍسحى ، كىاً  ٍنبىؿو ٍيدو أىبيك الشٍَّعثىاًء، كىأىٍحمىدي ٍبفي حى اًبري ٍبفي زى قىاؿى جى كى
، فىًإنَّوي ييٍقتىؿي كىالى بيدَّ  ، أىٍك ًبغىٍيًر ذىًلؾى ، أىٍك ًبًمٍمًؾ يىًميفو ًطئىيىا ًباٍسـً ًنكىاحو ا ًبقىرىابىًتيىا ًمٍنوي، فىسىكىاءه كى اًلمن رُّصـً عى ًبالتَّحى

؟-  فو ٍيرى ميٍحصى ننا كىافى أىٍك غى ميٍحصى
(5) 

دلت تمؾ اآلثار داللة كاضحة كصريحة عمى أف مف زنى بذات محـر سكاء كاف : كجو الداللة
. محصنان أك غير محصف فإف حده القتؿ

 

 
 
 
 
 

                                                 

لَبيَإٌَٓاٌىجوٞ،وزبةلَُاٌفٟءٚاٌغ١ّٕخ،:اٌج١ٙمٟ(1) ْٓ َِ َٚ ِء، ْٟ ٌْفَ ا َٚ ِخ َّ ٌَْغ١ِٕ ٌِفِٟا ُّ ٌُْق ُعِٛةا ُٚ اَل:ثَبُة

ْؼَٕبَ٘ب َِ بفِٟ َِ َٚ ٌِْغْي٠َخُ ا ٌُ َّّز  (.8/22)ٕؾ١ؼ،إهٚاءاٌغ١ًٍ:لبياألٌجبٟٔ.12722ػ(6/482)رَُق

 (.3/202)اٌىجوٞاٌفزبٜٚ:اثٓر١ّ١خ:أظو(2)

 (.1/551)رٙن٠تا٢صبه:اٌطجوٞ(3)

 (.1/565)ِوعغاٌَبثكاي(4)

 (.12/201)اٌّؾٍٟثب٢صبه:اثٓؽيَ(5)
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 :القول الراجح
بعد ىذا العرض البسيط ألقكاؿ الفقياء كأدلتيـ تبيف لمباحث ترجيح قكؿ الفريؽ الثاني القائؿ بأف مف 

:       زني بذات محـر فحده القتؿ عمى كؿ حاؿ سكاء كاف محصنان أك بكران كذلؾ لؤلسباب اآلتية
 .قكة أدلتيـ ككجاىتيا (1)

فيك بأجنبية ال زكج ليا : يعتبر زنا المحاـر مف أعظـ مراتب الزنا ، فقد ذكر أف لمزنا مراتب (2)
، كزنا الثيب أقبح مف البكر بدليؿ اختبلؼ  عظيـ، كأعظـ منو بأجنبية ليا زكج، كأعظـ منو بمحـر

لكماؿ عقمو أقبح مف زنا الشاب، كالحر كالعالـ لكماليما أقبح - أم الكبير - حدييما، كزنا الشي 
 (1).كالجاىؿ- أم العبد - مف القف 

ذكر الجكزجاني أنو رفع إلى :  رحمو اهلل تعالى قاؿ الشي  ابف القيـرجحو كثير مف الفقياء ؼ (3)
 الحجاج رجؿ اغتصب أختو عمى نفسيا، فقاؿ احبسكه كسمكا مف ىاىنا مف أصحاب رسكؿ اهلل

سمعت رسكؿ اهلل صمى : صمى اهلل عميو كسمـ، فسألكا عبد اهلل بف أبي مطرؼ رضي اهلل عنو فقاؿ
 .(2)"اهلل عميو كسمـ يقكؿ مف تخطى حـر المؤمنيف فخطكا كسطو بالسيؼ

ىذا القكؿ ىك الصحيح كىك مقتضى حكـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كقضاؤه أحؽ كقاؿ 
 (3).كأكلى

كلما في انتشار زنا المحاـر مف فساد في المجتمع كتقطيع ألكاصر المحبة كالصمة كتفتيت  (4)
 .لؤلسرة فيك مناسب لمتشديد

 

كبذلؾ يتبيف أف لمقرابة أثر في تشديد العقكبة في حؽ مف زني بذات محـر سكاء كاف محصنان أك 
. غير محصف

 
 

 

 

 

 

                                                 

 (.3/278)اٌيٚاعوػٓالزوافاٌىجبئو:ا١ٌٙزّٟ(1)

 (.7/331)ّؼتاإل٠ّبْ:اٌج١ٙمٟ(2)

 (.5/14)ىاكاٌّؼبك:اثٓاٌم١ُ(3)
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  ال ثايالمطمب 

أ ر القرابة في تشديد العقوبة في حد القذف  

 ؟قذف الولد لوالده :الفرع األول

أمر اهلل سبحانو كتعالى بالبر كاإلحساف إلى الكالديف كعدـ التعدم عمييما كلك بمفظ أؼ فقد قاؿ اهلل 
ًباٍلكاًلدىٍيًف ًإٍحسانان ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى :" تعالى في كتابو العزيز بُّصؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى قىضى رى كى

قيٍؿ لىييما قىٍكالن كىًريمان  ديىيما أىٍك ًكبلىيما فىبل تىقيٍؿ لىييما أيؼٍّ كىال تىٍنيىٍرىيما كى ناحى الذُّصؿٍّ ًمفى ،أىحى  كىاٍخًفٍض لىييما جى
ًغيران  بَّياًني صى ٍمييما كىما رى قيٍؿ رىبٍّ اٍرحى ًة كى (1)".الرٍَّحمى



مف البر :" فعىدَّ ذلؾ مف الكبائر التي يستحؽ عمييا أشد العقكبات في الدنيا كاآلخرة فقاؿ القرطبي
 (2)".بيما كاإلحساف إلييما أال يتعرض لسبيما كال يعقيما، فإف ذلؾ مف الكبائر ببل خبلؼ

 

: ولذلك إذا قثم الولد بقذف والده ، تشدد عميه العقوبة بإقثمة حد القذف عميه ، وذلك لآلتي
 

  :القيثس عمى القصثص: أوالً 
:         ، كلقد قاؿ الزحيمي (3)فقد ذىب جميكر الفقياء عمى أف الكلد إذا قتؿ كالده ، فإنو يقتؿ بو

أف الكالد إذا قذؼ كلده، أك قذؼ الجد كلد كلده، لـ يجب عميو الحد؛ ألف الحد عقكبة تجب لحؽ " 
 . (4)"اآلدمي، فمـ تجب لمكلد عمى الكالد كالقصاص

 

  :القيثس عمى عقوبة التعزير:  ثايثً 
فإذا قاـ الفرع باالعتداء عمى أصكلو كاستحؽ عمى إثرىا عقكبة غير مقدرة مف الشارع ، فإف اإلماـ 

كتشدد عميو ألنيا تعد كبيرة مع الكالديف بمقارنتيا مع غيرىـ ، فقد  أصمو العتدائو عمى الفرع يعزر
لك تشاتما كتكاثب كالد مع كلده، سقط تعزير الكالد في حؽ كلده كلـ يسقط تعزير :" قاؿ الماكردم

 .(5)"الكلد في حؽ كالده؛ ألف الكالد ال يحد لكلده كيحد الكلد لكالده
 
 

                                                 

 (.24،23)آ٠خهلُ:ٍٛهحاإلٍواء(1)

 (.10/238)اٌموٛجٟرف١َو:اٌموٛجٟ(2)

             ،(11/321)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ،(2/1097)اٌىبفٟ:اثٓػجلاٌجو،(8/338)اٌجؾواٌوائك:اثٓٔغ١ُ(3)

 (.9/376)اٌْوػاٌىج١و:اٌّملٍٟ،(8/289)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ

 (.7/5408)اٌفمٗاالٍالِٟٚأكٌزٗ:اٌيؽ١ٍٟ(4)

 (.13/427)اٌؾبٚٞاٌىج١و:اٌّبٚهكٞ(5)
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إذا تشاتـ :"  تشدد العقكبة عمى الكلد إذا قذؼ كالده مف باب أكلى فقد قاؿ البيكتيوباثءًا عمى ذلك
 أم الكالد  ،كيعزر الكلد لحقو،  كما ال يحد لقذفو كال يقاد بو  ،كالد ككلده لـ يعزر الكالد لحؽ كلده

 .(1 ).."كما يحد لقذفو كيقاد بو
ف قذؼ أباه أك أمو أك أخاه أك عمو فعميو الحد؛ ألف المقذكؼ محصف، كلك :" كقاؿ السرخسي كا 

 .(2).."قتمو القاذؼ قتؿ بو فيحد بإلحاؽ الشيف بقذفو
ذا قذؼ الرجؿ أباه أك جده أك أحد أجداده، فعميو الحد:"كقاؿ ابف المنذر  (3)" كا 

 

ة القذؼ إذا تـ االعتداء فييا عمى عقكب ليا أثر في تشديد الفركع قرابة أفلنا مما سبؽ  يتبيفك
نما األصكؿ ، يعدىا الشارع الحكيـ مف الكبائر التي يستحؽ عمييا أشد عقكبة ألننا مأمكركف  كا 

 .بالبر كاإلحساف إلييما كعدـ االعتداء عمييما
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.6/122)وْبفاٌمٕبع:اٌجٙٛرٟ(1)

 (.9/123)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ(2)

 (.1/345)اإللٕبع:اثٓإٌّنه(3)
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  قذف المحثرم بعضهم لبعض؟:الفرع ال ثاي

: يقاـ حد القذؼ بيف المحاـر إذا قذؼ أحدىـ اآلخر كذلؾ لؤلسباب التالية 
فبل أثر لقرابة المحاـر عمى عقكبة القصاص ، فقد اتفؽ الفقياء عمى : القيثس عمى القصثص( 1)

،  (1) كابف خالو كغيرىـعمو ابف مف كالرجؿ كعمو كعمتو كخالو كخالتو ، أخيو مف ألخأنو يقاد ا
. فإذا ثبت ذلؾ ، فإنو مف باب أكلى إقامة حد القذؼ عمييـ

 عمى الكلد إذا قذؼ أصكلو أك أحد محارمو   فكما أف حد القذؼ يقاـ:القيثس عمى قرابة الفروع( 2)
 (2).فمف باب أكلى أف يقاـ حد القذؼ عمى باقي المحاـر

 
 

نظران لبعد شبية كبذلؾ يظير لنا أف قرابة المحاـر تشدد العقكبة عمييـ كذلؾ بإقامة حد القذؼ ، 
. كعدـ تحقؽ الشفقة بينيـ التداخؿ بينيما ، 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ّٟ،(2/183)اٌزٍم١ٓ:ػجلاٌٛ٘بة،(4/48)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(1) ِِ ،(4/126)اٌجغ١وِٟؽب١ّخ:اٌجَُغ١َْو

 (.4/200)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ

(.9/123)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ(2)
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  ال ثلثالمطمب  

أ ر القرابة في تشديد العقوبة في حد السرقة  

  عمى العقوبة في السرقةقرابة األرحثم أ ر :الفرع األول
:  تحرير محل الازاع

، كاختمفكا فيمف سرؽ مف ذم (1)اتفؽ الفقياء أف مف سرؽ مف ذم رحمو غير المحرمة فإنو يقطع
: رحمو المحـر منو عمى النحك التالي
: اختمف الفقهثء في ذلك عمى قولين

أف مف سرؽ مف ذم رحـ : (2) قكؿ جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة:القول األول
. محـر منو كاإلخكة كاألخكات كاألعماـ كالعمات كغيرىـ يجب القطع بينيـ

أف مف سرؽ مف ذم رحـ محـر منو كاألخ كاألخت كالعـ كالخاؿ : (3)قكؿ الحنفية :القول ال ثاي
.كالخالة كالعمة كغيرىـ فإنو ال يقطع

: سبب الخالف
يرجع إلى التعارض في عمـك كخصكص األدلة ، فاستدؿ الفريؽ األكؿ بعمـك األدلة التي تجب 
القطع عمى كؿ سارؽ سكاء كاف مف أجنبيان أك مف ذكم األرحاـ ، أـ بالنسبة لمفريؽ الثاني فقد 
استدلكا بالنصكص التي تمنع القطع عمى ذكم الرحـ المحـر لكجكد بعض الشبيات كانتقاص 

. الحرزية كثبكت الحؽ لبعضيـ في ماؿ البعض قياسان عمى قرابة األصكؿ
:  أدلة القول األول

: استدلوا بثلقرآن الكريم والساة الابوية والمعقول عمى الاحو التثلي
: من القرآن الكريم: أوالً 
زاءن ًبما كىسىبا :" قاؿ تعالى (1)  (4).."كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييما جى

مىى  دلت اآلية داللة كاضحة كصريحة عمى كجكب :وجه الداللة كؿ سارؽ كسارقة فيي اٍلقىٍطع عى
ـٍ يىخيصَّ المَّوي تىعىالىى ًفي ذىًلؾى عامة ك  (5).أحد، سكاء كانكا مف ذكم الرحـ المحـر أك غيرىـلى

 

                                                 

،(12/473)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ،(1/235)اٌمٛا١ٔٓاٌفم١ٙخ:عيٞاثٓ،(7/75)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(1)

 (9/135)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ

 (.9/135)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(12/473)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ،(1/235)اٌمٛا١ٔٓاٌفم١ٙخ:عيٞاثٓ(2)

،(7/75)ثلائغاٌٖٕبئغ:،اٌىبٍبٟٔ(9/151)اٌّجَٛٛ:،اٌَوفَٟ(5/380)فزؼاٌمل٠و:اثّٓ٘بَ(3)

 (.3/220)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ

 .(38)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(4)

 (.12/338)اٌّؾٍٝ:اثٓؽيَ:أظو(5)
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: من الساة الابوية:  ثايثً 
مَّـى قىاؿى (1) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍنيىا، عى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى بيًع " : عىٍف عى تيٍقطىعي يىدي السَّاًرًؽ ًفي ري

اًعدنا   (1)."ًدينىارو فىصى
 ىذا الحديث عاـ فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قطع بربع دينار سكاء كانت السرقة :وجه الداللة

. مف أجنبي أك مف ذكم الرحـ المحـر أك غيرىـ
: من المعقول:  ثل ثً 
قالكا بأنو ليس بيف ذكم الرحـ المحـر كالد كال جزئيةى أم ال كجكد لشبية مانعة مف القطع بينيـ  (1)

 (2).كتقبؿ زكاة كؿ منيما لآلخر ككذلؾ ثبكت حرمة النكاح بينيما، كشبية الفرع مع األصؿ 
  (3). قرابة ال تمنع قبكؿ الشيادة، فمـ تمنع القطع في السرقةقالكا بأنيا (2)
 

:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بثلقرآن الكريم والمعقول والقيثس ، عمى الاحو التثلي

: من القرآن الكريم: أوالً 
ـٍ :" قاؿ تعالى مى أىٍنفيًسكي رىجه كىال عى مىى اٍلمىًريًض حى رىجه كىال عى مىى اأٍلىٍعرىًج حى رىجه كىال عى مىى اأٍلىٍعمى حى لىٍيسى عى

ـٍ أىٍك بيييكًت  كاًتكي ـٍ أىٍك بيييكًت أىخى ـٍ أىٍك بيييكًت ًإٍخكاًنكي ـٍ أىٍك بيييكًت أيمَّياًتكي ـٍ أىٍك بيييكًت آباًئكي أىٍف تىٍأكيميكا ًمٍف بيييكًتكي
ـٍ لىٍيسى  ًديًقكي وي أىٍك صى فاًتحى مىٍكتيـٍ مى ـٍ أىٍك مىا مى ـٍ أىٍك بيييكًت خاالًتكي ـٍ أىٍك بيييكًت أىٍخكاًلكي ـٍ أىٍك بيييكًت عىمَّاًتكي أىٍعماًمكي

ـٍ تىًحيَّةن ًمٍف ًعٍنًد المًَّو  مى أىٍنفيًسكي مٍّميكا عى ٍمتيـٍ بيييكتان فىسى ًميعان أىٍك أىٍشتاتان فىًإذا دىخى ناحه أىٍف تىٍأكيميكا جى ـٍ جي مىٍيكي عى
ـٍ تىٍعًقميكفى  ـي اآٍلياًت لىعىمَّكي  (4)".ميبارىكىةن طىيٍّبىةن كىذًلؾى ييبىيٍّفي المَّوي لىكي

فاهلل تعالى في ىذه اآلية رفع الجناح كالحرج عمى الدخكؿ كاألكؿ مف بيكت اآلباء  :كجو الداللة
كاألميات كغيرىـ مف ذكم الرحـ المحـر كاألعماـ كالعمات كىذا يقتضي اإلباحة فبمجرد عطؼ 

بيكت ذكم الرحـ المحـر عمى بيكت اآلباء، فإف قرابة ذكم الرحـ المحـر تأخذ حكـ قرابة الكالدة في 
عدـ القطع لكجكد شبية انتقاص معنى الحرزية في حقيـ ، كىذا دليؿ عمى ثبكت الحؽ لبعضيـ 

كىذه الشيبية تمنع القطع ، كىذا ال يدخؿ فيو قكؿ اهلل تعالى               في ماؿ البعض مف كجو ،
  (5).ألف الصداقة ال تبقى مع السرقة فبلنعداـ السبب عند السرقة تنتفي الشبية ىناؾ" أك صديقكـ " 
 
 

                                                 

:لبياألٌجبٟٔ.4384ػ(4/136)ٍٕٓأثٟكاٚٚك،وزبةاٌؾلٚك،ثبةِب٠مطغثٗاٌَبهق:أثٟكاٚٚك(1)

 (.1/2)ٕؾ١ؼ،ٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓأثٟكاٚٚك

 (.9/151)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ:أظو(2)

 (12/473)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ(3)

 .(61)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌٛه(4)

 (.9/152)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ:أظو(5)
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 :من المعقول:  ثايثً 
قالكا بأف ذكم الرحـ المحـر عادةن يدخؿ كؿ كاحد منيـ في منزؿ صاحبو مف غير استئذاف كال  (1)

  (1).حشمة فيختؿ بذلؾ معنى الحرز فيصير ذلؾ شبية تمنع القطع
كذلؾ حراـ، كالمفضي إلى الحراـ  بسبب السرقة فعؿ يفضي إلى قطع الرحـبينيـ كألف القطع ( 2)

 (2).حراـ
 :من القيثس:  ثل ثً 

قياس قرابة ذكم الرحـ المحـر عمى قرابة الكالدة، حيث أنيا قرابة تمنع النكاح ، كتبيح النظر ، 
  .كتكجب النفقة ، فبل قطع

 قياس مع الفارؽ حيث أف قرابة ذكم الرحـ المحـر تفارؽ قرابة الكالدة بأنيا ال تمنع قبكؿ :الرد
 (3).الشيادة ، فبل تمنع القطع

 :القول الراجح
أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ، أف قكؿ جميكر الفقياء القائميف بقطع ذكم بعد النظر في يتضح لمباحث 

: كذلؾ لؤلسباب التالية، الرحـ المحـر ىك الراجح كاهلل تعالى أعمـ 
. قكة أدلتيـ كسبلمتيا كصحتيا (1)
يصاؿ الحقكؽ ألصحابيا فإف اهلل تعالى  (2) يتناسب مع حكمة المشرع في تشريع حدكد اهلل كا 

ـٍ :"يقكؿ كتابو العزيز مى أىٍنفيًسكي لىٍك عى نيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىداءى ًلمًَّو كى  يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى
ًبيفى   .، كمف القياـ بالقسط إقامة الحدكد عمى ذكم األرحاـ(4).."أىًك اٍلكاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقرى

كلعمـك اآليات كاألحاديث الكاردة بحؽ كؿ سارؽ كال مخصص لذكم األرحاـ فتدخؿ تحت  (3)
 .العمـك 

 .انتفاء الشبية عنيـ بخبلؼ قرابة األصؿ مع الفرع (4)

سدان لمذريعة كمنعان لمفساد فمك تـ التياكف بيذا األمر سيتجرأ الكثيركف عمى السرقة كذلؾ  (5)
 .يترتب عميو مفاسد عظيمة

تعزيز الرابط األسرم كالمحافظة عميو فإذا ما عمـ الشخص بأنو ما سرؽ ذكم رحـ محـر  (6)
 .منو قطع ، فإنو ال يقدـ عمى ذلؾ

 

 
 

                                                 

 (.8/79)اٌّجَٛٛ:،اٌَوفَٟ(7/75)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(1)

 (.7/75)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(2)

 (.9/135)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(3)

 (.135)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(4)
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املبحث انرابع 

     أثر انقرابة يف تشديد انعقىبة انتعزيرية 
 


 :٠ْٚزًّػٍِٝطٍج١ٓ








.ىأثرىقرابظىالغروعىفيىتذدودىالطػوبظىالتطزوروظ:ىالمطلبىاألول
ى
ى
ى
ى

.أثرىقرابظىذويىاألرحامىفيىتذدودىالطػوبظىالتطزوروظ:ىىالمطلبىالثاني
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المطمب األول 

 أ ر قرابة الفروع في تشديد العقوبة التعزيرية 

 اعتداء الفرع عمى أصمه؟: الفرع األول

تحدثنا فيما سبؽ أف قرابة الفركع ال تمنع مف كقكع عقكبتي القصاص كالقذؼ إذا تـ االعتداء فييا 
عمى األصكؿ ، كيترتب عمى ذلؾ مف باب أكلى إذا قاـ الفرع باالعتداء عمى أصكلو  كاستحؽ عمى 
إثرىا عقكبة غير مقدرة مف الشارع ، فإف اإلماـ يقكـ بتعزير الفرع بما يراه مناسبان لردعو كزجره عف 

يف ، كلقد قاؿ الفقياء اآلدمي حؽ عمى لبلعتداء تجب التي العقكباتذلؾ ، كذلؾ قياسان عمى سائر 
: في ذلؾ

لك تشاتما، كتكاثب كالد مع كلده، سقط تعزير الكالد في حؽ كلده كلـ يسقط تعزير :" قاؿ الماكردم
. (1)"الكلد في حؽ كالده؛ ألف الكالد ال يحد لكلده كيحد الكلد لكالده

 ،  كما ال يحد لقذفو كال يقاد بو ،إذا تشاتـ كالد ككلده لـ يعزر الكالد لحؽ كلده:" كقاؿ البيكتي
الكلد إال بمطالبة الكالد  كال يجكز تعزير،  أم الكالد كما يحد لقذفو كيقاد بو  ،كيعزر الكلد لحقو

. (2 )"بتعزيره ألف لمكالد تعزيره بنفسو
كمف ىذه األقكاؿ نستنتج أف قرابة الفركع ال تمنع عقكبات التعزير التي يتـ االعتداء فييا عمى 
األصكؿ ، بؿ يعدىا الشارع الحكيـ مف الكبائر التي يستحؽ عمييا أشد عقكبة ، ألننا مأمكركف 

بُّصؾى أىالَّ : "بالبر كاإلحساف إلييما كعدـ االعتداء عمييما كلك بمفظ أؼ ، فقد قاؿ اهلل تعالى قىضى رى  كى
ديىيما أىٍك ًكبلىيما فىبل تىقيٍؿ لىييما أيؼٍّ كىال  ًباٍلكاًلدىٍيًف ًإٍحسانان ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى أىحى تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى

قيٍؿ لىييما قىٍكالن كىًريمان  بَّياًني ،تىٍنيىٍرىيما كى ٍمييما كىما رى قيٍؿ رىبٍّ اٍرحى ًة كى ناحى الذُّصؿٍّ ًمفى الرٍَّحمى  كىاٍخًفٍض لىييما جى
ًغيران   (3)".صى

 

 مف البر بيما كاإلحساف إلييما أال يتعرض لسبيما كال يعقيما، فإف ذلؾ مف الكبائر : "قاؿ القرطبي
 (4)".ببل خبلؼ

 

                                                 

 (.13/427)اٌؾبٚٞاٌىج١و:اٌّبٚهكٞ(1)

 (.6/122)وْبفاٌمٕبع:اٌجٙٛرٟ(2)

 (.24،23)آ٠خهلُ:ٍٛهحاإلٍواء(3)

(.10/238)اٌموٛجٟرف١َو:اٌموٛجٟ(4)
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ٍبًد المَّوً كعف  مَّـى : قىاؿى  بف مسعكد رضي اهلل عنو عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىمُّص العىمىًؿ أىحىبُّص : سىأىٍلتي النًَّبيَّ صى
ٍقًتيىا":ًإلىى المًَّو؟ قىاؿى  مىى كى ؟ قىاؿى :  قىاؿى "الصَّبلىةي عى ؟ قىاؿى :  قىاؿى "ًبرُّص الكىاًلدىٍيفً " :ثيّـَ أىمٌّ الًجيىادي ًفي ":ثيّـَ أىمٌّ

 (1)".سىًبيًؿ المَّوً 


نما ، التخفيؼ أك بالمنع التعزير عقكبات عمى ليا أثر ال الفركع قرابة أف سبؽ مما يتبيف  يعزر كا 
كتشدد عميو ألنيا تعد كبيرة مع الكالديف بمقارنتيا مع غيرىـ ، كال يسقط عنو  أصمو لحؽ الفرع

. التعزير إال بمطالبة أصمو بذلؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ِرََؼبٌَٕٝؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاألكة،:اٌجقبهٞ(1) ِيهللاَّز ْٛ ًٕةب":ثَبُةلَ َْ ُِٗؽ اٌَِل٠ْ َٛ ثِ َْ ب ََ ْٔ ١َْٕباإِل َّٕز َٚ [8:اٌؼٕىجٛد]"َٚ

 .5970ػ(8/2)
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المطلبىالثانيى
أثرىقرابظىذويىاألرحامىفيىتذدودىالطػوبظىالتطزوروظى

 

 اعتداء ذوي األرحثم عمى بعضهم البعض؟: الفرع األول

مف خبلؿ ما بينا سابقان أف قرابة الفركع ال أثر ليا في تخفيؼ أك منع العقكبة التعزيرية في االعتداء 
عمى األصكؿ ، فإننا نستنبط مف ذلؾ أف األمر ينطبؽ مف باب أكلى عمى قرابة المحاـر ، فإذا قاـ 
المحاـر باالعتداء عمى بعضيـ البعض ، كاستحقكا بذلؾ عقكبة غير مقدرة مف الشارع الحكيـ ، فإف 

يف ، كقياسان عمى قرابة الفركع في عدـ سقكط عقكبتي القصاص اآلدمياإلماـ يقـك بتعزيرىـ كسائر 
. كالقذؼ إذا تـ االعتداء فييما عمى األصكؿ

 أك بالمنع التعزير عقكبات عمى ليا أثر ال المحاـرنظران لبعد شبية التداخؿ بينيما ، فإف قرابة ك
نما،  التخفيؼ  حسب بما يراه اإلماـ مناسبان كغيرهمحرمو  لحؽتقاـ عمييـ العقكبة التعزيرية  كا 

 .ـلو المكجبة يمةالجر
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  انفصم انثانث 

 

أثر انقرابة يف ختفيف انعقىبة  
 
 

:٠ْٚزًّػٍٝأهثؼخِجبؽش






.ىأدبابىتخغوفىالطػوبظ:ىالمبحثىاألول
ى
ى
ى

.ىأثرىالػرابظىفيىتخغوفىالطػوبظىفيىالػصاص:ىالمبحثىالثاني
ى
ى
ى

.ىأثرىالػرابظىفيىتخغوفىالطػوبظىفيىالحدود:ىالمبحثىالثالث
ى
ى
ى

.أثرىالػرابظىفيىتخغوفىالطػوبظىالتطزوروظ:ىالمبحثىالرابع
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                       املبحث األول 
                أسباب ختفيف انعقىبة 

 


:٠ْٚزًّػٍٝصالصخِطبٌت








.ىمغؼومىالتخغوفىومذروروتهى:ىالمطلبىاألول
ى
ى

.أدبابىتخغوفىالطػوبظ:ىالمطلبىالثاني
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 المطمب األول 

مفهوم التخفيف ومشروعيته 

:  للةً التخفيفتعريف : أواًل 
فَّوي  ،ضد التثقيؿ: التخفيؼ صار أم :  كخؼ الشئ  ،أىانو:  كاٍستىخىؼَّ بو ،خبلؼ استثقمو:  كاٍستىخى
فيفان   (1).خى
 :التخفيف اصطالحثً تعريف :  ثايثً 

  (2)." تسييؿ التكميؼ، أك ًإزالة بعضو:"عرفو ابف الجكزم بأنو
رفع مشقة الحكـ الشرعي بنس ، أك تسييؿ، أك إزالة بعضو أك نحك :" كعرفتو المكسكعة الفقيية بأنو

 (3)".ذلؾ 
يتضح لمباحث أف لفظ التخفيؼ مصطمح لـ يرد لو تعريؼ في كتب مذاىب الفقياء األربعة ، لربما 
سبب ذلؾ كضكح كجبلء معناه ، كما بينا سابقان في المعنى المغكم فيك يدكر حكؿ معنى التيسير 

كالتسييؿ كرفع الثقؿ ، كىذا ما أيده كعضده المعنى االصطبلحي الكارد في المكسكعة الفقيية ، فقد 
.  يككف ىذا التخفيؼ بالنس  أك التسييؿ أك إزالة بعضو كنحك ذلؾ

 

: مشروعية التخفيف:  ثل ثً 
: األصؿ في مشركعية التخفيؼ الكتاب الكريـ كالسنة النبكية

: من الكتثب الكريم: أوالً 
ًعيفان :"قوله تعثلى (1) ٍنسافي ضى ًمؽى اإٍلً ـٍ كىخي ٍنكي فٍّؼى عى  (4)" ييًريدي المَّوي أىٍف ييخى

نىٍفًي تىٍكًميًؼ اآلية صريحة بتقرير مبدأ التخفيؼ في جميع أحكاـ الشرع كأكامره كنكاىيو ك :كجو الداللة
 (5). عمى اإلنسافمىا الى ييطىاؽي 

كًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو ًبًإٍحسىافو ذىًلؾى تىٍخًفيؼه ًمٍف إفىمىٍف عيًفيى لىوي ًمٍف أىًخيًو شىٍيءه ؼى  :"قوله تعثلى( 2) تٍّبىاعه ًباٍلمىٍعري
ًف اٍعتىدىل بىٍعدى ذىًلؾى فىمىوي عىذىابه أىًليـه  ـٍ كىرىٍحمىةه فىمى بٍّكي  .(6) "رى

تقرر اآلية صكرة مف صكر التخفيؼ في العقكبات كىي أخذ كلي المقتكؿ الدية بدالن  :كجو الداللة
 (7).مف إيقاع القصاص عمى القاتؿ ، كىذا تخفيؼ مف اهلل كرحمةن بعباده

 

                                                 

 (.1/94)ِقزبهاٌٖؾبػ:،اٌواىٞ(4/1353)اٌٖؾبػ:اٌغٛ٘وٞ(1)

 (.1/395)ىاكا١ٌَّوفٟػٍُاٌزف١َو:اثٓاٌغٛىٞ(2)

 (.14/211)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ(3)

 (.28)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(4)

 (.2/267)رف١َواثٓوض١و:،اثٓوض١و(7/116)ِفبر١ؼاٌغ١ت:،اٌواىٞ(2/37):اٌزف١َوا١ٌٍٜٛ:اٌٛاؽلٞ:أظو(5)

 (.178)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(6)

 (.2/244)رف١َواٌموٛجٟ:اٌموٛجٟ.(2/104)رف١َوإٌّبه:،هٙب(3/373):رف١َواٌطجوٞ:اٌطجوٞ:أظو(7)
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: من الساة الابوية :  ثايثً 
؟ :" عميو السبلـ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ميكسىىحيث قاؿ : في حديث المعراج ( 1) ا أيًمٍرتى ًبمى

، قىاؿى : قىاؿى  بلىةن كيؿَّ يىٍكـو ٍمًسيفى صى نٍّي كىالمًَّو : أيًمٍرتي ًبخى ، كىاً  بلىةن كيؿَّ يىٍكـو ٍمًسيفى صى ًإفَّ أيمَّتىؾى الى تىٍستىًطيعي خى
 ، بٍّؾى فىاٍسأىٍلوي التٍَّخًفيؼى أًليمًَّتؾى ًة، فىاٍرًجٍع ًإلىى رى الىٍجتي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىشىدَّ الميعىالىجى ، كىعى رٍَّبتي النَّاسى قىٍبمىؾى قىٍد جى
ٍعتي ًإلىى  عى عىنٍّي عىٍشرنا، فىرىجى ٍعتي فىكىضى ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى ًمٍثمىوي، فىرىجى عى عىنٍّي عىٍشرنا، فىرىجى ٍعتي فىكىضى فىرىجى
ٍعتي فىأيًمٍرتي ًبعىٍشًر  ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى ًمٍثمىوي، فىرىجى عى عىنٍّي عىٍشرنا، فىرىجى ٍعتي فىكىضى ميكسىى فىقىاؿى ًمٍثمىوي، فىرىجى
ٍعتي ًإلىى ميكسىى،  ، فىرىجى مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو ٍمًس صى ٍعتي فىأيًمٍرتي ًبخى ٍعتي فىقىاؿى ًمٍثمىوي، فىرىجى ، فىرىجى مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو صى

؟ قيٍمتي : فىقىاؿى  ـى أيًمٍرتى ، قىاؿى : ًب مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو ٍمًس صى مىكىاتو كيؿَّ : أيًمٍرتي ًبخى ٍمسى صى ًإفَّ أيمَّتىؾى الى تىٍستىًطيعي خى
بٍّؾى فىاٍسأىٍلوي  ًة، فىاٍرًجٍع ًإلىى رى الىٍجتي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىشىدَّ الميعىالىجى رٍَّبتي النَّاسى قىٍبمىؾى كىعى نٍّي قىٍد جى ، كىاً  يىٍكـو

، قىاؿى  ـي، قىاؿى : التٍَّخًفيؼى أًليمًَّتؾى مٍّ ى كىأيسى لىًكنٍّي أىٍرضى ، كى تَّى اٍستىٍحيىٍيتي بٍّي حى اكىٍزتي نىادىل : سىأىٍلتي رى فىمىمَّا جى
ٍف ًعبىاًدم : مينىادو  فٍَّفتي عى ًتي، كىخى ٍيتي فىًريضى   (1)"أىٍمضى

أف ىذا الحديث دليؿ كاضح كصريح عمى مشركعية التخفيؼ كذلؾ رحمة مف اهلل : كجو الداللة
  (2).تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ بعباده أجمعيف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .3887ػ(5/52)ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةِٕبلتاألٖٔبه،ثبةاٌّؼواط:اٌجقبهٞ(1)

 (.4/295)ِٕبهاٌمبهٞ:لبٍُ:أظو(2)
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  ال ثايالمطمب 

أسبثب تخفيف العقوبة  

لى الجريمة عمى النحك التالي لى المجني عميو كا  : ترجع أسباب تخفيؼ العقكبة بالنظر إلى الجاني كا 
: أسبثب تخفيف العقوبة بثلاظر إلى الجثاي: أوالً 

ككف الجاني رقيقان أك صغيران أك مجنكنان أك مريضان أك كبير السف أك ذا ىيئة أك زكجة ناشزان أك 
. لمباعث 

يعتبر الرؽ سببان مف أسباب تخفيؼ العقكبة ، فإف كقكع الجريمة مف الحر أفحش مف : الرق (1)
كقكعيا مف العبد ، لككف الحر يتمتع بنعمة الحرية التي أنعـ اهلل تعالى بيا عميو ، كالتي تمكنو مف 
االستغناء عف الحراـ بالحبلؿ ، لذلؾ فالجناية عند تكفر النعـ أفحش كأقبح ، لذلؾ كاف العبد أنقص 

نىاًت ًمفى اٍلعىذىابً :" ، كما في قكلو تعالى(1)في العقكبة مف الحر مىى اٍلميٍحصى  (2)"فىعىمىٍيًيفَّ ًنٍصؼي مىا عى
نىٍت ًنٍصؼي فإف ىذه اآلية حددت أف حد األمة   (3). حد الحرة لككنيا أضعؼ منيا بسبب رقياًإذىا زى

ٍيرىةى، كفي الحديث الشريؼ  ٍف أىًبي ىيرى مَّـى : قاؿعى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نىًت األىمىةي فىتىبىيَّفى ": قىاؿى النًَّبيُّص صى ًإذىا زى
ٍبؿو ًمٍف  لىٍك ًبحى نىًت الثَّاًلثىةى فىٍميىًبٍعيىا كى نىٍت فىٍميىٍجًمٍدىىا كىالى ييثىرٍٍّب، ثيّـَ ًإٍف زى ًزنىاىىا، فىٍميىٍجًمٍدىىا كىالى ييثىرٍٍّب، ثيّـَ ًإٍف زى

 (4)".شىعىرو 
ففي ىذا الحديث أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بإقامة الحد عمى األمة إذا زنت ، دكف تعييرىا 

يذائيا بالكبلـ ، كىذا تخفيؼ ليا بسبب رقيا كضعفيا كفقدىا نعمة الحرية (5)كاستقصائيا بالمكـ كا 
ٍف يىٍأًت :" التي التصؿ بيا إلى مرادىا بخبلؼ الحرة فعقكبتيا أشد فقد قاؿ اهلل تعالى  يىا ًنساءى النًَّبيٍّ مى
مىى المًَّو يىًسيران  كافى ذًلؾى عى  (6) ".ًمٍنكيفَّ ًبفاًحشىةو ميبىيٍّنىةو ييضاعىٍؼ لىيىا اٍلعىذابي ًضٍعفىٍيًف كى

أزكاج النبي صمى اهلل عميو  أف العقكبة تجب عمى قدر النعمة، لما كانت ففي اآلية بيف اهلل تعالى
 (7).نعمتيف أكثر جعؿ عقكبتيف أشد، ككذلؾ لمَّا كانت نعمتيف أقؿ فعقكبتيف أقؿكسمـ 

فى مف السكط الذم  :"كلقد قاؿ أحد الفقياء في حد القذؼ لمعبد إذا ثبت أنو أربعكف، فإنو يككف ًبأىٍدكى
 (8)".يجمد بو الحر؛ ألنو لما خفؼ في قدره، خفؼ في سكطو

                                                 

 (.6/277)اٌجٕب٠خّوػاٌٙلا٠خ:اٌؼ١ٕٟ:أظو(1)

 (25)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(2)

 (.2/378):رف١َواٌموٛجٟ:اٌموٛجٟ:أظو(3)

 .6839ػ(8/172)ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاٌؾلٚك،ثبةال٠ضوةػٍٝاألِخإماىٔذٚالرٕفٟ:اٌجقبهٞ(4)

 (.11/277)ػّلحاٌمبهٞ:اٌؼ١ٕٟ:أظو(5)

 (.30)آ٠خهلُ:ٍٛهحاألؽياة(6)

 (.1/295)ثؾواٌؼٍَٛ:،اٌَّولٕلٞ(5/146)رف١َواٌموٛجٟ:اٌموٛجٟ:أظو(7)

 (.9/86)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(8)
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 كجمعنا بيف الصغير كالمجنكف الشتراكيما في فقد شرط التكميؼ ، كلقد :الصلر والجاون (2)
ألف  أجمع الفقياء عمى أنو ال قصاص كال قطع عمى الصبي سكاء المميز كغير المميز كالمجنكف ،

ًميٍّ ، كدليؿ ذلؾ حديث (1)التكميؼ مف شركطيما كىك معدـك ، كألنو ال قصد ليـ صحيح  رضي عى
مَّـى قىاؿى اهلل عنو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ثىةو : "  عى ٍف ثىبلى تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعىًف : ريًفعى اٍلقىمىـي عى ًف النَّاًئـً حى عى

تَّى يىٍعًقؿى  ًف اٍلمىٍجنيكًف حى ، كىعى ـى تَّى يىٍحتىًم ًبيٍّ حى  (2)".الصَّ
فيذا الحديث دليؿ عمى أنو ال حد عمى الصغير كالمجنكف ، كمما يدلؿ عمى ذلؾ قكؿ عمي رضي 

ًمٍمتى " اهلل عنو لعمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عندما أراد رجـ المجنكنة الزانية  ـى : أىمىا عى أىفَّ القىمى
تَّى يىٍستىٍيًقظى  ًف النَّاًئـً حى ، كىعى تَّى ييٍدًرؾى ًبيٍّ حى تَّى ييًفيؽى، كىعىًف الصَّ ًف المىٍجنيكًف حى  (3)."ريًفعى عى

ف كاف كلييما يضمف  فيتضح لنا أف الصغير كالمجنكف ال يعاقباف النعداـ أىمية العقكبة فييما ، كا 
ما يتسبباف مف تمؼ أك إضرار بالغير ، فمع ذلؾ فإف الفقياء أجمعكا عمى جكاز تأديب الصبي 

، كدليؿ جكاز (4)المميز كالمجنكف الذم لديو نكع مف التمييز عمى ما يرتكبانو مف فكاحش لينزجرا 
مَّـى كؿ النبيً ؽى تعزير الصبي المميز لتأديبو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ أىٍبنىاءي سىٍبًع " : صى ًة كىىي ـٍ ًبالصَّبلى دىكي كا أىٍكالى ميري

اًجعً  ـٍ ًفي اٍلمىضى قيكا بىٍينىيي فىرٍّ ـٍ أىٍبنىاءي عىٍشرو كى مىٍييىا، كىىي ـٍ عى ، كىاٍضًربيكىي  (5)."ًسًنيفى
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر اآلباء بضرب أبنائيـ عمى ترؾ  :كجو الداللة مف الحديث 

  (6).يبلميـالصبلة إذا بمغكا عشر سنيف ، لتأديبيـ كتقكيميـ ال إل
صبلحو قياسو عمى تأديب البييمة  كدليؿ جكاز تعزير المجنكف الذم لديو نكع مف التمييز لتأديبو كا 
، فمثبلن الخيؿ إف لـ تضرب كتؤدب كاف مف الصعب رككبيا كالتحكـ بيا ، كذلؾ المجنكف إف لـ 

 (7).يؤدب سيكرر ما فعؿ مف فكاحش كضرر ، كسيزيد مف ذلؾ
ف كاف ذلؾ فبل بد مراعاة التخفيؼ في ضربيـ فيككف غير مبرح ، كالقصد منو الزجر كالتأديب  كا 

، كمنع أم ضرر أك أذل يمحؽ بيما كمراعاة ضعؼ بدف (8)كاإلصبلح كمنع تعكدىـ عمى ذلؾ

                                                 

،(7/328)األَ:،اٌْبفؼٟ(2/1096)اٌىبفٟ:،اثٓػجلاٌجو(8/343)اٌجؾواٌوائك:اثٓٔغ١ُ(1)

 (.5/521)وْبفاٌمٕبع:اٌجٙٛرٟ

ٌُْؾُلٚكٍِٕٓأثٛكاٚٚك،:أثٟكاٚٚك(2) لبي.4403ػ(4/141)،ثبةفٟاٌّغ٠َْٕٛوقأ١ٖ٠ٚتؽلاًةِوزَبةا

 (.1/2)ٕؾ١ؼ،وزبةٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٓأثٟكاٚٚك:األٌجبٟٔ

 (.9/393)فزؼاٌجبهٞ:اثٓؽغو(3)

ؽب١ّزبل١ٍٛثٟ:ل١ٍٛثٟٚػ١ّوح،(12/49)اٌنف١وح:،اٌموافٟ(7/64)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(4)

 (.6/122)وْبفاٌمٕبع:،اٌجٙٛرٟ(4/206)ٚػ١ّوح

 (.26)ٍجكرقو٠غٗٓ(5)

 (.3/173،174)ّوػه٠بٗاٌٖبٌؾ١ٓ:اٌؼض١ّ١ٓ:أظو(6)

 (.1/414)ِٛا٘تاٌغ١ًٍ:،اٌقطبة(12/49)اٌنف١وح:اٌموافٟ:أظو(7)

 (.7/78)ِٕؼاٌغ١ًٍ:ػ١ٍِ،(3/442)اٌْوػاٌىج١و:اٌلٍٛلٟ:أظو(8)
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دًٍّه قىاؿى الصغير عند تأديبو ؼ ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو مىٍيًو : عىٍف عى مَّى المَّوي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
مَّـى  سى يىٍعًرٍؼ شىرىؼى كىًبيًرنىا":كى نىا كى ًغيرى ـٍ صى ـٍ يىٍرحى ٍف لى  (1)".لىٍيسى ًمنَّا مى

 

 يعتبر المرض سببان مف أسباب تخفيؼ العقكبة ، كالمريض ينقسـ إلى قسميف إما أف :المرض (3)
كمرض  ، أك أف يككف مستديمان ال يرجي برؤه كالزكاـ كالصداعيككف غير مستديـ يرجي برؤه 

  (2).المكت
أما بالنسبة لممريض الذم يرجي برؤه ، فعمى الصحيح أف العقكبة تخفؼ عميو بتأجيميا إلى حيف - 

طىبى  كاستدلكا أف عميان رضي اهلل عنو (3)شفاؤه ، مىى : ، فىقىاؿى بالناس خى يىا أىيُّصيىا النَّاسي ، أىًقيميكا عى
نىٍت ،  مَّـى زى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ ييٍحًصٍف ، فىًإفَّ أىمىةن ًلرىسيكًؿ اهلًل صى ٍف لى مى ـٍ كى فى ًمٍنيي ٍف أىٍحصى دَّ ، مى ـي اٍلحى أىًرقَّاًئكي
مىٍدتييىا أىٍف أىٍقتيمىيىا ، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى  ًشيتي ًإٍف أىنىا جى ٍيدو ًبًنفىاسو ، فىخى ًديثي عى ًني أىٍف أىٍجًمدىىىا ، فىًإذىا ًىيى حى فىأىمىرى

مَّـى ، فىقىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اثىؿى :" كفي ركاية .أىٍحسىٍنتى : ًلمنًَّبيٍّ صى تَّى تىمى  (4)."اٍتريٍكيىا حى
الحديث كاضح كصريح عمى تأجيؿ الحد عمى المريض الذم يرجي برؤه ، فإف : كجو االستدالؿ

اتركيا حتى " كقكلو" أحسنت:" النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر بعدـ إقامة الحد عمى النفساء بقكلو
 (5).تعافى مف ىذا الداء كيذىب داؤىا كعمتياأم حتى  "تتماثؿ

لمزجر كالتأديب ال لئلتبلؼ كاليبلؾ ، لذلؾ يؤجؿ حتى يبرأ مف  أيضان أف اهلل تعالى شرع العقكبة 
 (6).المرض كي ال تضاعؼ عميو العقكبة

أما بالنسبة لممريض الذم ال يرجي برؤه ، ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة - 
عمى أف العقكبة تقاـ في الحاؿ كال يؤجؿ ألنو ال فائدة مف التأجيؿ حيث يؤدم إلى تفكيت العقكبة 
ألنو لربما يمكت مف المرض دكف معاقبتو كىذا غير جائز ، كلكف عمى الصحيح يمكف أف نخفؼ 

 (7).العقكبة عمى المريض المعاقب كمان ككيفان ، بالشكؿ الذم يبلئـ حالو
ـٍ ييرىٍع ًإالَّ كىىيكى : سىًعيًد ٍبًف سىٍعًد ٍبًف عيبىادىةى قىاؿى كاستدلكا بحديث  ، فىمى ًعيؼه ؿه ميٍخدىجه ضى كىافى بىٍيفى أىٍبيىاًتنىا رىجي

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فىعى شىٍأنىوي سىٍعدي ٍبفي عيبىادىةى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى اًء الدَّاًر يىٍخبيثي ًبيىا، فىرى مىى أىمىةو ًمٍف ًإمى عى

                                                 

لبي.1920ػ(4/322)ٍٕٓاٌزوِنٞ،وزبةأثٛاةاٌجوٚاٌٍٖخ،ثبةِبعبءفٟهؽّخاٌٖج١بْ:اٌزوِنٞ(1)

 (.4/420)ٕؾ١ؼ،وزبةٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓاٌزوِنٞ:األٌجبٟٔ

 (.312/13)ّوػىاكاٌَّزمٕغ:أظوإٌْم١طٟ(2)

،(9/370)اٌؾبٚٞاٌىج١و:،اٌّبٚهكٞ(3/385)ِٕؼاٌغ١ًٍ:،ػ١ٍِ(3/174)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ(3)

 (.1/135)ػّلحاٌفمٗ:اثٓللاِخ

 .4470ػ(5/125)ٕؾ١ؼٍَُِ،وزبةاٌؾلٚكٚاٌل٠بد،ثبةرأف١واٌؾلػٍٝإٌفَبء:ٍَُِ(4)

 (.64/14)ّوػٕؾ١ؼٍَُِ:أثٛاألّجبي:أظو(5)

 (.3/174)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ:أظو(6)

،(9/48)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(9/118):رؾفخاٌّؾزبط:ا١ٌٙزّٟ،(5/11)اٌجؾواٌوائك:اثٓٔغ١ُ(7)

ُٓفزمٛي:أِباٌّبٌى١خ َغ َْ ُ٠ َٚ ٠َُؼبلَُت َٚ ُْٕٗ َػ ٌَْؾلُّد مُُٜا َْ َ٠ُْٕٗ ِِ ُد ْٛ َّ ٌْ ِٗا اٌَّزِن٠َُٞقبُفَػ١ٍَْ ُِ َْ ٌِْغ ِؼ١ِفا َٙ َػٍَٝ ٌَْؾلُّد َعَتا َٚ .إَما

 (.9/73)ِٕؼاٌغ١ًٍ:ػ١ٍِ



 الفصل  الثالث  أثر القرابة في تخفيف العقىبة 

 

 -71-

ٍربى ًمائىًة سىٍكطو ":فىقىاؿى  ٍبنىاهي ًمائىةى سىٍكطو :  قىاليكا"اٍجًمديكهي ضى رى ، لىٍك ضى يىا نىًبيَّ المًَّو، ىيكى أىٍضعىؼي ًمٍف ذىًلؾى
، قىاؿى  ٍربىةن كىاًحدىةن  " مىاتى ذيكا لىوي ًعٍثكىاالن ًفيًو ًمائىةي ًشٍمرىاخو فىاٍضًربيكهي ضى   (1)"فىخي

 الحديث كاضح كصريح الداللة عمى تخفيؼ العقكبة عمى المريض كالضعيؼ الذم ال :وجه الداللة
طىاقىًتوً يرجي برؤه بما يناسب  اؿي اٍلمىٍحديكًد كى  حيث أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بضربو ضربة حى

 (2).كاحدة بعثكاؿ فيو مائة شمراخ
كاستدلكا أيضان بأف اهلل تعالى شرع العقكبة لمردع كالزجر ، كىذا يحصؿ بإيبلـ المريض المعاقب بما 

، ألنو لك أقيـ عميو الحد كالصحيح فإنو يفضي إلى إتبلفو كىبلكو كىذا ظمـ (3)يناسب حالو كطاقتو
ييخاؼ فكات الحد كذلؾ يخالؼ ، أًلىنىوي كتعدم ، كأيضان ال يجكز ترؾ أك تأخير إقامة الحد بالكمية 

 (4).الكتاب كالسنة
أيضان كما جاز لممريض الصبلة قاعدان تخفيفان لحالو ، فيقاس عمى ذلؾ تخفيؼ العقكبة عميو بما 

 (5).يناسب حالو
 إف ما قمناه في المريض الذم ال يرجي برؤه ، يتفؽ مع ما نقكلو في تخفيؼ عقكبة :كبر السن (4)

الجاني كبير السف ، كذلؾ لعدـ إمكانية رجكع الجسـ لقكتو كتحممو ، فيي مرحمة ضعؼ لجسـ 
ٍعؼو قيكَّةن ثيّـَ :"اإلنساف كما في تفسير قكلو تعالى عىؿى ًمٍف بىٍعًد ضى ٍعؼو ثيّـَ جى ـٍ ًمٍف ضى مىقىكي  اهللي الًَّذم خى

ـي اٍلقىًديري  ا يىشاءي كىىيكى اٍلعىًمي شىٍيبىةن يىٍخميؽي مى ٍعفان كى عىؿى ًمٍف بىٍعًد قيكَّةو ضى . (6)"جى
ٍعفان :" ففي ىذه اآلية بيف اهلل تعالى مراحؿ قكة كضعؼ اإلنساف ففي قكلو عىؿى ًمٍف بىٍعًد قيكَّةو ضى ثيّـَ جى

شىٍيبىةن  ـ فيي مرحمة الشيخكخة  "كى  كتناقص األحكاؿ مف ،كضعؼ القكة كالعقؿ كالفيـ كالشيب كاليىرى
رىؼ اؿ  (7).ما كنتـ عميو أقكياء في شبابكـكضعؼ الفكر، عخى

 كلك كاف المرض ال يرجى زكالو كالشمؿ أك كاف خداجان : "كلقد نص بعض العمماء عمى ذلؾ فقالكا
 ضعيؼفإف كاف مريضان، أك :" أيضان  ،(8)"ضعيؼ الخمقة فعندنا يضرب بعثكاؿ فيو مائة شمراخ 

يؤمف التمؼ معو، فإف كاف ال يطيؽ الضرب   أك في شدة حر أك برد، أقيـ الحد بسكط ،الخمؽ
 (9)"لضعفو ككثرة ضرره، ضرب بضغث فيو مائة شمراخ

                                                 

لبي.2574ػ(2/859)ٍٕٓاثِٓبعٗ،وزبةاٌؾلٚك،ثبةاٌىج١وٚاٌّو٠٘٠غتػ١ٍٗاٌؾل:اثِٓبعٗ(1)

 (.6/74)ٕؾ١ؼ،وزبةٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓاٌزوِنٞ:األٌجبٟٔ

 (.2/122)ؽب١ّخإٌَلٞ:إٌَلٞ:أظو(2)

 (.3/174)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ:أظو(3)

 (.7/371)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ:أظو(4)

 (.1/99)األَ:اٌْبفؼٟ:أظو(5)

 .(54)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌوَٚ(6)

 (.5/396)رف١َواثٓوض١و:،اثٓوض١و(18/525)رف١َواٌطجوٞ:اٌطجوٞ:أظو(7)

 (2/147)اٌفزبٚٞإٌٙل٠خ:ِغّٛػخِٓاٌّؤٌف١ٓ(8)

 (.95-4/94)اٌىبفٟ:اثٓللاِخ(9)
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كىذا يثبت مقتضى عدؿ اهلل تعالى في حكمة مشركعية العقكبة أنيا لمردع كالزجر ال لئلتبلؼ 
دٌّ،كحتى لك لـ يصح في ىذا "  فقد قيؿ(1)كاليبلؾ ال ييكىمٍّؼي المَّوي نىٍفسنا ًإال " : لكاف قكؿ اهلل تعالىحى
ٍسعىيىا  (3)." مكجبان أف ال يجمد أحد إال عمى حسب طاقتو مف األلـ(2)"كي

كأيضان ىذا ما يقتضيو العقؿ فإف ابف الثبلثيف قكم الجسـ يحمؿ مف الضرب مف قكتو ما ال يحممو 
 كالذم ،الشي  ابف الثمانيف ، فيؤلـ الشي  الكبير ، مف الجمد ما ال يؤلـ ابف الثبلثيف الشاب القكم 

ذا قمنا بسقكط الحد عميو فيذا تعطيؿ لمحدكد،قد يصؿ لقتمو  ، فصح أف   كىذا ال يحؿ أصبلن  كا 
  (4 ).الكاجب أف يجمد كؿ كاحد عمى حسب كسعو الذم كمفو اهلل تعالى أف يصبر لو

 

:  كعرؼ الفقياء رحميـ اهلل تعالى ذكم الييئات :ذا هيئة (5)
 (5).ة كالصبلحءأىؿ المرك: تعريؼ الحنفية كالمالكية بأنيـ 

ًقيؿى ىيـٍ   (6)".كقيؿ الذيف إذا كقع منيـ الذنب تابكا أصحاب الصغائر دكف الكبائر، :"كى
أراد أصحاب  "قيؿ ، ك(7)" الزَّلَّةى أحدىـ الذيف ال يعرفكف بالشر فيزؿَّ :" كعرفيا الشافعية بأنيـ 

 (8)".الصغائر كقيؿ مف يندـ عمى الذنب كيتكب منو
 غمطة أك ىفكة أك  منيـحصمتىـ الذيف يعرفكف بالصبلح كاالستقامة ، ك: كعرفيا الحنابمة بأنيـ

 (9).زلة
: كلقد نص جميكر الفقياء رحميـ اهلل عمى إقالة ذكم الييئات زالتيـ إال الحدكد فقالكا 

 ، كيراد بيـ مف جنايتو صغيرة التعزير عمى مراتب تعزير أشراؼ األشراؼ كىـ العمماء كالعمكية- 
ـً صدرت منو عمى كجو الزلة كالندكر ، ٍعبلى كىك أف يقكؿ لو القاضي بمغني أنؾ  كال يزاد عميو ،  ًباإٍلً

 (10).تفعؿ كذا
نما ىي طائرة أطارىا تجافى  :"كجاء في المدكنة-  فإف كاف الرجؿ مف أىؿ المركءة كالعفاؼ كا 

 (11)".السمطاف عف عقكبتو
 
 

                                                 

 (.3/174)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ:أظو(1)

 (.286)آ٠خهلُ:اٌجموحٍٛهح(2)

 (12/90)اٌّؾٍٟثب٢صبه:األٔلٌَٟ(3)

 (.7/371)اٌّجلع:،اثِٓفٍؼ(12/91)اٌّوعغاٌَبثك:أظو(4)

 (.16/302)اٌج١بْٚاٌزؾ١ًٖ:،اثٓهّل(2/135)اٌّؼزٖو:اٌٍّطٟ(5)

 (.4/81)اٌلهاٌّقزبه:اثٓػبثل٠ٓ(6)

 (.5/523)ِغٕٟاٌّؾزبط:،اٌْوث١ٕٟ(6/157)األَ:اٌْبفؼٟ(7)

 (.9/176)رؾفخاٌّؾزبط:ا١ٌٙزّٟ(8)

 (.185/15)ّوػىاكاٌَّزمٕغ:إٌْم١طٟ:أظو(9)

 (.5/45)اٌجؾواٌوائك:،اثٓٔغ١ُ(3/208)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ:أظو(10)

 (.4/488)اٌّلٚٔخ:ِبٌه(11)
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 (1)."فيزؿ أحدىـ الزلة الشر الذيف ال يعرفكف بكذكك الييئات الذيف يقالكف عثراتيـ:"كجاء في األـ- 
 (2)."كغيره يعزر يعنؼ ذك الييئة ،:" كقيؿ- 

ٍنيىا قىالىتٍ كما كاستدلكا بحديث  اًئشىةى، رىًضيى المَّوي عى مَّـى : عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىًقيميكا " :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ديكدى  ـٍ ًإالَّ اٍلحي ثىرىاًتًي  (3)"ذىًكم اٍليىٍيئىاًت عى

ففي ىذا الحديث أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بإقالة ذكم الييئات زالتيـ كصغائر ذنكبيـ إال ما 
 (4). ىنا مكافقة ذم الييئة عمى ترؾ المؤاخذة لو أك تخفيفيا باإلقالةكالمراديكجب الحدكد ، 

أف تككف : كيتضح لمباحث مما سبؽ أف تجافي اإلماـ عف معاقبة ذكم الييئات يككف بضكابط منيا 
الزلة كالعثرة مف صغائر الذنكب ، ال مف جرائـ الحدكد المقدرة ، كأف تككف في حؽ مف حقكؽ اهلل 

الندـ عمى ما فعمو مف ذنب ، كالتكبة منو كالعـز عمى عدـ  بحقكؽ العباد ، كأخيران فيما يتعمؽ ال 
 (5).العكدة إليو

:  كالنشكز كما عرفو الفقياء رحميـ اهلل ىك:اشوز الزوجة (6)
 (6)".خركج الزكجة مف بيت الزكج بغير إذنو بغير حؽ:" تعريؼ الحنفية بأنو
 (7)". الزكجًإٍذفىك منع الكطء أك االستمتاع كالخركج بغير :" تعريؼ المالكية بأنو
الخركج عف الطاعة الكاجبة كأف منعتو االستمتاع بيا أك خرجت ببل إذف لمحؿ  :"أيضان عرفكه بأنو

  (8).تعمـ أنو ال يأذف فيو أك تركت حقكؽ اهلل تعالى كالصبلة 
 (9)". ىك الخركج عف الطَّاعة:"تعريؼ الشافعية بأنو
 (10)".معصية الزكج فيما فرض اهلل عمييا مف طاعتو :"كتعريؼ الحنابمة بأنو

يتضح لمباحث مف خبلؿ التعريفات السابقة ، أف الفقياء منيـ مف فصؿ كحدد النشكز بأنو خركج 
الزكجة بغير إذف الزكج ، أك بمنع الكطء كاالستمتاع ، أك ترؾ حؽ مف حقكؽ اهلل تعالى ، كلكني 

أرجح تعريؼ الحنابمة ألنو عرؼ النشكز بماىيتو كىك معصية الزكج فيما فرض اهلل عمييا مف 
. طاعتو ، كىذه الطاعة جامعة لسائر الحقكؽ سكاء حقكؽ اهلل تعالى أك حقكؽ الزكج
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(494/8.) 

ِولبحاٌّفبر١ؼ:،اٌمبهٞ(13/440)اٌؾبٚٞاٌىج١و:،اٌّبٚهكٞ(16/302)اٌج١بْٚاٌزؾ١ًٖ:اثٓهّل:أظو(5)

(6/2343.) 

(6)ّٞ ث١ِِل  (.2/84)اٌغٛ٘وحا١ٌٕوح:اٌيَّز

 (1/332)عبِغاألِٙبد:اثٓاٌؾبِعت(7)

 (2/343)اٌْوػاٌىج١و:اٌلٍٛلٟ(8)

 (.4/413)ِغٕٟاٌّؾزبط:اٌْوث١ٕٟ،(2/428)اإللٕبع:اٌْوث١ٕٟ(9)

 (.7/318)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(10)



 الفصل  الثالث  أثر القرابة في تخفيف العقىبة 

 

 -74-

ف اهلل سبحانو كتعالى فضؿ  الرجاؿ عمى النساء بكماؿ العقؿ كحسف التدبير كالقٌكة في األعماؿ كا 
مىى :"، فقاؿ في كتابو العزيز(1) فجعؿ لمزكج حؽ الكالية عمى زكجتوكالطاعات، اؿي قىكَّاميكفى عى  الرٍّجى

ا أىٍنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ  ًبمى مىى بىٍعضو كى ـٍ عى يي ؿى المَّوي بىٍعضى  (2).."النٍّسىاًء ًبمىا فىضَّ
افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ :"..كجعؿ أيضان مف حقو تأديبيا في حاؿ نشكزىا فقاؿ تعالى ًتي تىخى  كىالبلَّ

ًميًّا كىًبيرنا مىٍيًيفَّ سىًبيبلن ًإفَّ المَّوى كىافى عى ـٍ فىبلى تىٍبغيكا عى اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكي كىيفَّ ًفي اٍلمىضى ري  (3)".كىاٍىجي
أف اهلل سبحانو كتعالى بيف في ىذه اآلية سبؿ عبلج نشكز المرأة بالتدريج فبدأ بالكعظ : كجو الداللة

كاإلرشاد كالنصح كمف ثـ اليجراف في المضطجع فإف لـ ينجع فالضرب غير المبرح بالسكاؾ كنحكه 
 (4).، كىذه الكسائؿ نكع مف أنكاع التعزير التي يقصد بيا التأديب كاإلصبلح كالزجر كالردع 

مَّـى قىاؿى ك-  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍمعىةى، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف زى ٍمدى العىٍبًد، " :عىٍف عى ـي اٍمرىأىتىوي جى ديكي الى يىٍجًمدي أىحى
اًمعييىا ًفي آًخًر اليىٍكـً   (5)".ثيّـَ ييجى

دعكةن ، كى مع جكاز ضربيا ضربان خفيفان رفقان بيا ا ضربان شديدن  عف ضرب المرأة ففي ىذا الحديث نييي
  (6).إلى حسف معاشرتيا

ٍبًد اهلًل كعف  - اًبًر ٍبًف عى فىاتَّقيكا اهللى ًفي النٍّسىاًء، :"أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ في حجة الكداعجى
دنا  ـٍ أىحى مىٍيًيفَّ أىٍف الى ييكًطٍئفى فيريشىكي ـٍ عى لىكي ًة اهلًل ، كى ييفَّ ًبكىًممى كجى اًف اهلًل، كىاٍستىٍحمىٍمتيـٍ فيري ٍذتيميكىيفَّ ًبأىمى ـٍ أىخى فىًإنَّكي

ٍيرى ميبىرٍّحو  ٍربنا غى  (7)".تىٍكرىىيكنىوي، فىًإٍف فىعىٍمفى ذىًلؾى فىاٍضًربيكىيفَّ ضى
حث عمى مراعاة حؽ النساء كالكصية بيف كمعاشرتيف بالمعركؼ كالتحذير مف التقصير الحديث ؼ

لتٍَّأًديًب ، كدؿ عمى إباحة ضرب الرجؿ امرأتو ضربان خفيفان غير مبرح يقصد منو افي ذلؾ 
 (8).كالتيذيب

يتضح لمباحث مما سبؽ أف اهلل سبحانو كتعالى أمر بحسف معاشرة المرأة حتى في نشكزىا فأمر أكالن 
بالنصح كالكعظ كالتخكيؼ بكعيد اهلل ، كمف ثـ ىجرىا بالمدة التي يراىا مناسبة ، فإف أصرت بعد 
ذلؾ أباح ضربيا ضرب غير مبرح بالسكاؾ كنحكه متقيان الكجو كالمكاضع المخكفة بقصد التأديب 

كالزجر كالتيذيب ، ال بقصد اإلتبلؼ ، فإذا رجعت عف نشكزىا تكقؼ عف ضربيا ككؿ ذلؾ تخفيفان 
.  بحقيا
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 (2).، كالباعث يأتي بمعنى العمة(1)"عمدة العمؿ كالنية ىي مقياسو الصحيح"كق:البثعث (7)
كالشريعة اإلسبلمية فرقت في تأثير الباعث عمى عقكبات جرائـ الحدكد كالقصاص كبيف عقكبات 
التعازير ، فالباعث ال أثر لو عمى عقكبات جرائـ الحدكد كالقصاص سكاء كاف شريفان أك دنيئان ، 
بخبلؼ عقكبات التعازير فالباعث لو أثر كاضح في تخفيؼ العقكبة كتشديدىا عمى الجاني ، 
فمو أف كالسبب الرئيسي في ذلؾ أنيا عقكبات غير مقدرة مف الشارع حيث ترؾ تقديرىا إلى اإلماـ ، 

مف ناحية التخفيؼ كالتشديد ، أما بالنسبة إلى عقكبات جرائـ يختار نكع العقكبة كيعيف كميا، 
 ، فبل أف ينقص منيا أك يزيد فيياالحدكد كالقصاص فيي عقكبات مقدرة مف اهلل تعالى ليس لئلماـ 

 (3).سكاء كاف شريفان أك كضيعان فالعقكبة لف تتغيرمجاؿ لتأثير الباعث عمييا 
، قىاؿى كيستدؿ عمى ذلؾ بما ركم  ٍف أىًبي سىًعيدو الخٍدًرمٍّ مَّى اهللي : عى ؿه ًمفى اليىييكًد ًإلىى النًَّبيٍّ صى اءى رىجي جى

مَّـى قىٍد ليًطـى كىٍجييوي، فىقىاؿى  سى مىٍيًو كى ـى ًفي كىٍجًيي، : عى اًر قىٍد لىطى اًبؾى ًمفى األىٍنصى مَّدي، ًإفَّ رىجيبلن ًمٍف أىٍصحى يىا ميحى
ٍكهي، قىاؿى . "اٍدعيكهي " :قىاؿى  ـى لىطىٍمتى كىٍجيىوي " :فىدىعى ٍرتي ًباليىييكًد فىسىًمٍعتيوي يىقيكؿي :  قىاؿى "ًل : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنٍّي مىرى

مىى البىشىًر، قىاؿى  ، قىاؿى : قيٍمتي : كىالًَّذم اٍصطىفىى ميكسىى عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّدو صى مىى ميحى ذىٍتًني : كىعى فىأىخى
ؿى " :غىٍضبىةه فىمىطىٍمتيوي، قىاؿى  ًة، فىأىكيكفي أىكَّ كًني ًمٍف بىٍيًف األىٍنًبيىاًء، فىًإفَّ النَّاسى يىٍصعىقيكفى يىٍكـى الًقيىامى يٍّري الى تيخى
ٍف ييًفيؽي، فىًإذىا أىنىا ٍعقىًة  مى كًزمى ًبصى ـٍ جي ًبميكسىى آًخذه ًبقىاًئمىةو ًمٍف قىكىاًئـً العىٍرًش،فىبلى أىٍدًرم أىفىاؽى قىٍبًمي،أى

 (4)"الطُّصكرً 
ًف الميًغيرىًة قىاؿى كذلؾ ما ثبت -  ٍبتيوي ًبالسٍَّيًؼ : قىاؿى سىٍعدي ٍبفي عيبىادىةى : عى رى لىٍك رىأىٍيتي رىجيبلن مىعى اٍمرىأىًتي لىضى

مَّـى فىقىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ صى ٍيرى ميٍصفىحو ىنىا أىٍغيىري ًمٍنوي، " :غى ، ألى ٍيرىًة سىٍعدو بيكفى ًمٍف غى أىتىٍعجى
 (5)"كىالمَّوي أىٍغيىري ًمنٍّي

ففي ىذه األحاديث كاف الباعث مف ارتكاب الجناية شريفان ، فقد كاف لمدفاع عف محاـر اهلل ففي 
الحديث األكؿ الجتراء الييكدم عمى الديف كعمى معمـ البشرية كأفضميا محمد عميو الصبلة كالسبلـ 

دؿ عمى .." أتعجبكف:"، أـ اآلخر فكاف لغيرتو عمى عرضو كمحارمو ، كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ 
بىيف اهلل ا بىينو كى ازىهي لىوي ًفيمى ٍقتيكؿ ىدران  ، ككاأىنو حمد ذىًلؾ كىأىجى ، عند مف قاؿ بذلؾ ، كىذا ف دـ اٍلمى

بخبلؼ ما لك كاف باعثو دنيئان بالتسمط عميو ، فيتضح أف العقكبة تختمؼ تخفيفان كتشديدان باعتبار 
 (6).الباعث في التعازير
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: المجاي عميهأسبثب تخفيف العقوبة بثلاظر إلى :  ثايثً 
 : تخفيف العقوبة كون المجاي عميه اباًث لمجثاي  (1)

بُّصؾى أىالَّ تىٍعبيديكا :"لقد كردت آيات كأحاديث كثيرة تدؿ عمى كجكب بر الكلديف كقكلو تعالى قىضى رى  كى
ديىيما أىٍك ًكبلىيما فىبل تىقيٍؿ لىييما أيؼٍّ كىال تىٍنيىٍرىيما  ًباٍلكاًلدىٍيًف ًإٍحسانان ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى أىحى ًإالَّ ًإيَّاهي كى

قيٍؿ لىييما قىٍكالن كىًريمان  بَّياًني ،كى ٍمييما كىما رى قيٍؿ رىبٍّ اٍرحى ًة كى ناحى الذُّصؿٍّ ًمفى الرٍَّحمى  كىاٍخًفٍض لىييما جى
ًغيران   (1)".صى

ٍحسىاًف ًإلىٍيًيمىافيذه اآلية تدؿ عمى تعظيـ حؽ الكالديف ككجكب   (2).ًبرًٍّىمىا كىاإٍلً
ٍبًد المَّوً كعف  مَّـى : قىاؿى  بف مسعكد رضي اهلل عنو عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىمُّص العىمىًؿ أىحىبُّص : سىأىٍلتي النًَّبيَّ صى

ٍقًتيىا":ًإلىى المًَّو؟ قىاؿى  مىى كى ؟ قىاؿى :  قىاؿى "الصَّبلىةي عى ؟ قىاؿى :  قىاؿى "ًبرُّص الكىاًلدىٍيفً " :ثيّـَ أىمٌّ الًجيىادي ًفي ":ثيّـَ أىمٌّ
 (3)".سىًبيًؿ المَّوً 

ٍنوي قىاؿى ك ٍف أىًبيًو رىًضيى المَّوي عى ًف ٍبًف أىًبي بىٍكرىةى، عى ٍبًد الرٍَّحمى مىٍيًو : عىٍف عى مَّى اهللي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
مَّـى  سى ـٍ ًبأىٍكبىًر الكىبىاًئرً " :كى كىافى :" بىمىى يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى :  قيٍمنىا"أىالى أينىبٍّئيكي اإًلٍشرىاؾي ًبالمًَّو، كىعيقيكؽي الكىاًلدىٍيًف، كى

مىسى فىقىاؿى  كًر : ميتًَّكئنا فىجى شىيىادىةي الزُّص كًر، كى قىٍكؿي الزُّص كًر، أىالى كى شىيىادىةي الزُّص كًر، كى قىٍكؿي الزُّص فىمىا زىاؿى يىقيكلييىا، " أىالى كى
تَّى قيٍمتي   (4)".الى يىٍسكيتي : حى

بر بيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الحديثيف أف مف أفضؿ األعماؿ بعد الصبلة  :وجه الداللة 
، كأف مف أكبر الكبائر بعد اإلشراؾ باهلل عقكؽ الكالديف ، فيذا إف دؿ إنما يدؿ عمى رفيع الكالديف 

قدرىـ كعظيـ شأنيـ عند اهلل سبحانو كتعالى ، فيذه دعكة إلى طاعتيما كاإلحساف إلييما كعدـ 
   (5).عصيانيما

 

، قالكا بأف الكالد (6)كبعد ىذا البياف لمنزلة الكالديف كمكانتيما ، فإف جميكر الفقياء ما عدا المالكية
طَّابً ال يقاد بقتؿ كلده كحجتيـ في ذلؾ حديث  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو :  قىاؿى  رضي اهلل عنوعيمىرى ٍبًف اٍلخى

مَّـى يىقيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لىدً ":صى   (7)"الى ييٍقتىؿي اٍلكىاًلدي ًباٍلكى
الحديث كاضح كصريح الداللة عمى تخفيؼ العقكبة بحؽ الكالد إذا قتؿ كلده ، حيث ال  :كجو الداللة
 (8).إعدامو فىبلى يككف سىببا ًفي إيجادهنو السَّبىب ًفي يقتؿ بو أل
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 (.62)ٍجكرقو٠غٗٓ(3)

 .5976ػ(8/4)ٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاألكة،ثبةػمٛقاٌٛاٌل٠ِٓٓاٌىجبئو:اٌجقبهٞ(4)

 (.22/87)ػّلحاٌمبهٞ:اٌؼ١ٕٟ،(9/188)ّوػٕؾ١ؼاٌجقبهٞ:اثٓثطبي:أظو(5)

،أِباٌّبٌى١خفمل(8/285)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(11/318)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ،(6/105)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ(6)

ٌَِلِٖ:لبٌٛا َٛ اٌُِلثِ َٛ ٌْ ا ًُ  (.12/320)اٌنف١وح:،اٌمواف٠ُْٟمزَ

ٌَِلٍِٖٕٓاثِٓبعٗ،وزبةاٌل٠بد،:اثِٓبعٗ(7) َٛ ثِ اٌِلٌء َٚ  ًُ ٕؾ١ؼ،:لبياألٌجبٟٔ.2662ػ(2/888)ثَبُةاَل٠ُْمزَ

 (.6/162)وزبةٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓاثِٓبعٗ

 (.2/340)ٍجًاٌَالَ:،اٌٖٕؼبٟٔ(6/414)ف١٘اٌمل٠و:إٌّبٚٞ:أظو(8)
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اًبًر ٍبًف ، كاستدلكا بحديث(1)أيضان قاؿ جميكر العمماء ال حد عمى األبكيف في سرقة ماؿ االبف  جى
ٍبًد المًَّو، أىفَّ رىجيبلن قىاؿى  اًلي، فىقىاؿى : عى فَّ أىًبي ييًريدي أىٍف يىٍجتىاحى مى لىدنا، كىاً  كى أىٍنتى ":يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ ًلي مىاالن كى

اليؾى أًلىًبيؾى  مى  (2)".كى
أف الحديث كاضح كصريح الداللة عمى أف الكلد ككؿ ما يممؾ مف ماؿ ألبيو ، حتى : كجو الداللة

ف المىاؿ ًإذا كىافى لؤٍلىب كلك سرؽ األب مف ماؿ ابنو ، فإنو ال يقطع بو ، كىذا تخفيؼ في حقو أل
لىده كىافى كىأىنَّوي كىب مىاؿ نىفسو لنىفًسوً   (3).فىمىك كىب ًمٍنوي شىٍيئا لكى

 

 :تخفيف العقوبة كون المجاي عميه زوجة لمجثاي (2)
اؿي :"، فقاؿ في كتابو العزيز(4)إف اهلل سبحانو كتعالى جعؿ لمزكج حؽ الكالية عمى زكجتو  الرٍّجى

ا أىٍنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ  ًبمى مىى بىٍعضو كى ـٍ عى يي ؿى المَّوي بىٍعضى مىى النٍّسىاًء ًبمىا فىضَّ  (5).."قىكَّاميكفى عى
أف ىذه اآلية تدؿ عمى أف اهلل فضؿ الرجاؿ عمى النساء بزيادة العقؿ كالديف كالكالية : كجو الداللة 

عمييـ ، فيـ المسمطيف عمى تأديبيف كالقائميف عمى مصالحيف كالتدبير ليف في جميع شؤكف 
 (6).الحياة

ٍيرىةى رىًضيى لذلؾ فإف اهلل تعالى أمر بطاعة الزكج كاالمتثاؿ ألمره كحذر مف عصيانو ، ؼ ٍف أىًبي ىيرى عى
مَّـى قىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍنوي، عى ؿي اٍمرىأىتىوي ًإلىى ًفرىاًشًو، فىأىبىٍت أىٍف تىًجيءى، " :المَّوي عى ا الرَّجي ًإذىا دىعى

تَّى تيٍصًبحى   (7)"لىعىنىٍتيىا المىبلىًئكىةي حى
فيذا الحديث دليؿ كاضح عمى أف الزكجة مأمكرة إلى طاعة زكجيا في غير معصية ، حيث حذرىا 

 (8).مف عصيانو إذا دعاىا لمفراش بمعنيا
افيكفى نيشيكزىىيفَّ :"..لذلؾ كاف مف حؽ الزكج ضرب زكجتو لتأديبيا كتقكيميا فقاؿ تعالى ًتي تىخى  كىالبلَّ

ًميًّا  مىٍيًيفَّ سىًبيبلن ًإفَّ المَّوى كىافى عى ـٍ فىبلى تىٍبغيكا عى اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكي كىيفَّ ًفي اٍلمىضى ري فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجي
 (9)".كىًبيرنا

                                                 

،(20/102)اٌّغّٛع:إٌٛٚٞ،(4/410)اٌّلٚٔخ:ِبٌه،(7/70)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(1)

 (.4/74)اٌىبفٟ:اثٓللاِخ

:لبياألٌجبٟٔ.2291ػ(2/769)ٍٕٓاثِٓبعٗ،وزبةاٌزغبهاد،ثبةِبٌٍوعًِِٓبيٌٚلٖ:اثِٓبعٗ(2)

 (.5/291)ٕؾ١ؼ،وزبةٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓاثِٓبعٗ

ػّلح:اٌؼ١ٕٟ،(5/211)فزؼاٌجبهٞ:،اثٓؽغو(60/6)ّوػٕؾ١ؼٍَُِ:أثٛاألّجبي:أظو(3)

 (.13/142)اٌمبهٞ

 (.1/300)اٌَواطا١ٌّٕو:اٌْوث١ٕٟ:أظو(4)

 (.34)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(5)

 (.2/72)رف١َواٌج١ٚبٚٞ:،اٌج١ٚبٚٞ(1/611)رف١َواٌجغٛٞ:اٌجغٛٞ:أظو(6)

ِعَٙبٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةإٌىبػ،:اٌجقبهٞ(7) ْٚ َى َُ َٙبِعَوحًةفَِوا ُِ ْوأَحُ َّ  .5193ػ(7/30)ثَبُةإَِماثَبرَِذاٌ

 (.5/2121)ِولبحاٌّفبر١ؼ:اٌمبهٞ:أظو(8)

 (.34)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(9)
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فيذه اآلية دلت عمى أف تأديب كضرب الزكجة ليس حؽ مطمؽ لمزكج ، بؿ إنو مقيد بضكابط كما 
قررىا الشارع الحكيـ في سبؿ عبلج نشكزىا فبدأ بالكعظ كاإلرشاد كالنصح كمف ثـ اليجراف في 

المضطجع فإف لـ ينجع فالضرب غير المبرح التي يقصد بو التأديب كاإلصبلح ال التمؼ كاليبلؾ ، 
 (1).كذلؾ تخفيؼ مف اهلل تعالى بحقيا

مَّـى قىاؿى ؼ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍمعىةى، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف زى ٍمدى العىٍبًد، ثيّـَ " :عىٍف عى ـي اٍمرىأىتىوي جى ديكي الى يىٍجًمدي أىحى
اًمعييىا ًفي آًخًر اليىٍكـً   (2)".ييجى

ٍسفي بقسكة ، كالدعكة إلى التكصية بيف ك ففي ىذا الحديث كاضح عمى النييي عف ضرب المرأة حي
 (3). كىالتٍَّحًذيًر ًمفى التٍَّقًصيًر ًفي ذىًلؾى تيف بالمعركؼميعىاشىرى 

فإذا تجاكز الزكج حدكد ضرب التأديب ، بأف ضربيا ضربان فاحشان ، أك ضربيا دكف كعظ أك ىجر 
 (4).أك بدكف سبب ، ضمف إجماعان 

كمع ذلؾ فإف أدم ىذا الضرب إلى تمؼ عضك أك تمؼ نفس ، فإف العقكبة تخفؼ عمى الزكج 
مراعاة لمًعشرة الزكجية كألف ىذا الضرب صدر ممف لو كالية شرعية عمييا كالكلي كالسمطاف ، حيث 

 (5).أنيا شبية تصرؼ غرضو مف ضربيا إلى التأديب كاإلصبلح ال األذل كاليبلؾ
 

:  الجريمةأسبثب تخفيف العقوبة بثلاظر إلى:  ثل ثً 

تحدثنا فيما سبؽ أف العقكبة تشدد بمقدار جسامة الجريمة كأثرىا عمى المجتمع ، فإذا كانت الجريمة 
ال أثر ليا عمى المجتمع كال يستحؽ مرتكبيا حد مف حدكد اهلل تعالى ، ككانت مف ضمف عقكبات 
التعزير التي يرجع فييا الحكـ إلى اإلماـ ، فمئلماـ تخفيؼ العقكبة عف الجاني أك محكىا عنو ، 
كذلؾ بحسب تصنيفيا مف حيث التأثير عمى الفرد كالمجتمع ، أك نظران لكجكد الشبية في إثبات 

. الجريمة عمى الجاني كشبية الممؾ في السرقة 

                                                 

اٌزف١َواٌموآٌٍٟٔموآْ:،اٌقط١ت(5/28)رف١َواٌّواغٟ:،اٌّواغٟ(5/59)رف١َوإٌّبه:هٙب:أظو(1)

(3/783.) 

 (.74)ٍجكرقو٠غٗٓ(2)

 (.8/183)ّوػإٌٛٚٞ:،إٌٛٚٞ(2/243)ٍجًاٌَالَ:،اٌٖٕؼبٟٔ(5/2119)ِولبحاٌّفبر١ؼ:اٌمبهٞ:أظو(3)

ٔٙب٠خ:اٌغ٠ٕٟٛ،(4/15)ِٛا٘تاٌغ١ًٍ:اٌؾطبة،(4/79)اٌلهاٌّقزبه:اثٓػبثل٠ٓ:أظو(4)

 (.9/179)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(13/278)اٌّطٍت

 (.10/26)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ:أظو(5)
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املبحث انثاني 
أثر انقرابـة يف ختفيف انعقىبة يف انقصاص 

 


:٠ْٚزًّػٍِٝطٍج١ٓ








.ىأثرىقرابظىاألصولىفيىتخغوفىالطػوبظىفيىالػصاص:المطلبىاألول
ى
ى
ى
ى

.ىأثرىالػرابظىالزوجوظىفيىتخغوفىالطػوبظىفيىالػصاص:ىالمطلبىالثاني
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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المطمب األول 
أ ر قرابة األصول في تخفيف العقوبة في القصثص  

قتل األب لولده ؟ : الفرع األول

ـٍ " :قىٍكلو تىعىالىى ؿ،(1)الفقياء عمى كجكب القصاص في النفس اتفؽ :تحرير محل الازاع مىٍيًي كىتىٍبنىا عى كى
نيكا كيًتبى :" ، ككذلؾ القصاص مف كؿ قاتؿ لقكلو تعالى(2).."ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفسً  يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى

ـي اٍلًقصاصي ًفي اٍلقىٍتمى مىٍيكي (3)..."عى
 كاختمفكا فيما إذا قتؿ الكالد كلده ىؿ يقتص منو أـ ال ، عمى ،

: ثبلثة أقكاؿ
. األب إذا قتؿ كلده ، ال يقتؿ بو : (4) قكؿ الجميكر كىـ الحنفية، كالشافعية، كالحنابمة:القول األول
. يقتؿ بو األب إذا قتؿ كلده ، : (5)ابف نافع كابف عبد الحكـ كابف المنذرقكؿ  :القول ال ثاي
قَّؽ بو إال ييٍقتىؿي األب إذا قتؿ كلده ، ال : رحمو اهلل تعالى(6) قكؿ اإلماـ مالؾ:القول ال ثلث ًإذىا تىحى
عى ال التأديب كما لك قىٍصدى اٍلقىٍتًؿ  وي أىٍك شىؽَّ بىٍطنىوي أىٍك قي أىٍضجى ذىبىحى   .فىييٍقتىؿي ًبوً نحك ذلؾ  كى

:  سبب الخالف
 ما رككه عف يحيى بف سعيد عف عمرك بف شعيب :"ذكر ابف رشد سبب اختبلفيـ في المسألة فقاؿ

قتادة حذؼ ابنان لو بالسيؼ فأصاب ساقو، فنزؼ جرحو فمات، : أف رجبل مف بني مدلج يقاؿ لو" 
اعدد عمى ماء قديد : فقدـ سراقة بف جعشـ عمى عمر بف الخطاب فذكر ذلؾ لو، فقاؿ لو عمر

عشريف كمائة بعير حتى أقدـ عميؾ، فمما قدـ عميو عمر أخذ مف تمؾ اإلبؿ ثبلثيف ًحقَّةن كثبلثيف 
ًمفىةن ، ثـ قاؿ ذىعىةن كأربعيف خى خذىا، فإف رسكؿ اهلل  صمى : ىأنذا، قاؿ: أيف أخك المقتكؿ، فقاؿ: جى

 .(7) "لىٍيسى ًلقىاًتؿو شىٍيءه : " اهلل عميو كسمـ قاؿ
لـ يكف عمدان محضان، كأثبت منو شبو العمد فيما بيف االبف فاإلماـ مالؾ حمؿ ىذا الحديث عمى أنو 

 ، فأسقط القصاص عف الكالد ألنو قصد التأديب كالزجر ، بخبلؼ ما إذا تحقؽ قصد القتؿ كاألب
 (8).نحك ذلؾ ، فإنو يقتؿ بو ال التأديب كما لك أضجعو كذبحو أك شؽ بطنو أك

                                                 

 (.33/276)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ(1)

 (.45)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(2)

 (.178)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(3)

:ا١ٌٙزّٟ،(11/318)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ،(8/338)اٌجؾواٌوائك:،اثٓٔغ١ُ(7/235)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(4)

 (.2/322)ِٕبهاٌَج١ً:اث٠ٛٙٓبْ،(8/285)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(8/403)رؾفخاٌّؾزبط

 (.18/363)اٌّغّٛع:إٌٛٚٞ(5)

 (.9/93)ِٕؼاٌغ١ًٍ:ػ١ٍِ،(12/320)اٌنف١وح:اٌموافٟ(6)

 (.4/183)ثلا٠خاٌّغزٙل:اثٓهّل(7)

 (.12/335)اٌنف١وح:اٌموافٟ:أظو(8)
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 ، أما الجميكر فحممكه عمى ظاىره مف أنو عمد إلجماعيـ أف مف حذؼ آخر بسيؼ فقتمو فيك عمد
كمع ذلؾ فقد أطمقكا الحكـ بعدـ القصاص مف الكالد إذا قتؿ كلده ، سكاء كاف القتؿ لمتأديب أك 

 (1).غيره، كذلؾ لتعظيـ مكانة الكالديف
أما بالنسبة لمفريؽ الثاني فقد استدؿ بعمـك النصكص الدالة عمى القصاص مف كؿ قاتؿ ، فقالكا 

. بجرياف القصاص بيف الكالد ككلده 
: أدلة القول األول

: استدلوا بثلقرآن الكريم والساة الابوية والمعقول
: من القرآن الكريم: أوالً 
ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه فىبل :"قاؿ تعالى (1) ٍف جاىىداؾى ًلتيٍشًرؾى ًبي مى ٍسنان كىاً  ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو حي ٍينىا اإٍلً كىكىصَّ

ـٍ ًبما كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ فىأينىبٍّئيكي . (2)"تيًطٍعييما ًإلىيَّ مىٍرًجعيكي
ٍيًف أىًف اٍشكيٍر :"قاؿ تعالى (2) ًفصاليوي ًفي عامى مى كىٍىفو كى مىٍتوي أيمُّصوي كىٍىنان عى مى ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإٍلً  كىكىصَّ

ًلكاًلدىٍيؾى ًإلىيَّ اٍلمىًصيري  ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه فىبل تيًطٍعييما * ًلي كى مى أىٍف تيٍشًرؾى ًبي مى ٍف جاىىداؾى عى كىاً 
ـٍ ًبما كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ فىأينىبٍّئيكي ٍف أىنابى ًإلىيَّ ثيّـَ ًإلىيَّ مىٍرًجعيكي كفان كىاتًَّبٍع سىًبيؿى مى . (3)"كىصاًحٍبييما ًفي الدُّصٍنيا مىٍعري

ًفصاليوي :"قاؿ تعالى (3) ٍمميوي كى عىٍتوي كيٍرىان كىحى مىٍتوي أيمُّصوي كيٍرىان كىكىضى مى ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو ًإٍحسانان حى ٍينىا اإٍلً  كىكىصَّ
  (4)..."ثىبلثيكفى شىٍيران 

ديىيما أىٍك :"قاؿ تعالى (4) ًباٍلكاًلدىٍيًف ًإٍحسانان ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى أىحى بُّصؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى قىضى رى  كى
قيٍؿ لىييما قىٍكالن كىًريمان  ناحى الذُّصؿٍّ ًمفى الرٍَّحمىًة  * ًكبلىيما فىبل تىقيٍؿ لىييما أيؼٍّ كىال تىٍنيىٍرىيما كى كىاٍخًفٍض لىييما جى

ًغيران  بَّياًني صى ٍمييما كىما رى قيٍؿ رىبٍّ اٍرحى . (5)"كى
ًبرًٍّىمىا تدؿ ىذه اآليات بمجمكعيا عمى تعظيـ حؽ الكالديف ككجكب : كجو الداللة مف اآليات

ا ٍحسىاًف ًإلىٍيًيمى ف مف أعظـ ما يحقؽ تمؾ المعاني العظيمة عدـ كىاإٍلً  كمصاحبتيما في الدنيا معركفا، كا 
 كفي ذلؾ دليؿ عمى أنو ال يستحؽ القكد عمى أبيو :"، فقد قاؿ الجصاص(6)قتؿ األب إذا قتؿ كلده

كأنو ال يحد لو إذا قذفو كال يحبس لو بديف عميو كأف عميو نفقتيما إذا احتاجا إليو إذ كاف جميع ذلؾ 
  .(7)"مف الصحبة بالمعركؼ كفعؿ ضده ينافي مصاحبتيما بالمعركؼ

 
 

                                                 

 (.4/183)ثلا٠خاٌّغزٙل:اثٓهّل(1)

 (.8)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌؼٕىجٛد(2)

 (.14،15)آ٠خهلُ:ٍٛهحٌمّبْ(3)

 (.15)آ٠خهلُ:ٍٛهحاألؽمبف(4)

 (.24،23)آ٠خهلُ:ٍٛهحاإلٍواء(5)

 (.17/414)رف١َواٌطجوٞ:،اٌطجوٞ(10/76)رف١َواٌواىٞ:اٌواىٞ:أظو(6)

 (.5/219)أؽىبَاٌموآْ:اٌغٖبٓ(7)
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: من الساة الابوية :  ثايثً 
طَّاًب قىاؿى ( 1) مَّـى يىقيكؿي : عىٍف عيمىرى ٍبًف الخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى الى ييقىادي الكىاًلدي " :سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى

لىدً  .  (1)"ًبالكى
مَّـى قىاؿى ( 2) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيٍّ صى ، عى بَّاسو ٍف اٍبًف عى ديكدي ًفي المىسىاًجًد، كىالى ييٍقتىؿي " :عى ـي الحي الى تيقىا

لىدً  . (2)"الكىاًلدي ًبالكى
ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص، قىاؿى ( 3) ٍبًد اهلًل ٍبًف عى ابى ًمٍنيىا اٍبنىا، : عىٍف عى اًريىةه فىأىصى ؿو ًمٍف بىًني ميٍدًلجو جى مىٍت ًلرىجي نىحى

ا فىقىاؿى  ـي دىعىاىىا يىٍكمن كىذىا، فىقىاؿى : فىكىافى يىٍستىٍخًدمييىا، فىمىمَّا شىبَّ اٍلغيبلى تَّى مىتىى : اٍصنىًعي كىذىا كى ، حى الى تىٍأًتيؾى
، فىاٍنطىمىؽى ًفي رىٍىطو ًمٍف : تىٍستىٍأًمي أيمٍّي؟ قىاؿى  ـي فىمىاتى ابى ًرٍجمىوي فىنىزىؼى اٍلغيبلى ٍيًفًو فىأىصى ذىفىوي ًبسى فىغىًضبى فىحى

ٍنوي، فىقىاؿى  ، لىٍكالى أىنٍّي سىًمٍعتي رىسيكؿى : قىٍكًمًو ًإلىى عيمىرى رىًضيى اهللي عى يىا عىديكَّ نىٍفًسًو أىٍنتى الًَّذم قىتىٍمتى اٍبنىؾى
مَّـى يىقيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ىىميّـَ ًديىتىوي " الى ييقىادي اأٍلىبي ًمًف اٍبًنًو : " اهلًل صى فىأىتىاهي ًبًعٍشًريفى أىٍك : قىاؿى . لىقىتىٍمتيؾى

ًمائىًة بىًعيرو  ًثيفى كى تىرىؾى أىبىاهي : قىاؿى . ثىبلى ثىًتًو، كى فىًخيرى ًمٍنيىا ًمائىةه فىدىفىعىيىا ًإلىى كىرى
(3) .

تدؿ ىذه األحاديث بمجمكعيا عمى أف األب إذا قتؿ ابنو ،            : كجو الداللة مف األحاديث
،                         (4)األب سبب لكجكد الكلد ، فبل يككف الكلد سببان إلعداموأىفَّ ال يقتؿ بو كسبب ذلؾ 

 كىك حديث مشيكر عند أىؿ العمـ بالحجاز كالعراؽ :"كلقد قاؿ ابف عبد البر عف الحديث األكؿ
مستفيض عندىـ يستغنى بشيرتو كقبكلو كالعمؿ بو عف اإلسناد فيو حتى يكاد أف يككف اإلسناد في 

 .(5)"مثمو لشيرتو تكمفان 
دًٍّه، قىاؿى ( 4) ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، : عىٍف عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿه ًإلىى النًَّبيٍّ صى اءى رىجي جى

اًلي، فىقىاؿى : فىقىاؿى  اليؾى أًلىًبيؾى " :ًإفَّ أىًبي اٍجتىاحى مى مى مَّـى "أىٍنتى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ًإفَّ " : كى
، فىكيميكا ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ  ـٍ ـٍ ًمٍف أىٍطيىًب كىٍسًبكي دىكي . (6)"أىٍكالى

أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عندما أضاؼ الكلد كالماؿ لؤلب ، ال يقصد بذلؾ : كجو الداللة
حقيقة التمميؾ كلكف يقصد كجكب البر كاإلكراـ لؤلب ، كىذا يكرث شبية الممكية ، كمما يؤكد ذلؾ 

 القصاص عف األب إذا قتؿ كلده ، كالقصاص حدشيٍبيىةن ًفي سيقيكًط تسمية الكلد كسبان لؤلب ، فيذه 
 .(7)كالحدكد تدرأ بالشبيات

                                                 

اَلٍٕٓاٌزوِنٞ،وزبةاٌل٠بد،:اٌزوِنٞ(1) َْ ُْٕٗأَ ِِ اْث٠َُُٕٗمَبُك ًُ ٠َْمزُ ًِ ُع بَعبَءفِٟاٌوَّز َِ (.1400)ػ(4/18)ثَبُة

 (.3/400)ٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓاٌزوِنٕٞؾ١ؼ،:لبياألٌجبٟٔ

اَلٍٕٓاٌزوِنٞ،وزبةاٌل٠بد،:اٌزوِنٞ(2) َْ ُْٕٗأَ ِِ اْث٠َُُٕٗمَبُك ًُ ٠َْمزُ ًِ ُع بَعبَءفِٟاٌوَّز َِ (.1401)ػ(4/19)ثَبُة

 (.3/401)ٕؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٓاٌزوِنٞؽَٓ،:لبياألٌجبٟٔ

اْثَُٕٗ(اٌغٕب٠بد)إٌَٓاٌىجوٞ،وزبةاٌغواػ:اٌج١ٙمٟ(3) ًُ ٠َْمزُ ًِ ُع (.15964)ػ(8/69)ثَبُةاٌوَّز

 (.7/269)إهٚاءاٌغ١ًٍؽَٓ،:لبياألٌجبٟٔ

 (.2/339)ٍجًاٌَالَ:اٌٖٕؼبٟٔ:أظو(4)

 (.23/437)اٌز١ّٙل:اثٓػجلاٌجو(5)

(.77)ٍجكرقو٠غٗٓ(6)

 (.8/285)اثٓللاِخ:،اٌّغٕٟ(7/525)االٍزنوبه:اثٓػجلاٌجو:أظو(7)
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: من المعقول :  ثل ثً  
أف األب سبب كجكد االبف ، فبل يككف االبف سببان في عدـ كجكد األب ، كلقد قاؿ الزيمعي رحمو 

كألف األب ال يستحؽ العقكبة بسبب ابنو؛ ألنو تسبب إلحيائو فمف المحاؿ أف يككف الكلد سببا  :"اهلل
، كألف األب مصدر الشفقة كالمحبة لمكلد ، فبل يقتؿ الكالد كلده إال نادران أك خطأن ، فيككف (1)"إلفنائو

. (2)شفقتو كحبو ألبنائو شبية سقكط القصاص عنو إذا قتؿ كلده
 

:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بثلقرآن الكريم والساة الابوية والقيثس

: من القرآن الكريم: أوالً 
نيكا :"قكلو تعالى: استدلكا بعمـك النصكص الكاردة في القصاص مف كؿ قاتؿ كىي   يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى

رٍّ كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد كىاأٍليٍنثى ًباأٍليٍنثى رُّص ًباٍلحي ـي اٍلًقصاصي ًفي اٍلقىٍتمى اٍلحي مىٍيكي كىتىٍبنا :"كقاؿ أيضان (4)..."كيًتبى عى  كى
ـٍ ًفييا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفسً  مىٍيًي . (5)..."عى

فيذه اآليات كاضحة الداللة عمى كجكب القصاص مف كؿ قاتؿ ، دكف تفرقة بيف كالد كغيره ، 
كال نعمـ خبران ثابتان يجب بو  :"فيقتؿ األب إذا قتؿ ابنو لعمـك آيات القصاص ، كقاؿ القرطبي

. (6)"استثناء األب مف جممة اآلية
 :من الساة الابوية :  ثايثً 

دًٍّه، قىاؿى  ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو مَّـى : عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اٍلميٍؤًمنيكفى : " قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى
ـٍ  مىى مىٍف ًسكىاىي ـٍ يىده عى ، كىىي ـٍ  .(7)"تىتىكىافىأي ًدمىاؤيىي

دؿ ىذا الحديث عمى أف دماء المؤمنيف تتساكل في القصاص كالديات ، كعميو فبل فرؽ بيف دماء 
كىذا  :"، كلقد قاؿ الباجي(8)األب كبيف دماء االبف ، فيجب القصاص بينيـ إذا قتؿ أحدىما اآلخر

وعاـ فيحمؿ عمى عمكمو إال ما خ . (9)" الدليؿصَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.6/105)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ(1)

 (.6/105)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ:أظو(2)

 (.178)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(4)

 (.45)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(5)

 (.2/250)رف١َواٌموٛجٟ:اٌموٛجٟ(6)

ًِلزًثَبُة(اٌغٕب٠بد)إٌَٓاٌىجوٞ،وزبةاٌغواػ:اٌج١ٙمٟ(7) ُع :لبياألٌجبٟٔ.(15904)ػ(8/51)ثبٌّوأحاٌوَّز

 (.7/265)إهٚاءاٌغ١ًٍٕؾ١ؼ،

 (.7/18)١ًٔاألٚٛبه:اٌْٛوبٟٔ:أظو(8)

 (.7/105)إٌّزمٟ:اٌجبعٟ(9)
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: من القيثس :  ثل ثً 
، (1)كألنيما حراف مسمماف مف أىؿ القصاص فكجب أف يقتؿ كؿ كاحد منيما بصاحبو كاألىجنبيَّيف

. (2)كاألىجنبيَّيفأيضان كألنيما شخصاف متكافئاف في الديف كالحرمة فكاف القصاص جاريان بينيما 
 

: أدلة القول ال ثلث
األب ال يقتل بولده ، إال إذا تحقق قصد القتل ال التأديب ، كمث لو : قول اإلمثم مثلك رحمه اهلل 

:  ، واستدل بثآلتيفَفيُيقْقتَفلُي بِبهِب احو ذلك  بطاه أوقَّ أضجعه وذبحه أو ش
أما ما كاف مف : سئؿ عف الرجؿ يقتؿ ابنو أيقتؿ بو؟ قاؿفقد ركم عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل عندما 

العمد الذم يككف فيو القصاص مف غير األب الذم يككف بيف الناس، مثؿ أف يضرب الرجؿي الرجؿى 
بالعصا أك يرميو بالحجارة أك يحذفو بالسيؼ أك بالسكيف فيمكت منو، فيككف عمى األجنبي فيو 

القصاص، فإني ال أرل أف يقتص مف األب في شيء مف ىذا إال أف يعمد األب لقتؿ ابنو، مثؿ أف 
يضجعو فيذبحو ذبحا أك يشؽ جكفو، فيذا كما أشبيو مما يعمـ الناس أنو إنما أراد القتؿ بعينو عامدا 

 (3).لو، فيذا يقتؿ بابنو إذا كاف ىكذا
كاستدؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل بسقكط القصاص عف الكالد إذا حذؼ كلده بسيؼ كنحكه فقتمو ، 
بحديث بني مدلج الذم سبؽ ذكره ، ألف فعمو محتمؿ عدـ قصد قتمو بؿ تأديبو ، كذلؾ يكرث 

.  (4)بيا القصاص ألف شفقة األب تمنع قصد القتؿ الشبية التي يدرأ
كما كاستدؿ عمى قتؿ الكالد إذا قتؿ كلده ، إذا تحقؽ قصد القتؿ ال التأديب كما لك أضجعو كذبحو 

نحك ذلؾ ، فإنو يقتؿ بو ألنو كشؼ عف قصده بتعمد قتؿ ابنو ، كال شبية في ذلؾ  بطنو أكشؽَّ أك 
 (5).كي يدرأ  القصاص عنو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.8/285)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(1)

 (.7/105)إٌّزمٟ:اٌجبعٟ(2)

 (.4/498)اٌّلٚٔخ:ِبٌه(3)

 (.12/335)اٌنف١وح:اٌموافٟ:أظو(4)

 (.12/336)اٌّوعغاٌَبثك:أظو(5)
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 :القول الراجح
األقكاؿ الثبلثة كأدلتيـ ، أف قكؿ جميكر الفقياء القائؿ بأف الكالد    بعد النظر في يتضح لمباحث 

: كذلؾ لؤلسباب التالية، ال يقتؿ بكلده ىك الراجح كاهلل تعالى أعمـ 
 . قكة أدلتيـ كسبلمتيا  (1)

 قاؿ يستثني الكالد مف عمكمات آم الكتاب كاألخبار المكجبة لمقصاص بيف المسمميف، فقد  (2)

كألف القصاص شرع لتحقيؽ حكمة الحياة بالزجر، كالردع، كالحاجة " :الكاساني رحمو اهلل
إلى الزجر في جانب الكلد ال في جانب الكالد؛ ألف الكالد يحب كلده لكلده ال لنفسو بكصكؿ 

جيتو، أك يحبو لحياة الذكر لما يحيا بو ذكره، كفيو أيضان زيادة شفقة تمنع  النفع إليو مف
 .(1).."الكالد عف قتمو

 .أف الكالد سبب كجكد االبف فبل يككف االبف سبب في إفنائو (3)

 . إقامة القصاص عمى الكالد مخالؼ لمعاني البر كاإلحساف التي أمر بيا سبحانو كتعالى (4)

 

كيمكف لنا القكؿ بأف ما تقدـ مف أسباب ترجيح قكؿ جميكر الفقياء بسقكط القصاص عف الكالد 
بقتؿ كلده ، مضبكط بانتفاء العمد لكفكر شفقة األب التي تمنع القتؿ كىذه شبية تمنع القصاص 
عنو ، بخبلؼ ما إذا تحقؽ منو العمد في قتؿ كلده كأف أضجعو كذبحو ، فبل شبية لمنع العقكبة 
عنو ، كيمكف لئلماـ معاقبتو بأشد عقكبة دكف القصاص كذلؾ تخفيفان ألبكتو كلؤلسباب التي تـ 

. ذكرىا

                                                 

(.7/235)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(1)
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قتل األجداد والجدات لولد الولد ؟ : الفرع ال ثاي

: تحرير محل الازاع
ـٍ ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى " :قىٍكلو تىعىالىى ؿ،(1)الفقياء عمى كجكب القصاص في النفس اتفؽ مىٍيًي كىتىٍبنىا عى كى

ـي اٍلًقصاصي :" ، ككذلؾ القصاص مف كؿ قاتؿ لقكلو تعالى(2).."ًبالنٍَّفسً  مىٍيكي نيكا كيًتبى عى يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى
(3)..."ًفي اٍلقىٍتمى

: كاختمفكا فيما إذا قتؿ الجد أك الجدة كلد الكلد ىؿ يقتص منيـ أـ ال ، عمى قكليف،
 ذىب أكثر مسقطي القصاص عف األب كىـ جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية، :القول األول

ف عبل ال يقتؿ بقتؿ كلد كلده ، ككذلؾ الجدات:رحميـ اهلل تعالى(4)كالحنابمة . أف الجد كا 
"  ال يقاد الكالد بكلده:" كال يقتؿ الرجؿ بابنو، لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" فقد قاؿ عمماء الحنفية

ف عبل في  كألنو سبب إحيائو فمف المحاؿ أف يستحؽ لو إفناؤه ، كالجد مف قبؿ الرجاؿ كالنساء كا 
  .(5)" ىذا بمنزلة األب، ككذا الكالدة كالجدة مف قبؿ األب أك األـ قربت أك بعدت ، لما بينا

كقد حفظت عف عدد مف أىؿ العمـ لقيتيـ أف ال يقتؿ الكالد بالكلد كبذلؾ : " كقاؿ عمماء الشافعية
أقكؿ، ككذلؾ الجد أبك األب كالجد أبعد منو؛ ألف كميـ كالده ككذلؾ الجد أبك األـ كالذم أبعد منو؛ 

 (6)".ألف كميـ كالده
ف بعد ألنو كالد:"كقاؿ أيضان  . (7)" كال يقتؿ كالده بكلدو ألنو إجماعه كال جد مف قبؿ أـ كال أب بكلد كلدو كا 

ف عبل كاألب في ىذا، كسكاءه كاف مف قبؿ األب أك مف قبؿ األـ، : " كقاؿ عمماء الحنابمة كالجد كا 
 (8)".في قكؿ أكثر مسقطي القصاص عف األب

.   أف الجد يقتؿ بقتؿ كلد كلده  : (9)قكؿ الحسفي بف حي رضي اهلل عنو :القول ال ثاي
: سبب الخالف

أف جميكر الفقياء أسقطكا القصاص عف الجد كالجدة قياسان عمى األب ألنيـ سبب إلحيائو فبل 
يككف سبب في إفناؤىما ، أما صاحب المذىب الثاني فاستدؿ بعمـك النصكص الدالة عمى 

. القصاص مف كؿ قاتؿ دكف تفريؽ
 

                                                 

 (.33/276)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ(1)

 (.45)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(2)

 (.178)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(3)

،(12/22)اٌؾبٚٞاٌىج١و:،اٌّبٚهكٞ(6/36)األَ:،اٌْبفؼٟ(3/144)اٌٍجبة:ا١ٌّلأٟ(4)

 (.8/285)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ

 (.3/144)اٌٍجبة:ا١ٌّلأٟ(5)

 (.6/36)األَ:اٌْبفؼٟ(6)

 (.12/22)اٌؾبٚٞاٌىج١و:اٌّبٚهكٞ(7)

 (.8/285)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(8)

 .اٌّوعغاٌَبثك(9)
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:  أدلة القول األول
بما استدؿ بو أكثر مسقطي القصاص بالسنة النبكية حيث قاؿ النبي : استدل جمهور الفقهثء 

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لىدً :" صى  .(1)"الى ييقىادي الكىاًلدي ًبالكى
ف عبل كالجد كالجدة :وجه الداللة  أف الجد يتقاطع مع األب فمفظ الكالد عاـ مطمؽ يشمؿ كؿ كالد كا 

لىدي سىبىان إلفنائيما كاألبكيف ، كأىفَّ الجد كالجدة سببان في كجكد كلد الكلًد ، فىبلى يىككفي الكى
(2)  .

:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بمث استدل به القثئمين بقتل األب بولده ، بعموم الاصوص والمعقول عمى الاحو التثلي

عمكـ اآليات كاألحاديث الكاردة في القصاص مف كؿ قاتؿ دكف تفرقة بيف كالد كغيره، كقاؿ ابفي  (1)
 .يقتؿ بو؛ لظاىر آم الكتاب كاألخبار المكجبة لمقصاص: نافعو كابف عبد الحكـ كابف المنذر

ألنيما حراف مسمماف مف أىؿ القصاص فكجب أف يقتؿ كؿ كاحدو منيما بصاحبو، : المعقكؿ (2)
 . (3)كاألجنبييف
: القول الراجح

يتضح لمباحث بعد النظر بأدلة القكليف، أف قكؿ جميكر الفقياء القائؿ بعدـ قتؿ الجد كالجدة بقتؿ 
: كلد الكلد ىك الراجح كاهلل تعالى أعمـ ، كذلؾ لآلتي 

مَّـى  حديث الرسكؿ (1) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لىًد :"  يقكؿي  صى ، مخصص لعمـك آيات (4)"الى ييقىادي الكىاًلدي ًبالكى
القرآف كاألحاديث النبكية الدالة عمى القصاص مف كؿ قاتؿ ، كالجد كالجدة بمنزلة الكالديف فكاف 

 .البد مف اإلحساف ليما بعدـ إقامة القصاص عمييـ

 كألف قياسيـ عمى األجنبييف قياس مع الفارؽ كذلؾ ألف الجد يعتبر أصبلن لكلد كلده كسببان مف  (2)
 . أسباب كجكده فكيؼ يككف سببان إلفنائو

 . مف غير المتصكر أف يقـك الجد أك الجدة بقتؿ كلد كلدىما لكجكد الشفقة كالمحبة (3)

.  إقامة القصاص عمى الجد كالجدة مخالؼ لمعاني البر كاإلحساف التي أمر بو سبحانو كتعالى (4)
كما ذكرناه ضابطان لسقكط القصاص عف الكالد بقتؿ كلده ، نذكره في ىذه المسألة ألنيا ترتبط بيا 

ارتباطان كثيقان حيث أف الجد سبب كجكد ابف االبف كشفقتو تمنع قصد القتؿ ، كىذه شبية تمنع 
القصاص عنو ، بخبلؼ ما إذا تحقؽ منو العمد في قتؿ كلد كلده ، فبل شبية لمنع العقكبة عنو ، 
. كيمكف لئلماـ معاقبتو بأشد عقكبة دكف القصاص كذلؾ قياسان عمى األب كلؤلسباب التي تـ ذكرىا

 
                                                 

 (.83)ٍجكرقو٠غٗٓ(1)

 (.2/339)ٍجًاٌَالَ:اٌٖٕؼبٟٔ:أظو(2)

 (.8/285)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(3)

 (.83)ٍجكرقو٠غٗ(4)
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قتل األم لولدهث ؟ : الفرع ال ثلث

  :تحرير محل الازاع
ـٍ ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى " :قىٍكلو تىعىالىى ؿ،(1)اتفؽ الفقياء عمى كجكب القصاص في النفس مىٍيًي كىتىٍبنىا عى كى

ـي اٍلًقصاصي :" ، ككذلؾ القصاص مف كؿ قاتؿ لقكلو تعالى(2).."ًبالنٍَّفسً  مىٍيكي نيكا كيًتبى عى يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى
(3)..."ًفي اٍلقىٍتمى

: كاختمفكا فيما إذا قتمت األـ كلدىا ىؿ يقتص منيا أـ ال ، عمى قكليف،
: رحميـ اهلل تعالى(4 ) قكؿ جميكر الفقياء كىـ الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة:القول األول

. أف األـ إذا قتمت كلدىا ، ال تقتؿ بو كاألب 
كىي قتؿ بو أف األـ إذا قتمت كلدىا ، ت: ركاية عف اإلماـ أحمد ، رحمو اهلل تعالى :القول ال ثاي

  (5).ليست كاألب في امتناع القصاص منو
: سبب الخالف

أف جميكر الفقياء أسقطكا القصاص عف األـ قياسان عمى األب ألنيا سبب مف أسباب كجكد االبف، 
. أما أصحاب المذىب الثاني قالكا بأف األـ بخبلؼ األب فبل تثبت ليا كالية عمى االبف

:  أدلة القول األول
: استدلوا بثلقرآن الكريم والساة الابوية والقيثس والمعقول

: من القرآن الكريم: أوالً 
ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه فىبل :"قاؿ تعالى (1) ٍف جاىىداؾى ًلتيٍشًرؾى ًبي مى ٍسنان كىاً  ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو حي ٍينىا اإٍلً كىكىصَّ

ـٍ ًبما كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ فىأينىبٍّئيكي . (6)"تيًطٍعييما ًإلىيَّ مىٍرًجعيكي
ٍيًف أىًف اٍشكيٍر :"قاؿ تعالى (2) ًفصاليوي ًفي عامى مى كىٍىفو كى مىٍتوي أيمُّصوي كىٍىنان عى مى ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإٍلً  كىكىصَّ

ًلكاًلدىٍيؾى ًإلىيَّ اٍلمىًصيري  ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه فىبل تيًطٍعييما * ًلي كى مى أىٍف تيٍشًرؾى ًبي مى ٍف جاىىداؾى عى كىاً 
ـٍ ًبما كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ فىأينىبٍّئيكي ٍف أىنابى ًإلىيَّ ثيّـَ ًإلىيَّ مىٍرًجعيكي كفان كىاتًَّبٍع سىًبيؿى مى . (7)"كىصاًحٍبييما ًفي الدُّصٍنيا مىٍعري

ديىيما أىٍك :"قاؿ تعالى (3) ًباٍلكاًلدىٍيًف ًإٍحسانان ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى أىحى بُّصؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى قىضى رى  كى
قيٍؿ لىييما قىٍكالن كىًريمان  . (8) "ًكبلىيما فىبل تىقيٍؿ لىييما أيؼٍّ كىال تىٍنيىٍرىيما كى

                                                 

 (.33/276)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ(1)

 (.45)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(2)

 (.178)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌجموح(3)

،(3/172)اٌّٙنة:،ا١ٌْواىٞ(9/92)ِٕؼاٌغ١ًٍ:ػ١ٍِ،(7/271)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(4)

 (.8/286)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ

 (.8/286)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(5)

 (.8)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌؼٕىجٛد(6)

 (.14،15)آ٠خهلُ:ٍٛهحٌمّبْ(7)

 (.23)آ٠خهلُ:ٍٛهحاإلٍواء(8)
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ًبرًٍّىمىا تدؿ ىذه اآليات بمجمكعيا عمى تعظيـ حؽ الكالديف ككجكب : كجو الداللة مف اآليات
ا ٍحسىاًف ًإلىٍيًيمى ف مف أعظـ ما يحقؽ تمؾ المعاني العظيمة عدـ كىاإٍلً  كمصاحبتيما في الدنيا معركفا، كا 

 فىبلى :"، كاألـ في ذلؾ كاألب ، فقد قاؿ النككم رحمو اهلل تعالى(1)قتؿ أحد الكالديف بقتؿ كلدىما
لىدىهي، كىاأٍليُّـص كىاأٍلىًب  مىى كىاًلدو يىٍقتيؿي كى اصى عى . (2)..."ًقصى

 

: من الساة الابوية :  ثايثً 
طَّاًب قىاؿى ( 1) مَّـى يىقيكؿي : عىٍف عيمىرى ٍبًف الخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى الى ييقىادي الكىاًلدي " :سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى

لىدً  .  (3)"ًبالكى
ـي اٍلكىاًلًد ، ككذلؾ األـ ألف (4)يدؿ ىذا الحديث أف األب إذا قتؿ ابنو ، ال يقتؿ بو: كجو الداللة اٍس

ؿي كيؿَّ كىاًلدو   (5). فيصدؽ عمييا كتعامؿ في الحكـ معاممة األب ، ألنيا أحد الكالديف، يىتىنىاكى
 

: من القيثس :  ثل ثً 
قياس سقكط القصاص عف األـ كاألب ، كالجامع أف األـ تشاطر األب في جميع أسباب سقكط 

 فتعتبر األـ سببان مف أسباب كجكد االبف كاألب ، كشفقتيا كمحبتيا كالدةكاؿ القصاص عف األب ،
لكلدىا تكازم بؿ تزيد عف شفقة كمحبة األب فكاف ذلؾ شبية سقكط القصاص عنيا إذا قتمت 

 (6).كلدىا
 

: من المعقول : رابعثً 
ليا فضيمة الحمؿ كالرضاع كالتربية كزيادة الشفقة كىي  ألفمف األب ، كأىٍكلىى ًباٍلًبرٍّ  األـ كىأًلىفَّ 

ٍنيىا اًص عى ٍيرىةى ، ؼ(7)أضعؼ كأعجز فىكىانىٍت أىٍكلىى ًبنىٍفًي اٍلًقصى ٍف أىًبي ىيرى قىاؿى :  قىاؿى  رضي اهلل عنوعى
ؿه  ٍحبىًة ؟ قىاؿى : رىجي ٍسًف الصُّص ؽُّص النَّاًس ًبحي ٍف أىحى  أيمُّصؾى ، ثيّـَ أيمُّصؾى ": صمى اهلل عميو كسمـيىا رىسيكؿى اهلًل ، مى

 فيذا الحديث مما يؤكد عمى تعظيـ منزلة األـ عمى .(8)"، ثيّـَ أيمُّصؾى ، ثيّـَ أىبيكؾى ، ثيّـَ أىٍدنىاؾى أىٍدنىاؾى 
. األب

 
 
 

                                                 

 (.17/414)رف١َواٌطجوٞ:،اٌطجوٞ(10/76)رف١َواٌواىٞ:اٌواىٞ:أظو(1)

 .(9/151)هٚٙخاٌطبٌج١ٓ:إٌٛٚٞ(2)

 (.83)ٍجكرقو٠غٗٓ(3)

 (.2/339)ٍجًاٌَالَ:اٌٖٕؼبٟٔ:أظو(4)

 (.7/235)ثلائغاٌٖٕبئغ:،اٌىبٍبٟٔ(3/467)ٌَبْاٌؼوة:اثِٕٓظٛه:أظو(5)

 (.3/172)اٌّٙنة:ا١ٌْواىٞ:أظو(6)

 (.9/287)اٌْوػاٌىج١و:اٌّملٍٟ،(8/286)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(7)

 .6593ػ(8/2)ٕؾ١ؼٍَُِ،وزبةا٢كاة،ثبةثواٌٛاٌل٠ٓ:ٍَُِ(8)
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:  أدلة القول ال ثاي
كىي ليست كاألب في قتؿ بو أف األـ إذا قتمت كلدىا ، ت: ركاية عف اإلماـ أحمد رحمو اهلل تعالى

: ، واستدلوا امتناع القصاص منو 
ٍمدنابأف  لىدو قىتىمىٍت سىيٍّدىىىا عى ٍف يىٍقتيمييىا؟ قىاؿى : قىاؿى . تيٍقتىؿي : أيٍـّ كى لىديىىا: مى فإذا جاز لمكلد قتؿ أمو بقصاص . كى

لىًدىىاكجب عمييا ، فمف باب أكلي أنيا تقتؿ  مىٍيًو فىتيٍقتىؿي ًبًو كىاأٍلىخً  ، كًبقىٍتًؿ كى يىةى لىيىا عى  (1).أًلىنَّوي الى ًكالى
 

 :القول الراجح
بعد النظر في القكليف كأدلتيما يتبيف لمباحث ترجيح قكؿ جميكر الفقياء القائؿ بأف األـ ال تقتؿ 

: بكلدىا كاألب كذلؾ لؤلسباب اآلتية
. قكة أدلتيـ ككجاىتيا  (1)
إمكانية الرد عمى أدلة القكؿ الثاني بأف الكالية غير معتبرة في إسقاط القصاص أك إيجابو  (2)

، بدليؿ أف القصاص ال يقاـ عمى األب في حاؿ قتمو ابنو الذم بمغ سف الرشد إذ ال كالية 
 .لو عميو ، كمع ذلؾ ال يقاـ القصاص بحقو 

 .أف األـ سبب كجكد االبف فبل يككف االبف سبب في إفنائيا كاألب (3)

 .إقامة القصاص عمى األـ مخالؼ لمعاني البر كاإلحساف التي أمر بو سبحانو كتعالى (4)

. األـ بطبيعتيا أكثر حنانان كشفقة مف األب فكاف مف باب أكلي أال تقتؿ بكلدىا (5)
 

كما ذكرناه ضابطان لسقكط القصاص عف الكالد بقتؿ كلده ، نذكره في ىذه المسألة ألنيا ترتبط بيا 
ارتباطان كثيقان ، كمف باب أكلى ألف شفقة األـ تزيد عف شفقة األب التي تمنع قصد القتؿ ، كىذه 
الشبية تمنع القصاص عنيا ، بخبلؼ ما إذا تحقؽ منيا العمد في قتؿ كلدىا ، فبل شبية لمنع 

العقكبة عنيا ، كيمكف لئلماـ معاقبتيا بأشد عقكبة دكف القصاص كذلؾ قياسان عمى األب كلؤلسباب 
. التي تـ ذكرىا

 
                                                                              

 
 
 

                                                 

(.8/286)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(1)
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  المطمب ال ثاي

أ ر القرابة الزوجية في تخفيف العقوبة في القصثص 

 ؟ قتل أحد الزوجين لآلخر في حثل كثن لهمث ولد:الفرع األول

  :تحرير محل الازاع

اتفؽ الفقياء عمى أف الزكجة إذا قتمت زكجيا كليس كلي الدـ كلدىا اقتص منيا لعمـك النصكص 
 ( 1).الخاصة بالقصاص ، كقد انعقد اإلجماع عمى ذلؾ

كىناؾ قاعدة عامة الستيفاء القصاص كىي أف كؿ كارث لممقتكؿ ، لو كالية القصاص يستحؽ 
المطالبة بو ، كيستثني مف ىذه القاعدة ما إذا كرثو مف ليس لو القصاص مف القاتؿ حتى كلك كاف 

 فيما إذا قتؿ الزكج زكجتو أك الزكجة زكجيا اختمف الفقهثء، بناءان عمى ذلؾ (2)لو كالية القصاص
كليما كلد كرث حؽ استيفاء القصاص، فيؿ لو حؽ استيفاء القصاص أك المطالبة بو أـ ال ، كذلؾ 

 عمى قكليف؟
 

عمى سقكط القصاص عف (3)ـ الحنفية كالشافعية كالحنابمةكه ذىب جميكر الفقياء :القول األول
. الزكج كالزكجة إذا كاف ليما كلد سكاء كاف الكلد ذكران أك أنثى

 عدـ سقكط القصاص عف الزكج أك الزكجة إذا كاف ل ذىب اإلماـ مالؾ رحمو اهلل إؿ:القول ال ثاي
. (2)ليما كلد فيحؽ لو المطالبة باستيفاء القصاص مف أحدىما إذا قتؿ اآلخر

: أدلة المذهب األول 
:  والمعقول الابويةاستدلوا بثلساة

:  من الساة الابوية: أوالً 
طَّاًب قىاؿى  (1) مَّـى يىقيكؿي : عىٍف عيمىرى ٍبًف الخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى الى ييقىادي الكىاًلدي " :سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى

لىدً  .  (4)"ًبالكى
 ، كدؿ الحديث عمى (5) أف الكالد إذا قتؿ كلده ال يقتؿ بو الفقياء إلىجميكرذىب فقد : كجو الداللة

 أال يجب لو بالجناية عمى غيره ، ككذلؾ لأنو ال يجب لمكلد قصاص عمى أبيو ، فمف باب أكؿ

                                                 

(.377)اٌؼمٛثخفٟاٌفمٗاإلٍالِٟ:أثٟى٘وح(1)

اٌٍّٛٛػخاٌَٛكا١ٔخٌألؽىبَٚاٌَٛاثكاٌمٚبئ١خ(2)

http://sjsudan.org/details.php?id=509&lang=ar&target=p&title

(.5/529)وْبفاٌمٕبع:،اٌجٙٛرٟ(18/362)اٌّغّٛع:،إٌٛٚٞ(2/249)هكاٌّؾزبه:اثٓػبثل٠ٓ(3)

(.2/183)اٌزٍم١ٓ:ػجلاٌٛ٘بة(2)

(.83)ٍجكرقو٠غٗٓ(4)

(.8/285)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(11/318)اٌج١بْ:،اٌؼّوأٟ(7/235)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(5)
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ألف كالية الدـ تثبت كاممة يسقط حؽ القصاص حتى لك كاف لكلي الدـ الفرع مف يشاركو في ذلؾ 
 .(1)إذا لـ تثبت بعضيا سقطت كميافبل تتبعض ؼ

:  من المعقول :  ثايثً 
كألف األبكيف سبب كجكد االبف فبل يسكغ أف يككف الكلد سببان في قتؿ أحد أبكيو أك المطالبة بدـ 

. (2) بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى فقد اآلخرلغيره ، كمف الفطرة أف الكلد إذا فقد أحد أبكيو ال يسع
 

: أدلة المذهب ال ثاي 
قَّؽ منو قىٍصدى اٍلقىٍتًؿ كما لك اد است اإلماـ مالؾ رحمو اهلل في ذلؾ أنو أجاز قتؿ الكالد بكلده ًإذىا تىحى

وي فيك بذلؾ  ذىبىحى عىوي كى يجيز القصاص مف الكالد لمكلد ، كيترتب عمى ذلؾ إقامة القصاص عمى أىٍضجى
. (3)األب إذا طالب بو االبف

 

:  القول الراجح 
يتضح لمباحث رجحاف مذىب جميكر الفقياء القائميف بسقكط القصاص عف الزكجيف إذا قتؿ 

أحدىما اآلخر كليما كلد ، حيث ال يحؽ لمكلد المطالبة بالقصاص مف كالديو ، كذلؾ لؤلسباب 
: التالية
.  قكة أدلتيـ كسبلمتيا  (1)
ليس لمكلد حؽ المطالبة بالقصاص مف كالديو ، ألنيما سبب كجكده فبل يككف ىك سبب   (2)

 . ، ككذلؾ أكلياء المقتكؿ مف باب أكلىإفنائيما
 . ليس مف المتصكر بعد أف يفقد الكلد أحد كالديو أف يطالب بالقصاص مف اآلخر (3)
 .يتناسب القكؿ مع رحمة اإلسبلـ بالكالديف كعظـ حقيما  (4)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(.3/255)اٌىبفٟ:،اثٓللاِخ(3/173)اٌّٙنة:ا١ٌْواىٞ:أظو(1)

(.377)اٌؼمٛثخفٟاٌفمٗاإلٍالِٟ:أثٟى٘وح(2)

(.12/320)اٌنف١وح:اٌموافٟ(3)
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 قتل الزوج لزوجته في حثل التمبس بثلزاث ؟ :الفرع ال ثاي
اؿ اإلماـ د ؽؽاتفؽ الفقياء عمى تحريـ الزنا كاعتبركه مف أكبر الكبائر ، ؼ: تحرير محل الازاع

نىا ":لقكلو تعالى( 1)ال أعمـ بعد القتؿ ذنبان أعظـ مف الزنى كأجمعكا عمى تحريمو":أحمد بيكا الزٍّ كىالى تىٍقرى
سىاءى سىًبيبلن  ففي ىذه اآلية حـر رب العزة الدنك مف الزنا ، كىذا أبمغ مف قكؿ . (2)"ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى

ف دؿ ذلؾ إنما يدؿ عمى عظـ كفحش جريمة الزنا كخطرىا عمى الفرد كالمجتمع  (3).كال تزنكا كا 
ًتي يىٍأًتيفى  " :قاؿ تعالىؼقد شدد اإلسبلـ في قضية الشيادة عمى الزنا كاشترط أربعة شيكد، ؿك كىالبلَّ

ـٍ  مىٍيًيفَّ أىٍربىعىةن ًمٍنكي ـٍ فىاٍستىٍشًيديكا عى  (4)"اٍلفىاًحشىةى ًمٍف ًنسىاًئكي
كانطبلقان مف ىذه اآلية نتسائؿ فيما إذا قتؿ الزكج زكجتو في حاؿ التمبس بالزنا ىؿ يحتاج لبينة 

 :عمى قولين  اختمفوا في ذلكإلثبات ذلؾ أـ ال ، 
ٍر وَفابْقنُي جمهور الفقهثء وهم المثلكية والشثفعية والراجح عاد الحاثبمة : القول األول وَفأَفبُيو  َفوْق

رِب  الْقمُياْقذِب
. إذا أحضر الزكج بينة فبل قصاص عميو ، أما إذا لـ يحضر بينة فيقتص منو: قالكا (5)

بسقكط القصاص عف الزكج إذا قتؿ زكجتو في :  قالكا(6)الحافية وقول عاد الحاثبمة: القول ال ثاي
. حاؿ التمبس بالزنا سكاء أحضر بينة أـ ال 

 

: سبب الخالف
يرجع إلى التعارض في ظكاىر النصكص ، فالفريؽ األكؿ اشترط البينة عمى سقكط القصاص عف 
ال فبل ، أـ الفريؽ الثاني فقد حكـ بسقكط القصاص  الزكج إذا رأم زكجو في حاؿ التمبس بالزنا كا 

.  عمى اإلطبلؽ سكاء أحضر بينة أـ ال
: أدلة القول األول

: استدلوا بثلقرآن الكريم والساة الابوية واأل ر والمعقول
: من القرآن الكريم: أوالً 
ـٍ  " :قاؿ تعالى( 1) مىٍيًيفَّ أىٍربىعىةن ًمٍنكي ـٍ فىاٍستىٍشًيديكا عى ًتي يىٍأًتيفى اٍلفىاًحشىةى ًمٍف ًنسىاًئكي  (7)"كىالبلَّ

 أف اآلية كاضحة كصريحة أف الزنا ال يثبت إال بأربعة شيداء ، فإذا أثبت الزكج ذلؾ :وجه الداللة
  (8).ببينة ال يقتؿ لعذر الغيرة

                                                 

(.2/365)ِٕبهاٌَج١ً:اث٠ٛٙٓبْ(1)

(.32)آ٠خهلُ:ٍٛهحاإلٍواء(2)

 (.1/91)رف١َواثٓثبك٠ٌ:اثٓثبك٠ٌ:أظو(3)

 (.15)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(4)

،(32-6/31)األَ:اٌْبفؼٟ،(8/4)ّوػِقزٖوف١ًٍ:،اٌقوّٟ(4/239)ؽب١ّخاٌلٍٛلٟ:اٌلٍٛلٟ(5)

 (.4/290)اإللٕبع:،اٌؾغبٚٞ(8/270)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ

 (.4/113)اٌىبفٟ:،اثٓللاِخ(4/63)ؽب١ّخاثٓػبثل٠ٓ:اثٓػبثل٠ٓ(6)

 (.15)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(7)

 (.8/4)ّوػِقزٖوف١ًٍ:،اٌقوّٟ(2/181):رف١َواٌجغٛٞ:اٌجغٛٞ:أظو(8)
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: من الساة الابوية:  ثايثً 
ٍيرىةى ، قىاؿى (1) ٍف أىًبي ىيرى ـٍ أىمىسَّوي : قىاؿى سىٍعدي ٍبفي عيبىادىةى : عى ٍدتي مىعى أىٍىًمي رىجيبلن لى يىا رىسيكؿى اهلًل ، لىٍك كىجى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى تَّى آًتيى ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى ؟ قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ـٍ ، قىاؿى : حى كىبلَّ كىالًَّذم بىعىثىؾى : نىعى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًجميوي ًبالسٍَّيًؼ قىٍبؿى ذىًلؾى ، قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ؽٍّ ، ًإٍف كيٍنتي أليعى ا : ًباٍلحى اٍسمىعيكا ًإلىى مى

ـٍ ، ًإنَّوي لىغىييكره ، كىأىنىا أىٍغيىري ًمٍنوي ، كىالمَّوي أىٍغيىري ًمنٍّي   (1).يىقيكؿي سىيٍّديكي

 ، ذلؾ كالميؿ فى المكحمة دؿ الحديث عمى أف الزنا ال يثبت إال بأربعة شيداء يركف :وجه الداللة
كيظير لنا مدل شدة غيرة سعد عمى أىمو كأف ذلؾ مف شيمة كراـ الناس كساداتيـ ، كرغـ ذلؾ فإف 

مَّـى الرسكؿ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّى المَّوي لـ يعذره لغيرتو فقد كاف سعد يطمع في الرخصة فمما أبي صى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّـى سكت كانقاد ألمر الرسكؿ عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كألمر اهلل سبحانو كتعالى فإف غيرة اهلل صى

 فبل يجكز ألحد أف بمعنى الزجر عف ارتكاب المعاصي كتحريـ الفكاحش ما ظير منيا كما بطف ،
 (2).يتعدل حدكد اهلل، كال يسفؾ دمنا بدعكل

: يعترض عميه من وجهين 
ٍدتي مىعى اٍمرىأىًتي رىجيبلن :"  قىٍكليوي (1) أف ذلؾ مف باب المعرفة كاالستعبلـ ، كتعبيره .." أىرىأىٍيتى إٍف كىجى

ظيار عذره  .بالضرب بالسيؼ ليخبر بو عف شدة غيرتو كا 

مَّـى ؽى  (2) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أراد منعو مف قتمو بما يدعيو مف فعمو ، كتكجييو بأف "  نىعىـٍ :"ٍكؿي النًَّبيٍّ صى
ٍنًزًلًو لو  يىٍصًرفىوي عىٍف مى دى رىجيبلن مىعى اٍمرىأىةو أىيىًحؿُّص لىوي فقد أىٍف يىٍدفىعىوي كى ٍعفىرو اٍلًيٍنديكىاًنيُّص عىمٍَّف كىجى سيًئؿى أىبيك جى

ـى ":قىٍتمىوي؟ قىاؿى  ًم ٍف عى ًح الى يىٍقتيميوي، كىاً  ٍرًب ًبمىا ديكفى السٍّبلى يىاًح كىالضَّ نىا ًبالصٍّ ًف الزٍّ ـي أىنَّوي يىٍنزىًجري عى  ًإٍف كىافى يىٍعمى
ؿَّ لىوي قىٍتميوي   (3).كىذا داؿ عمى أنو ال يقتؿ إذا قتؿ الرجؿ" أىنَّوي الى يىٍنزىًجري ًإالَّ ًباٍلقىٍتًؿ حى

: من األ ر:  ثل ثً 
، ييقىاؿي لىوي (1) دى مىعى اٍمرىأىًتًو رىجيبلن : عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًٍّب، أىفَّ رىجيبلن ًمٍف أىٍىًؿ الشَّاـً ، كىجى ٍيبىًرمٍّ اٍبفي خى

ٍف ذىًلؾى  اءي ًفييىا، فىكىتىبى ميعىاًكيىةي ًإلىى أىًبي ميكسىى يىٍسأىؿي لىوي عى مىى ميعىاًكيىةى اٍلقىضى فىقىتىمىوي، أىٍك قىتىمىيىا، فىأيٍشًكؿى عى
ًميُّص ٍبفي أىًبي طىاًلبو  ، فىقىاؿى لىوي عى ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو ، فىسىأىؿى أىبيك ميكسىى عىٍف ذىًلؾى عى ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو : عى

نٍّي فىقىاؿى أىبيك ميكسىى كىتىبى ًإلىيَّ ًفي ذىًلؾى ميعىاًكيىةي، : ًإفَّ ىىذىا الشٍَّيءى مىا ىيكى ًبأىٍرًضنىا، عىزىٍمتي ًإلىٍيؾى لىتيٍخًبرى
ًميٌّ  سىفو ":فىقىاؿى عى ًتوً "أىنىا أىبيك حى ـٍ يىٍأًت ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى فىٍمييٍعطى ًبريمَّ  .(4)" ًإٍف لى

                                                 

 .3756ػ(4/210)ثبةغ١وحاٌوعًػٍٝإٍٔ٘ٗؾ١ؼٍَُِ،وزبةاٌٍؼبْ،:ٍَُِ(1)

،(5/2163)ِولبحاٌّفبر١ؼ:،اٌمبهٞ(9/40)ّوػٕؾ١ؼاٌجقبهٞ:اثٓثطبي:أظو(2)

ٟٔ طاَلَّز َْ  (.10/33)إهّبكاٌَبهٞ:اٌمَ

 (.6/2379)ِولبحاٌّفبر١ؼ:،اٌمبهٞ(5/284)إٌّزمٟ:اٌجبعٟ:أظو(3)

 (.13/85)ِؼوفخإٌَٓٚا٢صبه:اٌج١ٙمٟ(4)
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يسمٍّـ برمتو  أف اإلماـ عمي رضي اهلل عنو أفتي بالقصاص عمى الزكج القاتؿ ، كقاؿ :وجه الداللة
 (1). إف لـ يأت بأربعة شيداءلمقتؿ

: يعترض عميه
ًتوً :" قكؿ عمي ٍقتيكلىٍيًف يقصد أنو " فىٍمييٍعطى ًبريمَّ نىى بىٍيفى اٍلمى مىى الزٍّ ـٍ يىٍأًت ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى يىٍشيىديكفى عى إٍف لى

كفى ًمٍنوي إٍف شىاءيكا ٍقتيكلىٍيًف يىٍقتىصُّص ـى إلىى أىٍكًليىاًء اٍلمى مٍّ ًتًو ييًريدي سي  (2). ، فقد ال يقتؿ لذلؾأيٍعًطيى ًبريمَّ
: من المعقول: رابعثً 
رًَّد الدٍَّعكىل( 1) ا يىدًَّعيو، فىبلى يىٍثبيتي ًبميجى ـي مى يقتؿ الرجؿ زكجتو ليتخمص منيا   ، فقدأىفَّ اأٍلىٍصؿى عىدى

أك أراد أف ينتقـ مف رجؿ لشيء في نفسو، ثـ يدعي عمييا زكران، أنو كجد معيا رجبلن يزني بيا، 
قطع الذرائع كالتسيب إلى قتؿ الناس فأحضره في بيتو كقتمو كادعي أنو كجده مع امرأتو ، فمف باب 

ب عمى القاتؿ إقامة البينة كأكج، احتاط الشارع حفظان لؤلركاح  كاالدعاء عمييـ بمثؿ ىذا كشبيو
 (3). شيء عميوعمى دعكاه، فإف استطاع إقامة البينة فبل

 كاف أبان أك أخان أك عٌمان أك خاالن أف يتكلى تنفيذ العقكبات الشرعية بنفسو سكاء لشخص ال يحؽ (2)
مىى أىنَّوي الى ا اتَّؼى ":جاء في المكسكعة الفقيية أك نائبو فقد اختصاص اإلماـفإف ذلؾ مف  ؽى اٍلفيقىيىاءي عى

ـٍ كىأىٍعرىاًضًيـٍ  ـٍ كىأىٍمكىاًلًي ًة اٍلًعبىاًد، كىًىيى ًصيىانىةي أىٍنفيًسًي ذىًلؾى ًلمىٍصمىحى ـي أىٍك نىاًئبيوي، كى ا دَّ ًإالَّ اإٍلمى ـي اٍلحى  (4).ييًقي

  :يعترض عميه
نما مف باب إزالة المنكر باليد الثابت بالنص ، كالشارع  أف فعؿ الزكج ليس مف باب إقامة الحدكد كا 

 (5).الحكيـ كلي كؿ أحد ذلؾ ، فقد ال ينزجر بالصياح ، فإذا عمـ أنو ال ينزجر إال بالقتؿ حؿ قتمو
:  أدلة القول ال ثاي

: استدلوا بثلساة الابوية واأل ر والمعقول
:  من الساة الابوية: أوالً 
ٍدًرمٍّ قىاؿى ( 1) ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي مَّـى يىقيكؿي : عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ميٍنكىرنا " :سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى مىٍف رىأىل ًمٍنكي

يمىافً  ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى . (6)"فىٍمييغىيٍٍّرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف لى
 ، كيدخؿ الزكج ًإزىالىًة اٍلميٍنكىًر ًباٍليىدً  كؿ أحد لَّى دؿ الحديث بعمكمو عمى أف الشارع ك:وجه الداللة

 (7).في ذلؾ
                                                 

 (.8/480)ّوػٕؾ١ؼاٌجقبهٞ:اثٓثطبي:أظو(1)

 (.5/285)إٌّزمٟ:اٌجبعٟ(2)

 (.8/270)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(5/62)اٌفمٗػٍٝاٌّنا٘تاألهثؼخ:اٌغي٠وٞ(3)

 (.17/144)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ(4)

 (.6/2379)ِولبحاٌّفبر١ؼ:اٌمبهٞ:أظو(5)

،ٕؾ١ؼٍَُِ،وزبةاال٠ّبْ،:ٍَُِ(6) ُٔ ْٕمُ َ٠ َٚ ٠َِي٠ُل َْ ب َّ ٠ اإْلِ َّْز أَ َٚ ، ِْ ب َّ ٠ اإْلِ َٓ ِِ َْٕىِو ُّ ٌْ ا ِٓ َػ ِٟ ْٙ إٌَّز ِْ ْٛ َو ِْ ثَبُةث١ََب

ِْ اِعجَب َٚ َْٕىِو ُّ ٌْ ا ِٓ َػ َٟ ْٙ إٌَّز َٚ ْؼُوِٚف َّ ٌْ َوثِب ِْ اأْلَ َّْز أَ  .49ػ(1/69)َٚ

(.6/2379)ِولبحاٌّفبر١ؼ:اٌمبهٞ:أظو(7)
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:  من األ ر:  ثايثً 
 أنو كاف يكما يتغدل إذ جاء رجؿ يعدك كفى يده سيؼ :"عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو (1)

يا أمير : ممط  بالدـ ككراءه قـك يعدكف خمفو فجاء حتى جمس مع عمر فجاء اآلخركف فقالكا
 م ضربت فخذميا أمير المؤمنيف إف: المؤمنيف إف ىذا قتؿ صاحبنا فقاؿ لو عمر ما تقكؿ؟ فقاؿ

ضرب  يا أمير المؤمنيف إنو: ما تقكلكف؟ قالكا:  فإف كاف بينيما أحد فقد قتمتو فقاؿ عمرمامرأت
إف عاد  : المرأة فأخذ عمر سيفو فيزه ثـ دفعو إليو كقاؿم كسط الرجؿ كفخذمبالسيؼ فكقع ؼ

 (1)".فعد
 أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو لـ ينكر ما فعمو الرجؿ بؿ أقره في حاؿ العكدة :وجه الداللة

. الضرب بالسيؼ
: من المعقول:  ثل ثً 

لحالة اليياج النفسي أف الزكج عند مشاىدة زكجتو في حاؿ التمبس بالزنا مع رجؿ ، فإنو يتعرض 
 (2).إذا اندفع إلى ارتكاب الجريمةكالمجنكف فيعذر الذم تفقده السيطرة عمى أعصابو فيصبح 

:  القول الراجح
يتضح لمباحث بعد النظر في أقكاؿ الفريقيف كأدلتيـ رجحاف قكؿ المذىب الثاني القائميف بسقكط 

: القصاص عف الزكج إذا كجد امرأتو متمبسة بالزنا مع آخر سكاء أحضر بينة أـ ال، لؤلسباب التالية
 .قكة أدلتيـ ككجاىة اعتراضاتيـ عمى أدلة المذىب األكؿ  (1)

ال يتصكر مف الزكج ضبط نفسو في ىذه الحالة مف اليياج النفسي الذم يصبح بيا كالمجنكف  (2)
 .فيعذر بذلؾ ، كتعد شبو لتخفيؼ العقكبة

،  أنو كجد معيا رجبلن يزني بيابإدعائو ليتخمص منيا  يمكف الرد عمى شبية قتؿ الزكج لزكجتو  (3)
أك شبية قتؿ الزكج لمرجؿ بإدعاء أنو كجده مع امرأتو ، أنو يمكف رد ذلؾ بالطب الحديث 

بأسيؿ ما يمكف كذلؾ بعرض المقتكؿ عمى الطبيب الشرعي لمتأكد مف صحة اإلدعاء ، كبذلؾ 
 .الناس نحفظ أركاح قطع الذرائع كف

 كيمكننا أف نقكؿ بناءان عمى ما سبؽ أف الزكج يعذر مف القصاص مع كجكب الدية تخفيفان لو ،  (4)
مف الزاني يصير في حكـ المغمكب الذم ال عقؿ لو ، سىبىبيوي مف الغضب الذم   فجأهي لىمَّاألنو 

طىأن فتككف جنايتو  زَّاؽ عىف الثٍَّكرٌم عىف اٍلميغيرىة بف النُّصٍعمىاف عىف ىانىء بف (3).خى  ركل عبد الرَّ
ا، قىاؿى : حرىاـ فىكتب عمر رىًضي اهلل تىعىالىى عىنوي، كتابا ًفي : أىف رجبلن كجد مىعى اٍمرىأىتو رجبل فىقىتىمىييمى

ًفي السٌٍّر أىف يعطكه الدٍّيىة ًنيىة أىف يقتمكه، كى  (4).اٍلعىبلى

                                                 

 (.275-7/274)إهٚاءاٌغ١ًٍ:األٌجبٟٔ(1)

 (.4/239)اٌلٍٛلٟؽب١ّخ:اٌلٍٛلٟ:أظو(2)

 (.5/286)إٌّزمٝ:اٌجبعٟ:أظو(3)

 (.24/22)ػّلحاٌمبهٞ:اٌؼ١ٕٟ(4)



 

 

 

املبحث انثانث  

     أثر انقرابة يف ختفيف انعقىبة يف احلدود 
 


:٠ْٚزًّػٍٝصالصخِطبٌت




.ىالدرقظحدىىالطػوبظىفيىفيىتخغوفأثرىقرابظىاألصولى:ىالمطلبىاألول
 
 

.ىالدرقظحدىىالطػوبظىفيىفيىتخغوفىالغروعأثرىقرابظى:ىالمطلبىالثاني
ى
ى

.ىالدرقظحدىىالطػوبظىفيىفيىتخغوفىالزوجوظقرابظىالأثرى:ىالمطلبىالثالث
ى
ى

 .قذفالحدىىالطػوبظىفيىاألصولىفيىتخغوفأثرىقرابظى:ىالمطلبىالرابع
ى
ى

.ىقذفالحدىىالطػوبظىفيىفيىتخغوفىالزوجوظقرابظىالأثرى:ىالمطلبىالخامس
ى
ى
ى
ى
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  األولالمطمب 

 السرقةحد  العقوبة في في تخفيفأ ر قرابة األصول 

سرقة الوالدين من مثل ولدهمث؟ : الفرع األول
: تحرير محل الازاع

اتفؽ فقياء المذاىب األربعة عمى أف األب كاألـ إذا سرقكا مف ماؿ أكالدىـ ال قطع عمييـ لشبية 
: ، كخالفيـ بعض الفقياء في ذلؾ كنضع بيف أيديكـ أدلة كؿ مذىب عمى النحك التالي(1)الممؾ

: رحميـ اهلل تعالى( 2) قكؿ جميكر الفقياء مف الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة:القول األول
. فإنو ال قطع عمييما، أف األب كاألـ إذا سرقا مف ماؿ كلدىما 

القطع عمى كؿ سارؽ : مذىب الظاىرية كأشيب مف المالكية ، كأبك ثكر كابف المنذر :القول ال ثاي
 ( 3 ).، كال يستثني األب كاألـ إذا سرقا مف ماؿ كلدىما ، فعمييما القطع

: سبب الخالف
يرجع إلى التعارض في عمـك كخصكص األدلة ، فقد استدؿ الفريؽ األكؿ بنصكص تمنع حد 
السرقة عف الكالديف ، أما الفريؽ الثاني فقد استدؿ بعمـك النصكص الدالة عمى القطع مف كؿ 

. سارؽ ، كجرياف ذلؾ عمى الكالديف
 

:  أدلة القول األول
: استدلوا بثلساة الابوية والقيثس

: من الساة الابوية: أوالً 
دًٍّه، قىاؿى ( 1) ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، : عىٍف عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿه ًإلىى النًَّبيٍّ صى اءى رىجي جى

اًلي، فىقىاؿى : فىقىاؿى  اليؾى أًلىًبيؾى " :ًإفَّ أىًبي اٍجتىاحى مى مى مَّـى  "أىٍنتى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ًإفَّ " : كى
، فىكيميكا ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ  ـٍ ـٍ ًمٍف أىٍطيىًب كىٍسًبكي دىكي . (4)"أىٍكالى

البلـ في الحديث تفيد التمميؾ ، فبإضافة الكلد كمالو ألبيو يجعؿ الحؽ لؤلب في ماؿ : كجو الداللة
ألف الحدكد تدرأ بالشبيات ؛ التي تمنع كجكب القطع اٍلًمٍمًؾ ، أك شبية اٍلًمٍمًؾ كلده ، كذلؾ يكرث 

ًفي لىٍفظو  ، كاألـ كاألب في ىذا؛ ألنيا أحد األبكيف أشبيت األب الى أم أنو " أمكاليـفىكيميكا ًمٍف :" كى

                                                 

:،اثٓللاِخ(9/176)اٌؾبٚٞاٌىج١و:اٌّبٚهكٞ،(4/410)اٌّلٚٔخ:،ِبٌه(7/70)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(1)

 (.4/74)اٌىبفٟ

 .اٌّواعغاٌَبثمخ(2)

 (9/133)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(4/337)ؽب١ّخاٌلٍٛلٟ:،اٌلٍٛلٟ(12/338)اٌّؾٍٟ:اثٓؽيَ(3)

 (.77)ٍجكرقو٠غٗٓ(4)
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يجكز قطع اإلنساف بأخذ ما أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بأخذه، كال أخذ ما جعمو النبي صمى 
اهلل عميو كسمـ ماال لو مضافا إليو؛ كألف الحدكد تدرأ بالشبيات، كأعظـ الشبيات أخذ الرجؿ مف 

  (1).ماؿ جعمو الشرع لو، كأمره بأخذه كأكمو
 

: من القيثس:  ثايثً 
ألف األب ال يقتؿ بقتؿ ابنو، كالقصاص حؽ آدمي، فإذا سقط بشبية الممؾ، فالحد الذم ىك حؽ 
 (2).اهلل تعالى بطريؽ األكلى، كألنو ال يقطع بسرقة مالو كال يحد بقذفو، فكذلؾ ال يحد بالزنى بجاريتو

 

:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بثلقرآن الكريم والساة الابوية

 

: من القرآن الكريم: أوالً 
زاءن ًبما كىسىبا نىكاالن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عىًزيزه :" قاؿ تعالى (1) كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييما جى

ًكيـه   (3)"حى
كؿ سارؽ كسارقة فمـ  عمىاٍلقىٍطع دلت اآلية داللة كاضحة كصريحة عمى كجكب : كجو الداللة

ا أمثبلن مف القطع  راد تخصيص األبأيخص اهلل تعالى ؼ ذلؾ أحد ، فمك   ، فصح أف غفمولىمى
 (4).القطع كاجب عمى األب كاألـ إذا سرقا مف ماؿ ابنيما ما ال حاجة بيما إليو

 

 :من الساة الابوية:  ثايثً 
ٍيرىةى ( 1) ٍف أىًبي ىيرى مَّـى : قىاؿى  رضي اهلل عنو عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى ":قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى  كيؿُّص اٍلميٍسًمـً عى

وي  اليوي، كىًعٍرضي مى رىاـه، دىميوي، كى  (5)".اٍلميٍسًمـً حى
 

 حـر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ماؿ المسمـ عمى اإلطبلؽ ، فيقطع بالسرقة كؿ مف :وجه الداللة
. سرؽ سكاء كاف أبان أك أمان أك غيرىـ ، إذ لـ يخصص النبي صمى اهلل عميو كسمـ أحدان 

 
 
 
 

                                                 

،(8/96)ّوػِقزٖوف١ًٍ:اٌقوّٟ،(4/410)اٌّلٚٔخ:،ِبٌه(7/70)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ:أظو(1)

 (.9/133)،(7/150)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(4/74)اٌىبفٟ:اثٓللاِخ

 (.7/150)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(9/176)اٌؾبٚٞاٌىج١و:اٌّبٚهكٞ:أظو(2)

 .(38)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(3)

 (.12/338)اٌّؾٍٟ:اثٓؽيَ(4)

ِٗ،ٕؾ١ؼٍَُِ،وزبةاٌجوٚاٌٍٖخٚا٢كاة،ثبة:ٍَُِ(5) ِٙ ِػْو َٚ ،ِٗ ِِ َك َٚ ِٖ اْؽزِمَبِه َٚ ،ِٗ َفْنٌِ َٚ ، ُِ ٍِ َْ ُّ ٌْ ا ُِ ٍْ ظُ ُِ رَْؾِو٠

ِٗ بٌِ َِ .2564ػ(4/1986)َٚ
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 :القول الراجح
أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ، أف قكؿ جميكر الفقياء القائؿ بأنو ال قطع بعد النظر في يتضح لمباحث 

: كذلؾ لؤلسباب التالية، عمى الكالديف إذا سرقا مف ماؿ كلدىما ىك الراجح كاهلل تعالى أعمـ 
 .قكة أدلتيـ كسبلمتيا كصحتيا (1)

أنو يمكف الرد عمى أدلة الفريؽ الثاني ، بأنيا أدلة عامة يخصصيا قكؿ الرسكؿ صمى اهلل  (2)
 .(1)"أنت كمالؾ ألبيؾ: " عميو كسمـ

أف ىذا القكؿ يأتي مؤيدان لآليات القرآنية التي يكصي فييا رب العالميف باإلحساف لمكالديف  (3)
كعدـ إيذائيـ ، فمك أقمنا عمييما حد السرقة بسرقة ماؿ كلدىما فإف ذلؾ يخالؼ تمؾ المبادئ 

 .السامية التي تحث عمى بر الكالديف كاإلحساف ليما

أف الكالديف كانا سببان في إيجاد الكلد فكيؼ يككف سبب في العدـ حتى لك عدـ عضك مف  (4)
. األعضاء

نظران لكجكد شبية النفقة كأف ماؿ الكلد مكصد لحاجة الكالديف ، فإف ذلؾ شبية يدرأ بيا حد  (5)
. السرقة عف الكالديف

 

                                                 

ٌَِلٍِٖٕٓاثِٓبعٗ،وزبةاٌزغبهاد،:اثِٓبعٗ(1) َٚ بِي َِ  ْٓ ِِ  ًِ ُع بٌٍِوَّز َِ :لبياألٌجبٟٔ.(2292)ػ(2/769)ثَبُة

 (.5/292)اثِٓبعٕٗؾ١ؼٚٙؼ١فٍٕٕٓؾ١ؼ،
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 ال ثايالمطمب 
 السرقةحد  العقوبة في في تخفيف الفروعأ ر قرابة 

سرقة الولد من مثل والديه؟ : الفرع األول
: تحرير محل الازاع

 كاختمفكا (1)اتفؽ فقياء المذاىب األربعة عمى أف الكالديف إذا سرقكا مف ماؿ كلدىـ ، ال قطع عمييـ
فيما إذا سرؽ الكلد مف ماؿ كالديو ، ىؿ يقطع أـ ال ؟ 

 

: اختمف الفقهثء في ذلك عمى قولين
سحاؽ كالثكرم :القول األول  قكؿ جميكر الفقياء كىـ الحنفية كالشافعية كالحنابمة كالحسف كا 

. بعدـ قطع االبف إذا سرؽ ماؿ كالده: (2)كأصحاب الرأم
يقطع االبف  :(3) كركاية أخرم عف الحنابمةً  كىاٍبفي اٍلميٍنًذركر ثمأىبقكؿ الخرقي كمالؾ ك :القول ال ثاي

  .إذا سرؽ مف ماؿ كالده
: سبب الخالف

االختبلؼ في الشبية الكاردة عمى الماؿ ، فقد ذكر الفريؽ األكؿ شبيات تسقط حد السرقة عف 
االبف إذا سرؽ مف ماؿ كالديو ، أما الفريؽ الثاني فقد استدؿ بعمـك األدلة الكاردة عمى كؿ سارؽ ، 

. كضعؼ الشبية الكاردة عمى الماؿ
:  أدلة القول األول

: استدل جمهور الفقهثء بثلمعقول والقيثس، عمى الاحو التثلي
: من المعقول: أوالً 
 مكصد منيما كؿ ماؿ أف عبلقة األب مع ابنو عادة ما تككف معيا البسكطة في الماؿ فإف (1)

شبية اإلذف في الدخكؿ لكمييما في الحرز ، أصبح ليما نفس المنزلة ، فكؿ  اآلخر ، ككذلؾ لحاجة
 (4).ذلؾ شبيات تمنع مف إقامة حد السرقة عمى الكلد ألف الحدكد تدرأ بالشبيات

 لكؿ مف االبف كاألب شبية في ماؿ اآلخر كذلؾ في كجكب نفقة كؿ منيما في ماؿ اآلخر، (2)
 (5).كألف النفقة تجب في ماؿ األب البنو حفظان لو ، فبل يجكز إتبلفو حفظان لمماؿ

 
                                                 

،(9/176)اٌؾبٚٞاٌىج١و:اٌّبٚهكٞ،(4/410)اٌّلٚٔخ:،ِبٌه(7/70)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(1)

 (.4/74)اٌىبفٟ:اثٓللاِخ

 (.9/134)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ،(12/473)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ،(5/381)فزؼاٌمل٠و:اثّٓ٘بَ(2)

 (.9/134)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(7/445)اٌّجلع:،اثِٓفٍؼ(8/96)ّوػِقزٖوف١ًٍ:فوّٟاي(3)

 (.5/381)فزؼاٌمل٠و:اثّٓ٘بَ:أظو(4)

،(20/94)اٌّغّٛع:،إٌٛٚٞ(12/474)اٌج١بْ:،اٌؼّوأٟ(3/361)اٌّٙنة:ا١ٌْواىٞ:أظو(5)

 (7/445)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ.(9/135)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ
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: من القيثس:  ثايثً 
فكما أنو ال يقبؿ شيادة أحدىما لآلخر لمشبية ، فكذلؾ لـ يقطع االبف : القياس عمى الشيادة  (1)

 (1).بسرقة ماؿ أبيو كاألب
 

:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بثلقرآن الكريم والقيثس والمعقول ، عمى الاحو التثلي

: من القرآن الكريم: أوالً 
زاءن ًبما كىسىبا نىكاالن ًمفى المًَّو :" استدلكا بظاىر قكلو تعالى (1) كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييما جى

ًكيـه   (2)"كىالمَّوي عىًزيزه حى
كؿ سارؽ كسارقة فمـ  دلت اآلية داللة كاضحة كصريحة عمى كجكب القطع عمى: كجو الداللة

 (3).مثبلن مف القطع لذكره يخص اهلل تعالى في ذلؾ أحد ، فمك أراد تخصيص االبف
: من القيثس:  ثايثً 

 (4).القياس عمى القكد في القتؿ ذلؾ أف االبف لك قتؿ أباه يقاد بو ، فيقطع بسرقة ماؿ أبيو كاألجنبي
: من المعقول:  ثل ثً 

االبف إذا سرؽ مف ماؿ أبيو، فإنو يقطع؛ لضعؼ شبيتو كما أنو يحد إذا كطئ جارية أبيو، أك أمو 
 (5).بخبلؼ األب إذا كطئ جارية ابنو لقكة شبيتو

 :القول الراجح
أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ، أف قكؿ جميكر الفقياء القائؿ بأنو ال يقطع بعد النظر في يتضح لمباحث 

: كذلؾ لؤلسباب التالية، االبف بسرقة ماؿ كالديو ىك الراجح كاهلل تعالى أعمـ 
 .قكة أدلتيـ كسبلمتيا كصحتيا (1)

كجكد أكثر مف شبية تمنع مف إقامة الحد بيف االبف كأبيو ، كالمباسطة في الماؿ كأف كمييما  (2)
بحاجة لآلخر، كأيضان شبية اإلذف في الدخكؿ لكمييما في الحرز ، كؿ ذلؾ يمنع مف إقامة الحد 

 .ألف الحدكد تدرأ بالشبيات

 .يعتبر االبف بضع مف أبيو أم جزء منو ، فكيؼ يقطع جزء اإلنساف بأخذ مالو (3)

 .أف إقامة الحد عمى االبف يفضي إلى الحراـ كىك قطع األرحاـ،كذلؾ مخالؼ لشريعتنا السمحة (4)
 

. كبذلؾ تتجمي رحمة اهلل في أف قرابة الفركع تسقط حد السرقة
                                                 

 (.9/135)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(5/381)فزؼاٌمل٠و:اثّٓ٘بَ:أظو(1)

 .(38)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(2)

 (.12/338)اٌّؾٍٟ:اثٓؽيَ:أظو(3)

 (7/445)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ:أظو(4)

(8/96)ّوػِقزٖوف١ًٍ:فوّٟاي(5)
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المطمب ال ثلث 

 السرقةحد  العقوبة في في تخفيف الزوجيةقرابة الأ ر 

سرقة كاًل من الزوجين لمثل اآلخر؟ : الفرع األول
 

:  تحرير محل الازاع
اتفؽ جميكر الفقياء عمى عدـ إقامة الحد إذا سرؽ أحد الزكجيف مف ماؿ اآلخر ككانت السرقة مف 
حرز قد اشتركا في سكناه، الختبلؿ شرط الحرز، كلبلنبساط بينيما في األمكاؿ عادة؛ كألف بينيما 

أما إذا كانت السرقة مف حرز لـ يشتركا في سكناه، أك اشتركا ،(1)سببا يكجب التكارث بغير حجب
 السرقة عقكبةفي سكناه كلكف أحدىما منع مف اآلخر ماال أك حجبو عنو، فقد اختمؼ الفقياء في 

: عمى ثبلثة أقكاؿ كىي عمى النحك التاليمنو 
 

ال قطع عمى الزكجيف : (2) قكؿ الحنفية كركاية لمشافعية كالركاية الراجحة عند الحنابمة:القول األول
. إذا سرؽ أحدىما اآلخر

 

القطع لكبل : (3)قكؿ المالكية كالراجح عند الشافعية كالركاية الثانية عند الحنابمة :القول ال ثاي
.الزكجيف إذا سرؽ أحدىما اآلخر مف حرز

 

ما ىك محرز عنو ، قطع الزكج إذا سرؽ مف ماؿ زكجتو : (4) ركاية أخرل لمشافعية:القول ال ثلث
. كلك كاف محرزان عنياكال تقطع الزكجة إذا سرقت مف ماؿ زكجيا 

 

: سبب الخالف
يرجع إلى االختبلؼ في شبية الحرز ، فذىب الفريؽ األكؿ إلى أف شبية الحرز تمنع حد السرقة 

عف الزكجيف الختبلؿ الحرز بينيما ، أما الفريؽ الثاني فمـ يعتد بيا كاستدؿ بعمـك النصكص الدالة 
عمى القطع مف كؿ سارؽ، أما الفريؽ الثالث فقد أخذ بيا في جانب الزكجة فقط لتعمؽ بعض 
الحقكؽ ليا في ماؿ زكجيا ، كأسقط القطع عنيا كلـ يسقطو عف الزكج النتفاء حقو في ماليا 

. المحرز عنو
 
 

                                                 

،(20/94)اٌّغّٛع:،إٌٛٚٞ(4/481)ثٍغخاٌَبٌه:،اٌٖبٚٞ(5/382)اٌؼٕب٠خّوػاٌٙلا٠خ:اٌجبثورٟ(1)

 (.24/300)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ،(4/74)اٌىبفٟ:اثٓللاِخ

 (.9/135)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(20/94)اٌّغّٛع:،إٌٛٚٞ.(5/382)اٌؼٕب٠خّوػاٌٙلا٠خ:اٌجبثورٟ(2)

 (.7/447)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ،(472/5)ِغٕٟاٌّؾزبط:،اٌْوث١ٕٟ(4/234)ثلا٠خاٌّغزٙل:اثٓهّل(3)

 .(472/5)ِغٕٟاٌّؾزبط:،اٌْوث١ٕٟ(12/475)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ(4)
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:  أدلة القول األول
: استدلوا بثأل ر والمعقول والقيثس ، عمى الاحو التثلي

: من األ ر: أوالً 
ًف السَّاًئًب ٍبًف يىًزيدى قىاؿى  طَّاًب : عى ـو ،سىًمٍعتي عيمىرى ٍبفى اٍلخى ًميُّص ًبغيبلى ٍضرى ك اٍلحى ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو اءىهي عى  كىجى

ًمي ىىذىا سىرىؽى فىاٍقطىٍع يىدىهي : لىوي فىقىاؿى لىوي  تييىا : قىاؿى " مىا سىرىؽى؟ :  فىقىاؿى عيمىري ،ًإفَّ غيبلى ًمٍرآةى اٍمرىأىًتي، ًقيمى
ا قىاؿى  مىٍيًو " :ًستُّصكفى ًدٍرىىمن ـٍ ،أىٍرًسٍموي فىبلى قىٍطعى عى تىاعىكي ذى مى ـٍ أىخى اًدميكي ـٍ قيًطعى ، خى ٍيًركي لىًكنَّوي لىٍك سىرىؽى ًمٍف غى  (1)" كى

 أف عمر رضي اهلل عنو لـ يقطع يد العبد بسرقة ماؿ سيده ، فمف باب أكلي عدـ :وجه الداللة
 .(2)قطع الزكجة إذا سرقت مف ماؿ زكجيا ألنيا في حكـ المممكؾ لو

 

: من المعقول:  ثايثً 
أف بيف الزكجيف انبساط في األمكاؿ عادة كداللة ، كالختبلؿ الحرز فيما بينيما فكؿ كاحد  (1)

 .(3)يدخؿ عمى اآلخر بدكف إذف

أف لكبل الزكجيف شبية تدرأ القطع تتمثؿ في أف الزكجة ليا حؽ النفقة عميو، كأف لمزكج حؽ  (2)
جر عمييا   (4).الحى

ف فعؿ ذلؾ كاف نادران، ك (3) ألف العادة أف كؿ كاحد مف الزكجيف ال يحرز مالو عف اآلخر، كا 
 (5). فبل قطع عمييمافألحؽ النادر بالغالب

 

: من القيثس:  ثل ثً 
 كالجامع بينيما أف كؿ منيما يرث صاحبو مف غير حجب كال القيثس عمى األصول والفروع (1)

  (6).تقبؿ شيادتو لو كينبسط بمالو ، فدؿ عمى كجكد شبية الممؾ بينيما

 فكما أف الزكجية تمنع الشيادة ، فمف باب أكلي تمنع القطع ، كىذه :القيثس عمى الشهثدة (2)
 (7).شبية يدرأ بيا الحد

 

 
 
 
 

                                                 

 (.10/210)اٌّٖٕف:اٌٖٕؼبٟٔ(1)

 (.9/135)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(12/475)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ،(3/362)اٌّٙنة:ا١ٌْواىٞ:أظو(2)

ْوِغ١ٕبٟٔ:أظو(3) َّ  (.9/135)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(2/367)اٌٙلا٠خ:اٌ

 .(472/5)ِغٕٟاٌّؾزبط:اٌْوث١ٕٟ(4)

 (.12/475)اٌج١بْ:اٌؼّوأٟ(5)

 (.4/74)اٌىبفٟ:اثٓللاِخ:أظو(6)

 (.9/135)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(7)
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:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بثلقرآن الكريم والساة الابوية والقيثس ، عمى الاحو التثلي

: من القرآن الكريم: أوالً 
زاءن ًبما كىسىبا نىكاالن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عىًزيزه :" قاؿ تعالى (1) كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييما جى

ًكيـه   (1)"حى
مىى  اآلية عامة كدلت عمى كجكب :وجه الداللة كؿ سارؽ كسارقة ، فمـ يخص اهلل تعالى اٍلقىٍطع عى

 (2).في ذلؾ أحد ، سكاء كانكا زكجيف أك غيرىـ
: من الساة الابوية:  ثايثً 
مَّـى قىاؿى (1) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍنيىا، عى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى بيًع " : عىٍف عى تيٍقطىعي يىدي السَّاًرًؽ ًفي ري

اًعدنا   (3)."ًدينىارو فىصى
.  ىذا الحديث عاـ فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يخصص الزكجيف بعدـ القطع:وجه الداللة

: من القيثس:  ثل ثً 
 يبسط ال تاـ ال شبية لو ، كفي ىذه الحالة قدٍرزى  ألنيما سرقا مف حالقيثس عمى األجابي (1)

 (4).أحدىما لآلخر في مالو

 بجامع أنيما عقد عمى منفعة ، فكما ال يسقط الحد عف :قيثس عقد الاكثح عمى عقد اإلجثرة (2)
 (5).األجير أك المستأجر إذا سرؽ أحدىما مف اآلخر فكذلؾ الزكجيف

 

:  أدلة القول ال ثلث
: استدلوا بثلمعقول ، عمى الاحو التثلي

بأف الزكجة ليا حقكقان في ماؿ الزكج كالصداؽ كالنفقة كغيرىا ، فبذلؾ صار ليا شبية تدرأ الحد 
ٍف  كما أباح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لممرأة أف تأخذ مف ماؿ زكجيا بدكف عممو فعى (6)عنيا،
اًئشىةى  ٍتبىةى، قىالىتٍ  رضي اهلل عنيا عى لىٍيسى : ، أىفَّ ًىٍندى ًبٍنتى عي ؿه شىًحيحه كى يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ أىبىا سيٍفيىافى رىجي

ـي، فىقىاؿى  ٍذتي ًمٍنوي كىىيكى الى يىٍعمى ا أىخى لىًدم، ًإالَّ مى كى ا يىٍكًفيًني كى لىدىًؾ، " :ييٍعًطيًني مى كى ا يىٍكًفيًؾ كى ًذم مى خي
كؼً   (7)".ًباٍلمىٍعري

                                                 

 .(38)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌّبئلح(1)

 (.12/338)اٌّؾٍٟ:اثٓؽيَ:أظو(2)

 (.58)ٍجكرقو٠غٗٓ(3)

 (.24/300)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ،(7/447)اٌّجلع:اثِٓفٍؼ:أظو(4)

 .(472/5)ِغٕٟاٌّؾزبط:اٌْوث١ٕٟ:أظو(5)

 .(472/5)ِغٕٟاٌّؾزبط:اٌْوث١ٕٟ(6)

ٌََلَ٘بٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةإٌفمبد،:اٌجقبهٞ(7) َٚ َٚ ب٠َْىف١َِٙب َِ ِٗ ِّ ٍْ رَأُْفَنثَِغ١ِْوِػ ْْ ْوأَِحأَ َّ ٍْ فٍَِ ًُ ُع ْٕفِِكاٌوَّز ُ٠ ُْ ثَبُةإَِماٌَ

ْؼُوٚفِ َّ ٌْ  .5364ػ(7/65)ثِب
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كىآتىٍيتيـٍ :"بخبلؼ الزكج فميس لو حؽ في ماليا المحرز عنو ، فقد حذر اهلل تعالى مف أخذه فقاؿ
ذيكا ًمٍنوي شىٍيئنا  (1)".ًإٍحدىاىيفَّ ًقٍنطىارنا فىبلى تىٍأخي

 

 :القول الراجح
أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ، أف القكؿ األكؿ القائميف بعدـ قطع الزكجيف إذا بعد النظر في يتضح لمباحث 

سرؽ أحدىما اآلخر ىك الراجح كاهلل تعالى أعمـ كىذا ال يمنع كلي األمر أف يعزر الجاني ألنيا 
: كذلؾ لؤلسباب التالية، جريمة مكجبة لئلثـ فضبلن عف رد المسركؽ لصاحبو 

 .قكة أدلتيـ كسبلمتيا كصحتيا (1)

ـٍ :"يتناسب مع ركح الرابطة الزكجية فقد قاؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز (2) مىؽى لىكي ًمٍف آياًتًو أىٍف خى  كى
كفى  ياتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذًلؾى آلى ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي ـٍ أىٍزكاجان ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييا كىجى قامة (2)"ًمٍف أىٍنفيًسكي  كا 

حد السرقة عمييما يخالؼ تمؾ المبادئ العظيمة الذم شرع ليا عقد الزكاج مف سكينة كمكدة كرحمة 
، كأيضان ال يتصكر أف يطالب أحد الزكجيف بالقطع مف اآلخر ، حتى كلك كاف الزكج مقصرأ في 
حقكؽ زكجتو المالية ، فيباح ليا األخذ مف مالو بدكف عممو ، كما أباح الرسكؿ صمى اهلل عميو 

 (3).كسمـ ليند بنت عتبة

كجكد الشبية التي تدرأ الحد عف كمييما كذلؾ لممباسطة في الماؿ عادة كداللة ، كالختبلؿ  (3)
 (4).الحرز فيما بينيما فكؿ كاحد يدخؿ عمى اآلخر بدكف إذف

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.20)آ٠خهلُ:إٌَبءٍٛهح(1)

 (.21)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌوَٚ(2)

 (.5/171)اٌفمٗػٍٝاٌّنا٘تاألهثؼخ:اٌغي٠وٞ،(14/350)اٌْوػاٌّّزغ:ٌؼض١ّ١ٓا:أظو(3)

ْوِغ١ٕبٟٔ:أظو(4) َّ  (.9/135)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(2/367)اٌٙلا٠خ:اٌ
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 المطمب الرابع 

قذف الحد  العقوبة في األصول في تخفيفأ ر قرابة  

قذف الوالد لولده؟  :الفرع األول

: تحرير محل الازاع
(1)،مف قذؼ غيره بالزنا كجب عميو حد القذؼ ثمانيف جمدهاتفؽ الفقياء عمى أف 

:           لقكلو تعالى
ٍمدىةن "  اًنيفى جى ـٍ ثىمى ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى فىاٍجًمديكىي نىاًت ثيّـَ لى ، كلكنيـ اختمفكا فيما (2) "كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى

: إذا قذؼ الكالد كلده ىؿ يحد أـ ال ؟ عمى قكليف
 (3). يحد الكالد إذا قذؼ كلده ، قكؿ المالكية كاألكزاعي:القول األول
  (4).ال يحد الكالد إذا قذؼ كلده ، قكؿ الحنفية كالشافعية كالحنابمة :القول ال ثاي
: سبب الخالف

ىك أف قذؼ الكالد لكلده ىؿ يتساكم مع قذؼ عامة الناس لبعضيـ البعض ، فقد استدؿ الفريؽ 
األكؿ بعمـك النصكص التي تدؿ عمى إقامة حد القذؼ عمى كؿ قاذؼ دكف استثناء أحد ، أما 

الفريؽ الثاني فقد استدؿ بعمـك النصكص الدالة عمى عظـ مكانة الكالديف كالتي تمنع مف إقامة حد 
.   القذؼ عمييما

:  أدلة القول األول
: استدلوا بثلقرآن الكريم والقيثس ، عمى الاحو التثلي

: من القرآن الكريم: أوالً 
ـٍ أىًك اٍلكىاًلدىٍيًف :" قاؿ تعالى(1) مىى أىٍنفيًسكي لىٍك عى نيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمًَّو كى يىا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمى

ًبيفى   (5)."كىاألىٍقرى

 كلك كاف عمى حتىتعالى المؤمنيف القياـ بالقسط كعدـ التياكف كالتقصير فيو، اهلل أمر : كجو الداللة
 (6).، فيدخؿ بذلؾ الحدكد كغيرىاأنفسيـ أك كالدييـ كاألقربيف 

 

                                                 

 (.1/344)اإللٕبع:اثٓإٌّنه(1)

 (.4)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌٛه(2)

 (.12/264)اٌّؾٍٟ:،اثٓؽيَ(1/234)اٌمٛا١ٔٓاٌفم١ٙخ:اثٓعيٞ(3)

 (.4/97)اٌىبفٟ:،اثٓللاِخ(12/23)اٌؾبٚٞاٌىج١و:،اٌّبٚهكٞ(4/182)رج١١ٓاٌؾمبئك:اٌي٠ٍؼٟ(4)

 (135)آ٠خهلُ:إٌَبءٍٛهح(5)

 (.11/221)رف١َوإٌّبه:هٙب(6)
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ٍمدىةن كىال تىٍقبىميكا :"قاؿ تعالى (2) ـٍ ثىماًنيفى جى ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة شييىداءى فىاٍجًمديكىي ناًت ثيّـَ لى  كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى
ـي اٍلفاًسقيكفى  ـٍ شىيادىةن أىبىدان كىأيكلًئؾى ىي  (1)".لىيي

فمك أف اهلل تعالى أراد تخصيص األب بإسقاط اآلية عامة شممت الكالديف كغيرىـ ،  :كجو الداللة
 (2).الحد عنو لكلده لبيف ذلؾ، كلما أىممو

 

: من القيثس:  ثايثً 
قياس حد القذؼ عمى حد الزنا بجامع أف كبل منيما اعتداء عمى العرض ، فكما ال يمنع مف حد 

 (3).الزنا قرابة ، فكذا حد القذؼ ال أثر لمقرابة عميو
 
 

:  أدلة القول ال ثاي
: استدلوا بثلقرآن الكريم والقيثس والمعقول ، عمى الاحو التثلي

 

: من القرآن الكريم: أوالً 
ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه فىبل :"قاؿ تعالى (1) ٍف جاىىداؾى ًلتيٍشًرؾى ًبي مى ٍسنان كىاً  ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو حي ٍينىا اإٍلً كىكىصَّ

ـٍ ًبما كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ فىأينىبٍّئيكي . (4)"تيًطٍعييما ًإلىيَّ مىٍرًجعيكي
ٍيًف أىًف اٍشكيٍر :"قاؿ تعالى (2) ًفصاليوي ًفي عامى مى كىٍىفو كى مىٍتوي أيمُّصوي كىٍىنان عى مى ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإٍلً  كىكىصَّ

ًلكاًلدىٍيؾى ًإلىيَّ اٍلمىًصيري  . (5)"ًلي كى
ًفصاليوي :"قاؿ تعالى (3) ٍمميوي كى عىٍتوي كيٍرىان كىحى مىٍتوي أيمُّصوي كيٍرىان كىكىضى مى ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو ًإٍحسانان حى ٍينىا اإٍلً  كىكىصَّ

.  (6)..."ثىبلثيكفى شىٍيران 
ًبرًٍّىمىا تدؿ ىذه اآليات بمجمكعيا عمى تعظيـ حؽ الكالديف ككجكب : كجو الداللة مف اآليات

ا ٍحسىاًف ًإلىٍيًيمى قامة الحد عمى الكالديف أك أحدىما يتنافي مع كىاإٍلً  كمصاحبتيما في الدنيا معركفا، كا 
كفي ذلؾ دليؿ عمى أنو ال يستحؽ القكد عمى أبيو كأنو  :"تمؾ المعاني السامية ، فقد قاؿ الجصاص

ال يحد لو إذا قذفو كال يحبس لو بديف عميو كأف عميو نفقتيما إذا احتاجا إليو إذ كاف جميع ذلؾ مف 
  .(7)"الصحبة بالمعركؼ كفعؿ ضده ينافي مصاحبتيما بالمعركؼ

 
 
 

                                                 

 (4)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌٛه(1)

 (.12/266)اٌّؾٍٟ:اثٓؽيَ:أظو(2)

 (.9/86)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(3)

 (.8)آ٠خهلُ:ٍٛهحاٌؼٕىجٛد(4)

 (.14)آ٠خهلُ:ٍٛهحٌمّبْ(5)

 (.15)آ٠خهلُ:ٍٛهحاألؽمبف(6)

 (.5/219)أؽىبَاٌموآْ:اٌغٖبٓ(7)
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: من القيثس :  ثايثً 
قياس حد القذؼ عمى القصاص بجامع أف كبل منيما حقان لآلدمي ، فالقصاص يسقط لحرمة األبكة 

مَّـى يىقيكؿي ، فقد قاؿ الرسكؿ (1)فكذا القذؼ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لىدً " :صى .  (2)"الى ييقىادي الكىاًلدي ًبالكى
 

: من المعقول:  ثل ثً 
إذا قذؼ الكالد كلده ال حد عميو؛ ألنو منسكب إليو بالكالدة، كال يعاقب بجنايتو عمى نفسو كأطرافو، 

 (3).فكذلؾ ال يعاقب بالتناكؿ مف عرضو 
 

 :القول الراجح
أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ، أف قكؿ جميكر الفقياء القائميف بأف ال يحد بعد النظر في يتضح لمباحث 

: كذلؾ لؤلسباب التالية، ىك الراجح كاهلل تعالى أعمـ  الكالد إذا قذؼ كلده
. قكة أدلتيـ كسبلمتيا كصحتيا (1)
أف ىذا القكؿ يتناسب مع ركح الشريعة اإلسبلمية في كجكب طاعة الكالديف كعدـ اإلساءة ليـ  (2)

 .، كغرس لصفة الكفاء في نفكس المؤمنيف

يعتبر حد القذؼ مف الحدكد المشتركة كحؽ العبد فيو غالب ، كلقد قاؿ الفقياء فيك حؽ ال  (3)
 كال يستطيع الكلد أف يطالب أباه بحد القذؼ ، كيشبو بذلؾ ،يستكفى إال بالمطالبة باستيفائو 

 (4).القصاص
 

كبذلؾ تظير رحمة اهلل تعالى كحكمتو في تخفيؼ العقكبة بحؽ الكالد ، كذلؾ بسقكط حد القذؼ عنو 
 .إذا قذؼ كلده 

 
















                                                 

 (.9/86)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(1)

 (.83)ٍجكرقو٠غٗٓ(2)

 (.9/123)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ(3)

 (.9/86)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ:أظو(4)
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المطمب الخثمس 

قذف الحد  العقوبة في في تخفيف الزوجيةقرابة الأ ر  

قذف الزوج لزوجته؟  :الفرع األول
من القرآن  كثبت ذلؾ بالنصكص الشرعية (1)كبيرة مف كبائر الذنكب،أجمعت األمة عمى أف القذؼ 

ٍمدىةن كىالى :" ، قكلو تعالىالكريم اًنيفى جى ـٍ ثىمى ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى فىاٍجًمديكىي نىاًت ثيّـَ لى كىالًَّذيفى يىٍرميكفى الميٍحصى
كا فىًإفَّ المَّوى غىفيكره  ـي الفىاًسقيكفى ًإالَّ الًَّذيفى تىابيكا ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى كىأىٍصمىحي ـٍ شىيىادىةن أىبىدنا كىأيكلىًئؾى ىي تىٍقبىميكا لىيي

. (2)"رىًحيـه 
ـٍ عىذىابه :" كقكلو تعالى لىيي نىاًت الغىاًفبلىًت الميٍؤًمنىاًت ليًعنيكا ًفي الدُّصٍنيىا كىاآلًخرىًة كى ًإفَّ الًَّذيفى يىٍرميكفى الميٍحصى

 .(3)"عىًظيـه 
، قىاؿى  :ومن الساة الابوية مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ىيرى  "اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى الميكًبقىاتً " :عى

؟ قىاؿى : قىاليكا مىا ىيفَّ ؽٍّ، " :يىا رىسيكؿى المًَّو، كى ـى المَّوي ًإالَّ ًبالحى رَّ قىٍتؿي النٍَّفًس الًَّتي حى ، كى الشٍٍّرؾي ًبالمًَّو، كىالسٍٍّحري
نىاًت الميٍؤًمنىاًت الغىاًفبلىتً  قىٍذؼي الميٍحصى لٍّي يىٍكـى الزٍَّحًؼ، كى ، كىالتَّكى اًؿ اليىًتيـً بىا، كىأىٍكؿي مى . (4)"كىأىٍكؿي الرٍّ

فيتضح لنا مف خبلؿ النصكص السابقة أف قذؼ المحصنات سكاء كانت مؤمنة أـ كافرة ، حرة - 
أـ أمة ، زكجة أـ غيرىا مف الكبائر المكجبة لممعنة في الدنيا كاآلخرة ، كالعذاب العظيـ في اآلخرة 

 .(5)كىك فاسؽ إال أف يتكب
ال يسقط عنو حد القذؼ -  فمف قذؼ محصنة شريفة يجمد ثمانيف جمدة إف لـ يأت بأربعة شيداء كا 

تىوي كيثبت حد الزنا في حقيا ، كىذا ما كاف مكجبان في االبتداء ؿ ٍكجى ٍكًج زى لعمكـ آية القذؼ قىٍذًؼ الزَّ
اًر : قىاؿى ابف مسعكد  ثبت عفسابقة الذكر ، كما  ؿه ًمفى األىٍنصى اءى رىجي ميعىًة ًفي اٍلمىٍسًجًد ًإٍذ جى ًإنَّا لىٍيمىةى اٍلجي

ٍف سىكىتى ، سىكىتى : ، فىقىاؿى  مىٍدتيميكهي ، أىٍك قىتىؿى ، قىتىٍمتيميكهي ، كىاً  دى مىعى اٍمرىأىًتًو رىجيبلن ، فىتىكىمَّـى ، جى لىٍك أىفَّ رىجيبلن كىجى
مَّـى ، فىمىمَّا كىافى ًمفى اٍلغىًد أىتىى رىسيكؿى اهلًل  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي رىسيكؿى اهلًل صى ٍيظو ، كىالمًَّو ألىٍسأىلىفَّ عى مىى غى عى

مَّـى ، فىسىأىلىوي فىقىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍدتيميكهي ، أىٍك قىتىؿى ، : صى دى مىعى اٍمرىأىًتًو رىجيبلن فىتىكىمَّـى ، جى لىٍك أىفَّ رىجيبلن كىجى
ٍيظو ، فىقىاؿى  مىى غى عىؿى يىٍدعيك،: قىتىٍمتيميكهي ، أىٍك سىكىتى ، سىكىتى عى لىٍت آيىةي المٍّعىاًف (6)المَّييّـَ اٍفتىٍح كىجى        : فىنىزى

ـٍ شييىدىاءي ًإالَّ أىٍنفيسيييـٍ "  ـٍ يىكيٍف لىيي لى ـٍ كى يي ـٍ أىٍربىعي شىياداتو ًبالمًَّو ًإنَّوي لىًمفى  كىالًَّذيفى يىٍرميكفى أىٍزكىاجى ًدًى فىشىيادىةي أىحى

                                                 

 (.1/369)اٌفمٗا١ٌَّو:ِغّٛػخِٓاٌّؤٌف١ٓ،(5/187)ألهثؼخااٌفمٗػٍٝاٌّنا٘ت:اٌغي٠وٞ(1)

 (.4)آ٠خهلُ:إٌٛهٍٛهح (2)

 (.23)آ٠خهلُ:إٌٛهٍٛهح (3)

َٕبدِٕؾ١ؼاٌجقبهٞ،وزبةاٌؾلٚك، :اٌجقبهٞ(4) َٖ ْؾ ُّ اٌ ِٟ ِْ  .6857ػ(8/175)ثَبُةَه

 (.12/224)اٌّؾٍٟثب٢صبه:اثٓؽيَ:أظو (5)

 .3748ػ(4/208)ٕؾ١ؼٍَُِ،وزبةاٌٍؼبْ،ثبةغ١وحاٌوعًػٍٝأٍ٘ٗ:ٍَُِ(6)
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اًدًقيفى  مىٍيًو ًإٍف كافى ًمفى اٍلكاًذًبيفى * الصَّ ٍنيىا اٍلعىذابى أىٍف تىٍشيىدى أىٍربىعى *كىاٍلخاًمسىةي أىفَّ لىٍعنىتى المًَّو عى ؤيا عى يىٍدرى  كى
اًدًقيفى *شىياداتو ًبالمًَّو ًإنَّوي لىًمفى اٍلكاًذًبيفى  مىٍييا ًإٍف كافى ًمفى الصَّ  (1) " كىاٍلخاًمسىةى أىفَّ غىضىبى المًَّو عى

 

ىك أف يشيد الزكج أربع شيادات بزنا زكجتو، تحتسب كؿ بيف الزكجيف كالمعاف فشرع اهلل تعالى 
كاحدة منيا بمثابة شاىد، ثـ يستنزؿ في المرة الخامسة لعنة اهلل عميو إف كاف كاذبان، كبيذا تثبت 

تيمة الزنا عمى الزكجة، فإذا أنكرت الزكجة التيمة كاف عمييا لكي تدفع عف نفسيا الحد أف تشيد 
أربع شيادات بالبراءة، كفي المرة الخامسة تقكؿ إف غضب اهلل عمييا إف كاف زكجيا صادقان في 

 .إتيامو ليا بالزنا
فاإلسبلـ نظـ ىذه ،  لعبلقة الخاصة بيف الزكج كزكجتوكمشركعية المعاف بيف الزكجيف يدلؿ عمى ا

 ، النيارت أسر بكاممياالعبلقة في حاؿ كقعت التيمة كالقذؼ بيف الزكجيف ، فمك لـ يكف ذلؾ 
صعب أف يعيش شخص يتيـ زكجتو بتيمة كالزنا كشاعت الفحشاء كظير المنكر ، ككذلؾ مف اؿ

 محبلن لمصراع بيف الزكجيف فتفرز أبناء معقديف حاقديف األسرةبسعادة كاطمئناف، كلكي ال تككف 
. المجتمع عمى

مف خبلؿ ماسبؽ يظير لنا جميان رحمة اهلل كفضمو كرأفتو بعباده ، الذم جعؿ المعاف مخرجان كتخفيفان 
لمزكجيف في حاؿ التيمة بالزنى ، فكاف مخرجان كتخفيفان لمزكج بدرأ حد القذؼ عنو ، كأف كممات 

المعاف تقـك مقاـ أربعة مف الشيداء فيي شيادات مؤكدة باأليماف ، مزكاة بالمعف ، كمؤكدة بالظاىر 
كىك أف الزكج ال يمكث الفراش عمى نفسو كاذبان ، كبيذا المعاف يجب حد الزنا عمييا ،         

كالمعاف مخرجان كتخفيفان لمزكجة لتمكنيا مف إسقاط الحد عف نفسيا بمعانيا ، فيي شيادات مؤكدة 
باأليماف مزكاة بالتزاـ الغضب مؤيدة بالظاىر كىك أف المسممة تمتنع مف ارتكاب الحراـ كدفعان لتيمة 

 ، فكاف ىذا التشريع السماكم مف اهلل عز كجؿ تجسيدان إالًّ كال ذمةمف زكج ال يرقب في مؤمف 
 (.2)لمعدالة كحماية كصيانة ألعراض المسمميف

                                                 

 (.6-9) آ٠خهلُ:إٌٛهٍٛهح (1)

(.7/39)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ:أظو(2)

 



 

 

                    املبحث انرابع 
 أثر انقرابة يف ختفيف انعقىبة انتعزيرية 

 


:٠ْٚزًّػٍِٝطٍج١ٓ
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.ىأثرىالػرابظىالزوجوظىفيىتخغوفىالطػوبظىالتطزوروظ:ىىالمطلبىالثاني
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المطمب األول 

 أ ر قرابة األصول في تخفيف العقوبة التعزيرية 

ضرب األب الباه؟ : الفرع األول

: تحرير محل الازاع
 التأديبثبكت حؽ الكالية لؤلب عمى ابنو في نفسو كمالو كالتي تثبت لو حؽ  عمى الفقياء اتفؽ

، كلكنيـ اختمفكا فيما إذا أدم ىذا التأديب كالتعزير لتمؼ نفس المكلى (1)كالتعزير في حدكد معينة
  أـ ال ؟ لمضماف مكجبة جناية ذلؾ يعد فيؿعميو أك عضك مف أعضائو ، 

: اختمف الفقهثء في ذلك عمى قولين
 إذا ضرب األب ابنو تأديبان فيمؾ ، فإنو يضمف ، قكؿ جميكر الفقياء مف الحنفية :القول األول

 (2).كالمالكية كالشافعية
إذا ضرب األب ابنو تأديبان فيمؾ ، فبل ضماف عميو ، قكؿ الحنابمة كأبك يكسؼ  :القول ال ثاي

  (3).كمحمد 
: سبب الخالف

. ىك أف ضرب الكالد لكلده ىؿ ىك جناية يكجب الضماف كعامة الناس أـ ال 
 

:  أدلة القول األول
 تمؼاؿ إلى أفضى فإذا  ضرب األب البنو مقيد بشرط السبلمة ،استدل أصحثب القول األول بأن

 لو المشركع أك المباح الحد تجاكز أنو تبيف بالتمؼ ألنوكذلؾ بدفع دية مغمظة ،  عميو؛ فالضماف
 (4).مف الشارع الحكيـ

: يهعل يعترض
إذ يقكؿ الصاحباف أف   كىك محاؿ ،يطاؽ ال بما تكميؼ يعد التأديب إليو سرل األب إلى ما ضماف

ىناؾ تناقض في قكؿ اإلماـ أبك حنيفة بضماف األب إذا ضرب ابنو ، كسقكطو عف المعمـ إذا 
 (5 ).ضرب بإذف كليو ، فاألكلي عدـ ضماف األب إذا ضربو بنفسو

                                                 

    (.6/56)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(5/179)األَ:،اٌْبفؼٟ(4/223)اٌنف١وح:،اٌموافٟ(4/213)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ(1)

 (.6/513)ا١ٌٍٜٛ:،اٌغياٌٟ(2/1097)اٌىبفٟ:،اثٓػجلاٌجو(16/13)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ (2)

 (.16/13)اٌّجَٛٛ:،اٌَوفَٟ(9/179)اٌّغٕٟ:اثٓللاِخ(3)

 (.6/513)ا١ٌٍٜٛ:اٌغياٌٟ،(2/1097)اٌىبفٟ:اثٓػجلاٌجو(4)

 (.16/13)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ(5)
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 لمنفعة الصبي ال لمنفعة نفسو فبل يكجب الضماف عميو إذا كاف يأذف المعمـضرب أف : يرد عميه
 (1).أما ضرب األب إياه لمنفعة نفسو فإنو بغير سكء أدب كلده فيتقيد بشرط السبلمة ، ككليو

:  أدلة القول ال ثاي
: قيثس ، عمى الاحو التثليبثلاستدلوا 

قياس األب عمى اإلماـ بجامع الكالية ، فكما أف اإلماـ ال يضمف إذا عزر إنسانان كمات ،  (1)
 (2).فكذلؾ األب ألنيـ مأمكركف بالتأديب كالتعزير

قياس األب عمى المعمـ ، فكما أف المعمـ ال يضمف بضرب الكلد لتعميمو بإذف أبيو ، فكذلؾ  (2)
 (3).األب ال يضمف مف باب أكلي 

 

 :القول الراجح
أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ، أف قكؿ الحنابمة كأبك يكسؼ كمحمد رحميـ بعد النظر في يتضح لمباحث 

كذلؾ لؤلسباب ، اهلل تعالى بعدـ ضماف ىبلؾ االبف إذا ضربو كالده ىك الراجح كاهلل تعالى أعمـ 
: التالية

تناسب القكؿ مع ركح الشريعة اإلسبلمية لتعظيـ الكالديف ككجكب برىما كعدـ اإلساءة ليـ،  (1)
 .كضماف الكالديف تمؼ عضك أك نفس يخالؼ تمؾ المعاني السامية

مف غير المتصكر أف يقصد الكالديف ىبلؾ كلدىـ ، كأف حقيـ في تعميميـ كتأديبيـ شبية تدرأ  (2)
 .الضماف عمى الكالديف

سقكط القكد بيف األب كابنو لما يعرؼ مف تعطؼ الناس عمى أكالدىـ فقد قاؿ النبي صمى اهلل  (3)
لىدً :"عميو كسمـ .  (4)" الى ييقىادي الكىاًلدي ًبالكى

 
 

 

 

 

                                                 

 (.16/13)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ(1)

 (.7/305)ثلائغاٌٖٕبئغ:اٌىبٍبٟٔ(2)

 (.9/179)اثٓللاِخ:اٌّغٕٟ(3)

 (.83)ٍجكرقو٠غٗٓ(4)
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المطمب ال ثاي 

 أ ر القرابة الزوجية في تخفيف العقوبة التعزيرية 

ضرب الزوج لزوجته؟  / الفرع األول

: تحرير محل الازاع
(1)عمى أف لمزكج تأديب امرأتو لنشكزىا الفقياء اتفؽ

 المضجعم ذلؾ بالكعظ كاليجر ؼ ككفمو
اًجًع ":لقكؿ اهلل تعالى، كالضرب  كىيفَّ ًفي اٍلمىضى ري افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجي  كىالبلًَّتي تىخى
، كما كاتفؽ الفقياء عمى أف الزكج إذا تجاكز حدكد ضرب التأديب ، بأف ضربيا  (2)"كىاٍضًربيكىيفَّ 

 كلكنيـ اختمفكا فيما إذا أدل (3)ضربان فاحشان ، أك ضربيا دكف كعظ أك ىجر أك بدكف سبب ، ضمف
  أـ ال ؟ لمضماف مكجبة جناية ذلؾ يعد فيؿالتأديب المشركع لتمؼ نفس أك عضك ، 

 

: اختمف الفقهثء في ذلك عمى قولين
 إذا ضرب الزكج زكجتو لنشكزىا كأفضي ذلؾ إلى تمؼ أك ىبلؾ كجب الضماف ،  :القول األول

  (4).قكؿ جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية
إذا ضرب الزكج زكجتو لنشكزىا كأفضي ذلؾ إلى تمؼ أك ىبلؾ فبل ضماف عميو ،  :القول ال ثاي

 (5).قكؿ المالكية كالحنابمة
 

: سبب الخالف
. ىك أف ضرب الزكج لزكجتو ىؿ ىك جناية يكجب الضماف كعامة الناس أـ ال 

 
 

:  أدلة القول األول
 ضرب الزكج لزكجتو يقصد منو الصبلح كالتأديب ال التمؼ أك استدل أصحثب القول األول بأن

 بالتمؼمشركط بسبلمة العاقبة ك ألنو ، عميو فالضماف  أك اليبلؾتمؼاؿ إلى أفضى فإذا اليبلؾ ،
 (6).لو المشركع الحد تجاكز أنو تبيف

 
                                                 

    (.40/295)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ(1)

 (.34)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء (2)

ٔٙب٠خ:اٌغ٠ٕٟٛ،(4/15)ِٛا٘تاٌغ١ًٍ:اٌؾطبة،(4/79)اٌلهاٌّقزبه:اثٓػبثل٠ٓ:أظو(3)

 (.9/179)اٌّغٕٟ:،اثٓللاِخ(13/278)اٌّطٍت

 (.4/48)اٌج١بْ:،اٌؼّوأٟ(2/361)اٌٙلا٠خ:اٌّوغ١ٕبٟٔ (4)

:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ،(1/647)اٌوٚٗاٌّوثغ:،اٌجٙٛرٟ(9/179)اثٓللاِخ:اٌّغٕٟ(5)

 (.4/193)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ

 (.16/13)اٌّجَٛٛ:اٌَوفَٟ:أظو(6)
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:  أدلة القول ال ثاي
: قرآن الكريم ، عمى الاحو التثليبثلاستدلوا 

كىيفَّ ًفي اٍلمىضاًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ  "..:قثل تعثلى ري .      (1).."كىالبلًَّتي تىخافيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجي
يضمف الزكج فىبلى  أف اهلل سبحانو كتعالى شرع لمزكج تأديب زكجتو بالضرب لنشكزىا :وجه الداللة

 (2).إذا تمفت منو ألنو مأذكف فيو شرعان 
 :القول الراجح

بعد النظر في أقكاؿ الفقياء في ضرب الزكج لزكجتو في حدكد الضرب المشركع لمتأديب في حاؿ 
النشكز ، يترجح لمباحث قكؿ المالكية كالحنابمة رحميـ اهلل بعدـ ضماف الزكج كذلؾ لؤلسباب 

: التالية
أف اهلل سبحانو كتعالى جعؿ لمزكج حؽ الكالية عمى زكجتو ، كشرع لو تأديبيا بالضرب الغير  (1)

. مبرح 
 .أف ىذا الضرب مأذكف لو فيو مف الشارع الحكيـ ، فبل ضماف فيو  (2)

نما يصرؼ قصده إلى الصبلح  (3) مف غير المتصكر أف يقصد الزكج تمؼ أك ىبلؾ زكجو ، كا 
 .كالتأديب 

كؿ ما ذكر شبو يخفؼ فييا عف الزكج في عقكبتو التعزيرية في حاؿ االعتداء عمى زكجتو في  (4)
حدكد التأديب ، أما في حاؿ تجاكز حدكد التأديب فإنو يعاقب مف قبؿ اإلماـ كيضمف ، كتخفؼ 
ذا كاف ذلؾ فيقتصر اإلماـ  عنو العقكبة في حاؿ قصد التأديب كاإلصبلح ال التمؼ كاليبلؾ ، كا 

 .عمى تكبيخو كنصحو بإلتزاـ الشرع في تأديب زكجتو كما ذكرنا دكف تجاكز في ذلؾ 

                                                 

 (.34)آ٠خهلُ:ٍٛهحإٌَبء(1)

(.40/300)اٌٍّٛٛػخاٌفم١ٙخ:ٚىاهحاألٚلبفٚاٌْئْٛاإلٍال١ِخ،(1/370)ٌجبةاٌزأ٠ًٚ:اٌقبىْ:أظو(2)
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 اخلامتت
كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف نبينا محمد كآلو ، الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات 

كالحمد هلل عمى إتماـ ىذا البحث مع االعتراؼ كثيران ، كصحبو ذكم اليمـ العاليات كسمـ تسميمان 
أف يبارؾ فيو كأف يجعمو خالصان لكجيو الكريـ كأف ينفع بو مف قرأه إنو ق تعالى أسأؿ ، ؼبالقصكر

.   المتكاضعىذا البحثكتكصيات  ، كأضع بيف أيديكـ أىـ كأبرز نتائجكلي ذلؾ كالقادر عميو 
 

:ىالنتائج:ىأواًل
 

أصكلو ، فإف عقكبة القصاص تشدد عمى قرابة عمى أنو يقتؿ الكلد بقتؿ أكثر الفقياء  ذىب .1
. الفركع في حاؿ االعتداء عمى األصكؿ 

 كعمو أخيو مف ألخفيقاد ا اتفؽ الفقياء عمى أنو ال أثر لقرابة المحاـر عمى القصاص ، .2
 . كابف خالو كغيرىـ عمو ابف مف كالرجؿكعمتو كخالو كخالتو ، 

في الظركؼ يقتص مف كبل الزكجيف إذا قتؿ أحدىما اآلخر ذىب جميكر الفقياء عمى أنو  .3
 .العادية

اتفؽ الفقياء عمى أف مف زنا بذات محـر عميو الحد ، كالراجح أف حده القتؿ عمى كؿ حاؿ  .4
 .سكاء كاف محصنان أك بكران 

لده، أك قذؼ الجد كلد كلده، لـ يجب كالكالد سقكط حد القذؼ عف األصكؿ ، فإذا قذؼ  .5
 . ، قياسان عمى القصاصعميو الحد

تشدد العقكبة عمى الفرع في حاؿ االعتداء عمى األصكؿ سكاء كاف في تعزير أك حد أك  .6
. قصاص 

 .تشدد العقكبة عمى المحاـر بإقامة حد القذؼ عمييـ إذا قذؼ أحدىما اآلخر .7

اتفؽ الفقياء أف مف سرؽ مف ذم رحمو غير المحرمة فإنو يقطع ، كرجحاف تشديد العقكبة  .8
 .بإقامة حد السرقة عمى ذكم الرحـ المحـر 

نما ، التخفيؼ أك بالمنع التعزير عقكبات عمى الفركع قرابةال أثر ؿ .9  لحؽ الفرع يعزر كا 
 .كتشدد عميو ألنيا تعد كبيرة مع الكالديف  أصمو

نما،  التخفيؼ أك بالمنع التعزير عقكبات عمى المحاـرقرابة ؿ أثر ال. 10 تقاـ عمييـ العقكبة  كا 
 .محرمو بما يراه اإلماـ مناسبان لردعو لحؽالتعزيرية 

 قرابة األصكؿ تؤثر في سقكط عقكبة القصاص إذا تـ اإلعتداء فييا عمى فركعيـ ، فبل  .11
يقتؿ األب أك األـ أك الجد بقتؿ الكلد ، ألنيـ سببان في كجكده فبل يككف الكلد سبب في 

 .إفنائيـ
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 الفقياء عمى أف الزكجة إذا قتمت زكجيا كليس كلي الدـ كلدىا اقتص منيا لعمـك اتفؽ .12
، كاختمفكا فيما إذا كاف ليما كلد ، كالراجح عند جميكر النصكص الخاصة بالقصاص 

سقكط القصاص عف الزكجيف إذا قتؿ أحدىما اآلخر كليما كلد ، حيث ال يحؽ الفقياء 
 .لمكلد المطالبة بالقصاص مف كالديو

سقكط القصاص عف الزكج إذا كجد امرأتو متمبسة بالزنا مع آخر سكاء أحضر بينة أـ ال ،  .13
 .كذلؾ مراعاة لحالة اليياج النفسي الذم صيرتو كالمجنكف

تؤثر قرابة األصكؿ عمى سقكط حد السرقة عنيـ في حاؿ أخذكا مف ماؿ أكالدىـ كذلؾ  .14
 .لشبية الممؾ

تؤثر قرابة الفركع عمى سقكط حد السرقة عنيـ في حاؿ أخذكا مف ماؿ آبائيـ كذلؾ لكجكد  .15
 .شبية المباسطة في الماؿ كأف كمييما بحاجة لآلخر

كىانىًت ذىب .16 ًر كى ٍيًف ًمٍف مىاؿ اآٍلخى ٍكجى دي الزَّ دٍّ ًإذىا سىرىؽى أىحى ًة اٍلحى مىى عىدىـً ًإقىامى ٍمييكري اٍلفيقىيىاًء عى  جي
ـٍ يىٍشتىًركىا  ، كاختمفكا فيما إذا كانت السًَّرقىةي ًمٍف ًحٍرزو قىًد اٍشتىرىكىا ًفي سيٍكنىاهي  السًَّرقىةي ًمٍف ًحٍرزو لى

ٍنوي،  بىوي عى جى ًر مىاالن أىٍك حى نىعى ًمفى اآٍلخى دىىيمىا مى لىًكفَّ أىحى كالراجح ًفي سيٍكنىاهي، أىًك اٍشتىرىكىا ًفي سيٍكنىاهي كى
سقكط حد السرقة عف الزكجيف ، كأنيا جريمة يعزر عمييا مف اإلماـ كمكجبة لئلثـ فضبلن 

 .عف رد المسركؽ لصاحبو 
 .ذىب جميكر الفقياء إلى سقكط حد القذؼ عف الكالد إذا قذؼ كلده  .17
يسقط حد القذؼ عف الزكج ، كحد الزنا عف الزكجة ، بتشريع المعاف بيف الزكجيف في حاؿ  .18

. التيمة بالزنا ، تخفيفان مف اهلل عز كجؿ بحقيـ كصيانة ألعراض المسمميف
ثبكت حؽ الكالية لؤلب عمى ابنو في نفسو كمالو كالتي تثبت لو حؽ  عمى الفقياء تفؽا .19

 كالتعزير في حدكد معينة ، كلك أدم ىذا التأديب كالتعزير لتمؼ نفس المكلى عميو التأديب
 . أك عضك مف أعضائو ، فالراجح عدـ ضماف ىبلؾ االبف إذا ضربو كالده

ٍكًج تىٍأًديبي اٍمرىأىًتًو ًلنيشيكًزىىاالفقياء تفؽا .20 مىى أىفَّ ًلمزَّ  ، كما كاتفقكا عمى أف الزكج إذا تجاكز  عى
حدكد ضرب التأديب ، بأف ضربيا ضربان فاحشان ، أك ضربيا دكف كعظ أك ىجر أك بدكف 

الراجح عدـ ضماف ؼسبب ، ضمف ، أما إذا أدم التأديب المشركع لتمؼ نفس أك عضك ، 
 .الزكج ألنو لو حؽ الكالية عمى زكجتو ، كشرع لو تأديبيا بالضرب الغير مبرح 

ى
ى
ى
ى
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:ىىالتوصوات:ىثانوًا
 

تكعية الناس بأىمية صمة الرحـ كالبر بيف القرابات مف خبلؿ برامج معينة يعقد فييا  .1
 . الندكات كالمحاضرات 

ضركرة عقد الندكات كالمؤتمرات، التي تبيف لعامة الناس األحكاـ الجنائية الخاصة بالقرابة  .2
 .، ككيؼ أف العقكبات تتأثر بالقرابة تشديدان كتخفيفان 

العمؿ عمى تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في جميع الجرائـ التي تحصؿ بيف األقارب لمقضاء  .3
. عمييا كالحد منيا

كأخيران أكصي الباحثكف كرجاؿ القانكف بضركرة العناية في كافة شؤكف األسرة ، كالتكسع  .4
 .بيذا البحث ال سيما أنو يتحدث عف األحكاـ الجنائية الخاصة بالقرابة
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فؼــرسىاآلوـــاتى
انصفحخ سلى آّخ آّخ انكشميخ و 

 سورة البقرة: 

ـي اٍلًقصاصي "  1 مىٍيكي -66-47-41-21 178 ..."يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى
81-83-86-88 

يىاةه "  2 اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  47-41-28-21 179 ..."كى
ديكدي اهلًل فىبلى تىٍقرىبيكىىا"  3  22 187 ..."ًتٍمؾى حي
رىاـً ""  4 ـي ًبالشٍَّيًر اٍلحى رىا  21 194 ..."الشٍَّيري اٍلحى
ٍسعىيىا"  5  72 286 ..."ال ييكىمٍّؼي المَّوي نىٍفسنا ًإال كي
 سورة النساء: 
ـٍ فىاٍستىٍشًيديكا "  6 ًتي يىٍأًتيفى اٍلفىاًحشىةى ًمٍف ًنسىاًئكي  93 15 ..."كىالبلَّ
ذيكا ًمٍنوي شىٍيئنا"  7  105 20 ..."كىآتىٍيتيـٍ ًإٍحدىاىيفَّ ًقٍنطىارنا فىبلى تىٍأخي
ـٍ ًمفى النٍّساءً "  8 كا مىا نىكىحى آباؤيكي  50-13 22 ..."كىال تىٍنًكحي
ـٍ " 9 بىناتيكي ـٍ كى ـٍ أيمَّياتيكي مىٍيكي رٍّمىٍت عى  15-14-13-12 23 ..."حي
نىاًت ًمفى اٍلعىذىابً "  10 مىى اٍلميٍحصى  68 25 ..."فىعىمىٍيًيفَّ ًنٍصؼي مىا عى
ًعيفان "  11 ٍنسافي ضى ًمؽى اإٍلً ـٍ كىخي فٍّؼى عىٍنكي  66 28 ..."ييًريدي المَّوي أىٍف ييخى
 116-115-77-74-25 34 ..."الرجاؿ قكامكف عمى النساء "  12

ـى "  13 يىنَّ زىاؤيهي جى مىٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىمٍّدنا فىجى  33 93 ..."كى
 107-59 135 ..."يا أىيُّصيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط "  14
 سورة ادلائدة: 
اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي "  15 زىاءي الًَّذيفى ييحى  23 33 ..."ًإنَّمىا جى
 104-102-99-57-23 38 ..."كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا"  16

ـٍ ًفييا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفسً "  17 مىٍيًي كىتىٍبنا عى -81-47-41 45 ..."كى
83-86-88 

 سورة إبراهين: 
ىًزيدىنَّكيـٍ "  18  ب 7 ..."لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى
 سورة النحل: 
ـٍ أىٍزكاجان "  19 ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي عىؿى لىكي  13 72 ..."كىالمَّوي جى
 سورة اإلسراء: 
ًباٍلكاًلدىٍيًف ًإٍحسانان "  20 قىضى رىبُّصؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى  88-82-76-61-54 24ك23 ..."كى
بيكا "  21 سىاءى سىًبيبلن الزنيكىال تىٍقرى  93-50 32 ..." ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى
 سورة األًبياء: 
ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى "  22 مىا أىٍرسى  27 107 ..."كى
 سورة ادلؤهنني: 
 5 101 ..."فإذا نف  في الصكر فبل أنساب بينيـ"  23
 سورة النور: 
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 50-34-23 2 ..."الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو ًمٍنييمىا"  24
ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى "  25 نىاًت ثيّـَ لى  110-107-23 4 ..."كىالًَّذيفى يىٍرميكفى الميٍحصى
ـٍ يىكيٍف لىييـٍ شييىدىاءي ًإالَّ "  26 لى ـٍ كى يي  110 9 إلى6 ..."كىالًَّذيفى يىٍرميكفى أىٍزكىاجى
 37 19 ..."ًإفَّ الًَّذيفى ييًحبُّصكفى أىٍف تىًشيعى اٍلفاًحشىةي "  27
نىاًت الغىاًفبلىًت الميٍؤًمنىاًت "  28  110 23 ..."ًإفَّ الًَّذيفى يىٍرميكفى الميٍحصى
رىجه "  29 مىى اأٍلىٍعرىًج حى رىجه كىال عى مىى اأٍلىٍعمى حى  58 61 ..."لىٍيسى عى
 سورة الفرقاى: 
 13 54 ..."كىك الذم خمؽ مف الماء بشران "  30
 سورة العنكبوث: 
ٍف جاىىداؾى "  31 ٍسنان كىاً  ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو حي ٍينىا اإٍلً  108-88-81 8 ..."كىكىصَّ
 سورة الروم: 
ـٍ أىٍزكاجان ًلتىٍسكينيكا "  32 ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آياًتًو أىٍف خى  105 21 ..."كى
ٍعؼو "  33 عىؿى ًمٍف بىٍعًد ضى ٍعؼو ثيّـَ جى ـٍ ًمٍف ضى مىقىكي  71 54 ..."اهللي الًَّذم خى
 سورة لقواى: 
مىمىٍتوي أيمُّصوي كىٍىنان "  34 ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإٍلً  108-88-81 15ك 14 ..."كىكىصَّ
 سورة األحزاب: 
نىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأتيـٍ ًبًو "  35 ـٍ جي مىٍيكي لىٍيسى عى  3 5 ..."كى
ـٍ أىٍكلىى ًببىٍعضو " 36 يي اـً بىٍعضي  7 6 ..."كىأيكليك اأٍلىٍرحى
 68-36 30 ..."يىا ًنساءى النًَّبيٍّ مىٍف يىٍأًت ًمٍنكيفَّ ًبفاًحشىةو ميبىيٍّنىةو "  37
  سورة ص: 
ؽَّ ًعقىابً "  38  18 14 ..."فىحى
شىدىٍدنا ميٍمكىوي "  39  33 20 ..."كى
 سورة األحقاف: 
مىمىٍتوي أيمُّصوي كيٍرىان "  40 ٍنسافى ًبكاًلدىٍيًو ًإٍحسانان حى ٍينىا اإٍلً  108-81 15 ..."كىكىصَّ
 سورة احلجراث: 
 16 10 ..."إنما المؤمنكف إخكة"  41
  سورة ق: 
 3 41 ..."مىكىافو قىًريبو  ًمفٍ  يينىاًدم اٍلمينىاًدم كىاٍستىًمٍع يىٍكـى "  42
  سورة احلديد: 
ٍلنىا مىعىييـي "  43 ٍمنىا ريسيمىنىا ًباٍلبىيٍّنىاًت كىأىنزى  27 25 ..."لىقىٍد أىٍرسى
  سورة اجملادلت: 
ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا"  44  0 11 ..."يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي
  سورة البلد: 
 3 15 ..."يتيمان ذا مقربة "  45
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فؼرسىاألحادوثىالنبووظىالذروغظىواآلثارى
انصفحخ احلذّث انششّف . و
ديكًد اهلًل؟"  1 دٍّ ًمٍف حي ، فىقىاؿى "أىتىٍشفىعي ًفي حى ـى فىاٍختىطىبى  24..." أىيُّصيىا النَّاسي " : ثيّـَ قىا
ىنىا أىٍغيىري ًمٍنوي، كىالمَّوي أىٍغيىري ًمنٍّي"  2 ، ألى بيكفى ًمٍف غىٍيرىًة سىٍعدو  75..." أىتىٍعجى
 15 ..."أراه فبلف عـ حفصة مف الرضاعة" 3
ديكدى "  4 ـٍ ًإالَّ اٍلحي  73..." أىًقيميكا ذىًكم اٍليىٍيئىاًت عىثىرىاًتًي
ًئـو "  5 ـٍ ًفي المًَّو لىٍكمىةي الى ٍذكي ديكدى المًَّو ًفي اٍلقىًريًب كىاٍلبىًعيًد، كىالى تىٍأخي  24..." أىًقيميكا حي
ـٍ ًبأىٍكبىًر الكىبىاًئرً "  6  76..." بىمىى يىا رىسيكؿى المَّوً :  قيٍمنىا"أىالى أينىبٍّئيكي
مىى مىٍف ًسكىاىيـٍ "  7 ـٍ يىده عى ، كىىي ـٍ  84 ..."اٍلميٍؤًمنيكفى تىتىكىافىأي ًدمىاؤيىي
ًمٍمتى "  8 ًبيٍّ : أىمىا عى تَّى ييًفيؽى، كىعىًف الصَّ ـى ريًفعى عىًف المىٍجنيكًف حى  69..." أىفَّ القىمى
 89 ..." أيمُّصؾى ، ثيّـَ أيمُّصؾى ، ثيّـَ أيمُّصؾى ، ثيّـَ أىبيكؾى ، ثيّـَ أىٍدنىاؾى أىٍدنىاؾى " 9
مىاليؾى أًلىًبيؾى " 10  98-83-77..." أىٍنتى كى
، ييقىاؿي لىوي " 11 دى مىعى اٍمرىأىًتوً :  أىفَّ رىجيبلن ًمٍف أىٍىًؿ الشَّاـً ، كىجى ٍيبىًرمٍّ  94 ..."اٍبفي خى
 96 ..."فىكتب عمر : أىف رجبل كجد مىعى اٍمرىأىتو رجبل فىقىتىمىييمىا، قىاؿى "  12
 96 ..." أنو كاف يكما يتغدل إذ جاء رجؿ يعدك كفى يده سيؼ ممط  بالدـ" 13
ٍيًف، فىًقيؿى لىيىا"  14 رى جى اًريىةو بىٍيفى حى  22..." مىٍف فىعىؿى : أىفَّ يىييكًديًّا رىضَّ رىٍأسى جى
؟ :  قىاليكا"اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى الميكًبقىاتً "  15 مىا ىيفَّ  110 ..."يىا رىسيكؿى المًَّو، كى
ٍربى ًمائىًة سىٍكطو قىاليكا"  16  71..." يىا نىًبيَّ المًَّو، ىيكى أىٍضعىؼي ًمٍف ذىًلؾى : اٍجًمديكهي ضى
 77..." ًإذىا دىعىا الرَّجيؿي اٍمرىأىتىوي ًإلىى ًفرىاًشًو، فىأىبىٍت أىٍف تىًجيءى، لىعىنىٍتيىا المىبلىًئكىةي "  17
نىٍت "  18 نىًت األىمىةي فىتىبىيَّفى ًزنىاىىا، فىٍميىٍجًمٍدىىا كىالى ييثىرٍٍّب، ثيّـَ ًإٍف زى  68..." ًإذىا زى
مىٍيوً "  19 ـى ًباٍلحىؽٍّ، كىأىٍنزىؿى عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّدنا صى  51 ..."ًإفَّ اهللى قىٍد بىعىثى ميحى
، فىكيميكا ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ "  20 ـٍ ـٍ ًمٍف أىٍطيىًب كىٍسًبكي دىكي  98-83 ..."ًإفَّ أىٍكالى
ًمي ىىذىا سىرىؽى فىاٍقطىٍع يىدىهي " 21  103 ..."مىا سىرىؽى؟ :  فىقىاؿى عيمىري ، ًإفَّ غيبلى
مىى أىٍف الى تيٍشًركيكا ًبالمًَّو شىٍيئنا، كىالى تىٍسًرقيكا، كىالى تىٍزنيكا"  22  28..." بىاًيعيكًني عى
رىبى عينيقىوي "  23 دَّ ميعىاًكيىةى ًإلىى رىجيؿو أىٍعرىسى ًباٍمرىأىًة أىًبيًو، فىضى  51 ..."بىعىثى أىبىاهي جى
؟ قىاؿى " 24 ، قىاؿى : ًبمىا أيًمٍرتى بلىةن كيؿَّ يىٍكـو ٍمًسيفى صى  67..." ًإفَّ أيمَّتىؾى : أيًمٍرتي ًبخى
اًعدنا"  25  105-58 ..."تيٍقطىعي يىدي السَّاًرًؽ ًفي ريبيًع ًدينىارو فىصى
ـى كىٍجييوي "  26 ـى قىٍد ليًط مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى رىجيؿه ًمفى اليىييكًد ًإلىى النًَّبيٍّ صى  75..." جى
كا"  27 ٍيره أًلىٍىًؿ اأٍلىٍرًض ًمٍف أىٍف ييٍمطىري دٌّ ييٍعمىؿي ًبًو ًفي اأٍلىٍرًض، خى  24..." حى
ـى ييًقيدي األىبى ًمٍف اٍبًنوً " 28 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍرتي رىسيكؿى المًَّو صى  41 ..."حىضى
، اٍلًبٍكري ًباٍلًبٍكرً " 29 عىؿى اهللي لىييفَّ سىًبيبلن ذيكا عىنٍّي، قىٍد جى ذيكا عىنٍّي، خي  34-24..." خي
كؼً "  30 لىدىًؾ، ًباٍلمىٍعري ًذم مىا يىٍكًفيًؾ كىكى  105 ..."خي
ثىةو "  31 ـي عىٍف ثىبلى ًبيٍّ : ريًفعى اٍلقىمى تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعىًف الصَّ  69..." عىًف النَّاًئـً حى
اًج ٍبًف ييكسيؼى رىجيؿه زىنىى ًباٍبنىًتوً " 32 جَّ  52 ..." ريًفعى ًإلىى اٍلحى
ـى "  33 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  76-62..." أىمُّص العىمىًؿ أىحىبُّص ًإلىى المًَّو؟: سىأىٍلتي النًَّبيَّ صى
ٍذتيميكىيفَّ ًبأىمىاًف اهللً "  34 ـٍ أىخى  74..." فىاتَّقيكا اهللى ًفي النٍّسىاًء، فىًإنَّكي
اىىرىةً "  35 فَّ ًمفى الميجى ، كىاً  اًىًريفى  37 ..."كيؿُّص أيمًَّتي ميعىافنى ًإالَّ الميجى
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وي "  36 مىاليوي، كىًعٍرضي رىاـه، دىميوي، كى مىى اٍلميٍسًمـً حى  99 ..."كيؿُّص اٍلميٍسًمـً عى
رُّصـً عىاًلمنا ًبقىرىابىًتيىا ًمٍنوي، فىسىكىاءه "  37 ًريمىتىوي عىاًلمنا ًبالتَّحى ًطئى حى  52 ..."كيؿُّص مىٍف كى
لىدً "  38 ديكدي ًفي المىسىاًجًد، كىالى ييٍقتىؿي الكىاًلدي ًبالكى ـي الحي  82 ..."الى تيقىا
اًمعييىا ًفي آًخًر اليىٍكـً "  39 ٍمدى العىٍبًد، ثيّـَ ييجى ـي اٍمرىأىتىوي جى ديكي  78-74..." الى يىٍجًمدي أىحى
ديكًد المَّوً "  40 دٍّ ًمٍف حي مىدىاتو ًإالَّ ًفي حى  25..." الى ييٍجمىدي فىٍكؽى عىٍشًر جى
 16 ..."ال يرث المؤمف الكافر"  41
ب  ..."الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى "  42
 41 ..."الى ييقىادي اأٍلىبي ًمٍف اٍبًنًو، كىالى ااًلٍبفي ًمٍف أىًبيوً "  43
لىد" 44 -87-86-82-76..." الى ييٍقتىؿي اٍلكىاًلدي ًباٍلكى

89-91-108-114 
مىٍدتيميكهي ، أىٍك قىتىؿى "  45 ـى ، جى دى مىعى اٍمرىأىًتًو رىجيبلن فىتىكىمَّ  110 ..."لىٍك أىفَّ رىجيبلن كىجى
يىٍعًرٍؼ شىرىؼى كىًبيًرنىا" 46 نىا كى ًغيرى ـٍ صى ـٍ يىٍرحى  70..." لىٍيسى ًمنَّا مىٍف لى
ـى ًلكىاءن "  47 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىٍد عىقىدى لىوي النًَّبيُّص صى اًلي كى  51..." مىرَّ ًبي خى
مىٍييىا"  48 ـٍ عى ، كىاٍضًربيكىي ـٍ أىٍبنىاءي سىٍبًع ًسًنيفى ًة كىىي بلى ـٍ ًبالصَّ دىكي كا أىٍكالى  69-25..." ميري
 52..." مىٍف أىتىى بىًييمىةن فىاٍقتيميكهي كىاٍقتيميكا اٍلبىًييمىةى مىعىوي، كىاٍقتيميكا اٍلفىاًعؿى كىاٍلمىٍفعيكؿى "  49
 53"  مف تخطى حـر المؤمنيف فخطكا كسطو بالسيؼ" 50
ادُّص المًَّو ًفي أىٍمًرهً "  51 ديكًد المًَّو فىييكى ميضى دٍّ ًمٍف حي الىٍت شىفىاعىتيوي ديكفى حى  24 ..."مىٍف حى
ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنوً "  52 ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍٍّرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف لى  95 ..."مىٍف رىأىل ًمٍنكي
ـو "  53 اؿو : مىٍف زىنىى ًبذىاًت مىٍحرى مىى كيؿٍّ حى ـي عى  52..." ييٍرجى
ـو فىاٍقتيميكهي "  54 مىى ذىاًت مىٍحرى قىعى عى  51 ..."مىٍف كى
ابى ًمٍنيىا اٍبنىا" 55 اًريىةه فىأىصى مىٍت ًلرىجيؿو ًمٍف بىًني ميٍدًلجو جى  82 ..." نىحى
مىى عىمًَّتيىا"  56 ٍرأىةي عى ـى أىٍف تيٍنكىحى المى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  14 ..."نىيىى النًَّبيُّص صى
، فىييٍحطىبى "  57  26..." كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف آميرى ًبحىطىبو
تَّى آًتيى ًبأىٍربىعىةً " 58 ـٍ أىمىسَّوي حى ٍدتي مىعى أىٍىًمي رىجيبلن لى  94 ..." يىا رىسيكؿى اهلًل ، لىٍك كىجى
قىًبميكا األىٍرشى "يىا أىنىسي ًكتىابي اهلًل الًقصىاصي "  59  22..."  فىرىًضيى القىٍكـي كى
ـٍ "  60 فى ًمٍنيي دَّ ، مىٍف أىٍحصى ـي اٍلحى مىى أىًرقَّاًئكي  70..." يىا أىيُّصيىا النَّاسي ، أىًقيميكا عى
 15 ..."يحـر مف الرضاع ما يحـر مف النسب"  61

 

ى
ى
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 .القرآن الكريم .1
أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي ، البحر المحيط : األندلسي .2

.  ىػ1420بيركت ،بدكف ذكر طبعة – صدقي محمد جميؿ ، دار الفكر : في التفسير ، المحقؽ
في مجالس التذكير مف كبلـ ))، تفسير ابف باديس عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي : ابف باديس .3
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  . ىػ1422- الطبعة األكلى  ، بيركت– دار الكتاب العربي  ، عبد الرزاؽ الميدم: المحقؽ، 
، لباب عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف : الخازف .10
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- عة الثالثة  ، الطببيركت–  دار إحياء التراث العربي  ،التفسير الكبير= مفاتيح الغيب ، خطيب الرم 
.  ىػ1420

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة : رضا  .13
  . ـ1990  ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،(تفسير المنار)تفسير القرآف الحكيـ  ، القممكني الحسيني 
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لكشاؼ عف حقائؽ غكامض ، اأبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل : الزمخشرم .15
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 ، القاىرة- بيركت-  دار الشركؽ ، في ظبلؿ القرآف ،سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي : سيد قطب .21

 . ىػ1412- الطبعة السابعة عشر 
في اإلعانة عمى ، السراج المنير شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : الشربيني  .22

.  ىػ1285: عاـ النشر ، القاىرة– (األميرية) مطبعة بكالؽ  ،معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير
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  .ممتقى أىؿ الحديث، ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية
برنامج منظكمة : مصدر الكتاب، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ، محمد ناصر الديف األلباني : أللباني ا .41

 .مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية- المجاني - التحقيقات الحديثية 
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برنامج : مصدر الكتاب ، صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة، محمد ناصر الديف األلباني : أللباني ا .42
 .مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية- المجاني - منظكمة التحقيقات الحديثية 

 ، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي: الباجي .43
 . ىػ1332األكلى، : لطبعة ، ابجكار محافظة مصر- مطبعة السعادة  ، المنتقى شرح المكطإ

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي : البخارم .44
 محمد زىير بف ناصر الناصر: المحقؽ ، صحيح البخارم= رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو 

مصطفى ديب البغا أستاذ . شرح كتعميؽ د: مع الكتاب ، ىػ1422األكلى، : الطبعة، دار طكؽ النجاة ، 
  .جامعة دمشؽ- الحديث كعمكمو في كمية الشريعة 

، شرح صحيح البخارل البف بطاؿ، ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ : ابف بطاؿ .45
- ىػ 1423لطبعة الثانية،  ، االسعكدية، الرياض- مكتبة الرشد  ، أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ: تحقيؽ
 . ـ2003

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي : البييقي .46 ٍسرى ، السنف الكبرم أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
- ىػ 1424لطبعة الثالثة، ف ، البنا– دار الكتب العممية، بيركت  ، محمد عبد القادر عطا: المحقؽ، 

 . ـ2003
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي:البييقي .47 ٍسرى  شعب اإليماف ،  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 1423الطبعة األكلى،  ، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند، 
 . ـ2003- ىػ 

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي : لبييقيا .48 ٍسرى ، معرفة السنف أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
- كراتشي )جامعة الدراسات اإلسبلمية : الناشركف ، عبد المعطي أميف قمعجي: المحقؽكاآلثار، 
 ، (القاىرة- المنصكرة )، دار الكفاء (دمشؽ- حمب )، دار الكعي (بيركت-دمشؽ )، دار قتيبة (باكستاف
 .ـ1991- ىػ 1412األكلى، : الطبعة

سنف - الجامع الكبير  ، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى: الترمذم .49
 . ـ1998  ،بيركت–  دار الغرب اإلسبلمي  ،بشار عكاد معركؼ: المحقؽ ، الترمذم

 ،  سنف الترمذم ،محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى: الترمذم .50
براىيـ عطكة عكض  ، (3جػ )كمحمد فؤاد عبد الباقي  ، (2، 1جػ )أحمد محمد شاكر  :تحقيؽ كتعميؽ كا 

الطبعة  ، مصر– شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  ، (5، 4جػ )المدرس في األزىر الشريؼ 
 . ـ1975-  ىػ 1395الثانية، 

 ، فتح البارم شرح صحيح البخارم ، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي: ابف حجر  .51
قاـ بإخراجو كصححو  ، محمد فؤاد عبد الباقي: رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو ، 1379بيركت، - دار المعرفة 

 .عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز: عميو تعميقات العبلمة ، محب الديف الخطيب: كأشرؼ عمى طبعو
: الناشر ، محمد محيي الديف عبد الحميد: المحقؽ ،  سنف أبي داكد،سميماف بف األشعث : بك داكدأ .52

  .بيركت– المكتبة العصرية، صيدا 
حاشية السندم عمى سنف ابف ، محمد بف عبد اليادم التتكم، أبك الحسف، نكر الديف السندم : السندم .53

 .بيركت، بدكف طبعة-  دار الجيؿ  ،كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو= ماجو 
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عصاـ الديف : تحقيؽ،   ، نيؿ األكطارمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني: الشككاني  .54
  .ـ1993- ىػ 1413الطبعة األكلى،  ،  دار الحديث، مصر ،الصبابطي

محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، الكحبلني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز : الصنعاني  .55
  .بدكف طبعة كبدكف تاري  ،  دار الحديث، سبؿ السبلـ،الديف، المعركؼ كأسبلفو باألمير 

: المحقؽ، المصنؼ ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني : لصنعانيا .56
 .1403الطبعة الثانية،  ، بيركت–  المكتب اإلسبلمي ،اليند - المجمس العممي ،حبيب الرحمف األعظمي

 كتفصيؿ ، تيذيب اآلثارمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم : لطبرما .57
 .القاىرة–  مطبعة المدني  ،محمكد محمد شاكر: المحقؽ ، الثابت عف رسكؿ اهلل مف األخبار

 ، شرح سنف أبي داككد ، عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر: عباد .58
 ، http://www.islamweb.net ، دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية: در الكتابمص

، شرح رياض محمد بف صالح بف محمد العثيميف : العثيميف . درسا598- رقـ الجزء ىك رقـ الدرس 
 . ىػ1426 الطبعة ،  دار الكطف لمنشر، الرياضالصالحيف،

   االستذكار ، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي:ابف عبد البر .59
 .2000–1421الطبعة األكلى،،بيركت– دار الكتب العممية،سالـ محمد عطا، محمد عمي معكض: تحقيؽ

التمييد ، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي : بف عبد البرا .60
  ،محمد عبد الكبير البكرم, مصطفى بف أحمد العمكم : تحقيؽ ، لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد

 . ىػ1387عاـ  ،المغرب– كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
،  أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى :العينى .61

 .بيركت–  دار إحياء التراث العربي  ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم
شرح مشكاة  مرقاة المفاتيح، محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم  (سمطاف) عمي بف :القارم .62

 .ـ2002- ىػ 1422الطبعة األكلى،  ، لبناف–  دار الفكر، بيركت  ،المصابيح
الشي  عبد القادر :  راجعو ،رح مختصر صحيح البخارم شمنار القارم ،  حمزة محمد قاسـ:قاسـ .63

الجميكرية العربية -  مكتبة دار البياف، دمشؽ  ،بشير محمد عيكف: عني بتصحيحو كنشره ، األرناؤكط
 . ـ1990-  ىػ 1410  ،المممكة العربية السعكدية- السكرية، مكتبة المؤيد، الطائؼ 

نيا .64 أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب : لقىٍسطىبلَّ
 . ىػ1323السابعة، الطبعة، المطبعة الكبرل األميرية، مصر،لشرح صحيح البخارم، إرشاد السارم الديف 

: تحقيؽ، سنف ابف ماجو، ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد : ابف ماجو .65
 .فيصؿ عيسى البابي الحمبي-  دار إحياء الكتب العربية ،محمد فؤاد عبد الباقي

المسند الصحيح المختصر بنقؿ ، صحيح مسمـ ،  مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم :مسمـ .66
 دار إحياء التراث  ،محمد فؤاد عبد الباقي: محقؽ ، اؿالعدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .بيركت– العربي 
 المسند الصحيح المختصر  ، صحيح مسمـ ،أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم: مسمـ  .67

دار الجيؿ  ، مجمكعة مف المحققيف: قؽ  ، المحبنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 . ىػ1334مصكرة مف الطبعة التركية المطبكعة في استانبكؿ سنة : الطبعة  ، بيركت– 
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زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ : لمناكما .68
: الطبعة ، مصر– المكتبة التجارية الكبرل  ،  شرح الجامع الصغير، فيض القديرالمناكم القاىرم 

 .1356األكلى، 
 دار  ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج،  أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم :لنككما .69

 .1392الطبعة الثانية،  ، بيركت– إحياء التراث العربي 
–  دار المعرفة  ، عمى الصحيحيف ، المستدرؾ اإلماـ الحافظ أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم:لنيسابكرم ا .70

ترقيـ الصفحات مطابؽ  ،  الكتاب مصكر عف الطبعة اليندية ،يكسؼ المرعشمي. د: بإشراؼ ، بيركت
ليذه الطبعة،أما النص كترقيـ األحاديث مكافؽ لطبعة دار الكتب العممية بتحقيؽ مصطفى عبد القادر 

 .عطا
: الفقه:  ثللثًال 
 :الغػهىالحنغي -ىأ

 محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشي  شمس الديف ابف الشي  جماؿ :البابرتي .71
. بدكف طبعة كبدكف تاري  ،  دار الفكر ، العناية شرح اليداية ،الديف الركمي البابرتي

ًبيًدمٌ  .72 ًبيًدٌم اليمني الحنفي : الزَّ  المطبعة ، الجكىرة النيرة ،أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الزَّ
  .ىػ1322الطبعة األكلى،  ، الخيرية

 تبييف الحقائؽ شرح كنز ،عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي: الزيمعي  .73
ٍمًبيٍّ  شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس : الحاشية،لالدقائؽ كحاشية الشٍّ

ٍمًبيُّص  .  ىػ1313األكلى، : الطبعة، بكالؽ، القاىرة- المطبعة الكبرل األميرية ، الشٍّ
  ،بيركت–  دار المعرفة  ،المبسكط، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي : السرخسي .74

 . ـ1993-ىػ1414  ،بدكف طبعة
 ، مجمع األنيريعرؼ بداماد أفندم , عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده: شيخى زاده .75

 . بدكف طبعة كبدكف تاري  ، دار إحياء التراث العربي ،في شرح ممتقى األبحر
رد المحتار عمى الدر ، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي : ابف عابديف .76

 .ـ1992- ىػ 1412الطبعة الثانية،  ، بيركت - دار الفكر،المختار
  ،أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى : العيني  .77

 . ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األكلى،  ، بيركت، لبناف-  دار الكتب العممية  ،البناية شرح اليداية
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي : الكاساني .78

. ـ1986- ىػ 1406الطبعة الثانية،  ، دار الكتب العممية، 
الطبعة  ،  دار الفكر ، الفتاكم اليندية ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي: مجمكعة مف المؤلفيف .79

 . ىػ1310الثانية، 
 اليداية في ، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف:المرغياني .80

. لبناف– بيركت -  دار احياء التراث العربي  ،طبلؿ يكسؼ: المحقؽ، شرح بداية المبتدم
 درر الحكاـ شرح ،خسرك - أك منبل أك المكلى - محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل : ميبل خسرك .81

. معو حاشية الشرنببللي ، بدكف طبعة كبدكف تاري  ،  دار إحياء الكتب العربية ،غرر األحكاـ
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مىطي الحنفي : الممطي .82 المعتصر مف المختصر ، يكسؼ بف مكسى بف محمد، أبك المحاسف جماؿ الديف المى
  .بيركت–  عالـ الكتب  ،مف مشكؿ اآلثار

االختيار ، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفي : لمكصميا .83
 . ـ1937-  ىػ1356القاىرة -  مطبعة الحمبي ،الشي  محمكد أبك دقيقة : عمييا تعميقات، لتعميؿ المختار

المباب في شرح ، عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي : الميداني .84
المكتبة العممية،  ، محمد محيي الديف عبد الحميد: حققو، كفصمو، كضبطو، كعمؽ حكاشيو ، الكتاب
. لبناف– بيركت 

 البحر الرائؽ شرح كنز ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم:ابف نجيـ  .85
: كبالحاشية، تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم : كفي آخره، الدقائؽ

. بدكف تاري - الطبعة الثانية ،  دار الكتاب اإلسبلمي ،منحة الخالؽ البف عابديف
:ىىالغػهىالمالكي -ىب

، القكانيف أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي : ابف جزم  .86
. الفقيية

 . ، جامع األميات ابف الحاجب الكردم المالكي: ابف الحاًجب .87
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ : الحطاب .88

الطبعة الثالثة،  ،  دار الفكر ،في شرح مختصر خميؿ ، مكاىب الجميؿ بالحطاب الرُّصعيني المالكي
. ـ1992- ىػ 1412

–  دار الفكر لمطباعة ،شرح مختصر خميؿ ، محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل : خرشياؿ .89
 .بدكف طبعة كبدكف تاري :  ،بيركت

،  دار الفكر،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي : الدسكقي .90
. بدكف طبعة كبدكف تاري 

كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ ، البياف كالتحصيؿ أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي : ابف رشد .91
الطبعة الثانية،  ، لبناف– دار الغرب اإلسبلمي، بيركت  ، د محمد حجي كآخركف: حققو ، المستخرجة

.  ـ1988-  ىػ 1408
بداية ، أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد : ابف رشد .92

.  ـ2004- ىػ 1425 ، بدكف طبعة ،القاىرة–  دار الحديث  ،المجتيد كنياية المقتصد
بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ،  أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير بالصاكم المالكي :الصاكم .93

الشرح الصغير ىك شرح الشي  الدردير لكتابو المسمى )المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير 
اًلؾو  اـً مى مى ٍذىىًب اإٍلً   . بدكف طبعة كبدكف تاري  ، دار المعارؼ ،(أقرب المسالؾ ًلمى

 الكافي في ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي : ابف عبد البر .94
 مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،  ،محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني: المحقؽ ، فقو أىؿ المدينة

 .ـ1980/ىػ1400الثانية، : الطبعة ، المممكة العربية السعكدية
التمقيف في الفقة ، أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي : عبد الكىاب .95

الطبعة األكلى  ،  دار الكتب العممية ،ابي أكيس محمد بك خبزة الحسني التطكاني: المحقؽ ، المالكي
. ـ2004-ىػ1425
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،  عبد الرحمف بف محمد بف عسكر البغدادم، أبك زيد أك أبك محمد، شياب الديف المالكي :ابف عسكر .96
اًلؾ اـً مى ًؼ المىسىاًلًؾ ًفي فقًو اإلمى   ،تقريرات مفيدة إلبراىيـ بف حسف: كبيامشو ، إٍرشىادي السَّاًلؾ إلىى أىشرى

 . الطبعة الثالثة ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر
 دار ،منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،  محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي:عميش .97

  .ـ1989/ىػ1409  ،بدكف طبعة بيركت– الفكر 
تبصرة الحكاـ في أصكؿ ، إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم : ابف فرحكف .98

. ـ1986- ىػ 1406الطبعة األكلى،  ،  مكتبة الكميات األزىرية ،األقضية كمناىج األحكاـ
: 13، 8، 1جزء  :المحقؽ، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي : القرافي .99

دار الغرب  ، محمد بك خبزة: 12 - 9، 7، 5 - 3جزء  ، سعيد أعراب: 6، 2جزء  ، محمد حجي
  . ـ1994األكلى، : لطبعة، ابيركت- اإلسبلمي

 ،  دار الكتب العممية، المدكنة ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني :مالؾ .100
 .ـ1994- ىػ 1415األكلى،  الطبعة

، بف سالـ ابف مينا، شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي  (أك غنيـ) أحمد بف غانـ :النفراكم .101
 .ـ1995- ىػ 1415  ،بدكف طبعة، دار الفكر، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني

:ىىالغػهىالذافطي-ج
 شمس الديف محمد بف أحمد بف عمي بف عبد الخالؽ، المنياجي األسيكطي ثـ :األسيكطي .102

مسعد عبد : حققيا كخرج أحاديثيا ، جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد، القاىرم الشافعي 
.  ـ1996-  ىػ 1417الطبعة األكلى،  ، لبناف–  دار الكتب العممية بيركت  ،الحميد محمد السعدني

ًمٌي  .103 ٍيرى ًمٌي المصرم الشافعي : البيجى ٍيرى  تحفة الحبيب عمى شرح ،سميماف بف محمد بف عمر البيجى
  .ـ1995- ىػ 1415  ، بدكف طبعة، دار الفكر،حاشية البجيرمي عمى الخطيب= الخطيب 

 إعانة الطالبيف  ،عثماف بف محمد شطا الدمياطي الشافعي (المشيكر بالبكرم)أبك بكر : البكرم .104
 . ـ1997-  ىػ1418األكلى، : الطبعة ،يعزدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتك، عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف 

فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج ، سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم : لجمؿ ا .105
  .بدكف طبعة كبدكف تاري  ،  دار الفكر،الطبلب 

 عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني، أبك المعالي، ركف الديف، :الجكيني  .106
عبد العظيـ محمكد / د. أ: حققو كصنع فيارسو ،  نياية المطمب في دراية المذىب ،الممقب بإماـ الحرميف

 .ـ2007-ىػ1428الطبعة األكلى،  ،  دار المنياج ،الٌديب
 دركس صكتية قاـ  ، شرح الرحبية ، أبك عبد اهلل، أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي:الحازمي .107

 .http://alhazme.net ، بتفريغيا مكقع الشي  الحازمي
، نياية المحتاج شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي : لرمميا .108

  .ـ1984/ىػ1404- خيرة  األالطبعة ، دار الفكر، بيركت ، إلى شرح المنياج
الغرر ،  زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي :السنيكي .109

 .  بدكف طبعة كبدكف تاري  ، المطبعة الميمنية ،البيية في شرح البيجة الكردية
 أسنى المطالب ، زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي: السنيكي .110

  . بدكف طبعة كبدكف تاري  ،دار الكتاب اإلسبلمي ، في شرح ركض الطالب
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أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد : الشافعي .111
. ـ1990/ىػ1410  ،بدكف طبعة ، بيركت– دار المعرفة  ، األـ ، مناؼ المطمبي القرشي المكي

اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي  ، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي: الشربيني .112
. بيركت– دار الفكر ، مكتب البحكث كالدراسات : المحقؽ ، شجاع

مغني المحتاج إلى معرفة ،  شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي :الشربيني .113
 .ـ1994- ىػ 1415لطبعة األكلى،  ، ا دار الكتب العممية ،معاني ألفاظ المنياج

  ،الميذب في فقة اإلماـ الشافعي، أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم : الشيرازم .114
 .دار الكتب العممية

في مذىب ، البياف أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي : العمراني .115
 . ـ2000- ىػ1421الطبعة األكلى، ،جدة– دار المنياج  ، قاسـ محمد النكرم: المحقؽ ، اإلماـ الشافعي

أحمد : لمحقؽ، االكسيط في المذىب، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي : الغزالي .116
 .1417الطبعة األكلى،  ، القاىرة–  دار السبلـ  ،محمد محمد تامر, محمكد إبراىيـ 

–  دار الفكر  ، حاشيتا قميكبي كعميرة ،أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة: لقميكبي ا .117
. ـ1995-ىػ1415 بدكف طبعة،  ،بيركت

  األحكاـ السمطانية،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم : الماكردل .118
  .القاىرة–  دار الحديث ،
الحاكم الكبير في  أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،: الماكردم .119

الشي  - الشي  عمي محمد معكض : محقؽ ، اؿفقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني
.  ـ1999- ىػ 1419الطبعة األكلى،  ، لبناف–  دار الكتب العممية، بيركت  ،عادؿ أحمد عبد المكجكد

 ، الفقو الدكتكر ميصطفى الًخٍف، الدكتكر ميصطفى البيغا، عمي الٌشٍربجي: مجمكعة مف المؤلفيف .120
 ،  دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ ، عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالىالمنيجي

 . ـ1992-  ىػ 1413الطبعة الرابعة، 
الدكتكر عبد اهلل : تحقيؽ،   ، اإلقناعأبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم: ابف المنذر .121

 . ىػ1408الطبعة األكلى،  ، (بدكف): الناشر ، بف عبد العزيز الجبريف
 ، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم : النككم .122

 .ـ1991/ ىػ 1412الطبعة الثالثة،  ، عماف- دمشؽ- المكتب اإلسبلمي، بيركت زىير الشاكيش: تحقيؽ
مع تكممة ))المجمكع شرح الميذب ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم : نككماؿ .123

 .(طبعة كاممة معيا تكممة السبكي كالمطيعي)، دار الفكر ،((السبكي كالمطيعي
 ،  تحفة المحتاج في شرح المنياج ، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي:الييتمي  .124

 المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا  ،عمى عدة نس  بمعرفة لجنة مف العمماء: ركجعت كصححت
 . ـ1983-  ىػ 1357  ،بدكف طبعة ، مصطفى محمد

:ىىالغػهىالحنبلي-د
، المطمع عمى محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي، أبك عبد اهلل، شمس الديف : البعمى .125

الطبعة  ،  مكتبة السكادم لمتكزيع ،محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب: المحقؽألفاظ المقنع ، 
.  ـ2003- ىػ 1423األكلى 
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الركض ،  منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى :البيكتي .126
عبد : خرج أحاديثو ، حاشية الشي  العثيميف كتعميقات الشي  السعدم: كمعو ، المربع شرح زاد المستقنع

 .مؤسسة الرسالة-  دار المؤيد  ،القدكس محمد نذير
 دقائؽ أكلي ، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى:البيكتي .127

 .ـ1993- ىػ 1414األكلى، : الطبعة ،عالـ الكتب ،النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات
 كشاؼ ، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى:البيكتى  .128

 .دار الكتب العممية ، القناع عف متف اإلقناع
 تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ :ابف تيمية .129

 كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ ، السياسة الشرعية ،بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي
. ىػ1418الطبعة األكلى،  ، المممكة العربية السعكدية- كالدعكة كاإلرشاد 

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ : ابف تيمية .130
الطبعة  ،  دار الكتب العممية ، البف تيمية ، الفتاكم الكبرمبف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي 

. ـ1987- ىػ 1408األكلى، 
 ، مجمكع الفتاكم ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني: ابف تيمية .131

 مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية،  ،عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ: المحقؽ
  .ـ1995/ىػ1416 ، المممكة العربية السعكدية

 مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي، ثـ :الحجاكم .132
عبد المطيؼ محمد : المحقؽ، ع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، اإلقناالصالحي، شرؼ الديف، أبك النجا 

. لبناف–  دار المعرفة بيركت  ،مكسى السبكي
.  ، شرح زاد المستقنعحمد بف عبد اهلل بف عبد العزيز الحمد: الحمد .133
متف الخرقى عمى مذىب ابي عبد ، أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل الخرقي : الخرقي .134

 .ـ1993-ىػ1413الطبعة  ،  دار الصحابة لمتراث ،اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني
 ،  مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة، الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي:الرحيبانى .135

 . ـ1994- ىػ 1415الطبعة الثانية،  ،  المكتب اإلسبلمي ،مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى
دركس : مصدر الكتاب  ، شرح زاد المستنقع ، محمد بف محمد المختار الشنقيطي: الشنقيطي .136

الكتاب مرقـ آليا، كرقـ الجزء ، http://www.islamweb.net ، صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية
.  درس417- ىك رقـ الدرس 

 زىير الشاكيش: المحقؽ ،  في شرح الدليؿ، منار السبيؿإبراىيـ بف محمد بف سالـ : ابف ضكياف .137
 .ـ1989- ىػ1409الطبعة السابعة  ،  المكتب اإلسبلمي،
دار ابف  ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، محمد بف صالح بف محمد العثيميف : العثيميف .138

.  ىػ1428 - 1422األكلى، : الطبعة ، الجكزم
 دار العاصمة، الرياض،  ، الممخص الفقيي ،صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف: الفكزاف .139

  .ىػ1423األكلى، : الطبعة ، المممكة العربية السعكدية

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج، : ابف قدامة .140
: أشرؼ عمى طباعتو ، دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ، عمى متف المقنع، الشرح الكبير شمس الديف 

. محمد رشيد رضا صاحب المنار
أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ : ابف قدامة .141

 المكتبة  ،أحمد محمد عزكز: المحقؽ، عمدة الفقو ، الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي 
 .ـ2004- ىػ 1425: الطبعة ، العصرية

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ : ابف قدامة .142
 ،  دار الكتب العممية ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد ، الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي 

.  ـ1994-  ىػ 1414الطبعة األكلى، 
أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ : ابف قدامة  .143

 .ـ1968-ىػ1388، طبعة ذكربدكف ،مكتبة القاىرة ،المغني،الدمشقي الحنبمي،الشيير بابف قدامة المقدسي
ذىاني .144 اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي  ، محفكظ بف أحمد بف الحسف، أبك الخطاب الكمكذاني: الكىٍمكى

 مؤسسة  ،ماىر ياسيف الفحؿ- عبد المطيؼ ىميـ : لمحقؽ ، اعبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني
.  ـ2004/  ىػ 1425األكلى، : الطبعة ، غراس لمنشر كالتكزيع

المبدع ، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح، أبك إسحاؽ، برىاف الديف : ابف مفمح  .145
  . ـ1997-  ىػ 1418لطبعة األكلى،  ، البناف–  دار الكتب العممية، بيركت ،  في شرح المقنع

محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد اهلل، شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ : ابف مفمح .146
عبد : المحقؽ ،  الفركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الديف عمي بف سميماف المرداكم، الصالحي الحنبمي 

 . مػ2003-  ىػ 1424لطبعة األكلى  ، ا مؤسسة الرسالة ،اهلل بف عبد المحسف التركي
  ، شرح العمدةالعدة ،عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد، أبك محمد بياء الديف المقدسي: المقدسي .147

 . ـ2003ىػ 1424  ، بدكف طبعة ،دار الحديث، القاىرة
 :ىالغػهىالظاهري-هـ

 ، المحمي أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم : ابف حـز .148
 . بدكف طبعة كبدكف تاري  ،بيركت–  دار الفكر باآلثار ،
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 ملخض الزسالت

تتناكؿ ىذه الرسالة مكضكع مف المكضكعات الفقيية التي تكضح أثر القرابة في تشديد العقكبة 
 :ثبلثة فصكؿ كتخفيفيا ، ككاف البحث في ىذا المكضكع عبر 

حقيقة القرابة كأنكاعيا كتكييفيا ، كحقيقة العقكبة كأنكاعيا كالحكمة منيا ،  تحدث عف :الفصل األول
 أف لفظ القرابة يعني القرب كالدنك في النسب ، فيي تمؾ الصمة اإلنسانية لفقد خمص الباحث إؿ

لفظ عاـ يتعمؽ بيا الجماعية التي تثبت بسبب شرعي يترتب عمييا أحكامان شرعية عامة ، كىي 
ألفاظ مختمفة ذات صمة بيا كترتبط بيا ارتباطان كثيقان كالنسب كالمصاىرة كالرضاع كالرحـ كالعصبة 

كالعاقمة كالكالء ، كما تـ الحديث عف أنكاعيا كقرابة النسب كالمصاىرة كالرضاع كالقرابة الدينية 
 كمف كلي األمر ، لمجاني لجزاء مقدر مف اهلل تعاؿ: تعريؼ العقكبة بأنيا لكاألخكية ، كالتطرؽ إؿ

 أـ حقان لمعبد لردع ل أك نييو ، سكاء كاف حقان هلل تعاؿلنظير ما كقع منو مف معصية ألمر اهلل تعاؿ
 كىي القصاص لالجاني كغيره كحماية مصالح الناس ، كأف منيا ما ىك مقدر شرعان مف اهلل تعاؿ

كالحدكد ، كمنيا ما ىك غير مقدر شرعان كترؾ تقديره لكلي األمر حسب المصمحة العامة كىي 
التعزيرات ، مع بياف الحكمة مف العقكبة كىي إقامة الحؽ كالعدؿ بيف الناس كحماية المصالح 

. الضركرية لممجتمع كالقضاء عمى الجريمة كغيرىا
 فقد بحث عف أثر القرابة في تشديد العقكبة ، مع بياف أسباب تشديد العقكبة ، :أمث الفصل ال ثاي

 ، كالحدكد ، كفي العقكبة التعزيرية ، فمقد تحدث القصاصكأثر القرابة في تشديد العقكبة في 
ؿلبالنظر إؿالباحث عف مفيـك التشديد كمشركعيتو كأسباب تشديد العقكبة   الجريمة ، ل الجاني كا 

كعف أثر قرابة الفركع كالمحاـر كالقرابة الزكجية القرابة في تشديد العقكبة في القصاص ، كعف أثر 
كالسرقة ، ككذلؾ أثر قرابتي الفركع كالمحاـر القرابة في تشديد العقكبة في الحدكد كحد الزنا كالقذؼ 

 .                                                             في تشديد العقكبة التعزيرية
 فقد بحث عف أثر القرابة في تخفيؼ العقكبة ، مع بياف أسباب تخفيؼ العقكبة :وأمث الفصل ال ثلث

، كالحدكد ، كفي العقكبة التعزيرية ، فمقد تحدث القصاص، كأثر القرابة في تخفيؼ العقكبة في 
 الجاني كالمجني عميو لالباحث عف مفيـك التخفيؼ كمشركعيتو كأسباب تخفيؼ العقكبة بالنظر إؿ

، كعف أثر قرابة األصكؿ كالقرابة الزكجية في تخفيؼ العقكبة في القصاص ، كأثر قرابة كالجريمة 
األصكؿ كالفركع كالقرابة الزكجية في تخفيؼ العقكبة في حد السرقة ، كأثر قرابة األصكؿ كالقرابة 
الزكجية في تخفيؼ العقكبة في حد القذؼ ، ككذلؾ أثر قرابة األصكؿ كالقرابة الزكجية في تخفيؼ 

. العقكبة التعزيرية
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This study talks about of the Fiqh subjects that clarifies the impact of 
relationship on maximizing and minimizing the penalty.The study 
has three chapters to cover this topic. 
 

First chapter: it talks about the reality of relationship and its kinds, 
the reality of penalty, its kinds, and wisdom from it. The researcher 
explored that the relationship means closeness and oncoming in 
kinship, which means  relationship between people that proved by 
legal reason that leads to legal sentences. It is a general word 
relates with different meanings like relation, alliance, breastfeeding, 
and constancy. In addition, the researcher mentioned its kinds like 
alliance, breastfeeding, faith relation, and brotherhood. Moreover, he 
mentioned the definition of penalty as a known requital from Allah 
and  from  the master to  the guilty for his guilt against Allah's orders 
and disorders, either the right is related to Allah or to a person to 
deter the guilty and protect people's interests. Some of the penalty is 
known legally from Allah which is  retribution   and boundaries, and 
others are unknown legally and the responsible is free to sentence 
according to the general interest which is cautionary penalty, and 
show the wisdom of the penalty which is to spread right and justice 
between people, protect the necessary interest to the society, and 
put an end to the crimes. 
 

Second chapter: the researcher investigated the impact of 
relationship in maximizing the penalty with the clarification about the 
reasons behind it. And the impact of relationship in maximizing the 
penalty in crimes, boundaries , and cautionary penalty. 
The researcher clarified maximizing concept, legislative, and the 
reasons for it in the light of the guilty and the crime. He also 
mentioned the impact of relationship branches, marriage relationship 
in maximizing the penalty. And about the impact on boundaries like 
adultery, robbery, and throwing. Finally, the impact of relationship 
branches and taboo people in maximizing penalty. 
 

Third chapter: it talked about the impact of relationship in 
minimizing the penalty, reasons of minimizing, the impact of 
relationship in minimizing the penalty in crimes, boundaries, and 
cautionary penalty. 
The researcher talked about minimizing concept, legislative, reasons 
of minimizing in the light of the guilty and the crime. He talked about 
the impact of stems and marriage relationships in minimizing the 
boundary of robbery, throwing, cautionary penalty. 


