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 ت

ممخص الدراسة

 ىدؼ الدراسة:
قد كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك بحث تأثير مركر الزماف عمى الحدكد، كىؿ لتقادـ  

 المترتب عميو؟الحد تأثير عمى الحؽ 
كقد تعرضت في دراستي ىذه إلى مجمؿ الحقكؽ المترتبة عمى ارتكاب جريمة حدية،  

كتأثير تقادـ الزماف عمييا، بدءان بحد الزنا كما يترتب عميو مف حؽ ابف الزاني في إثبات نسبو، 
ذم لحؽ ككذا حؽ الفتاة المغتصبة كأكليائيا في التعكيض الناتج عف الضرر المادم كالمعنكم ال

بيـ، كحد القذؼ كحؽ المقذكؼ في الدعكل كاالعتياض، كحد السكر كما يترتب عمى سكر 
الجاني مف اعتداء عمى األركاح كاألمكاؿ، كحد الردة كما يتعمؽ بو مف حقكؽ لمزكجة في النفقة 
كفي المير الكاجب ليا، كحد السرقة كحؽ المسركؽ منو برفع الدعكل إلعادة مالو، كحقو في 

 البة بالضماف.المط
 اتبعت في دراستي المنيج االستقرائي االستنباطي. منيج الدراسة:

 نتائج كتكصيات الدراسة: 
 سأذكر أىميا:ى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات، خمصت في دراستي إل  
 النتائج:

 أف لمتقادـ أثره عمى الجرائـ الثابتة بالشيادة. .1
الزماف، كلكف أحكاؿ القضاء كمعامبلت  ميما طاؿ أف الحؽ في الشريعة يبقى محفكظان  .2

الناس تفرض أف ييمنع سماع الدعاكل بعد فترة معينة، حفظا الستقرار المعامبلت.
 أف أمر تحديد المدد المانعة مف سماع الدعكل ىك أمر اجتيادم، يتبع المصالح المرسمة. .3

 التكصيات:
 غرسيا في نفكس الناس.زرع الفمسفة الشرعية لمحقكؽ في الشريعة، كلمعقكبة أيضان، ك  .1
عدـ إغفاؿ المقاصد الشرعية في االجتياد كاستخراج األحكاـ، لما ليا مف دكر في تحكير  .2

 المسألة االجتيادية كتكييفيا.
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Abstract 

Objective of the study: 

This study aims at examining the impact of time passing on Islamic Hudud 

(punishments), and whether the hudud and rights incurred upon it are affected by 

time prescription. 

This study discusses all rights resulting from the commission of a crime that is 

punished by hudud and the impact of the time prescription on it, starting with the 

Zina (adultery) and the consequent right of the child of the adulterer to prove its 

parentage, as well as the right of the raped girl and her parents to compensation 

resulting from the material and moral damage inflicted on them. This is in addition to 

the punishment of slander and the right of the slandered in instituting legal 

proceedings and in compensation. The punishment of inebriety was also discussed 

and the consequences of inebriety such as aggression against human life and 

property. The study also discusses the punishment of apostasy and related rights to 

the spouse of the apostate such as alimony and deferred dowry. The theft and 

burglary are also discussed and rights of the burglary subject in filing a lawsuit to 

return his money and his right to claim security. 

Research Methodology: the researcher used the inductive and deductive method. 

The most important findings of the study: 

1. The time prescription affects the crimes established by testimony. 

2. The right to Sharia remains preserved for a long period of time, but the conditions 

of the judiciary and the transactions of the people impose a prohibition on hearing 

cases after a certain period of time, in order to preserve the stability of transactions. 

3. The determination of the duration for not hearing the cases is a matter left to 

judges best discretion, following the Muslim interests. 

The most important recommendation of the study: 

1. Fostering the legitimate philosophy of rights in Sharia and punishments in the 

hearts of people. 

2. Not to neglect the legitimate purposes of Ijtihad (Scholars’ discretion) and making 

judgments, because of their role in the adaptation and adjustment of the discretion 

issue. 
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 اإلىداء
إف لكؿ عمؿ نينجزه، محطات نتكقؼ عندىا، تبدأ أيكلىا بشحذ اليمة كالعزيمة، كفي المنتصؼ 

 محطة الصبر كالتحمؿ، كفي النياية نجني الثمار لنعطي كؿ عزيز.
فيا قد جنيت ثمار تعب قد تكاصؿ عدة شيكر، كحاف الكقت ألف أنثر عبيرىا عمى مف أحب 

 كأىدييـ إياىا.قمبي، 
  إلى مف غادر دنيام مسرعان، كغاب عني، ال زلت أرل طيؼ ابتسامتؾ ك أنت تحمؿ نتيجتي

يحمؿ معو باقة إىدائي كامتناني لما كنت ستقدمو  سية، كتفخر بي، أبي، لركحؾ سبلـالمدر 
 لي.

  إلى مف كانت األب كاألـ ككؿ مف حكلي، إلى مف أختصر العالـ كمو بشخصيا، ىي نبض
 ؤاد كخفقة الركح، غاليتي أمي.الف

  ،إلى مف صنعت مف متاعبي حدائؽ كردية، أميرتي الصغيرة، كفراشتي المحمقة، نكر العيف
 ابنتي نكر.

 .إلى مف كاف يدم الثالثة، رفيؽ دربي، مف تحمؿ انشغالي، ك آزرني، زكجي العزيز 
  كأخكاتي، كأىؿ إلى كؿ مف كاف لو أثر في حياتي، مف تعمؽ بيـ قمبي، أحبائي، إخكتي

 زكجي، صديقاتي، أىديكـ رسالتي ىذه.
  لمف تعمؽ قمبي بمرافقيا، كتجكلت ركحي في أكنافيا، كلـ أرى نفسي إال بيا، الجامعة

 اإلسبلمية.
 نا الخالديف.ف باعكا األركاح رخيصة هلل، شيدائإلى م 
 .إلى مف يتبعكف خطى مف سبقيـ، مجاىدينا البكاسؿ 
 خمفيـ، أسرانا خمؼ السجكف. إلى الكاثقيف باهلل كبمف 

 إليكـ جميعان أىدم ىذا العمؿ المتكاضع.
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 شكر كتقدير

 
في البداية كفي النياية،،،، يبقى الفضؿ مكصكؿ هلل عز كجؿ، بأف كفقني كيسر لي 

أمرم، بأف أتممت رسالتي، كلو الشكر كالمنة إذ سخر لي مف كاف مف أكثر عباده عممان 
، الذم كاف لو الفضؿ بعد اهلل تعالى في أ. د مازف ىنيةكتكاضعان، صاحب العقمية الذىبية، 

 إتماـ رسالتي ىذه.
 أنسى شكر أساتذتي في كمية الشريعة كالقانكف، الذيف لـ يبخمكا عمي بعمميـ ك كال

، الذم ساعدني كثيران في الكصكؿ إلى الكتب كالمراجع د. عمر سعدأكقاتيـ، كأخص بالذكر، 
 التي استفدت منيا كثيران.

، أ. سيير اآلغا، أ. إيماف بركةكما ك أقدـ شكرم إلى أستاذتي كصديقتي الغاليتيف، 
 عمى تشجيعيما كتحفيزىما الدائـ لي.

كما ك أشكر أمي عمى دعميا الكبير لي في ىذا العمؿ، ك أقدـ كؿ شكرم كامتناني إلى 
 كؿ مف ساعدني في إنجاز رسالتي، ك إف كاف بدعكة لي، أشكركـ جميعان.

 
 

 الباحثة                                                                    
 إسراء عمر السيد                                  

 
  



 

  د
 

 قائمة المحتكيات
 

  أ ...................................................................................... إقػػػرار
  ب .............................................................................. نتيجة الحكـ

  ت ........................................................................... ممخص الدراسة
Abstract ............................................................................... ث  

  ج ................................................................................... اقتباس
  خ .............................................................................. شكر كتقدير

  د ........................................................................... قائمة المحتكيات
 1 ..................................................................................... مقدمة

 2 .......................................................................... أىمية المكضكع:
 2 ............................................................................ مشكمة البحث:

 3 ............................................................................. بحث:أسئمة ال
 3 ............................................................................ أىداؼ البحث:
 3 ........................................................................... منيجية البحث:
 4 .......................................................................... فرضيات البحث:
 4 ............................................................................ ىيكمية البحث:

 6 .................................... الفصؿ األكؿ أثر التقادـ عمى الحدكد في الفقو اإلسبلمي
 6 ............................................... المبحث األكؿ مفيـك كؤل مف التقادـ كالحدكد

 6 ........................................................................ أكالن: مفيكـ التقادـ.
 9 .............................................................. كد ك أنكاعياثانيان: مفيكـ الحد

 17 ............................. المبحث الثاني أثر تقادـ الجريمة الحدية عمى الشيادة كاإلقرار
 17 .............................................. أكالن: أثر تقادـ الجريمة الحدية عمى الشيادة.



 

  ذ
 

 24 .............................................. ثانيان: أثر تقادـ الجريمة الحدية عمى اإلقرار.
 29 ................................................... المبحث الثالث أثر التقادـ عمى العقكبة

 29 ............................................... أكالن: تقادـ العقكبة الثابتة بمكجب بالشيادة.
 33 ................................................ ثانيان: تقادـ العقكبة الثابتة بمكجب اإلقرار.

 36 ................... الفصؿ الثاني أثر التقادـ عمى الحقكؽ المترتبة عمى جريمة الزنا كالقذؼ
 37 ................. المبحث األكؿ أثر التقادـ في جريمة الزنا عمى حؽ االبف في إثبات نسبو.

 37 ...................................................................... أكالن: مفيكـ النسب:
 38 ................................................ ثانيان: عناية الشريعة اإلسبلمية باألنساب.

 39 ........................................... ثالثان: حؽ إثبات النسب في الشريعة اإلسبلمية.
 40 ..................................................... رابعان: حؽ ابف الزنا في إثبات نسبو.

 48 .................................... خامسان: أثر التقادـ عمى حؽ ابف الزنا في إثبات نسبو:
 50 ............. المبحث الثاني أثر التقادـ في جريمة الزنا عمى حؽ التعكيض مف االغتصاب.

 50 ................................................................. أكالن: تعريؼ االغتصاب:
 51 ..................................... ثانيان: حؽ الفتاة في التعكيض مف جريمة االغتصاب:

 53 .. ثالثان: حؽ أكلياء الفتاة المغتصبة في التعكيض المالي عف الضرر النفسي الذم لحؽ بيـ.
 56 ............................. بة بالتعكيض المالي.رابعان: أثر التقادـ عمى حؽ الفتاة المغتص

 59 ...................................... المبحث الثالث أثر التقادـ عمى حؽ العبد في القذؼ
 59 ..................................................................... أكالن: تعريؼ القذؼ.

 60 ....................................................... ثانيان: الحؽ في رفع دعكل القذؼ.
 62 ................................................. ثالثان: حؽ الفرد في العفك عف حد القذؼ.

 65 ............................... رابعان: حؽ المقذكؼ في الصمح كاالعتياض عف حد القذؼ.
 69 ........................................ خامسان: أثر التقادـ في حد القذؼ عمى حؽ الفرد.

 71 ............. الفصؿ الثالث أثر التقادـ عمى الحقكؽ المترتبة عمى حد الشرب كالردة كالسرقة



 

  ر
 

 72 ..................... المبحث األكؿ أثر التقادـ عمى ضماف المعتدم حاؿ سكره لحؽ الغير
 72 ..................................................................... أكالن: تعريؼ السكر.

 74 ......................................................... ثانيان: ضابط السكر عند العمماء.
 75 ........................... ثالثان: حكـ ارتكاب السكراف لما يستحؽ العقكبة بحد أك قصاص.

 81 ......................................... رابعان: ضماف ما اعتدل عميو السكراف مف أمكاؿ.
 82 ........................................ خامسان: أثر التقادـ عمى ضماف ما أتمؼ السكراف.

 83 ............................. المبحث الثاني أثر التقادـ في الردة عمى حقكؽ الزكجة المالية
 94 .................. المبحث الثالث أثر التقادـ عمى دعكل المطالبة بضماف الماؿ في السرقة

 105 ............................................................................... الخاتمة
 107 ..................................................................... المصادر كالمراجع
 123 ........................................................................ الفيارس العامة

 124 ............................................................. رآنيةأكالن: فيرس اآليات الق
 126 .................................................. ثانيان: فيرس األحاديث النبكية الشريفة

 128 ...................................................... ثالثان: فيرس المصطمحات الفقيية



 

1 
 

 مقدمة
، عمى ما كاف كما  الحمد هلل حمدا كثيرا، عدد الحركات كالسككف، عدد األقمار كالنجـك
هلل في السراء كالضراء، في الشدة كفي الرخاء، كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد  سيككف، الحمد

 كبعد:كعمى الو كصحبو المصطفيف األخيار، 
ـٍ ﴿قاؿ تعالى  ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت كى ٍقنىاىي زى رى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كى ٍمنىاىي مى حى ـى كى لىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًني آدى كى

مىٍقنىا تىٍفًضيالن  مىى كىًثيرو ًممٍَّف خى   . (1) ﴾ عى
فمنذ أف أكجد اهلل الحياة عمى ىذه البسيطة، جعميا مذلمة ميسرة كمسخرة، تميؽ بعيش 
خمؽ كريـ استخمفو اهلل في أرضو، خمقو فأبدع صكرتو، بسط لو األرض، كأنزؿ المطر، كأنبت 
الشجر، خمؽ البحار كفجر األنيار، فكاف بمثابة حؽ مف حقكقو قد فرضو اهلل لو، كلـ يخمؽ اهلل 

، فأكجد لو مف يؤنسو، كجعؿ لو الحؽ في التناسؿ كالتكاثر، حتى أصبح الناس شعكبان ادـ كحيدا
ـٍ ﴿ك أممان مف مختمؼ األجناس، قاؿ تعالى  عىٍمنىاكي جى ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كى مىٍقنىاكي يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى

قىبىاًئؿى ًلتىعىارىفيكا كحدة البشرية التي تجمعيـ، الحقكؽ، بمكجب الفكاف ليـ سكيةن نفس  2)) ﴾شيعيكبان كى
كبعث اهلل اإلسبلـ ىاديا كسراجا منيرا، أكد عمى تمؾ الحقكؽ الفطرية، ك أرسى بجانبيا ما يزينيا 
كيكمميا فأعطى الحؽ في حفظ الحياة، كالحؽ في الكرامة، كالحؽ في التعمـ، كالحؽ في التممؾ، 

 كالكثير الكثير....
س البشرية مزيجان مف الخير كالشر، مجبكلة عمى حب التممؾ كلما كانت ىذه النف

كتحقيؽ الغايات بشتى الكسائؿ، كاف البد مف أف يككف ىناؾ رادعا يمنعيا مف التجاكز، كأكؿ ما 
كاف، أف جعؿ اهلل لشريعتو مقاصد كمية سيجيا كأحدىا بحد منيع، يمنع كؿ ذم لب مف االقتراب 

 إلييا.
ل يحؿ دـ امرئ مسمـ "طو بعقكبة لمف يرتد،  عنو قاؿ فجعؿ الديف أسماىا ك أحا

 يشيد أف ل إلو إل اهلل ، كأني رسكؿ اهلل ، إل بإحدل ثالث : الثٌيب الزاني ، كالنفس بالنفس
 .( 3)ة"، كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماع

 

                                                           
(1)
 [.70]اإلسراء: 
(2)
 [.13]الحجرات: 

 [. 6370]البخارم:صحيح البخارم،الديات/باب قكلو تعالى أف النفس بالنفس، رقـ الحديث( (3
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ؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو كمالو ك"كحفظ النفس كالماؿ كالعرض، قاؿ 
 (1)."كعرضو

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا " تعالىكحفظ العقؿ، كحـر كؿ ما يكدم بو إلى مياكم التيمكة، قاؿ 
اب ٍيًسري كىاأٍلىٍنصى ٍمري كىاٍلمى ـي ًرٍجسه ًمفٍ  ًإنَّمىا اٍلخى ًؿ الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي  كىاأٍلىٍزلى  (.2")عىمى

دكد، كالحقكؽ، فما مف حد قاـ، إال كفي دراستي ىذه أجمع مزيجان مف األمريف، كىما الح
كسبقتو جريمة استحقت تمؾ العقكبة في حؽ مف ارتكبيا، كال بد أف يستتبع ذلؾ الجـر حقان ثابتان 

 لمف ارتكب الجـر بحقو، كالشريعة قائمة عمى حفظ الحقكؽ كاسترجاعيا ألىميا.
التي عفا عمييا الزمف لذا سأتناكؿ في دراستي المتكاضعة الحقكؽ التي نتجت عف تمؾ الحدكد 

مكانية  كجاء عمييا التقادـ، ككيؼ عممت الشريعة الغراء التي لـ تفتيا يكمان فائتة، عمى حفظيا كا 
كقد كاف تقكيميا بقدر اإلمكاف، أيا كانت طبيعة ذلؾ الحؽ، أك طبيعة الجـر الذم نتج عنو، 

مف اهلل عز كجؿ أف أككف  آممةمكضكع البحث بعنكاف "أثر التقادـ في الحدكد عمى حؽ الغير" 
 .قد كفقت في مسعام إلى ما يحبو اهلل كرسكلو

 أىمية المكضكع:
 تقكيـ سمكؾ اإلنساف المعتدم، الصادر في كؿ زماف كمكاف، كفقان لطبيعتو البشرية. .1
 مركر الزمف ال يعني ضياع الحقكؽ طالما ىناؾ مف يستحقيا.التأكيد عمى أف  .2
كؿ عاـ عمى الحدكد كالحقكؽ تستمـز منا االنتباه كتحرم طبيعة التقادـ كأثره المختمؼ بش .3

 الدقة.
 عدـ كجكد أبحاث سابقة تقرف األمريف معان كتحد بينيما حدان. .4
الحفاظ عمى المجتمعات اإلسبلمية كاستقرارىا، لما لؤلمر مف تداعياتو في زعزعة كياف  .5

 البناء اإلسبلمي.
 مشكمة البحث:

تمؾ الحساسية، ىك غياب نظاـ تطبيؽ الحدكد إف أكثر ما يجعؿ مكضكع الدراسة ب
الشرعية، بناء عمى غياب أساسيات ك أركاف الدكلة اإلسبلمية، إال أف ىناؾ عقكبات قائمة تسد 

بأم شكؿ مف  زمفكلك نكعا ما كجكد تمؾ الثغرة، فإذا ما كانت الجريمة كاقعة، كعفا عمييا ال
مف يضمف ليا حقكقيا  أيا كاف االعتداء؟اعتدم عمييا،  األشكاؿ، فما ىك حاؿ الضحية التي

                                                           
  [.4650]مسمـ:صحيح مسمـ، البر كالصمة/باب تحريـ ظمـ المسمـ، رقـ الحديث ( 1)
(2)

 [.90]المائدة: 
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كضح كجكدىا كمف يست د تككف ىي غافمة عنيا فمف يقرىا؟التي قد يككف ليا بقية منيا؟ ق
 كيجمييا مف البداية؟
 أسئمة البحث:

 ما ىك التقادـ في كجية نظر الفقو اإلسبلمي، كما تأثيره عمى الحقكؽ؟  .1
 ما ىك مصير الطفؿ الذم جاء بطريؽ غير شرعي عمى اختبلؼ نكع الجريمة؟  .2
 ما ىي الحقكؽ المتبقية لمفتاة التي اعتدم عمى عرضيا كألكليائيا ككيؼ ليـ المطالبة بو؟  .3
 كيؼ لمف قذؼ بشرفو زكران كبيتانان أف يحفظ سمعتو كيعيدىا أماـ الناس؟ .4
يؿ ىك مسئكؿ أماـ القانكف عف جرمو إذا اعتدل شخص عمى ممؾ غيره حاؿ سكره، ف  .5

 الذم لربما لـ يكف بدافع منو؟
 فما ىك حاؿ زكجتو مف بعده، كلمف الحؽ في مالو؟ إذا ارتد شخص عف دينو، .6
 إذا أخذ الماؿ مف حرزه خفاء، كتقادمت العقكبة، فأيف حؽ صاحب الماؿ في مالو؟  .7

 أىداؼ البحث:
رجاع الحقكؽ إلى أصحابيالعمؿ قدر اإلمكاف عمى استقرار األمة بالح .1  .اد مف الجرائـ، كا 
 بياف أف التقادـ ال يمكف أف يسقط الحؽ، فيك مكجكد بكجكد صاحبو أينما ثبت. .2
 التأكيد عمى القكانيف التي تقر الحقكؽ كتمكف أصحابيا مف استجبلبيا قدر اإلمكاف. .3
 التأكيد عمى أف مف يعتدم عمى ماؿ الغير فعميو االلتزاـ بضمانو لصاحبو. .4
ف كانت ال تضاىي ما فقده. .5  أف المعتدل عميو لو مف الحقكؽ ما تمكنو مف المطالبة بيا كا 

 منيجية البحث:
 كقد اتبعت اإلجراءات التالية : االستنباطي المقارف اتبعت في ىذا البحث المنيج االستقرائي

 عزك كؿ آية قرآنية بذكر السكرة كرقـ اآلية. .1
 الكتاب ثـ رقـ الجزء ثـ رقـ الصفحة.تكثيؽ المعمكمات الكاردة، بذكر  .2
 بياف المعاني الغريبة إف كجدت. .3
 االستدالؿ باآليات كاألحاديث ذات الصمة بالمكضكع. .4
االعتماد عمى الكتب األصمية آلراء الفقياء، مع تحرير محؿ النزاع، كذكر أسباب الخبلؼ،  .5

 كالرأم الراجح كسبب ترجيحو.
 مكمات كتكثيقيا بالحكاشي.التزاـ األمانة العممية في نقؿ المع .6
 تدكيف أىـ النتائج كالتكصيات في نياية البحث. .7
 إدراج ممخص البحث. .8
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 إعداد الفيارس البلزمة. .9
 فرضيات البحث:

 التقادـ قد يسقط الحد ، لكنو ال يسقط الحؽ. .1
 كراء كؿ جريمة ىناؾ حقكؽ يجب إبرازىا، تبعا لطبيعة الجريمة كمحؿ االعتداء. .2

 ىيكمية البحث:
النتائج كالتكصيات كىي  تفصكؿ كخاتمة شمم ةف ىيكمية البحث مف مقدمة كثالثتتكك

 عمى النحك التالي:
 :ألكؿالفصؿ ا

 كفيو ثالثة مباحث أثر التقادـ عمى الحدكد في الفقو اإلسالمي:
 المبحث األكؿ: مفيـك كبل مف التقادـ كالحدكد.

 .كاإلقرارأثر تقادـ الجريمة الحدية عمى الشيادة المبحث الثاني: 
 المبحث الثالث: أثر التقادـ عمى العقكبة.

 
 الفصؿ الثاني: 

 المترتبة عمى جريمة الزنا كالقذؼ: كفيو ثالثة مباحثأثر التقادـ عمى الحقكؽ 
 المبحث األكؿ: أثر التقادـ في جريمة الزنا عمى حؽ االبف في إثبات نسبو.

 التعكيض مف االغتصاب. المبحث الثاني: أثر التقادـ في جريمة الزنا عمى حؽ
 المبحث الثالث: أثر التقادـ عمى حؽ العبد في القذؼ.

 
 الفصؿ الثالث:

كفيو ثالثة  أثر التقادـ عمى الحقكؽ المترتبة عمى حد الشرب كالردة كالسرقة:
 مباحث

 المبحث األكؿ: أثر التقادـ عمى ضماف المعتدم حاؿ سكره لحؽ الغير.
 ي الردة عمى حقكؽ الزكجة المالية.المبحث الثاني: أثر التقادـ ف

 المبحث الثالث: أثر التقادـ عمى دعكل المطالبة بضماف الماؿ في السرقة.
 الجيكد السابقة: 

خبلؿ رحمة البحث كالتقصي، لـ أجد أم بحث أك  فأما بالنسبة لمجيكد السابقة، فم  
أطركحة قد تفرد بيذا المكضكع أك تعرض لو ، فالدراسات التي كجدتيا قد تحدثت عف التقادـ 



 

5 
 

في الحدكد نفسيا دكف التعرض إلى الحقكؽ التي قد تنتج عف ىذه الجريمة ناىيؾ عف أثر 
لمحات عما  يؿ قد تعرض في طياتوإال أنني قد كجدت القمالتقادـ في الحد عمى ىذا الحؽ، 

 أتناكلو في ىذه الدراسة كال ضير في ذكرىا كىي:
 ،محمد أحمد حسف إبراىيـ، لمباحث: )دراسة مقارنة( التقادـ في الفقو اإلسبلمي أحكاـأطركحة: 

 .مصرب القاىرة، مف جامعة  الدكتكراهقيدمت لنيًؿ درجة 
عاـ، كشمؿ ذلؾ باب العبادات،  كقد تناكؿ فييا أحكاـ التقادـ في الفقو بشكؿ

كالمعامبلت، كالحدكد، أما رسالتي فقد تناكلت فييا التقادـ عمى الحدكد ككذا تأثيره عمى الحقكؽ 
 الناتجة عنيا.



 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ
 أثر التقادـ عمى الحدكد في الفقو اإلسالمي
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 المبحث األكؿ
 مفيكـ كأل مف التقادـ كالحدكد

قبؿ الحديث عف أثر التقادـ عمى الحدكد، كالحقكؽ التي تنتج عنيا، ال بد لي مف  
الحديث عف مفيكمي التقادـ كالحدكد، لذا سأخصص ىذا المبحث لمحديث عف معنى التقادـ في 

التي ذكرىا الفقياء، ثـ أخمص إلى تعريفي الخاص في التقادـ، ثـ المغة، كالتعريفات المتعددة 
 أتحدث عف مفيـك الحدكد، كسأتحدث في أنكاعيا باختصار غير مخؿ بإذف اهلل.

 أكلن: مفيكـ التقادـ.
 التقادـ لغةن: .أ 

ـ، كقد جاء في أصمو المغكم عمى أكثر مف معنى، سأذكر جميا دً مف الفعؿ المجرد قى 
 المغة: كما جاء في معاجـ

  ًكقد جاء في (1)دـ ضد الحدكث، فيقاؿ عف الشيء أنو قديـ إذا كاف قد مضى عميو الزمف.الق
"فسمـ عميو كىك يصمي فمـ يرد عميو، قاؿ: فأخذني ما قدـ ؾ حديث ابف مسعكد ذل

 أم مر عمى خاطرم مف األحزاف قديميا متصبل بحديثيا. (2)كما حدث"
  مكضع في تقديـ كفعؿ لو  ة، أم أفمى قىدى  كامرأةه  ـه دى قى  رجؿه  قاؿ:، فيي (3)التقديـ يككف بمعنىكقد

ِمْ ﴿  عز كجؿ كمف ذلؾ قكؿ اهللالخير،  يَن آَٓمنُوا آَنذ مَيُْم كََدَم ِصْدٍق ِغيَد َرّّبِ ِ ِ اَّلذ قاؿ  (4) ﴾َوبَّّشِ
ابف عاشكر في تفسيره أف المراد مف اآلية أف ليـ قدـ خير ، كىك مف قبيؿ إضافة 

 .(5) المكصكؼ إلى الصفة، فالقدـ قد يككف بالشر كما يككف بالخير
  ية، أم سبؽ بالفضؿ، قاؿ جرير في ديكانو: مً دى كالقدـ بمعنى السبؽ، فيقاؿ: فبلف مشى القي

ٍدتي لً  ـي أىبىًني أيسىٍيدو قىٍد كىجى ٍيـه ييٍعمى  6).)ماًزفو قىدىمان كليس لكـٍ قيدى

                                                           
 (.5/65ابف فارس، معجـ مقاييس المغة)ج(1)
قاؿ األلباني حسف  [924:رقـ الحديث 1/243داكد: سنف أأبي داكد، الصبلة/رد السبلـ في الصبلة،  ]أبك(2)

 .صحيح، انظر الكتاب نفسو
 (.467-12/466ابف منظكر، لساف العرب)ج(3)
 [.2]يكنس:(4) 
 (.11/12ابف عاشكر، التحرير كالتنكير)ج((5

 (.1/181جرير،ديكاف جرير)ج(6)
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  ُموا بَْْيَ يََدِي  ﴿تعالىكيأتي بمعنى االستعجاؿ، كمف ذلؾ قكؿ اهلل يَن آَٓمنُوا ََل ثُلَّدِ ِ َا اَّلذ ََي آَُّيه

يٌع ػَل َ ََسِ نذ اَّللذ
ّ
َ ۚ ا ذُلوا اَّللذ ِ َوَرُسوِِلِ ۖ َواث  ال تقطعكا أمران أم : كجاء في تفسير اآلية(1).﴾ يٌ اَّللذ

  (2)دكف االئتمار بأمر اهلل كرسكلو. كتقضكا فيو عمى عجمةو 
  (3)".ـ كطاؿ عميو األمددً ـ "الشيء قى ك جاء في تعريؼ التقادي 

لممعنى المراد، ىك  ىذه جؿ التعريفات التي ذكرت في المعنى المغكم، ك أجد أف أكثرىا قربان 
 ـ في المعجـ الكسيط.ادي قى رح بو بمفظة الت  الذم بمعنى القديـ الذم مر عميو الزمف كىك ما صي 

 التقادـ اصطالحان: . ب
أما عف التقادـ كمصطمح عند الفقياء القدامى، ففي حدكد اطبلعي عمى كتبيـ، لـ أقؼ 

بركه كحالة طارئة عمى الحدث، عمى تعريؼ لمتقادـ كمصطمح عممي مستقؿ، إنما أرل أنيـ اعت
 قد أحدثت تغييرا في الحكـ الشرعي كاعتبرت سببا ليذا الحكـ الجديد.

كأرل أنيـ لـ يككنكا بحاجة إلى تعريفو لقرب المراد بو مف المعنى المغكم كما ذكرت 
 جعؿ التقادـ -حد متقادـ-، كقد استعممكه في ىذا النطاؽ كلـ يعدكا عف ذلؾ، فقكليـ (4)سابقان 

 صفة لمحد، أم أنو قديـ قد مر عميو الزمف.
كعدـ إفراده في أبكاب خاصة لـ يمنع مف تفصيميـ في تأثير التقادـ عمى الحكـ 
كاختبلفيـ في ذلؾ، سكاء في الحدكد كالتعازير في باب العقكبات، أك الحيازة كالممكية في باب 

 المعامبلت.
التعريفات في عدة سياقات، لكف ىذه  أما عند العمماء المعاصريف، فقد ذكرت العديد مف

التعريفات في كجية نظرم لـ تقؼ عمى ماىية التقادـ بشكؿ منفصؿ، إنما ارتبطت بمكضكع 
السياؽ الذم كرد فيو التقادـ، كلربما كاف ذلؾ لنفس السبب، كىك قرب المعنى المطمكب مف 

د ذكر التعريفات التي المعنى المغكم، كال ضير في تحديد تعريؼ مناسب لماىية التقادـ بع
 كردت في مفيـك التقادـ، كمف ىذه التعريفات:

 تعريؼ الدكتكر عبد القادر عكدة:
 كقد كرد تعريفو مف باب إمضاء العقكبة.

                                                           
 [.1]الحجرات:(1)
 (.5/69ككاني، فتح القدير)جالش(2)
 (.2/720إبراىيـ مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط)ج(3)
 .(5/278(. ابف اليماـ، فتح القدير)ج3/187الزيمعي، تبييف الحقائؽ حاشية شمبي)ج((4
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""مضي فترة معينة مف الزمف عمى الحكـ بالعقكبة دكف أف تنفذ، فيمتنع بمضي ىذه الفترة تنفيذ 
 .(1) العقكبة"

 يؼ :ك االعتراض عمى ىذا التعر 
 كي ينضبط التعريؼ أكثر. -قضاءن –كاف يحسف أف يضيؼ إلييا كممة  -مدة معينة–في قكلو 

 
 تعريؼ الدكتكر مصطفى الزرقا: 

كقد جاء ىذا التعريؼ في سياؽ الحقكؽ العينية كالحقكؽ في الذمة، فقد ذكره تحت عنكاف 
 الممكية.

حؽ في ذمة إنساف أك عيف "انقضاء زمف معيف)كخمسة عشر عاما أك أكثر أك أقؿ(، عمى 
 .(2) لغيره في يده بدكف أف يطالب صاحبيا بيا كىك قادر عمى المطالبة"

 كمف االعتراضات التي كردت:
 كما االعتراض عمى تعريؼ الدكتكر عكدة. -زمف معيف–: في قكلو االعتراض األكؿ
أسباب التقادـ، فيذا يعتبر مف  -دكف أف يطالب صاحبيا بيا–: في قكلو االعتراض الثاني

 .(3) كتفى بماىية المصطمحإنما يي ‘ كاألسباب ال تذكر في التعريؼ
 قنيبي: -تعريؼ قمعجي

 كقد جاء في سياؽ أثر التقادـ عمى الدعكل.
"مركر مدة طكيمة)يحددىا النظاـ( عمى الدعكل، دكف أف يحركيا صاحبيا، كبالتقادـ يسقط حؽ 

 .(4) سماع الدعكل"
 بعض الممحكظات: كقد يرد عمى التعريؼ

يحتاج إلى تقييد، فيي صفة غير منضبطة، فقد تككف المدة نفسيا طكيمة  مدة طكيمة: قكلو أكالن 
 في نظر أحدىـ، كلكنيا ليست كذلؾ في نظر شخص آخر.

: أنو ذكر لفظة التقادـ في التعريؼ، كىذا ال يسمـ في التعريفات، فنحف بحاجة إلى تعريفيا ثانيان 
 كذكر ماىيتيا.

 تعريؼ السفرم: 

                                                           
 (.778صعكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي)(1)
 (.1/335الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ)ج((2
 .(3الشيادة ك أثره في إثبات الحدكد)صالفكاز، تقادـ ((3

 (.139صقمعجي كقتيبي، معجـ الفقياء)(4)
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 كقد جاء في أثر التقادـ عمى الشيادة.
"تأخر الشيكد عف اإلدالء بشيادتيـ في حدكد اهلل تعالى مف الزنا كالسرقة كشرب الخمر كالقذؼ 

 .(1) كالردة كالبغي"
 كاالعتراض عمى ىذا التعريؼ:

 أنو ذكر التأخر في الشيادة كترؾ ىذا التأخر دكف االعتبار بمدة معينة.
بعد عرض ىذه التعريفات، نرل أف تعريؼ التقادـ ال ينحصر بيا، إنما مف الممكف ك 

 أف نعرؼ التقادـ بأبعاد مختمفة، بما يناسب العمـ كالمكضكع الذم ذكر فيو.
 كمف التعريفات التي كجدتيا تحدد ماىية التقادـ، كتصفو بالعمـك الذم يحممو،،

ادـ بمعناه العاـ كمعناه الخاص، كما أتحدث عنو تعريؼ الدكتكر محمد إبراىيـ، حيث عرؼ التق
بمحتكل آخر، فقاؿ أف  واآلف ىك المعنى العاـ الذم يصؼ كينكنة التقادـ خاصةن دكف ربط

 .(2)التقادـ ىك "تغير األحكاـ بمركر األزماف"
، مقدرة شرعان أك مكضكعيا مضي مدة زمنية مؤثرة فيكيمكننا تعريؼ التقادـ بأنو : 

 قضاءن.
 التعريؼ:شرح 

أم أف مركر الزمف كاف سببان في تغير الحكـ، فيخرج مف التعريؼ ما  مدة زمنية مؤثرة:  
فيػذا ، الميػراث لقاتػؿ العمػد مػف أف يكػكف لػو حػؽ فػيمنػع امر عميػو الػزمف دكف تغييػر حكمػو ، ك

 ككػػػذلؾ الحكػػػـ الػػذم يتغيػػػر بمػػػركر الػػزمف كلػػػيس بتػػػأثيره، ال يعػػػدالحكػػـ ال يتغيػػػر بمػػػركر الػػزمف، 
لتغيػػر  ، فمػػيس السػػبب ىػػك مػػركر الػػزمف، إنمػػا األسػػباب تكػػكفادمػػا، كتغيػػر اإلجػػراءات القضػػائيةتق

 أنماط الحياة التي يعيشيا كالناس، كالسياسات التي يتخذىا كالة األمر.
الجيػػات المخكلػػة، فػػبل الشػػرع ليػػا، ك  أم أف ىػػذه المػػدة منضػػبطة بتحديػػد :مقػػدرة شػػرعان أك قضػػاءن 

 أك الجيات الغير مختصة.عبرة بتقدير األفراد 
  ثانيان: مفيكـ الحدكد ك أنكاعيا

 تعريؼ الحدكد . أ
  :الحد لغةن 

 لئبل يختمط أك يتعدل أحدىما عمى اآلخر، كالجمع حدكد. (3)"الفصؿ بيف الشيئيف"

                                                           
 (.2/753السفرم، مكانع الشيادة في الفقو اإلسبلمي)ج(1)
 (.17صمحمد إبراىيـ، أحكاـ التقادـ في الفقو اإلسبلمي)(2)
 (.7/140ابف منظكر، لساف العرب)ج(3)
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 ﴾ثكل حدود هللا فال ثلربوىا﴿كحد الشيء منتياه، أم يمنعو مف التمادم كالتعدم، قاؿ تعالى 
اهلل الحدكد لمفصؿ بيف الحبلؿ ك الحراـ، كىذا معنى الحدكد في اإلطبلؽ فكأنما جعؿ ، (1)

  ، ك أما الخاص فيك ما سيرد في االصطبلح.(2)العاـ
كمف المنع، سمي البكاب حدادان، لمنعو الغير مف الدخكؿ، ككذلؾ السجاف، ألنو يمنع الغير مف 
الخركج، كفي تعريؼ الشيء المراد تكضيحو، نقكؿ تعريؼ بالحد، لمنعو األمكر الخارجة عف 

 الماىية مف الدخكؿ، أك الداخمة مف الخركج.  
تزجر فيي ، كبعد إتيانو تمنع مف معاكدتو، كالحدكد بمثابة المانع مف اإلتياف بالفعؿ ابتداءن 

 . (3)الناس عف الدخكؿ فييا، كتمنع الداخؿ مف الخركج دكف عقاب، كتردعو عف تكرار فعمو
  الحد اصطالحان: 

 .(4)"عقكبة مقدرة كاجبة حقان هلل تعالى" وعمى أنالحد غالبية الفقياء  عرؼ
 :شرح التعريؼ

  أم أنيا محددة في الكتاب كالسنة. عقكبة مقدرة : 
 كقد فكض الشارع لكلي األمر تقديرىا. ،درةغير مق عقكبة ألنيا ،التعازير بو تخرجكىك قيد 

  أم أنو ال يمكف إسقاطيا، أك العفك فييا أك حتى التخفيؼ، حتى مف اإلماـ نفسو.كاجبة : 
 أم أنيا جاءت لتحمي مصالح عامة لكؿ البشرية، كضركريات ال تستقيـ الحياة حقان هلل :

 بدكنيا. 
ف كاف عقكبة مقدرةك فإنو  ،القصاص بو يخرج كىي قيد آخر  ، إال أنو عقكبة شرعتا 

كبذلؾ يدخؿ ، (5)كالشافعية"العقكبة المقدرة شرعان" كىناؾ مف يرل أف الحد ىك  لمعبد. ان حق
 .(6) ، كتخرج التعازير، ككنيا غير مقدرةالتعريؼ النتفاء قيد األحقية هللالقصاص في ىذا 

كلفظ الحد، كما يطمؽ عمى الجريمة، يطمؽ عمى العقكبة أيضان، فيقاؿ أف الجاني قد 
 .(7)ارتكب حدان، كيقاؿ أف عقكبتو ىي الحد

 :الجرائـ التي تستكجب الحد . ب
                                                           

 [.187:البقرة]((1
 (.282/348عابديف)جابف تيمية، حاشية ابف  (2)
 (.4/3ابف عابديف، رد المختار)ج (3)
 (.7/33الكاساني، بدائع الصنائع)ج((4
 (.2/38الزركشي، المنثكر في القكاعد)ج (5)

 (.5/212ابف ىماـ، فتح القدير)ج ((6
 (.2/343عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي) ((7
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 الزنا.  .1
لكميات عمى األعراض كالنسؿ، التي تعتبر كمية مف اكىك العقكبة التي شرعت ضد االعتداء 

 أجؿ الحفاظ عمييا.الخمس التي جاءت الشريعة مف 
كقد اتفؽ العمماء عمى أف الزنا الكاقع بيف الرجؿ كالمرأة مكجب لمحد، عند انتفاء الشبية كتكافر 

تياف البييمة مم  ا يكجب الحد. الشركط التي تثبت بيا الجريمة، كاختمفكا في اعتبار المكاط كا 
ذىب اإلماـ مالؾ كالشافعي ك أحمد في إحدل ركايتو إلى أف المكاط  (1)ففي حكـ المكاط

ف كاف ثيبان يرجـ حتى  في حكـ الزنا، فيجب الحد عمى الفاعؿ، إف كاف بكران يجمد مائة جمدة، كا 
. (2)"إذا أتى الرجؿ الرجؿ فيما زانياف"، عف النبي المكت، لما جاء عف أبي مكسى 

 بالجمد فقط، سكاءن كاف محصنان أـ بكران.كفي الركاية األخرل ألحمد، رأل الحد 
.(3)ك الرأم عند أبي حنيفة  ، أف في المكاط التعزير، ألنو في غير محؿ الكطء المحـر
، عف النبي صمى اهلل عميو أف فيو القتؿ، لما كرد عف ابف عباس  (4)ك رأل بعض أىؿ العمـ

، كاختمفكا في طريقة القتؿ، (5)يعمؿ عمؿ لكط، فاقتمكا الفاعؿ كالمفعكؿ بو""مف كجدتمكه ك سمـ 
 فمنيـ مف قاؿ يحرؽ بالنار، كمنيـ مف قاؿ يرمى مف أعمى إلى أسفؿ.

كالراجح عندم ىك ما ذىب إليو اإلماـ أبي حنيفة في حكـ المكاط، كىك التعزير، ألنو  
ف بشاعة ىذه الجريمة  تستكجب عقكبة قاسية، قد تفكؽ حد الجمد، كفي ليس محبلن لمكطء، كا 

 التعزير اتساع لذلؾ، كاألمر مككؿ لئلماـ.
مف الحنفية كالمالكية كاألظير ( 6)أما أقكؿ العمماء في إتياف البييمة، فجميكر العمماء

 عند الشافعية كالحنابمة، أف فيو التعزير كليس الحد.
. ، أف فيو حد الزنا،(7)كفي قكؿ لمشافعي كأحمد  ألنو كطء محـر

                                                           
-9/60ابف قدامة، المغني)ج( 1/133( القرافي، الذخيرة)ج2/245قميكبي كعميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة)ج (1)
61.) 

قاؿ الشيخ محمد  [17490رقـ الحديث 8/233د المكطي ]البييقي: السنف الكبرل، الحدكد/باب ما جاء في ح ((2
 بف عبدالرحمف أنو منكر بيذا اإلسناد، أنظر الكتاب نفسو.

 (.5/264اليماـ، فتح القدير)ج ابف (3)
، المحمى)ج(4)  .(390-12/389ابف حـز
قاؿ األلباني حديث  [2561رقـ الحديث 2/856]ابف ماجو: السنف، الحدكد/باب مف عمؿ عمؿ قـك لكط  (5)

 .صحيح، انظر الكتاب نفسو
الشربيني، غني المحتاج إلى معرفة  (232ابف جزل، القكانيف الفقيية)( 5/265ابف اليماـ، فتح القدير)ج ((6

 .(9/62( ابف قدامة، المغني)ج5/442المنياج)ج
 (.176ابف القيـ، الداء كالدكاء) ((7
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، عف ، أف في إتياف البييمة القتؿ، لما كرد عف ابف عباس (1)كفي قكؿ آخر لمشافعي كأحمد
 .(2)"مف أتى بييمة فاقتمكه كاقتمكىا معو" النبي

ل في إتياف البييمة التعزير، كما المكاط، فيي ليست محبلن لمكطء كما ذكرت، كىي كأر  
 فتستكجب عقكبة رادعة، كفي التعزير اتساع.جريمة تخالؼ الفطرة تمامان، 

 .القذؼ .2
كىك حد متفؽ عميو بيف العمماء، كجرل  (3)كىك "الرمي بالزنا في معرض التعيير"  

تياف البييمة، فمف قذؼ آخر بالمكاط فقاؿ لو يا  (4)االختبلؼ كما في حد الزنا عمى المكاط كا 
فة ، كالرأم عند أبي لكطي، استحؽ الحد عند اإلماـ مالؾ كالشافعي ك أحمد كصاحبي أبي حني

 ـز أف فيو التعزير كليس الحد.حنيفة كابف ح
، فقد قاؿ أبك حنيفة، كمالؾ، كالشافعي، أف فيو التعزير، كعند بعض (5)أما القذؼ بالبييمة

ياف البييمة حد الزنا، قالكا أف في القذؼ بالبييمة حد الشافعية كالحنابمة ممف يركف أف في إت
 القذؼ.

كالراجح في القذؼ بالمكاط أك إتياف البييمة ىك التعزير، ألف جريمة الفعميف قد استكجبتو. 
 فقمت فييما بالتعزير، لذا فإف عقكبة القذؼ بيما التعزير كذلؾ.

 السرقة.  .3
اتفاقان، عند تكافر الشركط التي ذكرىا العمماء في مكاؿ، كفييا الحد كىي جريمة االعتداء عمى األ

 كتب الفقو.
 الشرب .4

ذَما امَْخْمُر َوامَْميِِْسُ  ﴿أما في شرب الخمر، فاالتفاؽ كارد عمى تحريميا، لقكؿ اهلل تعالى  ه
ّ
ا

ْيَعاِن فَاْجتَيُِبوهُ  ْن ََعَِل امش ذ كقد كرد اإلجماع عمى أف شرب ( 6) ﴾َواْْلَهَصاُب َواْْلَْزََلُم ِرْجٌس ّمِ

                                                           
 (.5/38ابف القيـ، زاد المعاد)ج (1)
قاؿ األلباني حسف صحيح،  [4464رقـ الحديث 4/159]أبك داكد: السنف، الحدكد/باب فيمف أتى بييمة  (2)

 .انظر الكتاب نفسو
 (.5/460الشربيني، مغني المحتاج)ج(3)
( 9/87( ابف قدامة، المغني)ج897( الرممي، فتح الرحمف بشرح زيد بف رسبلف)4/486األماـ مالؾ، المدكنة)(4)

، المحمى)ج  (.12/401ابف حـز
، المحمى)ج4/488األماـ مالؾ، المدكنة)ج ((5  (.12/401( ابف حـز
 [.90]المائدة: ((6
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في كتابو نيؿ األكطار، قد نقض دعكل اإلجماع في  (1)الخمر يكجب الحد، إال أف الشككاني
ذلؾ، ك أف ابف المنذر كالطبرم، قد نقبل عف بعض أىؿ العمـ، أف الخمر ال حد فييا، بؿ أف 

أتي  النبي  "أف في عقكبتيا التعزير، كدليميـ في ذلؾ ما كرد عف عقبة بف الحارث 
بنعيماف، أك بابف نعيماف، كىك سكراف، فشؽ عميو كأمر مف في البيت أف يضربكه، فضربكه 

عمى أف في الخمر  (3)ك عمى ىذا يبقى جميكر العمماء، (2)بالجريد كالنعاؿ، ككنت فيمف ضربو"
إال أنيـ اختمفكا في مقداره، فذىب أبك حنيفة كمالؾ كقكؿ لمشافعي  كىك الراجح كاهلل أعمـ،الحد،

"أف عمر بف كالميث، في أف حد الشرب ثمانكف جمدة، كاستدلكا بما حدثو ثكر بف زيد الديمي 
يف، فإنو : نرل أف نجمد ثمان استشار في الخمر يشربيا الرجؿ، فقاؿ عمي الخطاب 

ذا ىذ إذا ذا سكر ىذل، كا  ل افترل، أك كما قاؿ، فجمد عمر ثمانيف في شرب سكر، كا 
ك ذىب الشافعي في المشيكر عنو، ك أحمد كداكد كأبك ثكر، إلى أف الحد في الخمر  (4)الخمر"

ضرب في الخمر بالجريد كالنعاؿ،  "أف النبيأربعيف جمدة، مستدليف بما ركاه أنس بف مالؾ 
 (5)كجمد أبك بكر أربعيف"

الجمد، أف ذلؾ عائد إلى أحكاؿ الناس كزمانيـ، فالستيانة في حد كالذم أراه في مقدار 
 الخمر، كاستسياؿ شربيا،يستكجب تشديد العقكبة عمى فاعميا.

كقد اختمؼ الحنفية مع الجميكر فيما يسمى خمران مف األشربة المسكرة،  فالخمر عندىـ، ما 
ميؿ منو ك الكثير حراـ كفيو كاف يخص عصير العنب إذا اشتد ك ألقى بزبده كتغير طعمو، فالق

 الحد.
أما الشرب مف األشربة األخرل المسكرة مف غير الخمر، فيجب فييا الحد إذا حصؿ 
السكر، أما إذا غمب عمى ظف الشارب أنيا ال تسكره، ك لـ يكف شربو ليا في مجالس طرب 

 .(6)كليك، فيحؿ لو شربيا

                                                           
 (.170-7/164الشككاني، نيؿ األكطار) (1)
 [.6775رقـ الحديث 8/158]البخارم: صحيح البخارم، الحدكد/باب الضرب بالجريد كالنعاؿ،  (2)
( النككم، ركضة الطالبيف كعمدة 4/352( الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج5/301ابف اليماـ، فتح القدير)ج ((3

 .(9/158( ابف قدامة، المغني)ج10/168المتقيف)ج
 [.286]الشافعي: مسند الشافعي، مف كتاب األشربة  ((4

 [.6773رقـ الحديث 8/157]البخارم: صحيح البخارم، الحدكد/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر  (5)
 (.2/293أبك المظفر، اختبلؼ األئمة العمماء)ج (6)
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الخمر لعينيا، قميميا ككثيرىا، "حرمت  قاؿ ابف عباس  فكدليميـ عمى ذلؾ ما جاء ع
 .(1)كالسكر مف كؿ شراب"

، فرأكا أف كؿ ما أسكر كثيره فقميمو ك كثيره حراـ، (2)أما الجميكر مف غير الحنفية
"كؿ مسكر خمر، ككؿ  ، عف النبي كيسمى خمران كفيو الحد، لما ركم عف ابف عمر 

 (3)خمر حراـ"

يصبح خمران إذا اشتد كقذؼ بالزبد، أما اإلماـ كيتفقكف مع الحنفية في أف عصير العنب 
أحمد فيرل أنو إذا مضى عميو ثبلثة أياـ حتى ك إف لـ يشتد كلـ يسكر، صار خمران يحـر 

 .(4)شربو
كالراجح عندم في ذلؾ، أف االحتياط في األشربة المسكرة التي ذكرىا العمماء في 

تصؿ إلى مرتبة الحاجة، كفقدىا ال يكقع  اختبلفاتيـ، ىك أكلى مف التكسع فييا، سيما كأنيا ال
 في كثير مف الحرج.

 الحرابة. .5
ك ىي "قطع الطريؽ عمى الناس باستخداـ السبلح، كبقصد ترىيبيـ كاالستيبلء عمى 

عمى كجكب الحد بيذه الجريمة، كما ذكر  (6)، كقد اتفؽ العمماء(5)ممتمكاتيـ أك االعتداء عمييـ"
 في الكتاب الحكيـ.

 الردة. .6
 كقد ذكر المالكية الردة مف ضمف ( 7)"الخركج عف اإلسبلـ، بالنية أك الفعؿ أك القكؿ " ك ىي
 ، باعتبار أنيا عقكبة مقدرة، ذكرت في الكتاب، ك أف فييا اعتداء عمى حؽ(8)الحدكد

اهلل، ففييا ما يخؿ باستقرار النظاـ العاـ لممجتمع المسمـ، فمف اعتنؽ خير الديانات كأكمميا ال  
 يدفعو إلى الشر، كخركجو عف الجماعة  حكؿ عنيا إال إذا كاف ىناؾ دافعأف ييمكف 

                                                           
 [.21475رقـ الحديث 10/213]البييقي: السنف الكبرل، الشيادات /باب شيادة أىؿ األشربة ( (1

 أبك المظفر، المرجع السابؽ)المكضع نفسو(. (2)
(3)
 [.2003رقـ الحديث 3/1587]صحيح مسمـ: مسمـ، األشربة/بياف أف كؿ مسكر خمر ك أف كؿ خمر حراـ،  
 (.9/170ابف قدامة، المغني)ج (4)
 .(6/149البيكتي، كشاؼ القناع)ج((5

( 4/238( ابف رشد،بداية المجتيد كنياية المقتصد)ج2/375المبتدم)جالمرغيناني، اليداية شرح بداية  (6)
 (.7/428( ابف مفمح، المبدع شرح المقنع)ج6/164الشافعي األـ)ج

 (.4/134الشربيني، مغني المحتاج)ج(7)
 (.6/276العبدرم، تاج االكميؿ)ج((8
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هلل لما ارتبط أمرىا بمصالح المجتمع  لى ذلؾ، لذا كاف في حد الردة حؽلفتنة غيره إ مدعاة
 المسمـ.

 .البغي .7
مف الدكلة، بخركج عدد مف السياسية، التي تمثؿ خطران عمى أ ك ىي ما يعرؼ اليكـ بالجريمة

طاعة كلي األمر، كبالشركط التي ذكرىا العمماء في كتبيـ، العتبار ىذه  عفدىا أفرا
 الجريمة.

نيـ اعتبركىا مف حؽ هلل، كما في حد الردة، بؿ إكقد اعتبر المالكية البغي مف الحدكد لما فييا 
 .(1)مف أعظـ الجنايات التي تستكجب العقكبة، ألف فييا اعتداء عمى النفس كالماؿ معان 

كالذم أراه أف البغي يفكؽ حد الردة مف حيث االعتداء عمى الديف، فيك بمثابة محاربة  
ظاىرة عمنية، بؿ كيتعداه إلى االعتداء عمى األنفس كاألمكاؿ، لذا فأنا أكافؽ المالكية في إدراجيـ 

 لمبغي كجعمو حدان مف حدكد اهلل.
 تعريؼ التقادـ في الحدكد:

أعكد لتعريؼ ، ، كبياف ما يعد جريمة في باب الحدكدكالحدكد تعريؼ كبل مف التقادـبعد 
 .لتقادـ في الحدكدالمصطمح المركب؛ كىك ا

قمت بالبحث عف تعريؼ اصطبلحي لمتقادـ في الحدكد عمى كجو الخصكص، فمـ أجد 
 تعريفو بأنو: نيتعريفا لو عند القدامى أك المعاصريف، كيمكن -في حدكد اطبلعي  –

 ".ةعقكبمقدرة، تمنع مف سماع الدعكل في إثبات الجريمة، أك تنفيذ الفترة  مركر"
 شرح التعريؼ:

  أم مضي مدة زمنية معينة عمى كقكع الجريمة، أك القضاء فييا، كىذه مقدرةمركر فترة ،
المدة تـ تحديدىا كضبطيا مف قبؿ المشرع، أك مف قبؿ القضاء كما أكضحت سابقان في 

 مطمب التقادـ.
  يجمع بيف ما إذا كانت الدعكل عبارة عف شيادة احتساب يدلي ، اع الدعكلسمتمنع مف

بيا الشاىد مف تمقاء نفسو، لئلخبار عف جريمة عاينيا، طمبان لؤلجر، أك رفع دعكل في حؽ 
خاص، كصاحب الماؿ إذا سرؽ مالو، فمو رفع دعكل لئلببلغ عف جريمة السرقة، كالمطالبة 

ذؼ، فمممقذكؼ إقامة دعكل عمى جريمة االعتداء عمى سمعتو باسترداد مالو، ككذا في حد الق
 كعرضو.

                                                           
 (.6/277الرعيني، مكاىب الجميؿ)ج (1)
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  ،كبذلؾ يككف التعريؼ جامعان لتقادـ الجريمة كالعقكبة في إثبات الجريمة، أك تنفيذ العقكبة
ثباتيا لدل القضاء، كتقادـ معان، ف تقادـ الجريمة يككف بعد كقكعيا، كقبؿ اإلببلغ عنو كا 

 الجاني. حؽ الجريمة ك إثباتيا أماـ القضاء، كقبؿ تنفيذ الحكـ فيالعقكبة يككف بعد كقكع 
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 المبحث الثاني
 عمى الشيادة كاإلقرار تقادـ الجريمة الحديةأثر 

 
 أكلن: أثر تقادـ الجريمة الحدية عمى الشيادة.

فييا تثبت الحدكد مف المعمكـ أف الشيادة مف أىـ كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية، 
كالحقكؽ، كالتقادـ ال يؤثر في الحقكؽ فمناطيا إقامة الدعكل، كطمب الشاىد لمشيادة، فبل يؤثر 
فييا التقادـ، أما الحدكد التي ىي حؽ هلل، فميا طبيعة خاصة، جعمت األمر يختمؼ عما ىك عميو 

 في باب الحقكؽ.
ناؾ مف الحدكد ما ال يخضع لنظاـ فبالنسبة لتأثير التقادـ عمى الشيادة في الحدكد، في

 التقادـ كىك حد القذؼ، كىناؾ ما يمكف أف يسرم عميو التقادـ، كىي باقي الحدكد.
   كمرد ذلؾ إلى تعمؽ حؽ العبد  (1) وفقد اتفؽ العمماء عمى عدـ تأثير التقادـ فيأما حد القذؼ

مف رأل أف حؽ اهلل فيو فيو، فبل خبلؼ بينيـ عمى كجكد حؽ العبد في ىذا الحد، كلكف منيـ 
غالب عمى حؽ العبد، كمنيـ مف رأل عكس ذلؾ، كىذا بناء عمى نظرتيـ في مدل تأثير ىذه 

، فالحدكد جميعيا ال يخمك منيا الحقاف، إال أنو في حد القذؼ (2)الجريمة عمى الجانب الشخصي
إف األمر قد اختص تجد حؽ العبد جميان، فاالعتداء عمى سمعة فرد كتشكيو صكرتو أماـ الناس، ف

 بو كما في القصاص، كتأثيره عميو أشد كطئان مف تأثيره عمى نفكس أفراد مجتمعو.
أف الحؽ الغالب فيو ىك حؽ الشرع،  فيك ك إف كاف قد  كفي حد القذؼ، يرل الحنفية

شرع حفاظان عمى حؽ العبد في حفظ سمعتو كالدفاع عنيا، إال أف فيو تطيير لممجتمعات مف 
 كالفساد، كىذا خطره أعظـ مف خطر يقع عمى فرد كاحد.المنكرات 

كعميو، فميس لممقذكؼ أف يسقطو بعد رفع الدعكة أك أف يعفك عنو، كال يجكز فيو أف يكرث، 
 في حقكؽ العباد الخالصة، كليس في حؽ اهلل. ففالميراث يكك 

جرم عمى ، أنو حؽ لمعبد قبؿ بمكغ اإلماـ، فيجرم عميو ما يكالمشيكر عف اإلماـ مالؾ
سائر الحقكؽ، أما إف بمغ اإلماـ فيك حؽ هلل، ال تجرم فيو الشفاعة كما باقي الحدكد، كال يجكز 

 .(3)إسقاطو

                                                           
 (.187\3(، الزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج46\7(،الكاساني، بدائع الصنائع)ج279\5ابف اليماـ، فتح القدير)ج( (1

 (.1/50أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي)ج (2)
 (.3/174الكشناكم، أسيؿ المدارؾ)ج(3)
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، أف حؽ العبد فيو غالبان عمى حؽ اهلل، فقد شرع صيانة (1)كيرل الشافعية كالحنابمة
ى إال ألعراض الناس كسمعتيـ، كىك في ذلؾ يخص العبد كما القصاص، كعميو فبل يستكف

بطمب مف المقذكؼ، كيجب أف يبقى الطمب قائمان إلى كقت إقامة الحد، كىك حؽ يقبؿ فيو 
 العفك، كيكرث كباقي الحقكؽ.

كؽ، ال كرغـ اختبلفيـ في تغميب حؽ اهلل أـ حؽ العبد، إال أنيـ يركف أنو كسائر الحق
متى أراد صاحبيا، سكاء تقادـ الزماف أـ ال، لذلؾ كجب أال ترد الشيادة يككف إال بإقامة الدعكل، 

في دعكل القذؼ بتقادـ الزماف، ككجب أف تسمع، حفظان لحؽ المقذكؼ، فيي بينتو إف لـ يقر 
 القاذؼ. 

   (2)عمى قكليفسكل القذؼ، كالتي ىي حؽ هلل، فقد كاف الخبلؼ فييا فيما أما باقي الحدكد: 
ف التقادـ ال يؤثر عمى الشيادة مف حيث قبكليا كاالعتداد بيا، قاؿ بو الجميكر أ القكؿ األكؿ:
 .(5)المعتمد عند الحنابمةىك ، ك (4)، كشافعية(3)مف مالكية

، كىك قكؿ (6)الحنفية إف التقادـ يمنع مف قبكؿ الشيادة ك األخذ بيا، قاؿ بو القكؿ الثاني:
 كابف أبي ليمى. (7)ألحمد
 :  (8)المناقشةة ك ػػػػػػاألدل

 .: فقد استدلكا بالكتاب كالقياس كالمعقكؿاألكؿ قكؿأدلة ال
 . الكتاب :أكلى 

ًة ﴿ استدلكا بقكؿ اهلل تعالى وُُهْ ثََماِهَْي َجِْلَ يَن يَْرُموَن امُْمْحَصيَاِت ُُثذ مَْم يَأِثُوا ِبأَْربََؼِة ُشيََداَء فَاْجِِلُ ِ َواَّلذ

ئَِم ُُهُ امْفَاِسُلونَ َوََل ثَْلبَلُوا مَيُْم   ،  (9) ﴾َشيَاَدًة آَبًَدا ۚ َوُآومَ َٰ
 

                                                           
 (.9/85(. ابف قدامة، المغني)ج330الماكردم، األحكاـ السمطانية)ص (1)
 (.278\5ابف اليماـ، فتح القدير)ج(2)
 (.4/542االماـ مالؾ، المدكنة الكبرل)((3

 (.132\4(، األنصارم، أسنى المطالب)ج315\7النككم، ركضة الطالمبيف)ج(4)
 (.401-7/400ابف مفمح، المبدع شرح المقنع)ج(5)
 (.3/187)جتبييف الحقائؽالزيمعي، ((6
 ابف المفمح، المبدع شرح المقنع)المكضع نفسو(. ((7

 (.280-5/279ابف اليماـ، فتح القدير)جىذه األدلة كمناقشتيا في معظميا  استخمصت مف:  (8)
 [.4:النكر]((9
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أف اآلية جاءت عامة، فمـ تدلي بإشارة ما إلى ككف الشيادة عمى الفكر أـ عمى  كجو الدللة:
 .(1) التراخي، فكجب قبكؿ الشيادة في الحاليف

  .: القياسثانياى 
 كاستدلكا بو مف كجييف:

، فكؿ مف اإلقرار كالشيادة يعتبر حجة شرعية يثبت بيا الحد، اإلقرارالكجو األكؿ: القياس عمى 
 فكما تثبت الجريمة المتقادمة باإلقرار فكذلؾ تثبت بالشيادة.

أف القياس عمى اإلقرار ىك قياس مع الفارؽ، فالتيمة ال تتصكر في اإلقرار،  كيعترض عميو:
 (2)يبطؿ اإلقرار بالتيمة كال الفسؽ. كمحاؿ أف يشيد اإلنساف عمى نفسو عداكة كانتقامان، فبل

أف الشيادة التي تثبت بيا الجريمة ىي الشيادة الخالية مف التيمة، أما الشيادة بعد التقادـ ك 
 فيي شيادة متيـ فترد.

ف يككف الشاىد مف عمى ثبكت الجريمة بكصؼ الصدؽ، كأ أف الشيادة تقبؿ كحجة يرد عميو:
 (3)بالصدؽ كتزكية الشاىد.الثقات، كتقادـ الزماف ال يخؿ 

ف لـ يخؿ بالصدؽ كالثقة، فإنو يكرد التيمة، كقد رد النبيكيمكف أف يجاب عنو    : أف التقادـ كا 
 .شيادة الظنيف 

، ، فالشيادة فييا مسمكعة ميما تأخرت، فكذلؾ الحدكدالكجو الثاني: القياس عمى حقكؽ العباد
 (4).ذلؾ أف الشيادة كسيمة إثبات فييما

مرتبط أف حقكؽ العباد الشيادة فييا متكقفة عمى قياـ الدعكل، فتأخر الشيادة  كيعترض عميو:
 الدعكل، فبل يمـز منو تيمة لمشاىد أك فسؽ، كليست كذلؾ الحدكد.بتأخر 

: أنو لك كاف قياـ الدعكل شرطان لقبكؿ الشيادة، لمـز أف ال ترد الشيادة في حد السرقة يرد عميو
 فييا.الشتراط الدعكل 

: أف السرقة فييا أمراف، القطع كالماؿ، كالقطع حؽ اهلل فبل تشترط فيو الدعكل لذلؾ يجاب عنو
ترد الشيادة، أما الماؿ فيك حؽ لمعبد تشترط فيو الدعكل فتقبؿ الشيادة بعد تأخرىا، بذلؾ كانت 

 (5)الدعكل لزـك الماؿ كليس لزـك القطع.

                                                           
 (.13/230الماكردم، الحاكم الكبير)ج((1

 (.3/188الزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج(2)
 المرجع السابؽ)المكضع نفسو(.(3)
 الماكردم، المرجع السابؽ.((4
 (.3/188)جتبييف الحقائؽ(، الزيمعي، 7/47)جبدائع الصنائعالكاساني، ((5
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  . المعقكؿ :ثالثان 

يس ىناؾ نص مف النصكص يدؿ عمى إسقاط الحد بمركر أنو لكقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكا: 
 (1)الزماف، أك حتى يجيز لئلماـ إسقاطو.

ف لـ يرد ما يسقط الحد بمركر الزمف فقد كرد ما يدؿ عمىكيمكف أف يعترض عميو  : أنو كا 
 درء الحد، عمبلييكرث الشبية ف إسقاطو بشيادة خصـ متيـ، كتقادـ الزماف دكف اإلدالء بالشيادة

 بقاعدة "ادرؤكا الحدكد بالشبيات".
 :  فقد استدلكا بالسنة كاألثر كالقياس كاإلجماع كالمعقكؿالثاني قكؿأدلة ال
 .السنة: أكلن 

 (2)."شيادة لخصـ كل ظنيفل " النبي ، عف  فقد استدلكا بما ركاه طمحة 
الزماف مظنة عداكة دفعت الشاىد إلى أف يدلي بشيادتو،  أف في الشيادة بعد تأخر  كجو الدللة:

 ، كسيتضح ذلؾ أكثر في األدلة العقمية.(3)كقد منع رسكؿ اهلل شيادة ذم الظنة
 ثانيان: األثر.

مىٍف كىانىت ًعٍندىهي شىيىادىةه  :محمد بف عبيد اهلل الثقفي"عف  الكارد عف عمرفقد استدلكا باألثر 
ـٍ يىٍشيىد ًبيىا  ـى فىمى ًم ٍيثي عى ٍيثي رىآىىا أىٍك حى "، حى مىى ًضٍغفو فىًإنَّمىا يىٍشيىدي عى

(4). 
أف عمر قد رفض شيادة مف تأخر في إدالء شيادتو، كلـ يعجؿ بيا عند كقت  كجو الدللة:

ف كخصكمة، كالنبي لـ يقبؿ شيادة الخصـ، كلـ ينكر أحد غحضكر الحد، كاعتبرىا شيادة ض
 (5)يعترض عميو، كىذا بمثابة إجماع.مف الصحابة قكؿ عمر كلـ 

 : (6)يعترض عميو
بف شعبة، حينما جاءه الشيكد كي يشيدكا عمى  لؼ ذلؾ القكؿ في حادثة المغيرةاأف عمر خ .1

 تطاكؿ مدة الحادثة. د، كسمع الشيكد بع(7)المغيرة بالزنا
                                                           

 (.1/779عكدة، التشرييع الجنائي)ج(1)
 [. فيك حديث مرسؿ.396( رقـ الحديث286]أبك داكد:المراسيؿ، كتاب الطيارة/باب ما جاء في الشيادات)ص ((2

 (.3/463الظنيف ىك المتيـ، انظر ابف فارس، مقاييس المغة)ج (3)
[ كقاؿ المارديني 21106رقـ الحديث 10/159الشيادات/ما جاء في خير الشيداء، ]البييقي: السنف الكبرل، (4)

 في الجكىر النقي أنو منقطع، أنظر الكتاب نفسو.
 (.7/46الكاساني، بدائع الصنائع)ج((5

 (.230\13الماكردم ، الحاكم الكبير)ج(6)
 (.7/94ابف كثير، البداية كالنياية)ج(7) 
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تقبؿ أم أنو لـ يشيد كلـ يعايف فعؿ الزنا فمـ  -لـ يشيد–أف المقصكد مف قكؿ عمر  .2
 .شيادتو

 .القياس ثالثان:
 كقد استدلكا بو مف كجييف:

بسبب المشقة في  ةالكجو األكؿ: قاسكا بطالف الشيادة بسبب التيمة بعد التقادـ، بالرخص
غير منضبط، أنيط الحكـ بعمة السفر، سكاءن أدركنا حجـ  ان خفي ، فمما كانت المشقة أمران السفر

أنيط الحكـ بأصؿ التقادـ، فحكمنا  ان خفي ان المشقة فيو أـ لـ ندركيا، فكذلؾ التيمة، لما كانت أمر 
 .1ببطبلف الشيادة

، فالشيادة تقكـ عمى اعتبار القكؿ كالعدد كما العقكد، الكجو الثاني: قياس الشيادة عمى العقكد
طؿ العقد بتأخر القبكؿ عف اإليجاب )القكؿ(، كافتراؽ العاقديف )العدد(، كجب بطبلف فمما ب

 (2)الشيادة بتأخر األداء )القكؿ( كافتراؽ الشيكد )العدد(.
 رابعان: إجماع الصحابة.

في حادثة  الصحابة عمى رد الشيادة بالتقادـ، لما ركم عف أمير المؤمنيف عمر  إجماع
 المغيرة، فمـ ينكره أحد. 

 . المعقكؿ خامسان:
كقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكا: أف المسمـ حينما يشيد جريمة، فيك مخير عمى الفكر، إما الستر 

ك إما  (3)"مىٍف سىتىرى ميٍسًممنا سىتىرىهي المَّوي ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىةً الكارد عف أبي ىريرة " لقكؿ النبي 

كاختياره ألحدىما يسقط الكاجب عنو. فإف اختار (4) ﴾وآٔكميوا امشيادة هلل﴿الشيادة لقكؿ اهلل تعالى 
الستر، فقد اختار الفضيمة الكاردة في الحديث، كال يمزمو في ذمتو شيء، فإف جاء بعد تقادـ 

محمكد في الفعؿ ليشيد، فإف عدكلو عف الفضيمة كىي الستر إلى سكاىا يشير إلى أمر غير 
 (5)نفسو، كالعداكة مثبلن، كىذا قادح في الشيادة إذ أنو متيـ في شيادتو.

                                                           
(
1
)

 (5/280القدير)جابف اليماـ، فتح  

 (.230\13الماكردم ، الحاكم الكبير)ج((2
رقـ  2/850]ابف ماجو:سنف ابف ماجو، الحدكد/باب الستر عمى المؤمف كرفع الحدكد بالشبيات (3)

 [ قاؿ األلباني حديث صحيح، أنظر الكتاب نفسو.2544الحديث
 [.2:الطبلؽ](4)
 (.7/46الكاساني، بدائع الصنائع)ج((5
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 :(1)اعترض عميو

الكارد عف ابف  ف شبية التيمة في المبادرة إلى الشيادة آلكد مف تأخيرىا، لقكؿ النبي إ .1
ٍبت تىبىيٍَّنت "ًإذىا عباس  ، ًكٍدتى  أىك أىصى ذىا تيًصيبي ٍمتى  كىاً  ، (2)تيٍخًطئي" ًكٍدت أىك أىٍخطىٍأتى  اٍستىٍعجى

فقكؿ النبي فيو داللة عمى أف التريث في الشيادة خير مف التبكير كاالستعجاؿ فييا، كبناءن 
 عمى ذلؾ فبل تيمة في التراخي.

 يكرث الشبية، كليس التراخي كذلؾ. : أف التريث قد يأخذ زمنان قصيران الكيمكف أف يجاب عميو
 لشيادة مع كجكد تيمة العداكة، فكجب أف ال ترد في إثبات الحدكد.أف الحنفية ال يردكف ا .2

: أف الخصكمة ال تمنع العدؿ مف الشيادة بحؽ، كىي بخبلؼ ما نتحدث كيمكف أف يجاب عميو
عنو، فإنو اتخذ سبيؿ الفضيمة بالستر، فمما عدؿ عنو أكرث شكان في شيادتو، فمك كانت هلل 

 (3)."ادرؤكا الحدكد ما استطعتـ"يقكؿ   أف النبي -عنيارضي اهلل -لبادر بيا، كعف عائشة 
 أسباب الخالؼ:

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا:
 :الختالؼ في تأكيؿ النصكص .1
أم أنيـ لـ يركا كلـ  لـ يشيدكاالجميكر قكؿ عمر  أكؿ في األثر الكارد عف عمر ف . أ

أنيـ لـ يعجمكا في أداء الشيادة، إنما أخركىا إلى  عمى أكلكهيعاينكا الحادثة. أما الحنفية فقد 
 مركر الزماف.

في اآليات التي تحدثت عف الشيادة، رأل الجميكر أف اآليات جاءت عامة، فمـ تحدد  . ب
صفة الشيادة ما إف كانت عمى الفكر أك عمى التراخي، أما الحنفية فقد رأكا أف الشيادة في 
اآليات ليست عامة، إنما ىي مقيدة في ككف الشيادة خالية مف التيمة، كالتراخي عنيا يكرد 

 مف عمـك اآليات. التيمة، فتخرج 

                                                           
 (.13/230الحاكم الكبير)جالماكردم، ((1

[ قاؿ األلباني، 20271رقـ الحديث 10/178]البييقي: السنف الكبرل، آداب القاضي/التثبت في الحكـ، (2)
 (.61حديث ضعيؼ. األلباني، ضعيؼ الجامع الصغير كزياداتو)ص

[ قاؿ 18294 الحديث رقـ 9/207،:جؿ مف المسمميف قد شيد الحرب يقعالر ، السنف الكبرل ]البييقي:(3)
األرنؤكط أف في سنده يزيد الدمشقي كىك متركؾ ]ابف األثير: جامع األصكؿ، الحدكد/درء الحدكد كسترىا 

 [.1932رقـ الحديث 3/602ج
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،  فمف قاس الحدكد عمى حقكؽ العباد بجامع أف الختالؼ في القياس عمى حقكؽ العباد .2
كبلن منيما بمثابة حؽ، قاؿ بعدـ سقكط الحؽ بالتقادـ. أما مف نظر إلى أف ىناؾ فارؽ بيف 

 قادـ.حؽ اهلل كحؽ العبد، تشبث بقاعدة "ادرؤكا الحدكد بالشبيات" كقاؿ بسقكط الحد عند الت
فمف قاس الشيادة عمى اإلقرار، قاؿ بثبكت الشيادة  الختالؼ في القياس عمى اإلقرار، .3

كاالعتداد بيا كعدـ إسقاط الحد، فكبلىما حجة يثبت بيا الحد. أما مف رأل الفارؽ بينيما في 
 التيمة، قاؿ بعدـ االعتداد بالشيادة عمى الجريمة المتقادمة.

في الحدكد عمى  -حؽ اهلل–فمف نظر إلى مفيـك ، حؽ اهللالختالؼ في مدل التسامح في  .4
أنو ال بد مف أدائو، ك أدائو ال يتحقؽ إال بإقامة الحد، قاؿ أف الحدكد ال تسقط بالتقادـ. 

 أف اهلل يسامح في حقو، رأل سقكط الحد بالتقادـ. -حؽ اهلل–كمف رأل في معنى 
فمف رأل أف التيمة ترد عند التعجيؿ بالشيادة، قاؿ الختالؼ في التيمة الالحقة بالشاىد،  .5

دليؿ الشيادة بعد زمف  في كركدبثبكت الجريمة المتقادمة بالشيادة عمييا . أما مف رأل 
 اؿ بعدـ األخذ بالشيادة عمى الجريمة المتقادمة.ق ،اختار السترعداكة دفعتو لمشيادة بعد أف 

 الترجيح:
كمناقشة أدلتيا، أرل رجحاف مذىب الحنفية في عدـ بعد استعراض األقكاؿ في المسألة 

 األخذ كاالعتداد بالشيادة عمى الجريمة المتقادمة، كذلؾ لؤلسباب التالية:
ف لـ يكف ىناؾ عذر، كأف األصؿ في األمر الستر، كالمسمـ أف   .1 التيمة ظاىرة فييا خاصة كا 

اط الحد، فالحدكد تدرأ مندكب إلى ذلؾ، كطالما اشتبينا بكجكد تيمة ما، كجب عمينا إسق
 بالشبيات.

أنو في رد الشيادة عند كجكد التيمة مدعاة لمشيكد بأف يتثبتكا قبؿ الذىاب لئلدالء   .2
 بشياداتيـ، ك في ذلؾ تضييقان لدائرة فرض العقكبات عمى العباد كدرءان لمحدكد.

تترصد لممجـر يتماشى مع ركح الشريعة كفمسفتيا في العقكبة، فالشريعة لـ أف ىذا الرأم   .3
ف كاف  إليقاعو متمبسان مف أجؿ عقابو، إنما كاف منيجيا ىك منع الجريمة كعقكبتيا حتى كا 

 .ىناؾ مبلبسات تدلؿ عمى كجكدىا، كىذا ما يظير جميان في قصة ماعز مع النبي
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 ثانيان: أثر تقادـ الجريمة الحدية عمى اإلقرار.
و تثبت الحقكؽ ثبات في باب القضاء، فيكسائؿ اإل ال يخفى أف اإلقرار ىك مف أقكل

كتفض النزاعات،  كليس ىناؾ أقكل دليبلى مف اعتراؼ اإلنساف عمى نفسو باقتراؼ الخطأ، كىك 
يعمـ أف ىناؾ عقابان تعافو النفس سيترتب عمى ىذا االعتراؼ، فبل مجاؿ لمتيمة كالتشكيؾ ىنا 

ثبتت باإلقرار، أما الحدكد، فمطبيعتيا إال في أضيؽ الحدكد، كال أثر لمتقادـ عمى الحقكؽ إف 
كفمسفة اإلسبلـ الخاصة في شأنيا كاف لمعمماء فييا نظرات مختمفة، فقد اتفؽ العمماء عمى أف 
اإلقرار عمى الجريمة المتقادمة ال يرد في حد القذؼ، كاختمفكا فيما عداه مف الحدكد إلى ثبلثة 

 أقكاؿ:
جريمة متقادمة قد ارتكبيا، كذلؾ في الحدكد كميا دكف : األخذ بإقرار الجاني عمى األكؿ قكؿال

مف الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة، كمحمد بف الحسف  (1)استثناء، كىك قكؿ الجميكر
 مف الحنفية. 
األخذ باإلقرار عمى الجريمة المتقادمة، ما عدا اإلقرار عمى الشرب القديـ، حيث  القكؿ الثاني:

 كىك قكؿ أبي حنيفة ك أبي يكسؼ.( 2)أنيـ ال يركف بإثبات الحد إال بكجكد الرائحة.
 .(3)رد اإلقرار عمى الجريمة المتقادمة، كىك قكؿ زفر كابف أبي ليمى :القكؿ الثالث

 األدلة كالمناقشة:
 : القائميف باألخذ باإلقرار عمى جرائـ الحدكد المتقادمة دكف استثناء:األكؿ لقكؿأدلة ا

 فقد استدلكا بالسنة كالمعقكؿ:
 أكلن: السنة.

فإنو مف يبدم لنا صفحتو، نقـ عميو كتاب " قاؿ النبي بحديث زيد بف أسمـ، عف استدلكا 
 (4)"اهلل

أكجب الحد عمى مف اعترؼ بذنبو، كذلؾ بمعنى اإلقرار،  كلـ يحدد  أف النبي : كجو الدللة
 (1)ذلؾ بكقت، فبإقراره قد أبدل ما في صفحتو، فيقاـ عميو الحد.

                                                           
( ابف 7/315( النككم، ركضة الطالبيف)ج4/542مالؾ، المدكنة الكبرل)ج( 279\5ابف اليماـ، فتح القدير)ج((1

 (.401-7/400المقنع)جمفمح، المبدع شرح 
 (.3/195الزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج(2)
 (.5/279ابف اليماـ، فتح القدير)ج (3)

[ قاؿ الشافعي ىك حديث 12رقـ الحديث 2/825مالؾ: المكطأ، ما جاء فيمف اعترؼ عمى نفسو بالزنا،: ]((4
 (.4/106منقطع، أنظر كتاب ابف حجر، التمخيص الحبير)ج
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 ثانيان: المعقكؿ.
 نفسو، يكرث التيمة في اعتراؼ اإلنساف عمىأنو ليس ىناؾ ثمة ما  ،المعقكؿ فقالكاب كقد استدلكا

كىذا في  (2)،خاصةن ك أنو يعمـ أنو مقدـ عمى عقاب شديدفمحاؿ أف يعادم اإلنساف نفسو، 
 .(3)كميا دكف استثناء الحدكد

 :(4)مف األخذ باإلقرار عميو الذم استثنى حد الشرب أدلة القكؿ الثاني:
 كقد استدلكا باألثر.

، فإف كجدتـ (5)"تمتمكه كمزمزكه ثـ استنكيكهالخمر  لمف جيء بو شاربان   قكؿ ابف مسعكد .1
 (6)"الخمر فاجمدكهرائحة 

: أف ابف مسعكد قد جعؿ الرائحة دليبلن عمى شرب الخمر، متى كجدت كجد الحد، كجو الدللة
 كمضي الزمف يعني ذىاب الرائحة، فبل حد عميو.

   :مف كجييف يعترض عميو
أف فعؿ ابف مسعكد يعتبر دليبلن عمى إثبات الحد عند كجكد الرائحة، كليس فيو نفي لو  .1

  كجكدىا.عند عدـ 
أف التقادـ في الشرب يتـ بمضي الزماف كليس بذىاب الرائحة، فذىابيا قد يككف مف   .2

 (7)شيء آخر غير مركر الكقت عمى شربيا.
"جيء برجؿ شرب الخمر بعد ما ذىبت رائحتيا كاعترؼ بو، فعزره كلـ  أف عمر  .2

 (8).يحده"

                                                                                                                                                                     
 .(97\/9السرخسي، المبسكط)ج((1
 (.279\5ابف اليماـ، فتح القدير)ج(2)
 (.3/188، تبييف الحقائؽ)جالزيمعي(3) 

 .(3/197الزيمعي، المرجع السابؽ)ج(4) 
التمتمة اإلقبلؽ، كالتمزز ىك تمصص الشراب قميبل قميبل، كاستنكيكه أم تشممكا رائحة فمو، انظر البف فارس،  ((5

 .معجـ مقاييس المغة، مادة تؿ، مز، نكو

[ كقاؿ الزيمعي، أنو غريب 89رقـ الحديث 1/201]الحميدم: مسند الحميدم، أحاديث عبداهلل بف مسعكد ج (6)
 (.3/349بيذا المفظ الزيمعي، نصب الراية)ج

 .(3/197لزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج(7)
السنة، كلكنني قد بذلت الجيد الكثير في سبيؿ أف أجد تخريجان لذلؾ األثر عف عمر رضي اهلل عنو في كتب  ((8

دى ًمٍنوي ًريحى شىرىابو  أىن وي لـ أجد، كما كجدتو ىي ركاية أخرل كىي عف السائب بف يزيد عف عمر " مىدى رىجيبلن كىجى جى
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الشرب، حتى مع كجكد  حدإلقامة أف الكاضح مف فعؿ عمر جعمو الرائحة مناطان كجو الدللة: 
 فبل اعتبار لئلقرار في إثبات الحد. بدليؿ أنو عزره ك لـ يقـ عميو الحد،اإلقرار، 
 : القائميف برد اإلقرار عمى الجريمة المتقادمةلثالثا قكؿأدلة ال

 كقد استدلكا بالسنة كالقياس كالمعقكؿ.
 أكلن: السنة.

 ، قاؿقاؿ عف زيد بف أسمـ الجاني مندكب إليو، أنو كما ندب الشاىد إلى الستر، فكذلؾ 
 "(1)"مف أصاب مف ىذه القاذكرات شيئان فميستتر بستر اهلل 

أنو لما ندب إلى الستر كاستتر، لـ يقـ عميو الحد، أما كقد أبدا ما  ك يمكف أف يعترض عميو:
 في صفحتو فقد أكجب عمى نفسو الحد.

 ثانيان: القياس.
اإلقرار ىك إحدل عمى الجريمة المتقادمة، بالشيادة عمى الجريمة المتقادمة، ففقد قاسكا اإلقرار 

 (2)الحجتيف التي تثبت بيا الحدكد، فكما تمنع الشيادة بالتقادـ، يمنع اإلقرار.
بيف اعتراؼ اإلنساف عف نفسو، كاعترافو عف  ان أف ىناؾ فارق العتراض عميو: نيك يمكن

ذنبو إال أنو تاب ك أناب، كالتيمة في حؽ الغير  مىاآلخريف، فبل تيمة تذكر في اعترافو ع
 كاردة. 

 ان: المعقكؿ.لثثا
كقد كجو الدكتكر أبك زىرة رأم القاضي أبي ليمى، بأف العقاب قد كضع لمزجر كتخكيؼ نفس 

فمف جاء مقران بعد مضي الزماف، لف يتحقؽ معنى االنزجار لديو، العاصي كتطييرىا مف الذنب، 
 (3)ألف الحد سيبلمس ركحان قد تابت كطيرت بتكبتيا، فما دعاىا إلى االعتراؼ بالذنب إال ذلؾ.

 : كيمكف العتراض عميو مف كجيتيف
 أماـ أما أنو قد طير بتكبتو، فقد أقاـ النبي الحد عمى المرأة الحبمى مف جيينة، كقد أقر

 (1)الناس أنيا قد تابت تكبة لك كزعت عمى سبعيف لكفتيـ.

                                                                                                                                                                     

ا د  تىامًّ [. كالركاية التي ذكرت قد 4689(رقـ الحديث5/471"]الدراقطني: سنف الدراقطني، األشربة كغيرىا)جاٍلحى
 ((.3/197بييف الحقائؽ  )الزيمعي، تبييف الحقائؽ)جذكرىا الزيمعي في كتابو ت

[ قاؿ الشافعي ىك حديث 12رقـ الحديث 2/825]مالؾ: المكطأ، ما جاء فيمف اعترؼ عمى نفسو بالزنا،:(1)
 (.4/106منقطع، أنظر كتاب ابف حجر، التمخيص الحبير)ج

 (.3/188)جتبييف الحقائؽ الزيمعي،((2
 (.65كالعقكبة)ص، الجريمة أبك زىرة (3)
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أما أف العقاب جاء لزجر الجاني كقد طيرت نفسو، فبل يخفى أف الزجر في الشريعة لـ يكف  . 2
 لمجاني فحسب، إنما جاء لردع غيره عف التفكير في إتياف مثؿ ىذا الفعؿ. 

 أسباب الخالؼ:
 أسباب عدة، أذكر منيا:يرجع الخبلؼ في المسألة إلى 

فمف أكؿ فعؿ بف مسعكد عمى أنو  ، كيؿ األثر الكارد عف ابف مسعكد الختالؼ في تأ .1
جعؿ الرائحة ىي الدليؿ عمى الشرب، ك إف كجدت كجد الحد، قاؿ برد اإلقرار عند تقادـ 
الشرب لعدـ كجكد الرائحة، كمف رأل فعؿ بف مسعكد أنو دليؿ عمى إثبات الحد عند كجكد 
الرائحة، كليس نفيو عند عدـ كجكدىا، قاؿ باألخذ باإلقرار عند تقادـ الشرب،  كمف رأل 

 بينة، قاؿ برد اإلقرار عند تقادـ الجريمة.الده لئلقرار، لكال كجكد في فعؿ بف مسعكد ر 
فمف رأل قياس اإلقرار الختالؼ في قياس اإلقرار عمى الشيادة في الجريمة المتقادمة،  .2

عمى الشيادة في الجريمة المتقادمة، بجامع أف كبلن منيما، حجة لئلثبات، قاؿ برد اإلقرار، 
كاإلقرار عمى الجريمة المتقادمة بكجكد التيمة، قاؿ بثبكت  كمف رأل الفارؽ بيف الشيادة

اإلقرار كاالعتداد بو، كمف رأل أف إقامة حد الشرب مختص بكجكد الرائحة، قاؿ باألخذ 
 باإلقرار في كؿ الحدكد باستثناء حد الشرب. 

إال أنو ال معنى لمزجر ب رأل مف، فالختالؼ في مدل تحقؽ معنى الزجر بعد تقادـ العقكبة  .3
أكمو سكاءن كاف بشيادة أك إقرار، قاؿ برد  في كقت الجريمة، أما بعد مركر الزمف فبل يعطى

سكاء تقادمت الجريمة  ،أل أف الزجر قائـ في نكع العقكبةأما مف ر  اإلقرار عند تقادـ الجريمة،
 األخذ باإلقرار عند التقادـ.قاؿ ب أـ ال،

فمف رأل أف نطاقو يحتمؿ ذىاب األثر حتى ك لك لـ  الختالؼ في فيـ نطاؽ التقادـ، .4
الشرب عند ذىاب الرائحة، كمف رأل أف  يمضي الكثير مف الزماف، رأل رد اإلقرار عمى

 ال بأس بو، قاؿ باألخذ باإلقرار عمى الشرب القديـ . زمفمضي نطاؽ التقادـ يككف ب
 ح:   الترجػػي

                                                                                                                                                                     
ـى كىًىيى (1) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يىٍينىةى أىتىٍت نىًبيَّ المًَّو صى ٍيفو أىفَّ اٍمرىأىةن ًمٍف جي ٍبمىى ًمٍف الزّْنىى  "عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى حي

مىيَّ فىدىعىا نىًبيُّ المًَّو صى  دِّا فىأىًقٍموي عى ٍبتي حى ًليَّيىا فىقىاؿى أىٍحًسٍف ًإلىٍييىا فىًإذىا فىقىالىٍت يىا نىًبيَّ المًَّو أىصى ـى كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى
مىٍييىا ًثيىابي  ـى فىشيكٍَّت عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عىٍت فىٍأًتًني ًبيىا فىفىعىؿى فىأىمىرى ًبيىا نىًبيُّ المًَّو صى ضى  =يىا ثيَـّ أىمىرى ًبيىا فىريًجمىٍت كى

مَّى  قىٍد زىنىٍت فىقىاؿى لىقىٍد تىابىٍت تىٍكبىةن لىٍك قيًسمى ثيَـّ صى مىٍييىا يىا نىًبيَّ المًَّو كى مّْي عى مىٍييىا فىقىاؿى لىوي عيمىري تيصى ٍت بىٍيفى سىٍبًعيفى ًمٍف عى
ادىٍت ًبنىٍفًسيىا ًلمَّوً  ؿى ًمٍف أىٍف جى ٍدتى تىٍكبىةن أىٍفضى جى ـٍ كىىىٍؿ كى ًسعىٍتيي ًدينىًة لىكى مف  ،صحيح مسمـ]مسمـ: "تىعىالىى أىٍىًؿ اٍلمى

 [.24 الحديث رقـ4/1324،: اعترؼ عمى نفسو بالذنب
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بعد استعراض األقكاؿ كمناقشة أدلتيا، أرل رجحاف مذىب الجميكر كمعيـ محمد بف   
ثبات الجريمة المتقادمة بو في جميع الحدكد دكف  الحسف مف الحنفية، القائؿ باألخذ باإلقرار كا 

 استثناء، كذلؾ لؤلسباب التالية: 
رادتو تطيير ليس ىناؾ ثمة شبية في اإلقرار كي يدرأ بيا الحد، إال تكبة الأنو   .1 جاني كا 

نفسو، كلك كاف النبي عفا بعد ما أيقف التكبة في نفس الجاني لعفكنا، كلكف األمر ك بعد ما 
 . كصؿ إلى القضاء كليس ىناؾ ما يمنعو، فبل بد مف إقامتو حفظان لحدكد اإلسبلـ

إقامة حفظان لمقضاء الشرعي كىيبتو أماـ الرعية، ك كحصكؿ المبتغى مف أف في ىذا الرأم  .2
 .كالعباد الحدكد بردع الجاني كردع غيره عف اقتراؼ ما حرمو اهلل حفظان لمببلد

ف   .3 أف اعتراؼ الجاني بشربو لمخمر ليك دليؿ ال يكاد يشكبو شائبة، في أنو قد شربيا حتى كا 
ذىبت رائحتيا، فمك حكمنا بإسقاط الحد بعد زكاؿ الرائحة لكاف ذلؾ مدعاة لعدـ االكتراث مف 

 كالتساىؿ في شربيا، كفي إقامة الحد سدان لمذرائع، فكجب األخذ باإلقرار. عقابيا،
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  لمبحث الثالثا
 أثر التقادـ عمى العقكبة

 
درسنا في المبحث السابؽ تقادـ الجريمة، فيما لك تأخر إثباتيا سكاء باإلقرار أك 

ثبت الحد بإقرار أك شيادة كقعت الشيادة، أما في ىذا المبحث، فدراستنا فيما بعد اإلثبات، فقد 
صحيحة، كقد كقع فيو القضاء، كلكف العقكبة لـ تقع عمى الجاني لظرؼ ما،  فما أثر التقادـ 

 عمييا كما ىي آراء الفقياء في ذلؾ.
 تقادـ العقكبة الثابتة بمكجب بالشيادة.أكلن: 

 لـ يستكفى، كتقادـأما في الشيادة إف كقعت صحيحة كمكجبة لمحد، كثبت بيا الحد قضاءن ك 
، فيك حؽ لمعبد ال يسقط، كمحمو (1)الزماف، فقد اتفقكا عمى أنو في حد القذؼ ال تتقادـ العقكبة

 دعكل قائمة، فكجب أف يستكفى حفظان لحؽ العبد كسائر الحقكؽ.
 :(2)أما في غيره مف الحدكد فكاف الخبلؼ عمى قكليف

أف العقكبة ال تتقادـ في الحدكد الثابتة بالشيادة، كىك قكؿ الجميكر مف  األكؿ: القكؿ
 ، كمعيـ زفر مف الحنفية.(5)، كالحنابمة(4)، كالشافعية(3)المالكية
ىرب الجاني بعد ما ضرب تقادـ العقكبة في الحدكد الثابتة بالشيادة، حتى لك  الثاني: القكؿ

فبل يكمؿ ضربو بالمتبقي عميو مف الحد،  ،يو، ثـ قبض عمالزمافعميو بعض الحد، فتقادـ 
 ، كىك قكؿ الحنفيةكيعفى عنو

(6). 
 األدلة كالمناقشة:
 أدلة الجميكر.

 كقد استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف:

                                                           
( 10/98(  النككم، ركضة الطالبيف)ج4/542( مالؾ، المدكنة الكبرل)ج3/207الزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج ((1

 (.9/76ابف قدامة، المغني)ج
 (.281\5ابف اليماـ، فتح القدير)ج ((2
3))

 (.4/542الكبرل)جمالؾ، المدكنة   

(4)
 .(10/98لنككم، ركضة الطالبيف)جا 

(5)
 (.9/76ابف قدامة، المغني)ج 

 ( 2/350المرغيناني، اليداية)ج(6)    
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أنو لك سممنا برد الشيادة إذا تقادمت الحتماؿ التيمة، أما كقد كقعت صحيحة  الكجو األكؿ:
 (1)؟مكجبة لمحد كتقادـ القضاء فييا، فما الذم يبطميا

أف الشيادة ىي شرط كقت القضاء، كتبقى قائمة عند االستيفاء ما لـ يرجع  الكجو الثاني:
 ، تبقى شيادتيـ الصحيحة مكجبةالشيكد عف شيادتيـ، ك عمى ذلؾ لك مات الشيكد أك غابكا 

 (2)لمحد.
 أدلة الحنفية.

 كقد استدلكا بالستحساف كالمعقكؿ.
 أكلن: الستحساف.

 أف القياس يقضي بأال يمتنع تكممة الحد، إف لـ يكف التقادـ كقد استدلكا باالستحساف فقالكا، 
 سيككف بعد الشيادة، ك رض قبؿ اإلتماـ، فإف ما عى تقدح بالشيادة، كلكف باالستحساف لتيمة
 ، فبذلؾ ييمتنع تكممة الحد.(3)بالشيادة نان مقتر 

 ثانيان: المعقكؿ
 كقد استدلكا بالمعقكؿ مف عدة كجكه:

كىك عمدة قكليـ، قاعدة "اإلمضاء مف القضاء في الحدكد" فيـ يركف أف إمضاء  الكجو األكؿ:
 .فما يككف سببان في نفي القضاء، يككف سببان في نفي االستيفاء (4)الحد متمـ لمقضاء بو،

ابف اليماـ مؤكدان عمى قاعدة "اإلمضاء مف القضاء"، إف اإلمضاء يحؿ محؿ  كقد قاؿ
القضاء في حقكؽ اهلل، كليس ىك كذلؾ في حقكؽ العباد، فالحاكـ ىك نائب هلل في استيفاء حقو 

شبية، فعميو أف يستكفيو حتى دكف أف يظير عمى األرض إذا ثبت عنده الحؽ مف غير 
القضاء، فبل حاجة لمتمفظ بو ىنا، بخبلؼ حقكؽ البشر، فيك بحاجة إلى أف يعمـ لمف األحقية 

 .(5)حتى يمكنو مف أخذ حقو
كىك حجة لمحنفية، كبلـ الدكتكر محمد أبك زىرة  كبلـ ابف اليماـ، يأتي شاكمة ك عمى

لحدكد في األرض إنابتاف، األكلى كىي إنابة الشيكد في التبميغ كخبلصة قكلو، أف هلل في إقامة ا
عف الجريمة كرفعيا إلى القضاء بنية تطيير المجتمع مف الفكاحش، كالثانية إنابة اإلماـ في 

                                                           
 (.3/207الزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج(1)
 (.5/281ابف اليماـ، فتح القدير)ج(2)
 (.9/70السرخسي، المبسكط)ج (3)
 (.3/34ابف عابديف، حاشية ابف عابديف)ج((4
 (.5/281، فتح القدير)جابف اليماـ((5
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استيفاء الحدكد ك إيقاع العقكبة عمى الجناة، كاألخيرة متممة لؤلكلى، كىما متبلزمتاف، فما يجرم 
 .(1)متمـ، فإذا قاـ ما ينفي عمؿ اإلنابة األكلى انتفت الثانيةعمى األصؿ يجرم عمى ال

كيرل الحنفية أنو إف لـ يكف اإلمضاء قد كقع بعد، كحصؿ ما يمنع مف قياـ الشيادة حتى بعد 
 .(2)ألف اإلمضاء مف القضاء  أدائيا صحيحة، فكأف القضاء لـ يحصؿ أصبلن 

اء الحد، كذلؾ يككف ببقاء أىمية ك قياـ الشيادة كجب أف يككف مستمران لكقت استيف
الشيكد كبحضكرىـ حتى بعد اإلدالء بالشيادة، كعمى ذلؾ، لك غاب الشيكد أك ماتكا انتفت 

 .(3)الشيادة التي ىي شرط القضاء، كبالتالي انتفى اإلمضاء الذم ىك مف القضاء
بعد  ك عمى ىذا، فكما أف العمى كالردة تمنع حصكؿ الشيادة عند القضاء، فإذا حصمت

 .(4)القضاء نفت اإلمضاء حتى مع كقكع الشيادة صحيحة
أف اإلنابة الثانية التي ىي مف مياـ كلي األمر لـز أف تككف متممة لما كيمكف العتراض عميو: 

 تكقفت عنده اإلنابة األكلى، التي قاـ بيا الشيكد، كليس ما انبنت عميو.
لحد عف الجاني في حاؿ تقادـ العقكبة ، كىذه أف ىناؾ احتماؿ لكركد تيمة تدرأ ا: ثانيالكجو ال

المرة ليست مف الشيكد إنما مف أعكاف اإلماـ، فمربما كاف عدـ تنفيذ العقكبة بتقصير منيـ، 
كف في تنفيذ العقكبة، كجب إسقاط الحد، ثـ طرأت عمييـ عداكة جعمتيـ يجدٌ إلرادتيـ جعؿ ما يي 

 . (5)فيـ عمى تيمة كما في تيمة الشيكد
أف ىذا االحتماؿ بعيد، كغالب الحاؿ أف أعكاف اإلماـ عمى التزاـ  أف يعترض عميو:كيمكف 

 بأكامره، ك أف األحكاـ الشرعية ال تبنى عمى الظف.
كبناءن عمى قاعدة الحنفية أف اإلمضاء مف القضاء، يرل الدكتكر محمد إبراىيـ أف تقادـ 

 :(6)الشيادة عند الحنفية عمى ثبلث مراحؿ
 اإلثبات: كىك ما تناكلناه في مبحث تقادـ الجريمة.تقادـ   .1
 تقادـ القضاء: كىك ما بعد كقكع الشيادة صحيحة مكجبة، كقبؿ الحكـ.  .2
 تقادـ االستيفاء: كىك ما يككف بعد الحكـ، كقبؿ إيقاع العقكبة.  .3

 أسػبػػاب الخػػػػػالؼ:
                                                           

 .(66أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة)ص(1)
 (.4/11ابف عابديف، حاشية ابف عابديف)ج((2

 .(5/281ابف اليماـ، فتح القدير)ج (3)

 (.9/70السرخسي، المبسكط)ج ((4
 السرخسي، المرجع السابؽ)المكضع نفسو(. ((5

 (.410اإلسبلمي)ص محمد إبراىيـ، أحكاـ التقادـ في الفقو(6)
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 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا:
منفصؿ عف اآلخر بشركطو، قاؿ  ، فمف رأل أف كؿ منيماالستيفاء كالقضاءالعالقة بيف  .1

بعدـ إسقاط الحد عند تقادـ العقكبة، كمف رأل أف االستيفاء مبني عمى القضاء، قاؿ بإسقاط 
 الحد عند تقادـ العقكبة.

، فنجد الحنفية ىـ أكثر المذاىب مدل التمسؾ بقاعدة درء الحدكد بالشبياتاختالفيـ في   .2
فمف أخذ بيا فقد كسع مف دائرة احتماؿ  ،(1)عمبلن بيذه القاعدة، ثـ المالكية ثـ الشافعية

ف فتراىـ قد ضيقكا مف دائرة احتماؿ كركد كركد التيمة، كقاؿ بإسقاط الحد، أما اآلخرك 
 بعدـ إسقاط الحد. التيمة، كقالكا

لكركد التيمة في  ، فالحنفية يركف أف ىناؾ احتماؿالختالؼ في احتماؿ كركد التيمة .3
تقادـ العقكبة، ك إف كانت ليست في الشيكد فمربما في أعكاف اإلماـ، لذا قالكا بإسقاط 
الحد، أما الجميكر، فبعد كقكع الشيادة صحيحة مكجبة، ال يركف أم احتماؿ لكركد 

 التيمة، كي يسقطكا الحد عف الجاني.
 الترجيح:

، المسألة؛ فقد تبيف لي أف التقادـ ال يؤثر عمى العقكبة آراء الفقياء في اضستعر بعد ا
  كذلؾ لؤلسباب التالية:

ذلؾ نزعان لييبة القضاء، كجعمو فارغان ال معنى  وفي القكؿ بأف التقادـ يؤثر عمى العقكبة، أف .1
باب الحدكد التي في لو، خاصة ك أنو قاـ عمى بينة قكية، تأتي بعد اإلقرار، كيتمسؾ بيا 

 ، ك قد أمر اهلل بإقامتيا.لمعباد ىي حؽ هلل
ال أرل ثمة شبية كاردة ىنا، أك أم تيمة، فالتيمة كاردة عمى الشيكد، كقد انتفت ىنا بعد  .2

إقرار القضاء عمييا، كال يجكز أف تككف التيمة في اإلماـ ك أعكانو، فبذلؾ زعزعة لبلستقرار 
 العاـ، كرفع لمثقة عف القضاء أماـ الرعية.

يا، ثمة طعف في الشيكد، أماـ الناس، فما الذم منع ئالقضاء بعد الشيادة ك أداأف في نفي  .3
طرأ ما يطعف فييا كظيكر فسقيـ مثبلن، كىذا  قد شيادتيـ مف أف تككف مكجبة لمحد إال أنو

مف شأنو أف يجعؿ الناس يحجمكف عف الشيادة التي أمرىـ اهلل بإقامتيا، حفظان لمديف كالماؿ 
 كالعباد.

 د نص يدؿ عمى جكاز إسقاط الحد بعد تقادـ الزماف عمى القضاء فيو.عدـ كجك  .4

                                                           
، المحمى)ج( (1  (.12/57ابف حـز
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، كاهلل تعالى أعمى ك الثابتة بمكجب الشيادة لذا أرل رجحاف قكؿ الجميكر في عدـ تقادـ العقكبة
 أعمـ.
 اإلقرار.: تقادـ العقكبة الثابتة بمكجب ثانيان 

كبة، لتعمؽ حؽ العبد بو، قد بات كاضحان أف حد القذؼ ال يسرم عميو التقادـ في العق
فيك في ذلؾ كسائر الحقكؽ، فمك أقر الجاني بارتكابو جريمة القذؼ، فقد ثبت في حقو الحد، كال 
يسقطو رجكعو عف إقراره، كال شبية في رجكعو، أما باقي الحدكد ففي سقكط العقكبة بالتقادـ 

 :(1) خبلؼ بيف العمماء عمى قكليف
درء العقكبة الثابتة باإلقرار إذا تقادـ عمييا الزماف، كىك قكؿ الجميكر مف الحنفية  األكؿ:القكؿ 

سحاؽ ك أبك  كالمالكية كالشافعية كالحنابمة، كيحيى بف يعمر كعطاء، كالزىرم كحماد، كا 
 . (2)يكسؼ

يد : أف العقكبة الثابتة باإلقرار ال تسقط مع تقادـ الزماف، كىك قكؿ الحسف، كسعالقكؿ الثاني
 .(3)ابف جبير، كابف أبي ليمى

 :المناقشةاألدلة ك 
 أدلة القكؿ األكؿ، القائؿ بدرء العقكبة.

 فقد استدلكا بالقياس، كالمعقكؿ.
 أكلن: القياس.

، بجامع أف كبلن منيما بينة يثبت بيا الحد، فمك رجع الشيكد كقد استدلكا بالقياس عمى الشيادة
العقكبة،  فكذلؾ لك تقادـ الزماف عمى المقر، أكرث شبية عف شيادتيـ قبؿ إقامة الحد، سقطت 
 في رجكعو عف اإلقرار، فتسقط العقكبة.

 ثالثان: المعقكؿ.
كقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكا، أف مف شرط إقامة الحد، إتماـ اإلقرار عميو حتى الشركع في تنفيذ 

ى إقراره، كالحدكد تدرأ العقكبة، كتقادـ الزماف عمى المقر مظنة لكركد شبية في بقائو عم
 .(4)بالشبيات

                                                           
 (.69-9/68)جالمغنيابف قدامة، ((1

( 10/98( النككم، ركضة الطالبيف)ج4/542( مالؾ، المدكنة الكبرل)ج7/61الكاساني، بدائع الصنائع)ج (2)
 (.9/68ابف قدامة، المغني)ج

 (.9/68ابف قدامة، المغني)ج (3)

 (.7/61الكاساني، بدائع الصنائع)ج (4)
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فإذا كردت شبية بالرجكع عف اإلقرار، يسقط الحد، كالدليؿ في ذلؾ ما جاء عف يزيد بف نعيـ 
، فىيىتيكبى المَّوي  ىىالَّ تىرىٍكتيميكهي لىعىمَّوي "، حينما قاؿ في ماعز عف أبيو، عف النبي  أىٍف يىتيكبى

مىٍيو النبي ىذا أنو كجد في ىركب ماعز شبية لرجكعو عف اإلقرار فما يفيـ مف قكؿ ، (1)"عى
 بالحد، فأنكر عمييـ قتمو.

 :يعترض عميو
الرجكع، ال يعني ذلؾ قبكلو، فقد ثبت قتؿ بعض الصحابة لماعز فيما جاء  فيالشبية أف كركد 

كًني ًمٍف   ريدُّكًني إلىى رىسيكًؿ المَّوً " مف حديث جابر ابف عبدهلل  حيف قاؿ، ـٍ غىرُّ فىًإفَّ قىٍكًمي ىي
كًني أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍيري قىاًتًمي نىٍفًسي، كىأىٍخبىري تَّى قىتىميكهي" ،غى ٍنوي حى ـٍ يىٍنزًعيكا عى فىمى

، فمك كاف ىربو (2)
 رجكعان مقبكالن لما قتمكه.
"ىال تركتمكه يتكب، بيـ عمى ذلؾ حينما رجعكا بقكلو قد أنى  أف النبي ب: كيمكف أف يجاب عنو

 . فيتكب اهلل عميو"
يمـز النبي قتمة مال أنو كبعد قتمو،يعترض عميو:   عز بالدية، فمـز أف يككف رجكعو غير مقبكؿ.ـ ي

 الفريؽ الثاني: دليؿ
، فبل يسقط عنو كاجبان  د حقان عمى نفسو أصبح الح أف في اعترافوكقد استدلكا بالقياس فقالكا، 

 كباقي الحقكؽ.
: بأنو قياس مع الفارؽ، فالحقكؽ ال تدرأ بالشبيات، بينما الحدكد مبنية عمى الدرء عميوعترض ي

 بالشبيات.
 أسباب الخالؼ: 

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا:
لـ يمـز قتمة  ، فمف رأل أف النبي في قصة ماعز الختالؼ في تأكيؿ فعؿ النبي   .1

ماعز بالفدية ألنو لـ يقبؿ رجكعو عف اإلقرار، قاؿ بعدـ إسقاط العقكبة المتقادمة، كمف رأل 
"، قاؿ بإسقاط العقكبة المتقادمة، ك أف النبي ىال تركتمكه"أنب مف قتمو بقكلو  أف النبي 
 .لـ يمزميـ بالفدية ألنو رجكع غير صريح، كلك كاف صريحاى أللزميـ 

                                                           
[ قاؿ األلباني حديث 4419رقـ الحديث 4/145]أبك داكد:السنف،الحدكد/ باب رجـ ماعز بف مالؾ،  (1)

 صحيح، انظر الكتاب نفسو. 
[ قاؿ األلباني حديث 4420رقـ الحديث 6/473]أبك داككد: سنف أبي داككد، الحدكد/رجـ ماعز بف مالؾ،  (2)

 الكتاب نفسو.حسف، انظر 
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، فمف رأل أف الحد أصبح حقان في ذمة الجاني لما اختالفيـ في القياس عمى الحقكؽ  .2
اعترؼ بو، قاؿ بعدـ سقكط العقكبة، ألنو حؽ كجب استيفاؤه كباقي الحقكؽ، فبل يسرم عميو 
التقادـ، أما مف رأل فارقان بيف الحقكؽ كالحدكد، بأف الحدكد تدرأ بالشبيات، كليست الحقكؽ 

 قاط العقكبة.كذلؾ، قاؿ بإس
فمف رأل أف التيمة كاردة في الرجكع عف الخالؼ في كركد التيمة مع التقادـ بعد اإلقرار،  .3

 العقكبة بالتقادـ، أما مف لـ يرى  اإلقرار فيما لك تقادـ الزماف عمى اعتراؼ الجاني، قاؿ بإسقاط
 مكانان لمتيمة، قاؿ بعدـ إسقاط العقكبة بالتقادـ.

 الترجيح:
المسألة كاألدلة فييا، أرل رجحاف قكؿ الجميكر القائؿ بإسقاط العقكبة عف الجاني بعد عرض 

 بعد التقادـ، كذلؾ لؤلسباب التالية:
أف الشبية كاردة في رجكع المقر عف إقراره بعد تقادـ العقكبة، كالحدكد تدرأ بالشبيات، فمتى  .1

 كردت الشبية درء الحد.
ؤكد عمى التمسؾ بدرء الحدكد قدر المستطاع، كرأل أف فمسفة الشريعة في نظاـ العقكبات، ت .2

 الجميكر يتماشى مع ذلؾ.
مع ماعز يدلؿ عمى أخذه بشبية رجكعو عف إقراره، حتى لك تقادـ عميو  فعؿ النبي  .3

 الزماف.
نفكس الناس، إذا قمنا بإسقاط العقكبة بالتقادـ،  ليس ىناؾ ثمة ما يقمؿ مف ىيبة الحدكد في .4

فمك أعاد الجاني إقراره عمى ذات الجريمة، ألقيـ عميو الحد كلك تطاكؿ الزماف.



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني
أثر التقادـ عمى الحقكؽ المترتبة عمى 

 جريمة الزنا كالقذؼ
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 المبحث األكؿ
 في جريمة الزنا عمى حؽ البف في إثبات نسبو.أثر التقادـ 

 
 قد خمؽ اهلل اإلنساف السكم اجتماعيان بطبيعتو، يميؿ إلى التعارؼ كالتكاصؿ مع مككنات

َّنذ َخلَْلنَاُُكْ ِمْن َذنٍَر ﴿الطبيعة مف حكلو، السيما البشر مف بني جنسو، قاؿ تعالى 
ّ
َا اميذاُس ا ََي آَُّيه

كأكؿ ما يسعى اإلنساف لمعرفتو، ىك معرفة نفسو، مف  1)) ﴾َوَجَؼلْيَاُُكْ ُشُؼواًب َوكَبَائَِل ِمتََؼاَرفُواَوآُهََْث 
أمو، كي ينخرط في ىذا العالـ الكاسع، حامبلن صمو، مف أقرب الناس إليو، أبيو ك ىك، كما أ

 كاثقان مف نفسو، عالمان بنسبو. بطاقتو الشخصية،
ي َخلََق ِمَن امَْماِء كىىيكى ﴿كقد مف اهلل عمى اإلنساف بيذه النعمة العظيمة، قاؿ تعالى  ِ اَّلذ

ًبا َوِصيًْرا ا فََجَؼََلُ وَس َ  (2) ﴾بََّشً
كلما كاف أمر النسب فطريان، يتعمؽ بو مصير اإلنساف، أكلتو الشريعة اىتماما بالغان، 

، فشرعت مف القكانيف ما (3)مقصدان مف مقاصدىايفكؽ كؿ الشرائع كالمكاثيؽ الدكلية، كجعمتو 
يضمف حفظيا كحمايتيا، لذا سأتحدث في ىذا المبحث عف مفيكـ النسب، كعناية الشريعة بو، 
كحؽ اإلنساف في إثبات نسبو في الفقو اإلسبلمي، ك حؽ اإلنساف الذم جاء بطريؽ غير شرعي 

كالمعاصريف، كما أثر التقادـ عمى ىذا في إثبات نسبو، كآراء العمماء في ذلؾ، القدامى منيـ 
 الحؽ في حاؿ ثبكتو.

 مفيـك النسب:أكلن: 
مصدر لبلنتساب، ك جمعو أنساب، كىك القرابة، أك قرابة اآلباء بالخصكص، : (4)النسب لغة . أ

 ييقاؿ نىسبو، أم ذكر نسبو، كقد يككف النسب في الببلد، كفي الحرؼ كذلؾ.
  النسب اصطالحان: . ب

التعريؼ ذاؾ  ات لمنسب، لكف األغمبية لـ تعطفقد ذكر بعض العمماء تعريفأما اصطبلحان، 
االىتماـ، بؿ إنيـ أكلكا اىتماميـ في األحكاـ المتعمقة بالنسب مف الناحية الشرعية، حتى 

                                                           
 [.13]الحجرات:  (1)
 [.54]الفرقاف: ((2

 (.2/19)جالشاطبي، المكافقات (3)

 (.1/755(. ابف منظكر، لساف العرب)ج1/137أبادم، القامكس المحيط)جالفيركز  (4)
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التعريفات االصطبلحية التي ذكرت، فإف الزيادة فييا ال تعدك عمى أف تككف شرحان بسيطان 
 التعريفات:لممعنى المغكم، كمف ىذه 

 .(1)"ىك االتصاؿ بيف إنسانيف باالشتراؾ في كالدة قريبة أك بعيدة" تعريؼ الشيباني:
 .( 2)"النسب ىك القرابة الناشئة مف صمة الدـ كالتناسؿ" تعريؼ عمر فركخ:

 عناية الشريعة اإلسالمية باألنساب.ثانيان: 
إنو مما يميز الشريعة اإلسبلمية كدستكر كنظاـ لمقكانيف، أف ليا األسبقية في كؿ 
المجاالت، ليس ذلؾ فحسب، بؿ إنيا ال تنتظر كقكع الخطأ كي تقكـ بمعالجتو، إنما تقكـ بسد 

نسبو  حفظت لئلنسافذرائعو ك غمؽ األبكاب قدر اإلمكاف تحاشيان لكقكعو، فالشريعة اإلسبلمية 
أف يكجد، فحرمت الزنا، كمنعت كؿ المقدمات التي قد تكصؿ إليو، بؿ كجعمت  حتى مف قبؿ

عقكبة قاسية عمى ارتكابو، كي يمتنع الناس عف اإلقداـ عمى ارتكاب مثؿ ىذا الفعؿ، قاؿ تعالى 
ذُو ََكَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل ﴿ ه

ّ
ََّن ا ، أنو بعد ما (4)يقكؿ ابف باديس في تفسيره (3) ﴾َوََل ثَْلَربُوا امّزِ

جاء النيي عف قتؿ األكالد خشية الفقر كالعكز، جاء النيي عف فاحشة الزنا، ك كأف الرابط بيف 
اآليتيف ىـ األكالد، فالكلد مف الزنا يأتي عمى ىذه الدنيا جاىبلن نسبو ك مف أبيو، ك كأف ىذا 

 بمثابة القتؿ في حقو.
عي لمتناسؿ، فيو ما يديـ البشرية كفي المقابؿ، شرعت الزكاج، كأكدت عميو، كطريؽ شر 

كيحفظيا، دكف تعكير لصفكىا بارتكاب لمفكاحش كتقطيع لؤلنساب، كقد ركل عبداهلل بف عمر 
ـٍ " رضي اهلل عنو، عف النبي  مىٍف لى كٍَّج، كى ـي البىاءىةى فىٍميىتىزى يىا مىٍعشىرى الشَّبىاًب مىًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي

اءه يىٍستىًطٍع فىعىمىٍيًو ًبالصَّ   (5)"ٍكـً فىًإنَّوي لىوي ًكجى
تبني، كنسب االبف كقد نفت الشريعة ما يضر باألنساب مف أفعاؿ الجاىمية، فحرمت ال

ْم ُىَو آَْكَسطُ ِغيَد اَّللذ ﴿عائمتو، قاؿ تعالى إلى غير أبيو ك  كقد نزلت ىذه اآلية  (6) ﴾اْدُغوُُهْ ِْلآَبِِئِ
، فقد تبناه النبي قبؿ النبكة، ككاف يدعى بزيد في زيد بف حارثة رضي اهلل عنو، ًحب النبي 

                                                           
 (.2/55)جالمآربالشيباني، نيؿ  (1)
 (.98فركخ، األسرة في الشرع اإلسبلمي) ((2
 [.32]اإلسراء: ((3
 (.91ابف باديس، تفسير ابف باديس في مجالس التذكير) ((4

 [.5065رقـ الحديث 7/3]البخارم: صحيح البخارم، النكاح/ باب قكؿ النبي مف استطاع منكـ الباءة  (5)
 [.5]األحزاب: (6)
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يف محمد، كذاؾ إف دؿ عمى شيء، فإنو يدؿ عمى عظـ ىذا األمر عند اهلل تعالى، فيذا نبيو 
 الكريـ، كىذا ًحب نبيو، إال أف اهلل نيى أف ينسب لغير أبيو، كأف نسبو ألبيو ىك بمثابة حؽ لو.

كقد اعتبر اإلسبلـ نسب األبناء آلبائيـ كأمياتيـ، بمثابة الحؽ عمى األىؿ تجاه أبنائيـ، 
مىًف " بؿ كتكعد مف يجحد نسب ابنو بالعذاب يكـ القيامة، كقد ركل ابف عمر، عف النبي 

مى  ًة عى وي اهللي يىٍكـى اٍلًقيىامى حى وي ًفي الدٍُّنيىا، فىضى حى لىًدًه ًليىٍفضى اصه اٍنتىفىى ًمٍف كى ى ريءيكًس اأٍلىٍشيىاًد ًقصى
اصو   .(1)"ًبًقصى

ككما حـر اهلل االعتداء عمى األعراض بالفعؿ، حـر االعتداء عمييا بالقكؿ كذلؾ، بؿ 
يَن يَْرُموَن امُْمْحَصيَاِت ُُثذ مَْم يَأِثُوا ِبأَْربََؼِة و ﴿ كجعؿ عقكبة ذلؾ حدان مف حدكد اهلل، قاؿ تعالى ِ اَّلذ

ئَِم ُُهُ امْفَاِسُلون ًة َوََل ثَْلبَلُوا مَيُْم َشيَاَدًة آَبًَدا ۚ َوآُومَ َٰ وُُهْ ثََماِهَْي َجِْلَ  .(2) ﴾ُشيََداَء فَاْجِِلُ
في عنيا، كذلؾ كقد فرضت الشريعة اإلسبلمية نظاـ العدة، لمف طمقيا زكجيا أك تك   

 استبراءن لؤلرحاـ، كمنعان مف اختبلط األنساب، إضافة إلى الحكـ العظيمة التي تحمميا.
مجتمعات أفرادىا قد تبيف لنا مدل حرص الشريعة لحماية النسب الذم يؤدم إلى ظيكر   

ة، يـ العبلقة بيا بقدر ما تربطيـ عبلقتيـ بمبنتيـ األكلى أال ك ىي األسر بحالة سكية، تربط
 .(3)فالنظاـ االجتماعي متكامؿ األركاف، فإذا صمح األساس صمح المجتمع بأسره

 حؽ إثبات النسب في الشريعة اإلسالمية. ثالثان:
قد كفمت الشريعة اإلسبلمية حؽ النسب لئلنساف، كجعمتو لصيقان بو، كمقكمان مف 

كتشريفان ك تأكيدان عمى أىميتو، ، كقد جعؿ اهلل في إثباتو حقان لو، (4)مقكمات حياتو الشخصية
، كمف فرط بيذا الحؽ، ناؿ (5)كتأكيدان عمى أنو بصكف ىذا الحؽ، تصاف مصالح الجماعة

العقاب مف اهلل، كقد ركل سعد ك أبي بكرة رضي اهلل عنيما، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
يٍ " ـي أىنَّوي غى ٍيًر أىًبيًو، كىىيكى يىٍعمى رىاـه مىًف ادَّعىى ًإلىى غى مىٍيًو حى نَّةي عى ، فالحديث دؿ بمنطكقو (6)"ري أىًبيًو فىاٍلجى

                                                           
 [4795رقـ الحديث 8/414]اإلماـ أحمد، المسند، مسند المكثريف مف الصحابة/ مسند عبداهلل ابف عمر  (1)

 .كىك حديث حسف انظر الكتاب نفسو، ت. األرنؤكط
  [4]النكر: (2)
 (.147النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة) (3)
 (.27في الشريعة اإلسبلمية) األكالدالزحيمي، حقكؽ  (4)
 (.24البرم، حكمة اهلل في األسرة المسممة) ((5

 [. 115رقـ الحديث 1/80]مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/ باب بياف حاؿ مف رغب عف أبيو كىك يعمـ  (6)
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عمى حرمة االنتساب إلى غير األب الحقيقي، كدؿ بمفيكمو عمى أف في النسب حقان هلل، فمك 
 كاف حقان خالصان لمعبد لما استحؽ العقاب عمى التفريط كالتبلعب فيو.

ض كاألنساب، قد قاؿ جميكر ك كذلؾ في حد القذؼ الذم ىك اعتداء عمى األعرا
 الفقياء بثبكت حؽ اهلل بو، مع اختبلفيـ في غمبتو عمى حؽ العبد.
 دعكة األبناء آلبائيـ، إال دليؿكما تحريـ اإلسبلـ لمتبني، كحرصو عمى حفظ األنساب ك 

عمى حؽ اإلنساف في ىذا النسب أف يبقى محفكظان دكف تبلعب كتزكير فيو، كليس ألحد 
 التنازؿ عنو.المساس بو أك 

 حؽ ابف الزنا في إثبات نسبو.رابعان: 
تحدثت في بداية المبحث عف أف ثبكت النسب لئلنساف، ىك حؽ مف حقكقو، مفى اهلل  

بو عميو، كقد اتفؽ العمماء عمى أف ىذا الحؽ يثبت في الشريعة اإلسبلمية بعدة أمكر، كىي 
النكاح الصحيح، كالنكاح الفاسد، كالكطء بشبية، فالكلد الذم يأتي عمى فراش الزكجية، ينسب 

ف حكـ بفساده، إال (1)ش كال تقبؿ المنازعة فيوإلى صاحب الفرا ، ككذا في النكاح الفاسد، فإنو كا 
، ككذا الكطء الذم يحصؿ مع كجكد شبية، (2)ثبت بو بعض اآلثار، كالمير كالنسبأف الشرع أ

 .(3)فانو يدرأ فيو الحد كيثبت النسب بو
اف ىذا الحؽ ال ة، أؽ العمماء عمى أف حؽ االنتساب لؤلـ، يثبت بمجرد الكالدكقد اتف 

يتكقؼ عمى شيء آخر، فالكالدة كحدىا سبب في ثبكتو، سكاء كانت مف زكاج صحيح أك فاسد، 
 .(4)أك كطء بشبية، أك حتى مف الزنا

كاتفقكا عمى أف المكلكد الذم جاء عمى فراش شرعي، يثبت حؽ انتسابو لصاحب   
الكالدة أف ىذا المكلكد لغير  ، كاف ادعت(5)منو حاؽالفراش، دكف الحاجة إلى دعكل استم

 (6)صاحب الفراش، فبل تقبؿ دعكاىا، إال إذا أراد الزكج أف يتبرأ مف ىذا المكلكد بالمبلعنة
 عمى قكليف : سبو مف أبيو الزاني، إذا استمحقو، كاختمفكا في أحقية ابف الزنا في ثبكت ن  

                                                           

 (.6/331الشككاني، نيؿ األكطار)ج (1) 
 (.9/268المرداكم، اإلنصاؼ)ج (2)
 (.9/267جالمرجع السابؽ)المرداكم،  ((3

( ابف 2/398( الشيرازم، الميذب)ج4/172( ابف رشد، بداية المجتيد)ج3/72الزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج (4)
 (6/345قدامة، المغني)ج

 .(6/331)جالشككاني، المرجع السابؽ (5)
 (.17/155السرخسي، المبسكط)ج ((6
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عدـ ثبكت حؽ ابف الزنا في االنتساب إلى الزاني، كقاؿ بو الجميكر مف  القكؿ األكؿ:
 .(4)، كالحنابمة(3)، كالشافعية(2)، كالمالكية(1)الحنفية

ثبكت حؽ ابف الزنا في االنتساب إلى الزاني، إذا ادعاه الزاني كلدا لو، قاؿ بو القكاؿ الثاني:  
سحاؽ، كقد جعؿ ال حسف كابف سيريف أمارة عمى ذلؾ، بإقامة عركة بف الزبير، كابف يسار، كا 

 .(5)الحد عمى الزاني، كقد زاد إبراىيـ النخعي عمى ذلؾ امتبلؾ األمة المكطكءة
ك ركل عمي ابف عاصـ، عف أبي حنيفة انو يثبت نسب االبف لمزاني، إذا تزكج بالمرأة التي زنا 

 .(6)بيا كستر عمييا
 األدلة كالمناقشة.

 كقد استدلكا بالسنة، كاإلجماع، كالمعقكؿ.: أدلة أصحاب القكؿ األكؿ
 أكلن: السنة.

ري "ا ما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو، عف النبي  .1 جى ًلٍمعىاًىًر الحى لىدي ًلٍمًفرىاًش، كى  .(7)"لكى
قد أثبت نسب الكلد لصاحب الفراش، كالزاني ال فراش لو، فبل يثبت  أف النبي كجو الدللة: 

 .(9)، كالمقصكد بو الخيبة كالخسراف(8)نسب المكلكد لو بحاؿ مف األحكاؿ، إنما ينالو الحجر فقط
أف الحديث قد كرد في فصؿ منازعة عمى نسب المكلكد مع ككف الفراش قائمان،  يعترض عميو:

كىك طريؽ قكم إلثبات النسب، كال يقكل الزنا عمى معارضتو، كليس في الحديث داللة عمى 
 .(10)نفي النسب عف الزاني إذا لـ يكف ىناؾ فراش قائـ

ميسىاعىاةى لى " ما ركاه ابف عباس رضي اهلل عنو، عف النبي  .2
، مىٍف سىاعىى  (11) ـً ٍسالى ًفي اإلًٍ

ٍيًر ًرٍشدىةو  لىدنا ًمٍف غى مىًف ادَّعىى كى بىًتًو، كى اًىًميًَّة فىقىٍد لىًحؽى ًبعىصى ًفي اٍلجى
، كىلى ييكرىثي (1)  (2)"فىالى يىًرثي

                                                           
 (.17/155السرخسي، المبسكط)ج(1)
 (.5/240، مكاىب الجميؿ)جرعينيال (2)
 (.2/319، أسنى المطالب)جنصارماأل ((3

 (.6/345ابف قدامة، المغني)ج (4)
 (.9/269( المرداكم، اإلنصاؼ)ج3/201( ابف تيمية، الفتاكل الكبرل)ج6/345ج)ابف قدامة، المغني (5)
 (.6/345ابف قدامة، المغني)ج ((6

 .[6818رقـ الحديث 8/165]البخارم: صحيح البخارم، الحدكد/باب لمعاىر الحجر  (7)
 (.17/154السرخسي، المبسكط)ج (8)
 (.10/37النككم، شرح صحيح مسمـ)ج (9)

 (.5/367ابف القيـ، زاد المعاد)ج (10)
 يقصد بيا الزنا. (11)
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أف الحديث يحمؿ داللة صريحة عمى عدـ إلحاؽ ابف الزنا بالزاني، ك أف النبي كجو الدللة: 
 (3)قد عفا عما كاف في الجاىمية، كألحؽ نسب االبف بأبيو مف الزنا. 

 .(4)أف الحديث ضعيؼ، كال يحتج بو، ألف في إسناده مجيكؿ يعترض عميو:
 اإلجماع. ثانيان:

فقد أجمع العمماء عمى أف الكلد لمفراش، كبذلؾ ال يمكف اعتبار الزنا سببان مف أسباب 
 .(5)النسب، ألنو ال فراش لمزنا

 .المعقكؿ ثالثان:
 :كقد استدلكا بالمعقكؿ مف عدة كجكه

أف الكلد ينسب ألبيو بقكة الشرع، فيك ليس بحاجة إلى أف يدعيو، أما ك قد احتاج  :الكجو األكؿ
 .(6)الزاني إلى ادعائو، فبل ينسب إليو عمى كؿ حاؿ

 . (7)أف في نفي نسب ابف الزنا حؽ في أال يمحقو عار أبيو كىك ال ذنب لو :الكجو الثاني
أف العار الحقيقي، ىك ببقائو دكف نسب يذكر، فإذا كجد النسب، انتفى يمكف العتراض عميو: 
 عنو العار إلى حد كبير.

ف في  الكجو الثالث: أف في ارتكاب الزاني لفاحشة الزنا، حؽ هلل في إيقاع العقكبة عميو، كا 
انتساب االبف ألبيو مكافأة مفى اهلل بيا عمى اآلباء، ك اجتماع العقكبة مع المكافأة لذات الفعؿ 

 . (8)محاؿ، فكجب بذلؾ عدـ إعطاء الزاني الحؽ في انتساب ابف الزنا إليو
، لذا ال يترتب عميو حكـ، فبل حؽ  أنو ال حرمة الكجو الرابع: لماء الزاني، فيك ىدر غير محتـر

 .(9)في انتساب ابف الزنا لمزاني

                                                                                                                                                                     
 نكاح صحيح. (1)
قاؿ األلباني، حديث  [2264رقـ الحديث 2/279]أبك داكد، سنف أبي داكد، الطبلؽ/باب في ادعاء كلد الزنا  (2)

 .ضعيؼ، انظر الكتاب نفسو
 (.3/273الخطابي، معالـ السنف)ج ((3
 (.5/382ابف القيـ، زاد المعاد)ج ((4
 (.5/368جالمرجع السابؽ)ابف القيـ،  (5)

 (.6/346ابف قدامة، المغني)ج (6)
 (.17/154السرخسي، المبسكط)ج (7)
 .(17/154)جالمرجع السابؽالسرخسي،  (8)
 (.2/344الصاكم، بمغة السالؾ)ج (9)
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أف الشارع أثبت حؽ انتساب ابف الزنا المو، كىك مف ماء الزاني، كبذلؾ يككف قد  يعترض عميو:
 .(1)ترتب عمى ىذا الماء حكـ مف األحكاـ

و مف الزنا تحقيؽ لمعنى الزجر في حؽ الزاني، فاف أف في نفي نسب االبف ألبي الكجو الخامس:
، كؼ عف ارتكاب ىذه  عمـ أنو ال حؽ لو في انتساب ابنو لو، ك أف ماءه غير محتـر

 .(2)الفاحشة
المعنى المطمكب مف الردع متحقؽ في إثبات نسب ابف الزنا ألبيو،  فأ يمكف العتراض عميو:

 ليرل أف لفعمو تبعات يصعب عميو التخمص منيا بيذه السيكلة.
أنو يصعب الجـز أف ىذا الزاني الذم استمحؽ الكلد، ىك أبيو حقيقةن، لذا كجب  الكجو السادس:

األنساب، كىك ما تسعى الشريعة إلى  أال ينسب ابف الزنا إلى الزاني، ألف في ذلؾ مظنة اختبلط
 .(3)الحد منو كمنع كقكعو
 أدلة القكؿ الثاني.

 كقد استدلكا بالسنة، كاألثر، كالقياس، كالمعقكؿ.
 أكلن: السنة.

في الخصكمة التي كقعت بيف سعد بف  ما جاء عف عائشة رضي اهلل عنيا، عف النبي  .1

فىقىاؿى سىٍعده: ىىذىا يىا رىسيكؿى المًَّو اٍبفي أىًخي عيٍتبىةي ٍبفي أىًبي ".... أبي كقاص، كعبد بف زمعة 
ٍبدي ٍبفي زىٍمعىةى: ىىذىا أىًخي يىا رىسيكؿى المَّوً  قىاؿى عى ًيدى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍبنيوي اٍنظيٍر ًإلىى شىبىًيًو، كى ، عى قَّاصو ، كى

ًليدىًتًو، فىنىظىرى  مىى ًفرىاًش أىًبي ًمٍف كى ًلدى عى ًإلىى شىبىًيًو، فىرىأىل شىبىينا بىيّْننا ًبعيٍتبىةى،  رىسيكؿي المًَّو كي
 : ، كىاٍحتىًجًبي ًمٍنوي يىا سىٍكدىةي »فىقىاؿى ري جى ًلٍمعىاًىًر الحى لىدي ًلٍمًفرىاًش كى ٍبدي ٍبفى زىٍمعىةى، الكى ىيكى لىؾى يىا عى

ـٍ تىرىهي سىٍكدىةي قىطُّ « ًبٍنتى زىٍمعىةى    .(4)"فىمى
قد عمؿ باألصؿ الظاىر كىك الفراش، فألحؽ الكلد بصاحبو، كلما  أف النبي كجو الدللة: 

تبيف لو الشبو بيف الكلد كعتبة بف أبي كقاص، أمر سكدة التي ىي بمثابة األخت لو بمكجب 
الحكـ، أف تحتجب عنو، كىذا دليؿ عمى أنو لكال كجكد الدليؿ الظاىر كىك الفراش، لنسب ابف 

 بيو الحقيقي.الزنا أل

                                                           
 (.17/154السرخسي، المبسكط)ج ((1
 (.المكضع نفسو)مرجع السابؽالسرخسي، ال ((2

 (.المكضع نفسو)مرجع السابؽالسرخسي، ال(3)
 [.2218رقـ الحديث 3/84]البخارم، صحيح البخارم، البيكع/باب شراء المممكؾ مف الحربي  (4)
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كىانىًت ....في قصة جريح العابد " ما ركم عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عف النبي  .2 كى
ٍت لىوي، فىمىـٍ  : فىتىعىرَّضى ، قىاؿى ـٍ ىٍفًتنىنَّوي لىكي ٍسًنيىا، فىقىالىٍت: ًإٍف ًشٍئتيـٍ ألى يىٍمتىًفٍت  اٍمرىأىةه بىًغيّّ ييتىمىثَّؿي ًبحي

مىمىٍت، فىمىمَّا ًإلىٍييىا، فىأىتىٍت رىاًعين  مىٍييىا فىحى قىعى عى ٍكمىعىًتًو، فىأىٍمكىنىٍتوي ًمٍف نىٍفًسيىا، فىكى ا كىافى يىٍأًكم ًإلىى صى
: مى  عىميكا يىٍضًربيكنىوي فىقىاؿى جى ٍكمىعىتىوي كى ، فىأىتىٍكهي فىاٍستىٍنزىليكهي كىىىدىميكا صى ٍيجو رى لىدىٍت قىالىٍت: ىيكى ًمٍف جي ا كى

؟ قىاليكا:  ـٍ : شىٍأنيكي اءيكا ًبًو، فىقىاؿى ؟ فىجى ًبيُّ : أىٍيفى الصَّ ، فىقىاؿى لىدىٍت ًمٍنؾى ، فىكى زىنىٍيتى ًبيىًذًه اٍلبىًغيّْ
ـي مىٍف  : يىا غيالى قىاؿى ًبيَّ فىطىعىفى ًفي بىٍطًنًو، كى رىؼى أىتىى الصَّ مَّى، فىمىمَّا اٍنصى ، فىصى مّْيى تَّى أيصى دىعيكًني حى

فه الرَّاعً  : فيالى ؟ قىاؿى يىتىمىسَّحيكفى ًبوً أىبيكؾى ٍيجو ييقىبّْميكنىوي كى رى مىى جي : فىأىٍقبىميكا عى  .(1)...."ي، قىاؿى
أف اهلل تبارؾ كتعالى، قد أنطؽ المكلكد بمعجزة منو، كجعمو ينسب نفسو ألبيو كجو الدللة: 

منيا، كالقصة فييا القصة ألصحابو ألخذ العبرة  الحقيقي كىك أبيو مف الزنا، ك ذكر النبي 
أقكل مف الزنا  دليؿ عمى أف ابف الزنا لو الحؽ في االنتساب ألبيو، إذا لـ يكف ىناؾ دليؿ

 .(2)يعارضو
بف أمية المرأتو بشريؾ ابف السحماء، قاؿ ىبلؿ ، في قصة قذؼ ما ركاه ابف عباس  .3

ؿى العىٍينىٍيًف، سىاًبغى " كسمـ صمى اهلل عميو اءىٍت ًبًو أىٍكحى كىىا، فىًإٍف جى دىلَّجى أىٍبًصري  (3)األىٍليىتىٍيًف، خى
: «السَّاقىٍيًف، فىييكى ًلشىًريًؾ اٍبًف سىٍحمىاءى  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى اءىٍت ًبًو كىذىًلؾى ، فىجى

لىيىا شىٍأفه » ى ًمٍف ًكتىاًب المًَّو لىكىافى ًلي كى  .(4)"لىٍكلى مىا مىضى
اهلل عميو كسمـ أقر بالنسب لشريؾ الزاني، إف جاء المكلكد عمى أف النبي صمى كجو الدللة:  

 نسبكي انتساب الكلد ألبيو مف الزنا  صفتو، ك لكفى األيماف التي صدرت مف الزكجة منعت مف
ألمو ألف زكجيا قد نفا نسبو عنو بالمعاف، كىذا دليؿ عمى أف الكلد مف الزنا ينسب ألبيو إف لـ 

 .(5)تكف أمو صاحبة فراش
 األثر. نيان:ثا

                                                           

رقـ  4/1976كالبر كاآلداب/باب تقديـ بر الكالديف عمى التطكع... ]مسمـ: صحيح مسمـ، الصمة (1)  
 [.2550الحديث

 (.6/483ابف حجر، فتح البارم)ج (2)
 أم ممتمئ الساقيف. (3)
 [.4747رقـ الحديث 6/100]البخارم: صحيح البخارم، تفسير القراف/باب كيدرأ عنيا العذاب أف تشيد....  ((4
 (.2/281الصنعاني، سبؿ السبلـ)ج ((5
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دى الشٍّْرًؾ فيما ركاه سميماف بف يسار أنو  ثبت عف عمر بف الخطاب  "ييمىيّْطي أىٍكلى
 .(1)"ًبآبىاًئًيـٍ 

دليؿ عمى أف النسب يثبت لمزاني إذا دعاه، شريطة  إف فعؿ أمير المؤمنيف كجو الدللة: 
 .(2)أال يعارض بدليؿ أقكل منو

أف فعؿ عمر رضي اهلل عنو كاف ألكالد أتكا في الجاىمية، حيث لـ يكف الزنا  يعترض عميو:
 .(3)محرمان، أما في اإلسبلـ فبل يمحؽ كلد الزنا بمدعيو كقد حرمو اهلل

 القياس. ثالثان:
استدلكا بالقياس فقاسكا الزاني عمى المرأة الزانية في انتساب الكلد إلييا، فكبلىما قد 

شة التي نتج عنيا ىذا الكلد، أما كقد نسب إلى أمو فما المانع في أف اشتركا في فعؿ الفاح
 .(4)ينسب إلى أبيو إذا ادعاه كلـ يكف ىناؾ ما يعارضو

أف ثبكت نسب ابف الزنا ألمو كاف قطعيان بسبب الكالدة، فيي حقيقة تـ معاينتيا، يعترض عميو: 
 .(5)نسب ابف الزنا إليوأما الرجؿ، فحقيقة االنتساب إليو مشتبو بيا، فكجب أال ي

 .(6)رابعان: المعقكؿ
 كقد استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف.

ىك أمر كاقع، فالكلد قد خمؽ مف ماء الزام حقيقة، فبل  ابف الزنا ألبيو أف انتسابالكجو األكؿ: 
 مانع مف أف ينسب إليو حكمان إف لـ يكف ىناؾ صاحب فراش ينازعو فيو.

إف في إثبات نسب ابف الزنا ألبيو مصمحة عظيمة، كىي حماية نسب ىذا الكلد  الكجو الثاني:
مف الضياع، كىذا مقصد عظيـ سعت إليو الشريعة اإلسبلمية، لما يترتب عميو مف رعاية لؤلكالد 

 كحفظان ليـ مف التشرد كالضياع.
 أسباب الخالؼ:

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا:

                                                           
 [.13274رقـ الحديث 7/303] عبد الرزاؽ الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، الطبلؽ/باب الدعكة  ((1
 (.32/136ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)ج ((2

 (.5/240طاب، مكاىب الجميؿ)جحال (3)
 (.5/381ابف القيـ، زاد المعاد)ج ((4

 (.17/155المبسكط، السرخسي)ج (5)
 (.3/76ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف)ج ((6
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فمف رأل أف الختالؼ في تأكيؿ قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ "الكلد لمفراش..."،  .1
طريقان إلثبات عد الزنا ليس الحديث قد حصر إثبات النسب بطريؽ الفراش الشرعي، 

النسب، فقاؿ بعدـ أحقية ابف الزنا في إثبات نسبو ألبيو، أما مف رأل أف الحديث لـ يكف 
لمفراش حاؿ قيامو، كلـ ينؼ إثباتو بطريؽ الزنا في حاؿ عدـ لمحصر، كأنو اثبت النسب 

 .كجكد الفراش، قاؿ بأحقية ابف الزنا في إثبات نسبو
فمف رأل أف الرجؿ الختالؼ في قياس ثبكت نسب كلد الزنا ألبيو عمى ثبكت نسبو ألمو،  .2

ت حؽ ابف الزنا كالمرأة كانا سببان في كجكد ىذا الكلد، فكما نسب ألمو ينسب ألبيو، قاؿ بثبك 
في إثبات نسبو مف أبيو، أما مف رأل أف الفارؽ في ككف ثبكت نسبو مف أمو قطعيان بسبب 

 الكالدة، أما ثبكت نسبو لمرجؿ، فمشككؾ فيو، قاؿ بعدـ ثبكت نسب ابف الزنا ألبيو.
فمف رأل أف في الختالؼ في اعتبار الحؽ المترتب عمى إثبات نسب ابف الزنا ألبيو،  .3

إثبات حؽ لمزاني باألبكة، كىذا الحؽ بمثابة مكافأة، كىك ال يستحقيا الرتكابو الفاحشة، إثباتو 
قاؿ بعدـ إثبات نسب ابف الزنا، أما مف رأل أف في ذلؾ حؽ لمكلد في إثبات نسبو كي ال 

 يبقى مجيكالن كمنبكذان بيف الناس، قاؿ بثبكت حقو في إثبات نسبو.
فمف رأل اف في عدـ في إثبات نسبو أـ في نفيو!!  الختالؼ في ككف مصمحة ابف الزنا .4

إثبات نسبو ألبيو الزاني مصمحة لو في دفع العار الذم سيمحقو بفعؿ أبيو، قاؿ بعدـ إثبات 
نسبو، أما مف رأل أف في إثبات نسبو مصمحة لو في تحقيؽ كجكده في المجتمع، كحصكلو 

 .ابف الزنا ألبيو الزانيعمى أسرة تحميو مف الضياع كالتشرد، قاؿ بإثبات نسب 
  آراء العمماء المعاصريف في المسألة في ضكء ظيكر تحميؿ اؿDNA: 

نتيجةن لمتطكر التكنكلكجي المستمر في المجاؿ الطبي، تكصؿ العمماء إلى اكتشاؼ تحميؿ 
ثة المكجكدة في خبليا جميع رً كى أك ما يعرؼ بالبصمة الكراثية، كىي "المادة المي  DNAاؿ 

لحية، تعتمد عمى مككنات الجينيكـ البشرم لتحديد مدل الصمة بيف المتماثبلت، الكائنات ا
 (1)كتجـز بكجكد الفرؽ بيف المختمفات"

كقد كاف ليذا االكتشاؼ دكران كبيران في مجاؿ الطب الشرعي، كالكشؼ عف حقيقة جرائـ   
جراء الحركب  قييدت ضد مجيكليف، كحؿ النزاعات الكاردة حكؿ إثبات نسب األبناء ألسرىـ،

كالككارث الطبيعية، أما في مسألة نسب ابف الزنا لمف يدعيو فقد كاف اختبلؼ العمماء 
فجميكرىـ يرل أنو ال يجكز اعتبار  (،2)المعاصريف، عمى شاكمة اختبلؼ العمماء القدامى

                                                           
 (.72)ص37/العدد19ك التدريب، مجمد النجيمي، المجمة العربية لمدراسات األمنية (1)

 ((http://shamela.ws/rep.php/book/4195الشيخ األركادم، محاضرة بعنكاف البصمة الكراثية (2)
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كسيمة إلثبات نسب ابف الزنا ألبيو، ك أف األصؿ في إثبات النسب ىك فراش البصمة الكراثية 
 الزكجية.

كمف جية أخرل، يرل جميكر العمماء أف الشارع جعؿ أمر الزنا مف األمكر المبنية   
عمى الستر، كفي ادعاء الزاني البنو مف الزنا خبلفان لذلؾ، لذا ال يجكز إثبات نسبو بالبصمة 

حددىا الكراثية، ألف في ذلؾ مدعاة إلثبات جريمة الزنا نفسيا، كالزنا ال يثبت إال بالطرؽ التي 
الشرع، كممف قاؿ بيذا القكؿ، العبلمة يكسؼ القرضاكم، كمفتي الديار المصرية عمي جمعة، 

 .(1)كالدكتكر كىبة الزحيمي
كىناؾ مف العمماء مف رأل خبلؼ ذلؾ، أمثاؿ الدكتكر محمد رأفت عثماف، كالدكتكر   

مة الكراثية في إثبات بالبصية، فقد قالكا بضركرة األخذ عبد المعطي البيكمي، كالدكتكر مازف ىن
سيقمؿ مف حدكث جريمة  األمرنسب كلد الزنا، في حاؿ كانت المرأة غير متزكجة، ألف ىذا 

الحقيقة  DNAالزنا إذا عمـ الزاني أف لفعمو تبعات ال يمكف تجاكزىا، فإذا أظير تحميؿ اؿ 
 . (2)الكراثية بيف االبف ك أبيو مف الزنا، كجب إثبات حقو في نسبو ألبيو

 الترجيح:
بعد استعراض أقكاؿ العمماء في المسألة، القدامى منيـ كالمعاصريف، كمناقشة األدلة، أرل 

 رجحاف القكؿ الثاني الذم يثبت حؽ ابف الزنا في إثبات نسبو ألبيو، كذلؾ لؤلسباب التالية: 
قد تناكؿ المسألة في حاؿ  "الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر"قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  .1

كجكد فراش قائـ، كقتيا ال يجكز سماع دعكل الزاني في استمحاؽ الكلد، فالكلد لمفراش، 
 الزاني في حاؿ لـ يكف الفراش قائمان. في حؽكليس في الحديث داللة عمى منع النسب 

انتساب  إف في انتساب الكلد ألمو فكر كالدتو، دليؿ قكم عمى أف الزنا ليس ىك المانع مف .2
االبف ألبيو، فأمو قد زنت، كانتسب االبف إلييا، ك لكف، لما تأكد انتسابو ليا بكالدتو، ثبت 

 ذلؾ الحؽ، ككذلؾ إذا تأكد انتساب االبف ألبيو حقيقةن، كجب إثبات حقو في نسبو ألبيو.
دعيو كجكد البصمة الكراثية، يعتبر عامبلن قكيان في كشؼ الرابطة الحقيقية بيف الكلد كمف ي .3

ابنان لو مف الزنا، كبذلؾ ال داعي مف التخكؼ مف حدكث اختبلط في األنساب، لقكة النتائج 
 ، إذا تـ كفؽ الشركط كالضكابط المتبعة.DNAالتي يكشفيا تحميؿ اؿ 

                                                           
 (.10/7249الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو)ج (1)

 (.24نسب كلد الزنا بالبصمة الكراثية)ص إثباتىنية،  (2)
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في عدـ إثبات نسب ابف الزنا، إيقاع عبء كبير عمى المجتمع، جراء كجكد العديد مف  .4
، ما قد يؤدم إلى حالة مف مسؤكلية أعماليـمف يتحمؿ  النسب، ليس ىناؾ األفراد مجيكلي

 .عدـ االستقرار كاألماف
إف فمسفة التشريع في إيقاع العقكبة، تختمؼ تمامان عف فمسفتو في إثبات الحقكؽ، فالشارع  .5

يتقصد درء العقكبة قدر اإلمكاف، أما في مجاؿ الحقكؽ، فبل يدع طريقان إلثباتيا، لذا كجب 
 صمة الكراثية في إثبات نسب ابف الزنا.عمينا األخذ بالب

إثبات نسب ابف الزنا، تكميؼ لمحككمات ككالة األمر باستيعاب ىؤالء األفراد  ـفي عد .6
مما مجيكلي النسب، كالتكفؿ برعايتيـ كحمايتيـ مف التشرد، كالمسؤكلية عف حماية المجتمع 

 .فرادقد يتسبب بو فرد مف ىؤالء األ
ي إثبات نسبو، ىك بمثابة الحكـ عميو بأف يبقى منبكذان في حرماف ابف الزنا مف حقو ف .7

مجتمعو، تائيان في بكتقة المجيكؿ، يبحث عف ممجأ االستقرار كاألماف، ك في ذلؾ معاقبة 
 فمسفة الشريعة اإلسبلمية في إيقاع العقكبة. مع  نافيتإلنساف عمى خطأ لـ يفعمو، كىذا ي

الرابطة الكراثية بينيما،  يدعيو بعد التأكد مف حقيقة في إثبات حؽ ابف الزنا بانتسابو إلى مف .8
 لمقصد عظيـ تتشكؼ الشريعة لمقياـ بو، أال كىك حفظ األنساب. تحقيؽ

إف كاف ىناؾ مفسدة في إثبات نسب ابف الزنا بأف يتياكف الناس بيذه الجريمة، كبأف تتزايد  .9
مجيكلي النسب، ليس ىناؾ معدالت حدكثيا، فمعمرم، إف المفسدة األعظـ ىي كجكد أفراد 

مف يقكـ عمى رعايتيـ كتربيتيـ، فإف كاف الكاحد منيـ ابنان لزاني، فمربما صار ىك زانيان 
 كقاتبلن كسارقان، ك إلى غير ذلؾ مما ييدد كينكنة المجتمعات كنظاميا العاـ.

 أثر التقادـ عمى حؽ ابف الزنا في إثبات نسبو: خامسان:
ىذا المبحث، عف مدل أىمية حؽ النسب، كمدل اعتناء  قد فضمت الحديث في بداية  

 .( 1)حؽ اهلل تعالى مف ف فيو جانبان إثباتو كحؽ شرعي لكؿ إنساف، بؿ إ في الشريعة الغراء
لذا فقد أرست الشريعة قكاعدىا عمى حمايتو مف أم تبلعب أك تضييع، فمتى ثبت ىذا   

أف النسب ىك حؽ أصيؿ لئلنساف كحقو في الحؽ، فبل يممؾ أحد إسقاطو، كقد أقر الفقياء عمى 
كاف بإمكانو فعؿ  كالحياة، لذا ال يحؽ لمف ينسب إليو كلد بعد أف أقر بو، أك تأخر في نفيو 

 .(2)ذلؾ ، أف ينفي ىذا الكلد، كيسقط حقو في االنتساب إليو

                                                           
 (.487بدراف، الفقو المقارف لؤلحكاؿ الشخصية)ص (1)
 (.2/616)جفي فقو أىؿ المدينة ابف عبد البر، الكافي (2)
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لذلؾ، فإف حؽ النسب ىك مف الحقكؽ التي ال يسرم عمييا نظاـ التقادـ، كال تخضع   
الدعكل فيو لنظرية عدـ السماع لمركر الزمف، ألف في ىذا الحؽ تكريـ لئلنساف، ك إسقاط 

 .(1)الدعكل فيو مف غير مقتضى شرعي ال يجكز
كلما ثبت ىذا الحؽ البف الزنا، باستمحاؽ مف أبيو، مع تكافر الشركط كالضكابط التي   

 فيو بعد أف أقر بو ك أيثبت لو ىذا الحؽ.ذكرىا الفقياء، فبل يسرم عميو التقادـ، كال يجكز ألبيو ن
ك أرل أف دعكل استمحاؽ الزاني البنو، ال تخضع لنظرية عدـ سماع الدعكل بعد مركر   

 الزمف، كذلؾ لؤلسباب التالية:
كىك السبب األىـ، تشكؼ الشريعة إلثبات األنساب كعدـ ضياعيا، كاعتبارىا مقصدان أكلن: 

 إثبات ىذا الحؽ، فبل يجكز التراخي عنو أك منعو. عظيمان مف مقاصدىا، فمتى أمكف
أف عبارة الفقياء القائميف بإثبات نسب ابف الزنا ألبيو، تخمك مف تحديد مدة زمنية معينة،  ثانيان:

 .(2)يمنع بعدىا ادعاء ىذا الحؽ، فالشرط عندىـ، ىك أف يستمحؽ الزاني ابنو
سب االبف ألبيو إذا أقر بو، قبكؿ المقر بو إف مف الشركط التي يذكرىا الفقياء إلثبات ن ثالثان:

 كاف مميزان، ك في ىذا داللة عمى أف مركر الزمف ال يمنع مف إقامة دعكل النسب.
، أنو بكجكد البصمة الكراثية، يسيؿ أمر إثبات النسب كثيران، إال أف ىذا ك ما أكد قكلو  

، فأرل أف DNAب منو تحميؿ اؿ ال يعني أف كؿ مف أراد إقامة دعكل نسب، ستقبؿ دعكاه كيطم
لقبكؿ دعكل المقر إلجراء  ، ىي شركط(3)تككف الشركط كالضكابط التي كضعيا الفقياء القدامى

، ثـ بعد ذلؾ إف جاءت نتيجة الفحكصات متطابقة، أيعطي الكلد حقو في DNAفحص اؿ
 النسب، كىذه الشركط ىي:

 أف يككف الكلد المدعى مجيكؿ النسب. .1
 أىبلن لمتكميؼ. أف يككف المدعي .2
أال يكذب الكاقع دعكة المدعي، كذلؾ بأف يككف ىناؾ احتماؿ بأف يكلد لممدعي مثؿ الكلد  .3

 الذم يدعيو.
 بو ادعاء المدعي إف كاف مميزان.ر أف يقبؿ المقى  .4

                                                           
 (.236برسيـ، التقادـ المسقط لمحقكؽ كالدعاكل)ص (1)
 (.2/269المرداكم، اإلنصاؼ)ج (2)
( الشربيني، مغني 3/412( الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج7/228الكاساني، بدائع الصنائع)ج (3)

 (.4/486( البيكتي، كشاؼ القناع)ج5/107المحتاج)ج
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 المبحث الثاني
 أثر التقادـ في جريمة الزنا عمى حؽ التعكيض مف الغتصاب.

 
التي أنكرتيا الشريعة اإلسبلمية، كفرضت ليا أشد  إف جريمة الزنا، مف أخطر الجرائـ

العقكبات، كذلؾ لما تجره ىذه الجريمة مف كيبلت عمى المجتمعات كاألفراد، كما فييا مف إخبلؿ 
 عظيـ لمبادئ األخبلؽ ، كنيش لمعفة كالحياء.

غدران كغصبان، فالكاحد منا يكاد  ترتكبف ما تصؿ إليو فظاعة ىذه الجريمة، أكأقصى 
 غتصب شرفو كعرضو.يممكو، فما بالؾ إف اي صب منو أمر تافو اظ إف غي يغت

إنو ال يخفى عمى عاقؿ مدل قسكة جريمة االغتصاب في حؽ الفتيات العفيفات، ك ما 
 تخمفو مف مرارة ك ألـ، كلييب ال يكاد ينطفئ في قمب الفتاة كأىميا.

اختصار، ثـ أتحدث لذا سأتطرؽ في ىذا المبحث لتعريؼ االغتصاب في حؽ الفتيات ب
عف التعكيض الذم أقره العمماء حقان لممغتصبة، كالخبلؼ الذم كرد في ىذه المسألة، ثـ أنتقؿ 
إلى الحديث عف حؽ أكلياء الفتاة في التعكيض المالي عما لحقيـ مف ضرر نفسي بالغ، كآراء 

عكيض الذم العمماء المعاصريف في ذلؾ، كفي الختاـ، سأتحدث عف أثر التقادـ عمى حؽ الت
 نتج لمفتاة كأكليائيا، جراء ىذه الجريمة النكراء. 

 تعريؼ الغتصاب:أكلن: 
شيئان مف فبلف، أم أخذه منو قيران  بى صى غتى ، يقاؿ اً بى صى مف الفعؿ غى الغتصاب لغةن:  . أ

 ب، كالجمع غيص اب عمى كزف كفار.اصً ، فيك غى (1)كظممان 
 .(2)امرأةن، أم أكرىيا عمى الزنا بى صى ف الرجؿ غى كيقاؿ أ

 .فاحشةإرغاـ الرجؿ أك المرأة عمى فعؿ الالغتصاب اصطالحان:  . ب
 شرح التعريؼ: 

  سكاء كانت  ،فاحشةعمى فعؿ ال اإلكراه صكر لكؿ ان جامعكبذلؾ يككف أك المرأة، إرغاـ الرجؿ
 رجميف، أك امرأتيف.يف إف كانت ب أك -أيان كاف الجاني منيما- الجريمة بيف رجؿ كامرأة

 أخذ حكـ االغتصاب.، فبل يى كطءقيد يخرج بو ما كاف فعبلن دكف فعؿ ال، حشةافعمى فعؿ ال 

                                                           
 (.1/120الفيركز آبادم، القامكس المحيط)ج ((1
 (.2/448الفيكمي، المصباح المنير)ج ((2
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، ىي الجريمة التي تككف بإرغاـ الرجؿ المرأةى عمى فعؿ كما ييمني في ىذا المبحث
 الزنا.
 حؽ الفتاة في التعكيض مف جريمة الغتصاب:ثانيان: 

في حؽ الجاني المغتصب، ك أف عميو ضماف ما قد  أجمع الفقياء عمى كجكب الحد
، مع تحديد ما يجب مف (1)يقع عمى المجني عمييا مف أضرار جسدية، تناكليا الفقياء في كتبيـ

ضماف عمى كؿ ضرر، أما بالنسبة لمتعكيض عف الضرر النفسي الذم يمحؽ بالفتاة إثر ىذه 
 الجريمة، فقد اختمؼ العمماء فيو عمى قكليف:

 : األكؿالقكؿ 
جكب التعكيض عف الضرر النفسي، بإثبات صداؽ المثؿ في لمفتاة المغتصبة، قاؿ بو اإلماـ ك 

 .(2)مالؾ، كالشافعي، ك أحمد، كالميث
عدـ كجكب التعكيض عف الضرر النفسي الناتج عف جريمة االغتصاب، قاؿ بو  القكؿ الثاني:

 .(3)اإلماـ أبك حنيفة، كالثكرم
 األدلة كالمناقشة.

 .أدلة الفريؽ األكؿ: كقد استدلكا بالسنة كالقياس كالمعقكؿ
 .أكلن: السنة

"فميا المير بما استحؿ مف قاؿ  ما ركتو عائشة رضي اهلل عنيا، عف النبي 
 .(4)فرجيا"

أف االستحبلؿ، ىك إتياف الفعؿ في مكضع لـ يحؿ، كالغاصب بفعمتو قد استحؿ كجو الدللة: 
 .(5)المير في حؽ الفتاة المغتصبةماال يحؿ لو، لذا يجب 

 . ثانيان: القياس

                                                           
( 3/218( الشيرازم، الميذب)ج4/278الدسكقي)ج ( الدسكقي، حاشية7/319الكاساني، بدائع الصنائع،)ج (1)

 (.8/477ابف قدامة، المغني)ج
 (.8/477( ابف قدامة، المغني)ج5/268الباجي، المنتقى)ج ((2

 (.3/218( الشيرازم، الميذب)ج269الباجي، المرجع السابؽ)ص (3)
كىك حديث حسف، أنظر  [1102رقـ الحديث 3/399]الترمذم: النكاح/باب ما جاء في ال نكاح إال بكلي،  (4)

 .الكتاب نفسو، ت. عبدالباقي
 (.7/271ابف قدامة، المغني)ج (5)
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قاسكا جريمة االغتصاب عمى جريمة السرقة، فالحد في جريمة االغتصاب، ىك حؽ هلل، 
كالصداؽ ىك حؽ لمعبد، كيجكز أف يجتمع الحقاف معان، كما اجتمع القطع كرد المسركؽ في 

 .(1)جريمة السرقة، فالقطع حؽ هلل، كرد المسركؽ ىك حؽ لمعبد
 ثالثان: المعقكؿ.

استدلكا بالمعقكؿ فقالكا، أف الكطء في جريمة االغتصاب، ىك كطء في غير الممؾ، لذا 
 .(2)كجب عمى المغتصب التعكيض في حؽ المغتصبة، العتدائو عمى غير ممكو

 : كقد استدلكا بالقياس كالمعقكؿ.(3)أدلة القكؿ الثاني
 أكلن: القياس.
طاكعة فيو، فكؿ منيما ليست محبلن شرعيان فعؿ الزنا عمى المي كرىة عمى المي فقد قاسكا 
 المطاكعة ال تستحؽ ميرا بكطء الزاني إياىا، فكذا المغتصبة. فلمكطء، ككما أ

بأنو قياس مع الفارؽ، فشتاف بيف مف فرطت بعرضيا، فمـ تستحؽ يمكف أف يعترض عميو: 
أف تعكض عما لحقيا مف ضرر إال العقكبة، كبيف مف كانت ضحية لجريمة شنيعة، فكجب 

 بالغ.
 ثانيان: المعقكؿ.

استدلكا بالمعقكؿ فقالكا، أف الجاني قد استحؽ بفعمتو إقامة الحد عميو، كىذه عقكبة كافية 
 دفع المير إلى المغتصبة. عمى في حقو، فبل داعي إلجباره
لما  أف دفع المير لمفتاة المغتصبة، ىك بمثابة تعكيض بسيطيمكف أف يعترض عميو: 

 فقدتو، أكثر مف ككنو عقابان في حؽ الجاني.
 أسباب الخالؼ:

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا:
فمف رأل أف الحديث عاـ في كؿ كطء،  تأكيؿ حديث عائشة رضي اهلل عنيا، الختالؼ في .1

قاؿ بثبكت مير المثؿ لممغتصبة،  كاف باطبلن أك دكنو، حتى لك-سكاءن كاف بمكجب العقد  
ف بمكجب عقد النكاح، قاؿ بعدـ ثبكت أف الحديث قد قصد الكطء الذم يكك  أما مف رأل

 المير لممغتصبة.

                                                           
 (.5/269الباجي، المنتقى)ج (1)
 (.5/203ابف قدامة، المغني)ج (2)
 .)المكضع نفسو(المرجع السابؽابف قدامة،  (3)
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فمف قاؿ بعدـ ثبكت المير، رأل أف فعؿ الختالؼ في القياس عمى المزني بيا مطاكعة،  .2
أل أف ىذا قياس مع الفارؽ، فبل أـ مرغمة، أما مف ر  لمرأة مطاكعةالزنا كاحد، سكاءن كانت ا

كجو لقياس المطاكعة التي تعتبر زانية، عمى المكرىة التي تعتبر ضحية، قاؿ بثبكت المير 
 في حؽ المغتصبة.

فمف رأل أف ذلؾ بمثابة عقكبة لمجاني الختالؼ في تكييؼ ثبكت المير لممغتصبة،  .3
ستحؽ الحد بجريمتو كىك ثبكت المير لممغتصبة، ألف الجاني قد االمغتصب، قاؿ بعدـ 

عقكبة كافية، فبل تجتمع عقكبة أخرل معو، أما مف رأل أف المير ىك عبارة عف تعكيض 
 لممجني عمييا بسبب ما لحقيا مف ضرر نفسي عميؽ، قاؿ بثبكت المير لممغتصبة.

 الترجيح:
قائؿ بعد استعراض آراء العمماء في المسألة، كتفنيد أدلتيـ، أرل رجحاف القكؿ األكؿ، ال

 بثبكت المير لممغتصبة، كذلؾ لؤلسباب التالية:
عظـ الجرح الذم يتركو مثؿ ىذا االعتداء في نفس الفتاة، فإيقاع العقكبة عمى الجاني ال  .1

مف  نكع مف التعكيض تطيب بو  نفس الفتاة كلك  يكفي كحده لمداكاة ىذا الجرح، فكاف ال بد
 قميبلن.

عمى أف ىذا االعتداء الذم  إكراـه ليا  أماـ الناس، كتأكيده  ي إثبات المير لممغتصبة ،فأف  .2
 نقص مف قدرىا، فيي ليست بزانية، كالدليؿ ىك استحقاقيا لممير.كقع عمييا لـ يي 

لجرح الفتاة إلى حد ما، فماذا لك سقطت العقكبة  إيقاع العقكبة عمى الميغتىًصب إبراءه إف في  .3
 .ر لممغتصبة مصمحة ليا عمى كؿ حاؿلذا فإف في كجكب المي ،(1)عنو بشبية ما

حؽ أكلياء الفتاة المغتصبة في التعكيض المالي عف الضرر النفسي الذم  ثالثان:
 لحؽ بيـ.

إف المتتبع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، يرل أنيا قد عممت عمى قاعدة دفع الضرر قدر 
عمى أف الضرر المادم، يجب اإلمكاف، سكاءن كاف ماديان أك معنكيان، ك ال خبلؼ بيف العمماء، 

فيو الضماف المالي، أما إف كاف الضرر معنكيان، كتضرر أىؿ الفتاة المغتصبة، فقد اختمؼ 
 العمماء في ذلؾ عمى قكليف:

عدـ جكاز التعكيض المالي عف الضرر النفسي الذم لحؽ بأكلياء الفتاة : القكؿ األكؿ
 .(2)، كالدكتكر الزرقا(1)كالدكتكر فتحي الدريني، (2)المغتصبة، كقاؿ بو الدكتكر عمي الخفيؼ

                                                           
 (.4/319الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج ((1

 (.308الخفيؼ، أحكاـ الضماف)ص (2)
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جكاز التعكيض المالي عف الضرر النفسي الذم لحؽ بأكلياء الفتاة المغتصبة، القكؿ الثاني: 
، كالدكتكر محمكد (4)، كالدكتكر محمد فكزم فيض اهلل(3)كقاؿ بو الدكتكر كىبة الزحيمي

 .(5)شمتكت
 األدلة كالمناقشة.
 المعقكؿ.أدلة القكؿ األكؿ: 

أف فكرة التعكيض في الفقو اإلسبلمي، قائمة عمى رفع الضرر، استدلكا بالمعقكؿ فقالكا، 
ك إعادة األمر إلى حالو الطبيعي قبؿ كقكع الضرر عميو، كىذا ال يتحقؽ إال في الضرر 
المادم، فدفع الماؿ إلى المتضرر مف شأنو أف يزيؿ الضرر الذم لحقو، أما الضرر المعنكم 

 . (6)لمماؿ كي يعكض عنو الفتاة المغتصبة، فميس فيو فقده  لحؽ بأكلياءالذم 
 أدلة القكؿ الثاني: المعقكؿ.

 كقد استدلكا بالمعقكؿ مف عدة كجكه:
أف قكاعد الشريعة اإلسبلمية مبنية عمى رعاية المصالح، لذا فقد حرمت إيقاع الكجو األكؿ: 

عممت عمى إزالتو قدر اإلمكاف، كالضرر النفسي الضرر أيان كاف نكعو ماديان أك معنكيان، بؿ ك 
الذم لحؽ بأكلياء الفتاة، ىك ضرر معتبر في الشريعة، لذا فبل مانع مف التعكيض عنو 

 .(7)بالماؿ
نسمـ لكـ أف النصكص الشرعية قد حرمت إيقاع الضرر أيان كاف، كلكف الشريعة يعترض عميو: 

زير كالعقاب، كليس التعكيض بالماؿ، فشرؼ بفمسفتيا قد جعمت مقابؿ الضرر المعنكم، التع
 .(8)اإلنساف كعرضو ال يقدر بماؿ

حدد ما يمكف التعكيض عنو بالماؿ مف األضرار كما ال  ولـ يرد عف الشارع أن الكجو الثاني:
رجع األمر في ذلؾ إلى العرؼ كتغييرات الحياة، كمقتضى الحاؿ يمكف تعكيضو، لذا كجب أف يي 

 .(1)مف التعكيض يخفؼ عنيـ ما حؿ بيـ حاجة أىؿ الفتاة المغتصبة لنكعو  يدلؿ عمى
                                                                                                                                                                     

 (.714الدريني، النظريات الفقيية)ص (1)
 (.122الزرقا، الفعؿ الضار)ص (2)
 (.93الزحيمي، نظرية الضماف)ص (3)
 (.122الزرقا، الفعؿ الضار)ص (4)
 (.415شمتكت، اإلسبلـ عقيدة كشريعة)ص (5)
 (.214( الدريني، النظريات الفقيية)ص308الخفيؼ، أحكاـ الضماف)ص ((6

 (.93الزحيمي، نظرية الضماف)ص (7)
 (.124الزرقا، الفعؿ الضار)ص (8)
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أف مبدأ التعزيرات المالية قائـ في الشريعة اإلسبلمية، فاألرش كالديات فيما دكف الكجو الثالث: 
حية بتقدير األضرار الكاقعة سكاءن كانت ابة تعزيرات مالية، كلمقاضي الصبلالنفس، ىي بمث
 .(2)، كفرض العقكبات عمييامادية أك معنكية
أف العديد مف النصكص التي كردت في كتب الفقياء، تدلؿ عمى جكاز التعكيض الكجو الرابع: 

 المالي عف الضرر األدبي، كمنيا:
  ركم عف محمد في الجراحات التي تندمؿ عمى كجو ل يبقى ما ذكره السرخسي في المبسكط"

 .(3)األلـ"ليا أثر، تجب حككمة بقدر ما لحقو مف 
  فإف لـ ينقص أصالن، فقيؿ ما جاء عف الشافعية في كتاب فتح الكىاب في الجرح الذم برئ"

 .(4)يعزر فقط إلحاقان لمجرح بالمطـ كالضرب لمضركرة، كقيؿ يفرض القاضي شيئان باجتياده"
  ما جاء في الدر المختار عف قكؿ ألبي يكسؼ، فيمف ضرب آخر عدة  أسكاط، كلـ تحدث

 .(5)رش األلـ""عميو أعميو أف أثران 
فقد تبيف مف ىذه النصكص أف الضرر الكاقع عمى المجني عميو ىك األلـ، كىك ضرر معنكم، 
كقد جعؿ الفقياء الضماف عميو، لذا كجب فرض التعكيض ألىؿ الفتاة المغتصبة عمى الضرر 

 المعنكم الذم لحؽ بيـ.
األضرار األدبية، فاأللـ ضرر مادم، كال خبلؼ أف األمثمة المذككرة، ليست مف يعترض عميو: 

 .(6)في جكاز التعكيض المالي عنو
قـك بالماؿ، أف المعتبر في ككف الضرر ماديان كما تقكلكف ىك أف يي  مكف أف يعترض عميو:ي

 كاأللـ مما ال يتقـك بماؿ.
 أسباب الخالؼ:

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا:
فمف رأل أف اليدؼ مف التعكيض ىك  المعنى المراد مف التعكيض المالي، الختالؼ في .1

إزالة الضرر بحيث يعكد حاؿ المتضرر إلى ما كاف عميو، قاؿ بعدـ جكاز التعكيض المالي 

                                                                                                                                                                     
 (.311الخفيؼ، أحكاـ الضماف)ص (1)
 (.93الزحيمي، نظرية الضماف)ص (2)
 (.26/81السرخسي، المبسكط)ج (3)
 (.2/173السنيكي، فتح الكىاب)ج (4)
 (.6/562ابف عابديف، الدر المختار)ج (5)
 (.123الزرقا، الفعؿ الضار)ص ((6
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لؤلىؿ عما لحقيـ مف أذل جراء عممية االغتصاب، فبل يمكف ألم مبمغ مف الماؿ ميما 
كيض قد يككف كاف قدره، أف يعيد حاليـ إلى ما كاف عميو، أما مف رأل أف اليدؼ مف التع

في تطييب النفكس كالتخفيؼ مف الضرر قدر اإلمكاف، قاؿ بجكاز تعكيض أىؿ الفتاة 
 المغتصبة، ماليان.

عبارات الفقياء، ىؿ يمحؽ بالضرر المادم  نكع الضرر الذم كرد في الختالؼ في تكييؼ .2
قاؿ فمف فيـ مف عبارات الفقياء، أف الضرر المقصكد ىك الضرر المادم،  أـ المعنكم!!

بعدـ جكاز تعكيض أىؿ الفتاة المغتصبة بالماؿ، ألف الضرر الذم لحقيـ ىك ضرر 
معنكم، كال تعكيض عف الضرر المعنكم، أما مف رأل أف األضرار التي كردت في عبارات 
الفقياء، ىي أضرار معنكية، قاؿ بجكاز التعكيض المالي ألىؿ الفتاة المغتصبة، باعتبار 

 يـ، كجكاز التعكيض عنو.الضرر المعنكم الذم لحق
 الترجيح:

بعد استعراض أقكاؿ العمماء المعاصريف في المسألة، كمناقشة أدلتيـ، فإني أرل رجحاف 
 التعكيض المالي عف الضرر المعنكم البحت كذلؾ لؤلسباب التالية: جكازالقكؿ ب

ىناؾ  أف مبدأ التعكيض عف الضرر المعنكم، ىك مبدأ كارد في الشريعة اإلسبلمية، كليس .1
ما ينافيو، كباغتصاب فتاة عفيفة ضرر معنكم يصيب أىميا، كال مانع مف تعكيضيـ عنو 

 كلك بالقميؿ.
أف التعكيض بالماؿ، ىك مف جممة العقكبات التي يكقعيا الشرع عمى الجاني، كالمغتصب قد  .2

 .أكقع الضرر بأىؿ الفتاة المغتصبة، فكجب معاقبتو عمى ىذا الضرر
ؽ الجاني، إنما ىك حؽ هلل، فبقي حؽ الفتاة في دفع مير، كحؽ األىؿ أف إقامة الحد في ح .3

 في تعكيضيـ عف الضرر الذم قد أصابيـ.
 أثر التقادـ عمى حؽ الفتاة المغتصبة بالتعكيض المالي. رابعان:

ألة التعكيض الناتجة عف جريمة االغتصاب في حؽ الفتاة، التي أقرىا بعد دراستي لمس  
 الكثير مف العمماء، قد تبيف لي اآلتي: 

ـ  أف كجكب مير المثؿ في ح .1 الفتاة مف  ؽ الفتاة المغتصبة، قائـ عمى فكرة التعكيض عما أل
لب بو مف ، لذا فاألمر بالنسبة لمتقادـ، يختمؼ عف ككف المير المطا(1)ضرر مادم كمعنكم

 قبؿ الفتاة في ظؿ عبلقة زكجية قائمة.

                                                           
 (.5/21ابف نجيـ، البحر الرائؽ)ج (1)
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أف ىذا الحؽ يثبت لمفتاة بمجرد ثبكت الجريمة، لذا فالتعكيض كاجب، كال حاجة لرفع دعكل  .2
إلثباتو، كىذا ما يدلؿ عميو قكؿ العمماء في حاؿ سقط الحد عف الجاني بشبية ما، أك 

 .(1)المثؿ ال يسقط برجكعو عف اإلقرار عمى الجريمة، فإف حؽ الفتاة في مير
أف التعكيض الناتج لمفتاة بجريمة االغتصاب، ىك تعكيض مقدر كمحدد، كليس لمقاضي  .3

سمطة فيو، كليس ىناؾ حاجة لتقديره، فالمستحؽ في التعكيض ىك مير مثيبلتيا مف فتيات 
  زمانيا كقريناتيا.

مستحؽ لمفتاة يشغؿ ذمة  يفه كبناءن عمى ذلؾ، فإف التعكيض عف جريمة االغتصاب ىك دى 
الجاني، كليا الحؽ بالمطالبة بو، كال يسقط ىذا الحؽ إال بأدائو أك إبراء الجاني منو، كذلؾ 

 .(2) ﴾وَل ثألٔكوا آٔمواممك بينمك ابمباظل﴿لقكلو تعالى 
ف كاف الحؽ ال  كلما كاف ىذا الحؽ حقان ماليان، فإف الدعكل فيو تخضع لنظاـ التقادـ، كا 

، إال أف الدعكل فيو ال تسمع، إف مضى عمى ثبكتو مدة مف (3)كر الزمافيسقط حتى بمر 
 الزماف يقررىا الحاكـ.

كقد تعددت اآلراء في الفقو المالكي كالحنفي، حكؿ المدة التي تسقط بمضييا الدعكل،  
أك إمكانية إقامتيا،  كقد ذكر الصاكم في بمغة السالؾ قكالن عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل، أف 

، كفي رأم لمطرؼ مف المالكية، تسقط (4)ثبلثكف عامان تمنع مف سماع دعكل الديفمضي 
 .(5)الديكف بمضي عشريف عامان 

كعند المتأخريف مف الحنفية، ذكر كذلؾ أكثر مف قكؿ، منيا أف ترؾ إقامة الدعكل ثبلثة 
أحقيتو كثبلثيف سنة، مع عدـ كجكد المانع مف إمكانية إقامتيا، فإف الظاىر يدؿ عمى عدـ 

، كىناؾ مف حدد مدة التقادـ بمضي ست كثبلثيف (6)فيما يدعي، لذا فإف دعكاه ال تسمع
 .(7)سنة

                                                           
 (.4/319الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج ((1

 [188]البقرة: (2)
 (.5/420ابف عابديف، رد المحتار)ج (3)
 (.4/324الصاكم، بمغة السالؾ)ج ((4
 (.4/237الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج ((5
 (.7/228ابف نجيـ، البحر الرائؽ)ج ((6

 (.4/295شرح مجمة األحكاـ)جحيدر، درر الحكاـ في  (7)
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كقد قضت مجمة األحكاـ العدلية بمدة أقصاىا خمس عشرة سنة، تككف مانعة مف سماع 
 .(1)الدعكل في سائر الحقكؽ غير الكقؼ كاألراضي األميرية

دعكل المطالبة بحقيا في مير مثميا، في حاؿ تأخر كعميو، إذا تركت الفتاة المغتصبة  
، (2)الجاني بدفع المير مدة خمس عشرة سنة، يككف قد سقط حقيا في المير قضاءن ال ديانةن 

 .(3)ثبت لو، كيتخصص بالزماف كالمكافظير لمحؽ كليس مي كذلؾ بناءن عمى أف القضاء مي 
ة أك الجنكف، رياف التقادـ، كالغيبكقؼ سأما إذا كانت الفتاة مف أصحاب األعذار التي تي  

، فإف ذلؾ ال يمنع (4)كرت في المجمةجائر، أك غيرىا مف األعذار التي ذي  أك أف الجاني حاكـ
 مف سماع دعكاىا ميما طاؿ الزماف، النتفاء التزكير.

كفي القانكف المدني، تحسب مدة تقادـ الدعكة المدنية الناتجة عف خطأ جنائي، بأقصر 
، (5)ي ثبلث سنكات، كتبقى الدعكل المدنية غير ساقطة ما بقيت الدعكل الجنائيةالمدتيف، كى

كبذلؾ قد تكافؽ القانكف المدني مع الفقو اإلسبلمي في مبدأ تقادـ التعكيض، كمدة التقادـ 
 .(6)طكيمة األمد كىي خمسة عشر عامان، كاختمفكا في المدة القصيرة األمد

بو نص،  الدعاكل ىك أمر اجتيادم، لـ يأتً  لعدـ سماعكالظاىر أف تحديد مدد التقادـ 
إنما ترؾ ليتناسب مع أحكاؿ الناس ك أحكاؿ زمانيـ، ك مدل كجكد الكازع الديني كاألخبلقي 

، فمو أف (7)لدييـ، لذا كاف الرأم األظير عند اإلماـ مالؾ، ىك ترؾ تحديد المدة لكلي األمر
ـ كاستقرار نظاـ المدة التي تصمح لتسيير أمكرىييعمؿ القرائف ك أحكاؿ الناس في تقدير 

 المعامبلت بينيـ، كىذا ىك الرأم الذم أراه راجحان كاهلل أعمـ.
 

                                                           
 (.334)ص1662مجمة األحكاـ العدلية، مادة ((1

 (.223فيض اهلل، أحكاـ الضماف)ص (2)
 (.5/419ابف عابديف، رد المحتار)ج (3)
 (.334)1663مجمة األحكاـ العدلية، مادة  ((4

 (.1132السنيكرم، الكسيط)ص (5)
 (.96الزحيمي، نظرية الضماف)ص (6)

 (.4/237( الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج4/324الصاكم، بمغة السالؾ)ج ((7
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 المبحث الثالث
 أثر التقادـ عمى حؽ العبد في القذؼ

كؿ فعؿ قد يمس بكرامة اإلنساف كقيمتو ، كمنعت قد حرمت  إف الشريعة اإلسبلمية 
 .ديان أـ معنكيان، فعبلن كاف أـ قكالن إيقاع الضرر أيان كاف نكعو، ما

، عف عبداهلل بف الشريعة عمى المسمـ السباب كالشتـ كالفكاحش مف القكؿ حرمتلذا فقد  
فما  (1)"لىٍيسى الميٍؤًمفي ًبالطَّعَّاًف كىلى المَّعَّاًف كىلى الفىاًحًش كىلى البىًذمءً "قاؿ  عف النبي  عمر 

 المسمـ، كيذكره بسكء.خيو بالؾ بمف يطعف بشرؼ أ
مقصدان مف مقاصد شريعتو، كجعؿ لمف يتعدل  حفظيا كقد حمى اهلل األعراض كجعؿ

زكران كبيتانان العقكبة في الدنيا كاآلخرة، بؿ ككانت عقكبة الدنيا بدنية كنفسية، كذلؾ لخطر الجـر 
 الذم اقترؼ.

لذا سأتطرؽ إلى تعريؼ كما ييمني في ىذا المبحث ىك إظيار حؽ العبد في ىذا الحد،  
القذؼ لغة كاصطبلحان، ثـ أتحدث في حؽ الفرد في حد القذؼ، كالمتمثؿ في حقو في رفع 
الدعكل أماـ القاضي، كالمطالبة بإقامة الحد، سكاءن كاف المقذكؼ حيان أك ميتان، ثـ أتحدث عف 

لقاذؼ عمى حؽ المقذكؼ في العفك عف القاذؼ، ثـ أتحدث عف حؽ المقذكؼ في التصالح مع ا
  ماؿ مقابؿ إسقاط الحد، ك أخيران، سأتحدث عف أثر التقادـ عمى حؽ العبد في حد القذؼ.

 تعريؼ القذؼ.أكلن: 
ٕان ريب يلذف ، قاؿ تعالى "(2)ان، كقذؼ بمعنى رمىؼ قذفى قذً يى  ؼى ذى مف الفعؿ قى القذؼ لغة:  . أ

 أم يرمي بالحؽ. (3)"قحلق ػالم امييوباب
 .(4)رمى بيا، كقذؼ محصنة، أم رماىا بالزنا، أم يقاؿ قذؼ الحجارة 
 القذؼ اصطالحان: . ب

، كجؿ التعريفات تدكر حكؿ أف القذؼ ىك (5)قد تعددت عبارات الفقياء في تعريؼ القذؼ 
 .الرمي بالزنا بشكؿ صريح، أك ما يقـك مقامو

                                                           
صححو األلباني،  [1977رقـ الحديث 4/350 ما جاء في المعنةباب البر كالصمة/، سنف الترمذم :الترمذم] (1)

 أنظر الكتاب نفسو.
 (.277-9/276ابف منظكر، لساف العرب)ج (2)
 [.48]سبأ: (3)
 (.1/843الفيركز آبادم، القامكس المحيط)ج (4)
 -(.5/316ة)عنايالبابرتي، ال"نسبة مف أحصف إلى الزنا صريحان أك دللة" تعريؼ الحنفية:  (5)
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 شرح التعريؼ: 
  ،أم نسب فعؿ الزنا إلى رجؿ أك امرأة.الرمي بالزنا 
  ،أك "أنت قد زنيت"، فيذا ال يحتمؿ إال اتيامو الرمي بالزنا بشكؿ صريح " أم بقكلو "أنت زافو

 بالزنا.
  ،أم ما يقكـ مقاـ المفظ الصريح، كاف يقكؿ "أنت لست ابف فبلف"، كفي أك ما يقـك مقامو

 ىذا نفي لنسبو، كرمي ألمو بالزنا.
 الحؽ في رفع دعكل القذؼ.ثانيان: 
في جريمة القذؼ يتمثؿ في إقامة الحد عمى القاذؼ، تأكيدان عمى أنو إف حؽ المقذكؼ  

، لذا كاف حؽ (1)برمء مما رمي بو، ك ألنو حؽ لمعبد فبل ينظر فيو إال بمطالبة مف لو الشأف
بو، ألف حد  لممقذكؼ أف يرفع دعكل القذؼ أماـ القاضي إف كاف حيان، فحؽ الخصكمة مناطه 

أصابو مف أذل في شرفو كسمعتو أماـ الناس، فكاف ىك األحؽ رع لتشفي العبد عما القذؼ شي 
، فبل يقكـ أحد ان في رد اعتبار نفسو، سكاءن كاف كلدان أـ كالدان، رجبلن أـ امرأة، حاضران أـ غائب

 .(2)مقامو في رفع الدعكل كما القصاص
ذكيو  أما إف كاف المقذكؼ ميتان، فقد اتفؽ العمماء عمى أف حؽ رفع الدعكل ينتقؿ إلى 

، كقد ارتأيت أف (3)إجماالن، كتعددت آراؤىـ في تحديد مف ىـ ذكم القربى الذيف يممككف ىذا الحؽ
 أفندىا عمى ىذا النحك:

صبة الميت، فقد قاؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة، أف لعصبة بالنسبة النتقاؿ الحؽ إلى عي أكلن: 
قالكا أف حؽ رفع الدعكل يممكو األصكؿ الميت الحؽ في رفع دعكل القذؼ، أما الحنفية فقد 

                                                                                                                                                                     

 (.4/324الدسكقي، حاشية الدسكقي)جغيره بالزنا، أك قطع نسب مسمـ"  دميآ"نسبة تعريؼ المالكية: 
 (.5/460الشربيني، مغني المحتاج)ج  تعيير""الرمي بالزنا في معرض التعريؼ الشافعية: 
 (.6/104البيكتي، كشاؼ القناع)ج"الرمي بزنا أك لكاط أك شيادة بو" تعريؼ الحنابمة: 

 (.3/174الكشناكم أسيؿ المدارؾ)ج (1)
 (.4/260( الحجاكم، اإلقناع)ج9/85ابف قدامة، المغني)ج (2)

( 3 ( الكاساني، بدائع 4/52حاشية ابف عابديف)ج( ابف عابديف، 2/356المرغيناني، اليداية)ج (
( السكقي، حاشية 323-5/322( ابف اليماـ، فتح القدير)ج9/112( السرخسي، المبسكط)ج7/55الصنائع)ج
م، أسنى نصار ( األ3/350( الشيرازم، الميذب)ج8/326( النككم، ركضة الطالبيف)ج4/331الدسكقي)ج
-9/96( ابف قدامة، المغني)ج4/265الحجاكم، اإلقناع)ج( 10/88( ابف مفمح، الفركع)ج3/375المطالب)ج

97.) 
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صبات، لذا فاألخ ال يممؾ رفع دعكل قذؼ أخيو الميت، كالرأم عند أبي ليمى كالفركع مف العي 
 .(2)نيف مف العصباتة استثنى الب، كفي قكؿ لمشافعي(1)جكاز رفع دعكل القذؼ مف قبؿ األخ

رأكا أف ألصحاب الفركض الحؽ في أصحاب الفركض، فالمالكية كالشافعية في قكؿ ليـ،  ثانيان:
 رفع دعكل القذؼ، أما الحنفية فقالكا أنو يثبت لؤلصكؿ كالفركع فقط.

، فقد قاؿ الحنفية، كالشافعية كالحنابمة في قكؿ ليما، أنو لكؿ مف الزكجيف الحؽ الزكجاف ثالثان:
 في رفع دعكل القذؼ عف اآلخر حاؿ مكتو.

فية أف الصمة بيف الميت كأكالد البنات ثابتة بكاسطة أمياتيـ، أكالد البنات، فقد قاؿ الحن رابعان:
، (3)كليـ الحؽ في رفع دعكل القذؼ عف الميت، كقد خالفيـ في ذلؾ اإلماـ محمد بف الحسف

 كرأل أف أبناء البنات يمحقكف بجدىـ مف أبييـ، فبل يمحقيـ عار قذؼ جدىـ مف أميـ.
ية كالمالكية أف لممحرـك مف الميراث الحؽ في رفع المحركمكف مف الميراث، قاؿ الحنف خامسان:

دعكل القذؼ، أيان كاف المانع، سكاءن القتؿ أك الرؽ أك الكفر، حتى المحجكبكف مف الميراث ليـ 
 الحؽ في رفع دعكل القذؼ.

ف لكؿ كاحد ممف يحؽ لو رفع الدعكل، أف يطالب أ الكية كالحنابمة:مف الم كقد قاؿ العمماء 
بحؽ المقذكؼ كامبلن، فمئف عفا البعض فإف ىذا ال يسقط حؽ اآلخريف، ك أف لمقريب األبعد أف 
يطالب بيذا الحؽ مع كجكد األقرب، إال أف أشيب مف المالكية قد خالؼ ذلؾ كقاؿ بأف حؽ 

لمقريب األبعد أف يطالب بحؽ قذؼ  المطالبة يثبت لؤلقرب فاألقرب، كعمى ىذا، فبل يجكز
 .(4)ن مكجكداالميت، إف كاف األقرب 

كالناظر في آراء العمماء في تحديد ذكم القربى الذيف يحؽ ليـ رفع دعكل قذؼ الميت، يجد  
 االختبلؼ بينيـ قائـ عمى أمريف:

مف الحقكؽ التي تكرث أـ ال، بناء عمى أف الحؽ  حؽ ىكأحؽ المطالبة بحد القذؼ،  األكؿ:
حؽ اهلل تعالى، فمف قاؿ أنو غمب فيو حؽ اهلل، قاؿ بأنو ال يكرث،  الالغالب فيو حؽ العبد 

كرأل أف انتقالو لذكم القربى يككف لمف لحقو العار جراء القذؼ، فقاؿ بأف ألكالد البنات الحؽ 
الصمة بينيـ كبينو بكاسطة أمياتيـ، فيمحقيـ  في رفع دعكل القذؼ عف جدىـ الميت، لكجكد

 معنى العار، أما األخ فبل يمحقو العار بقذؼ أخيو.  

                                                           
 (.9/112كط)جالسرخسي، المبس (1)
 (.8/326النككم، ركضة الطالبيف)ج ((2

 (.7/55الكاساني، بدائع الصنائع)ج (3)
 (.4/331الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج (4)
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أما مف رأل أف حؽ المطالبة بحد القذؼ ىك حؽ لمعبد يكرث كغيره مف الحقكؽ، جعؿ دائرة  
 فقط، مع كجكد اعتبارات أخرل عندىـ. في المطالبة مقصكرة عمى الكارثيف الحؽ

االختبلؼ في تحديد مف الذم يمحقو العار في جريمة القذؼ، فمثبلن ىناؾ مف أخرج  الثاني:
يمحؽ أحدىما عار  بلمة قد انتيت بينيما بعد المكت، فالزكجيف مف ىذه الدائرة بدعكل أف الص

 اآلخر، كىناؾ مف رأل عكس ذلؾ، فأكجب لمزكجيف ىذا الحؽ.
د رأكا أف دعكل القذؼ ىك حؽ يكرث، ككذا كنجد مف تمسؾ بالمسمكيف، أمثاؿ المالكية، فق 

مف لحقو العار فمو المطالبة بيذا الحؽ، لذا قالكا بأف المحركـ مف الميراث أيان كاف المانع منو، 
 ككذا المحجكب، لو الحؽ في رفع دعكل القذؼ لما لحقو مف العار.

ذؼ، سكاء أكاف كالذم أراه أف الذم لو حؽ المطالبة بحد القذؼ ىك مف كقع عميو عار الق 
ك أحكاؿ الناس كالصمة التي ، كالمكاف كراث أـ غير كارث، كتحديد ذلؾ يتبع العرؼ كالزماف

تربط بينيـ، كطبيعة العائبلت كمدل الرابطة بينيا، فمثبلن، قد نجد في بعض العكائؿ عبلقة قكية 
 .بيف األحفاد كبيف جدىـ مف جية األـ، كىذا ما يمكف أال نراه في عكائؿ أخرل

  حؽ الفرد في العفك عف حد القذؼ. ثالثان:
إف األفضؿ لممقذكؼ ىك ترؾ الخصكمة، كالعفك عف القاذؼ، تفضبلن منو كمنعان إلشاعة  

 (2)كىذا ما قاؿ بو جميكر العمماء (1) ﴾َوآَن ثَْؼُفوا آَْكَرُب نِلتذْلَوى  ﴿الفاحشة بيف الناس، قاؿ تعالى 
 .(3)مف غير الظاىرية

 فماذا لك رفع المقذكؼ دعكل القذؼ أماـ القضاء، فيؿ يجكز لو العفك بعد ذلؾ؟؟  
، ككنيـ متفقيف عمى أنيا حؽ (4)اتفؽ العمماء عمى أف العبد ال يممؾ حؽ العفك عف الحدكد 

هلل، أما في حد القذؼ فقد اختمؼ العمماء في حؽ المقذكؼ بالعفك عف قاذؼ، كذلؾ عمى ثبلثة 
 أقكاؿ:

يمتنع إقامة الحد، ليس لصحة قاذؼ، فأف المقذكؼ ال يممؾ الحؽ في العفك عف الكؿ: القكؿ األ 
العفك ك إنما لتركو الطمب، فمك أعاد المقذكؼ المطالبة بالحد بعد عفكه، أقيـ الحد، كىذا قكؿ 

 .(1)كالثكرم األكزاعي (5)الحنفية
                                                           

 [.237]البقرة: (1)

نى سم، أنصار ( األ13/259( الماكردم، الحاكم الكبير)ج7/52الكاساني، بدائع الصنائع)ج ((2
 (.6/105( البيكتي، كشاؼ القناع)ج4/136المطالب)ج

 (.12/256ابن حزم، المحلى)ج (3)
 (.6/105البيكتي، كشاؼ القناع)ج (4)
 (.4/53عابديف)ج( ابف عابديف، حاشية ابف 4/95)جلتعميؿ المختار ، االختيارالمكصمي (5)
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أف المقذكؼ يممؾ حؽ العفك عف القاذؼ، حتى بعد رفع الدعكل، كقد قاؿ بو  القكؿ الثاني:
 .(5)، كركاية عف أبي يكسؼ(4)، كالحنابمة(3)، كالمالكية في قكؿ ليـ(2)الشافعية

أف لممقذكؼ الحؽ في العفك عف القاذؼ بعد بمكغو اإلماـ إف أراد الستر، ك إف  القكؿ الثالث:
 .(6)، كىذا قكؿ آخر لممالكيةكاف عفيفان فبل يحؽ لو العفك

 األدلة كالمناقشة.
 أدلة القكؿ األكؿ.

 كقد استدلكا بالقياس كالمعقكؿ. 
كالزنا كالسرقة، ككنو حد مف حدكد اهلل،  فقد قاسكا القذؼ عمى سائر الحدكد، أكلن القياس:

 .(7)كالحدكد ال يقبؿ فييا العفك، لذا ليس مف حؽ المقذكؼ العفك عف قاذفو
أنو في سائر الحدكد ال يعتبر الطمب مف العبد كي يتـ استيفاء الحد، حتى في  عميو:عترض ي

حد السرقة، فإف الطمب فييا قائـ عمى استرجاع المسركؽ، كليس استيفاء الحد، بخبلؼ القذؼ، 
 .(8)فبل بد مف طمب المقذكؼ ليتـ االستيفاء

عبد في دفع العار عف نفسو، كالحد أف حد القذؼ فيو الحقاف، حؽ اهلل كحؽ ال ثانيان المعقكؿ:
شرع لزجر الناس عف مثؿ ىذا الفعؿ، لما فيو مف تعدم عمى األعراض، ففي إقامتو مصمحة 
لمعامة، كحفظان لممجتمعات مف السكء كفاحشة القكؿ، كىذا جانب هلل، ككذلؾ فإف اإلماـ ىك 

، كاستيفاء حقكؽ العباد، كليس المسئكؿ عف إقامة الحد باعتباره نائبان عف اهلل في إقامة األحكاـ
 .(9)لممقذكؼ إقامة الحد عمى قاذفو، فكاف حؽ اهلل غالب، كال يجكز العفك في حقكؽ اهلل

 أدلة القكؿ الثاني. 
 كقد استدلكا بالسنة كالقياس كالمعقكؿ.

                                                                                                                                                                     
 (.4/226ابف رشد، بداية المجتيد)ج (1)
 ( 8/325( النككم، ركضة الطالبيف)ج3/349الشيرازم، الميذب)ج (2)
 (.4/226ابف رشد، بداية المجتيد)ج (3)
( البيكتي، كشاؼ 4/100)جفي فقو ابف حنبؿ ( ابف قدامة، الكافي9/85ابف قدامة، المغني)ج ((4

 (.6/105القناع)ج
 (.7/56ساني، بدائع الصنائع)جالكا (5)
 (.4/226( ابف رشد، بداية المجتيد)ج4/331الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج (6)
 (.4/226( ابف رشد، بداية المجتيد)ج9/85ابف قدامة، المغني)ج (7)
 (.9/85ابف قدامة، المغني)ج (8)
 (.2/111ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير)ج (9)
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ضمضـ، كاف بي كأ"أيعجز أحدكـ أف يككف  عف النبي  ما ركم عف قتادة أكلن السنة: 
 .(1)ني تصدقت بعرضي عمى عبادؾ"يقكؿ: الميـ إإذا أصبح 

أف التصدؽ ال يككف إال بما يممكو اإلنساف، ك ما ىك كاجبان في حقو، فدؿ عمى أف كجو الدللة: 
، كقد أشاد النبي بفعؿ أبي ضمضـ كرغب (2)العفك عف القاذؼ ىك حؽ يممكو المقذكؼ

 الصحابة فيو، فدؿ عمى جكاز عفك المقذكؼ عف قاذفو.
ليس في الحديث ما يدؿ عمى جكاز العفك إف بمغ األمر اإلماـ، فالعفك قبؿ قد يعترض عميو: 

 رفع الدعكل مفضؿ كال خبلؼ عمى ذلؾ، كىذا غاية ما يدؿ عميو النص.
فقد قاسكا حد القذؼ عمى القصاص، بجامع أف كبلن منيما ال يستكفى إال بمطالبة ثانيان القياس: 

 .(3)العبد في القصاص، جاز في القذؼ كذلؾ العبد بو، فكما يجكز عفك
قصاص ىك قياس مع الفارؽ، فالقصاص عند إسقاطو أف قياس القذؼ عمى العترض عميو: ي

 .(4)ينقمب إلى ماؿ، كالقذؼ ليس كذلؾ
أف حؽ العبد ىك الغالب في حد القذؼ، أال ترل أنو  كقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكاثالثان المعقكؿ: 
عمى غائب، فبل يقاـ الحد حتى يحضر ىك كيطالب بحقو، ك إذا كقع عمى غير إذا كقع القذؼ 

بالغ، فبل يقاـ حتى يبمغ، كليس لكليو المطالبة عنو، كلما كاف ذلؾ، جاز عفك العبد عف حقو في 
 .(5)حد القذؼ

 أدلة القكؿ الثالث: المعقكؿ.
أف المقذكؼ إف كاف عفيفان، فبل يجكز لو العفك عف قاذفو بعد  كقد استدلكا المعقكؿ فقالكا، 

بمكغ أمره لئلماـ، ألف في ذلؾ مظنة لمقدح في عفتو، أما إف كاف غير ذلؾ، فقد يخشى إف 
مضى حد القذؼ أف ينتشر المغط بيف الناس، كيصبح قصة تتناكليا األلسف، فيرل أف العفك 

 .(6)و العفك لما لو مف حؽ في حد القذؼأفضؿ إليو، كفيو مدعاة لمستر، لذا جاز ل
 أسباب الخالؼ:

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا: 
                                                           

 [4886رقـ الحديث 4/272داكد، األدب/باب ما جاء في الرجؿ يحؿ الرجؿ إف اغتابو سنف أبي  ]أبك داكد: (1)
 .قاؿ األلباني أنو صحيح مقطكع، انظر الكتاب نفسو

 (.4/100( ابف قدامة، الكافي)ج3/349الشيرازم، الميذب)ج (2)
 (.9/85( ابف قدامة، المغني)ج3/349الشيرازم، الميذب)ج (3)
 (.3/203الحقائؽ)، تبييف زيمعيال (4)
 (.9/85غني)جمابف قدامة، ال(5) 
 (.4/226ابف رشد، بداية المجتيد)ج (6)
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فيك ، فمف رأل أف القذؼ ىك حد مف حدكد اهللالختالؼ في القياس عمى باقي الحدكد،  .1
أما مف رأل أف عفة المقذكؼ ليا دكر في  كباقي الحدكد ال يجكز فييا اإلسقاط كال العفك،

اعتبار جكاز العفك أـ ال، قاؿ باشتراطيا في المقذكؼ كي ييمنع العفك، ك إف فقدت جاز 
أنو ال يمكف أما مف رأل أف حد القذؼ يختمؼ عف باقي الحدكد في ككف  العفك عف القاذؼ،

يعفك عف القاذؼ في حد استيفاءه إال بالمطالبة مف المقذكؼ، قاؿ أف المقذكؼ يجكز أف 
 القذؼ.

فمف رأل أف حؽ اهلل ىك الغالب، قاؿ أنو الختالؼ في تقدير الحؽ الغالب في حد القذؼ،  .2
العفة كما ذكرنا في البند السابؽ،  اشترطأما مف  ليس لمعبد الحؽ في العفك في حد القذؼ،

كمف رأل أف حؽ العبد ىك الغالب، قاؿ أف لممقذكؼ الحؽ في العفك عف  امتناع العفك،بقاؿ 
 .القاذؼ

فالمعنى المراد مف العفك ىك الختالؼ في تحقؽ المعنى المراد مف العفك بعد بمكغ اإلماـ،  .3
فبل معنى ، الستر، فمف رأل أف األمر بعد رفع الدعكل قد انتشر بيف الناس، كتمقفتو األلسف

ذر الستر، قاؿ بعدـ جكاز العفك عف القاذؼ بعد بمكغ األمر اإلماـ، كمف لمعفك حينيا، لتع
العفك، أما مف رأل أنو مف الممكف تدارؾ األمر، كما زاؿ  منعالعفة كما ذكرنا،  شترطا

بكسع المقذكؼ أف يحقؽ الستر لنفسو بالعفك، كي ال ينتشر األمر بيف الناس، قاؿ بجكاز 
 العفك بعد بمكغ اإلماـ.

 الترجيح:
الثاني، القائؿ قكؿ الأرل رجحاف ، بعد استعراض األقكاؿ في ىذه المسألة، كعرض أدلتيـ

ف بمغ األمر اإلماـ، ،بامتبلؾ المقذكؼ الحؽ في العفك عف قاذفو  كذلؾ لؤلسباب التالية: كا 
أف لمعبد حؽ متعمؽ في حد القذؼ، بغض النظر عف غمبة حؽ اهلل عميو أـ ال، ففي ثبكت  .1

 .لحؽ تمكيف لو مف العفك عف قاذفو إف شاءىذا ا
في جكاز العفك عف القاذؼ طريؽ لدرء الحد قدر اإلمكاف، كىذا ما ترتئيو الشريعة أف  .2

 اإلسبلمية.
أف العفك كالصفح حيف المقدرة، ليك مف أسمى األخبلؽ التي دعت الشريعة إلييا كسعت في  .3

 مؽ النبيؿ.إرسائيا، كفي عفك المقذكؼ عف قاذفو تطبيؽ ليذا الخ
 حؽ المقذكؼ في الصمح كالعتياض عف حد القذؼ. رابعان:

فعو لو المقذكؼ، ىؿ إذا أراد المقذكؼ إسقاط حد القذؼ عف القاذؼ، مقابؿ ماؿ يد
 يجكز لو ذلؾ؟
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، (1)اتفؽ العمماء عمى أف الحدكد دكف القذؼ ال يجكز فييا اإلسقاط بالصمح كاالعتياض
قاؿ بعدـ امتبلؾ المقذكؼ الحؽ في العفك، قاؿ بعدـ جكاز الصمح أما بالنسبة لحد القذؼ، فمف 

، أما الذيف قالكا بجكاز العفك، فقد اختمفكا في (2)كاالعتياض كذلؾ، كىذا رأم الحنفية كمف معيـ
 مسألة الحؽ في الصمح كاالعتياض عمى قكليف:

إسقاط الحد، كقد أنو ليس لممقذكؼ الحؽ في مصالحة القاذؼ عمى ماؿ، مقابؿ القكؿ األكؿ: 
 .(5)كالحنابمة (4)كالشافعية (3)قاؿ بو جميكر المالكية

أف لممقذكؼ الحؽ في مصالحة القاذؼ عمى ماؿ، مقابؿ إسقاط الحد، كقد قاؿ بو القكؿ الثاني: 
 .(8)كالحنابمة (7)كالشافعية (6)بعض المالكية

 األدلة كالمناقشة.
 أدلة القكؿ األكؿ.

 كالقياس، كاإلجماع، كالمعقكؿ.كقد استدلكا بالسنة، 
"لما نزؿ عذرم ، صعد النبي استدلكا بما ركم عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت أكلن السنة: 

  (9)فضربكا حدىـ" بالرجميف كالمرأةعمى المنبر، فأمر. 
، نفذ الحكـ في الجناة، دكف أف يرجع لزكجتو عائشة، كىي التي أف النبي  كجو الدللة:
في ىذا الحد، كلك كاف الصمح جائزان لشاكرىا النبي فيو، كىك حقيا، كالنبي أكثر تممؾ الحؽ 

 .(10)الناس تشكفان لمصمح، كلك كاف جائزان ما تركو
، كضررىا ، كانت أشد حساسيةن أف الحادثة لما كانت تخص بيت النبي قد يعترض عميو: 

  تتكرر.العقاب حاسمان، كي ال فيعكد عمى األمة جمعاء، لذا كجب أف يكك 
                                                           

 (.222ابف نجيـ، األشباه كالنظائر)ص((1
 (. 2/357( المرغيناني، اليداية)ج7/56الكاساني، بدائع الصنائع)ج (2)
( ابف فرحكف، 8/277( الجندم، التكضيح)7/148( الباجي، المنتقى)ج6/305الحطاب، مكاىب الجميؿ) (3)

 (.2/49تبصرة الحكاـ)
 (.4/136م، اسنى المطالب)جنصار ( األ10/107النككم، ركضة الطالبيف) (4)
 (.10/125( ابف مفمح، الفركع)4/373ابف قدامة، المغني) (5)
 (.6/305الحطاب، مكاىب الجميؿ)ج (6)
 (.10/107النككم، ركضة الطالبيف) (7)
 (.4/373ابف قدامة، المغني)ج (8)
 قاؿ عنو األلباني : حديث حسف، انظر الكتاب نفسو.  [4474رقـ الحديث 4/162]أبك داكد، سنف أبي داكد  (9)

، المحمى)ج (10)  (.12/256ابف حـز
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أك  كقد استدلكا بإجماع  أىؿ العمـ عمى أف الحدكد ال يجكز فييا اإلسقاط بعفكو اإلجماع:  ثانيان 
 .(1)صمح، كالقذؼ حد مف حدكد اهلل، لذا ال يحؽ لممقذكؼ الصمح عنو

فقد قاسكا حد القذؼ عمى حد السرقة، بجامع تعمؽ حؽ العبد بيما، فمما كاف القياس:  لثان ثا
في السرقة ىك حؽ هلل، لـ يجز إسقاطو، كلك تصالح المسركؽ مع السارؽ كاف جانب القطع 

 .(2)الصمح في جانب الماؿ الذم ىك حؽ لمعبد، كليس في جانب القطع الذم ىك حؽ هلل
أف حد السرقة، يصح أف يتجزأ عنو الحقاف، فحؽ اهلل في القطع كحؽ العبد قد يعترض عميو: 

حؽ القذؼ فميس كذلؾ، كلتعمؽ حؽ العبد بو جاز الصمح في استرجاع الماؿ المسركؽ، أما 
 فيو.

 رابعان المعقكؿ: كقد استدلكا بالمعقكؿ مف ثالثة كجكه: 
ف كاف حقان الكجو األكؿ:  أف حد القذؼ لك كاف حقان هلل، فإنو ال يجكز الصمح في حؽ الغير، كا 

فبل يجكز فيو الصمح عمى  لمعبد فبل يجكز كذلؾ، ألنو ليس حقان ماليان كي يعتاض عنو بالماؿ،
 .(3)كؿ حاؿ

أف االعتياض عف حد القذؼ ىك بمثابة معاكضة العرض بالماؿ، كىذا ال الكجو الثاني: 
 .(4)يجكز

أف حد القذؼ قد شرع مف أجؿ الحفاظ عمى األعراض كتنزيييا عما قد يشكبيا، الكجو الثالث: 
 .(5)كمقابمتيا باألمكاؿ فيو تقميؿ مف ىيبة الحد

 لقكؿ الثاني: المعقكؿ.أدلة ا
 كقد استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف:

أف الحدكد التي ال يجكز فييا العفك كالسرقة كالزنا، ال يجكز فييا الصمح، أما ما  الكجو األكؿ:
جاز فيو العفك فالصمح فيو جائز، كالقذؼ مف الحدكد التي يجكز فييا العفك فجاز الصمح 

 .(6)كذلؾ

                                                           
(1)  ،  (.12/256المحمى)جابف حـز
 (.7/148الباجي، المنتقى)ج (2)
( الكاساني، بدائع 7/148( الباجي، المنتقى)ج8/277( الجندم، التكضيح)ج4/373ابف قدامة، المغني) (3)

 (.7/56الصنائع)ج
 (.8/90مختصر خميؿ)جشرح ( الخرشي، 6/305الحطاب، مكاىب الجميؿ)ج ((4
 (.4/373ابف قدامة، المغني)ج ((5

 (.2/49ـ)جابف فرحكف، تبصرة الحكا (6)
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قاـ الحد إال برفع دعكل العبد في حد القذؼ ىك الغالب، لذا ال يي أف حؽ الكجو الثاني: 
الستيفائو، كحقكؽ اهلل ال تحتاج إلى دعكل كي يتـ استيفاؤىا، لذا جاز الصمح في حد القذؼ 

 .(1)بخبلؼ الحدكد األخرل
 أسباب الخالؼ:

 عدة، أذكر منيا: يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسبابو  
مضى في  فمف نظر إلى أف النبي الختالؼ في فيـ حديث عائشة رضي اهلل عنيا،  .1

عتياض عف تنفيذ الحد دكف الرجكع إلييا، قاؿ بأف المقذكؼ ال يممؾ الحؽ في الصمح كاال
زكجو عائشة ىذا الحؽ، ك أما مف نظر إلى أف خصكصية الحادثة  الحد، ألف النبي لـ يعطً 

لبيت النبكة كحماية لؤلمة، قاؿ بأف مف حؽ  اضطرت النبي إلى أف يقيـ الحد حمايةن 
 المقذكؼ الصمح كاالعتياض عف حد القذؼ.

رقة بجامع أف حؽ سفمف قاس القذؼ عمى الالختالؼ في قياس حد القذؼ عمى السرقة،  .2
قاؿ بعدـ أحقية المقذكؼ بالصمح كاالعتياض عف الحد، كما القطع ، بكمييما العبد متعمؽ

بالسرقة، أما مف رأل أف القياس مع الفارؽ، ك أف حد السرقة مف الممكف أف يتجزأ كليس 
 القذؼ كذلؾ، قاؿ بػأف لممقذكؼ الحؽ في الصمح كاالعتياض عف حد القذؼ.

أف رأل بأف حؽ اهلل ىك الغالب، قاؿ بفمف الختالؼ في الحؽ الغالب في حد القذؼ،  .3
رع، لذا فيك ال يممؾ الكالية فيو، كليس لو الحؽ عف الش العبد يستكفي حقو في الحد نيابةن 

لحاجتو في دفع  بإسقاط الحد بالصمح، أما مف رأل الغمبة لحؽ العبد كأف الحد جاء تمبيةن 
 .(2)الحد العار عف نفسو، قاؿ بأنو يممؾ الحؽ في الصمح كاالعتياض عف

 الترجيح:
بعد استعراض األقكاؿ في المسألة، كعرض األدلة كمناقشتيا، أرل رجحاف القكؿ الثاني، 

 القائؿ بأف المقذكؼ لو حؽ الصمح كاالعتياض عف حد القذؼ، كذلؾ لؤلسباب التالية:
 لمحد، كىك ما تسعى إليو الشريعة اإلسبلمية. أف في الصمح عمى حد القذؼ درءه  .1
عمى المضي في طريؽ العفك، كالناس مختمفكف في  بجكاز الصمح ىك تأكيدأف القكؿ  .2

 الماؿ.بطباعيـ، فيناؾ مف يعفك كيصفح طمعان في األجر كالثكاب، كىناؾ مف تميف نفسو 
في الشريعة اإلسبلمية، ككنو ال  مقبكؿه  أف مبدأ التعكيض عف الضرر المعنكم، ىك مبدأه  .3

  مانع مف األخذ بو.يعكد بالضرر عمى طرؼ مف األطرؼ، فبل
                                                           

 (.4/265( الحجاكم، اإلقناع)ج3/350( الشيرازم، الميذب)ج7/56الكاساني، بدائع الصنائع)ج (1)
 (.2/357)جشرح البداية المرغيناني، اليداية (2)
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 أثر التقادـ في حد القذؼ عمى حؽ الفرد. خامسان:
في إمكاف رفع الدعكل عمى القاذؼ أماـ القضاء،  إف حؽ العبد في حد القذؼ متمثؿه  

 لمحؽ برضاه، فيك صاحبو كلو الحؽ في التصرؼ فيو. أما عفكه، فيك بمثابة إسقاطه 
في حد القذؼ، جعؿ ذلؾ أثر التقادـ عميو يختمؼ تمامان عما  ان كلما كاف حؽ العبد متعمق 

ىك الحاؿ عميو في جرائـ الحدكد األخرل، ككف أف الحؽ فييا خالص هلل، فتبطؿ بالتقادـ كما 
 بينا في الفصؿ األكؿ.

في حياتو، كحتى في مكتو، يحفظ حؽ ذكم  (1)كفي حد القذؼ يبقى حؽ العبد محفكظان  
كرث، كىذا ما تبيف لنا في القذؼ، حتى عند مف قاؿ بأف حد القذؼ ال يي قرباه ممف ناليـ عار 

 بداية المبحث.
مف المقذكؼ، كسائر ستكفى إال بمطالبة كقد اتفؽ العمماء عمى أف حد القذؼ ال يي  

 .(2)ف عميو االستمرار في الطمب إلى حيف إقامة الحدالحقكؽ، بؿ ك إ
المقر عف إقراره ال يقبؿ، كالحد ال يسقط  كحفظان لحؽ العبد في حد القذؼ، فإف رجكع 

 إال بعفك مف صاحب الحؽ.
، كذلؾ مف باب حفظ (3)لذا فقد ذكر العمماء، أف الشيادة في حد القذؼ ال تبطؿ بالتقادـ 

حؽ العبد فيو، كما لؤلعراض مف مكانة عظيمة بيف الناس، فبل يجكز المساس بيا بحاؿ مف 
 األحكاؿ.
فمف المعمـك أف مركر مدة زمنية طكيمة،  ؟ماء يبقى عمى إطبلقوكلكف، ىؿ ما قالو العم 

قد يتغير فييا حاؿ اإلنساف، حتى يكاد يطغي عمى حالو في قديـ زمانو، فماذا لك قذؼ شخص 
إنسانان في شبابو، ثـ بعد مضي مدة طكيمة مف الزمف تغير حاؿ المقذكؼ إلى الصبلح، فبعد أف 

 ؟القاذؼ، ىؿ مف المنطؽ أف تقبؿ دعكاه تبدلت أحكالو جاء ليرفع دعكل عمى
كماذا لك مضت عدة سنكات عمى حادث القذؼ دكف أف يشتكي المقذكؼ، حتى ييظف  

 .أنو عفا عف قاذفو، ثـ حممتو ضغينة ما عمى أف يرفع الدعكل
ككذا لك ترؾ المقذكؼ رفع الدعكل عمى قاذفو، ثـ بعد مركر مدة مف الزمف جاء  

 .قابؿ إسقاط الحدليشتكي طمعان بالماؿ م

                                                           
 (.330الماكردم، األحكاـ السمطانية)ص ((1

 (.6/105( البيكتي، كشاؼ القناع)ج9/85ابف قدامة، المغني)ج (2)
 (.3/203( الزيمعي، تبييف الحقائؽ)4/159البخارم، كشؼ األسرار)ج ((3
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فقداف البينة عمى حد القذؼ،  عميياكما ك أف مركر مدة طكيمة مف الزمف، قد يترتب  
فمربما انتقؿ بعض الشيكد إلى أماكف عدة، كبعيدة، فإف ذلؾ يصعٍّب عمؿ القضاء، كلربما تبقى 

 القضية عالقة مدة مف الزمف كببل فائدة......
مف  لذا ضمنان عفك المقذكؼ عف القاذؼ، منيالذا أرل أف مضي مدة مف الزمف يفيـ 

الممكف أف تيحدد كمدة لتقادـ رفع الدعكل في حد القذؼ، ذلؾ أف مدد التقادـ التي تحدث عنيا 
 .(1)الفقياء في الحدكد ىي مدد قصيرة نسبيان، ال تتجاكز العاـ

ك لما تقدـ ذكره، أرل بضركرة تقدير مدة معينة مف قبؿ أىؿ االختصاص يفيـ منيا   
عفك المقذكؼ عف القاذؼ، كذلؾ بحسب طبيعة الناس كأحكاليـ في ىذا الزماف، نظران لممصالح 

بة عمى ذلؾ.المترت

                                                           
 (.9/70السرخسي، المبسكط)ج(1) 



 

 

 
 

   
 

 
 

 

 

 الفصؿ الثالث
المترتبة عمى حد أثر التقادـ عمى الحقكؽ 

الشرب كالردة كالسرقة
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 المبحث األكؿ
 أثر التقادـ عمى ضماف المعتدم حاؿ سكره لحؽ الغير

 
ميز اهلل اإلنساف عف سائر مخمكقاتو بنعمة العقؿ، فعممو األسماء كالبياف، كجعمو خميفة  

 نفع لو. فيواألرض كيبنييا، كيسخرىا لما  لو في أرضو، يعمر
، طريؽ الخير كطريؽ الشر، ككاف العقؿ ىك يفناظرم اإلنساف طريق كقد كضع اهلل أماـ 

بصيرتو فييما، ك بو يختار، كفي فكاتو فساد الدنيا كاآلخرة، لذا كاف حفظو مف المقاصد الشرعية 
التي جاءت الشريعة اإلسبلمية لحمايتيا، فشرعت عمى اإلنساف كؿ ما فيو صيانة لمعقكؿ، ك 

ما نزؿ عمى نبي ىذه األمة سكرة اقرأ، فحبب اإلسبلـ العمـ، كجعؿ تنكير لمداركيا، ككاف أكؿ 
 لمعالـ األجر العظيـ في الدنيا كاآلخرة.

عمييا، فحرمت الخمر  حرمت الشريعة ما كاف فيو إذىاب لمعقكؿ كاعتداء كفي المقابؿ، 
 لما فييا مف تعطيؿ لمعقؿ، كحجب لو عف اإلدراؾ، كحرمت كؿ ما في معناىا كما فيو عمة

تغييب العقؿ مف جرائـ قد يرتكبيا السكراف حاؿ سكره، فقد  فاالسكار، كذلؾ لما قد يترتب ع
 يعتدم هلل مما يكجب الحد أك القصاص، كقد ى حؽ مف حقكؽ اهلل، أك ما فيو حؽيعتدم عم

 عمى حقكؽ الناس ك أمكاليـ كممتمكاتيـ.
مماء، كفي حكـ لذا سأتحدث في ىذا المبحث عف تعريؼ السكر كضابطو عند الع 

ارتكاب الجاني لمجريمة حاؿ سكره، ىؿ يعاقب عمييا أـ ال، ثـ أتحدث عف ضماف السكراف لما 
 أتمؼ مف أمكاؿ حاؿ سكره، ثـ بعد ذلؾ أتحدث عف أثر التقادـ في ضماف ما أتمؼ السكراف.

  أكلن: تعريؼ السكر.
فيك سكراف، كالجمع سكرل أك  ،، سكران ري سكى ، يى رى كى السيكر مف الفعؿ سى تعريؼ السكر لغةن:  . أ

 (2) ﴾ٰ  َوتََرى اميذاَس ُسََكَرى  َوَما ُُه ِبُسََكَرى﴿ قاؿ تعالى، (1)سكارل
 .(3)قاؿ ابف فارس في اجتماع السيف مع الكاؼ كالراء، أنو أصؿ يدؿ عمى الحيرة

أم غشي عمييا  (2) ﴾ُسكَِّرْت َآبَْصاُرَّنَ ﴿، كمنو قكؿ اهلل تعالى (1)السكر خبلؼ الصحكك 
 كانحبست عف النظر.

                                                           
 (.2/287)جتاج المغة كصحاح العربية الفارابي، الصحاح (1)
 [.2]الحج: ((2

 (.3/89مقاييس المغة)ج معجـ ابف فارس، (3)
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 السكر اصطالحان:   . ب
قد ذكر العمماء عدة تعريفات لمسكر، يتبيف منيا ككف السكر حالة عارضة لئلنساف، 

 تبدأ بتعاطيو لما يكجبيا مف المسكرات أيان كانت، كتنتيي بزكاؿ مفعكليا عنو. 
حالة السكر، ك ف السركر كالنشكة عنصر أساسي في أك يتضح مف غالب التعريفات 

أف مفعكؿ المسكر ال يغيب العقؿ تمامان، إنما ىك  تأثير جزئي، دكف تعطيؿ لمحكاس، كمف ىذه 
 التعريفات:

"ىك سركر يغمب عمى العقؿ بمباشرة بعض األسباب المكجبة لو، فيمنع  تعريؼ البخارم:
 .(3)اإلنساف عف العمؿ بمكجب عقمو، مف غير أف يزيمو"

ىك حالة تعرض لئلنساف مف امتبلء دماغو مف األبخرة المتصاعدة إليو، "تعريؼ التفتازاني: 
 .(4)فيتعطؿ معو عقمو المميز بيف األمكر الحسنة كالقبيحة

 .(5)"ىك تغييب لمعقؿ دكف الحكاس، مع نشكة كطرب"األزىرم: اآلبي تعريؼ 
مف األكؿ  "ىك غفمة تعرض بغمبة السركر عمى العقؿ، بمباشرة ما يكجبياتعريؼ الجرجاني: 

 .(6)كالشرب"
كالناظر إلى تعريفات العمماء القدامى، يجدىا تتناسب مع الحقائؽ العممية بشأف التأثير  

القصير األمد لممسكر عمى حالة اإلنساف النفسية، فتناكؿ المسكرات مف شأنيا تغييب العقؿ، 
قى دكف تعطيؿ كما كىذا ما يظير عمى السكراف مف خبلؿ ترنحو كعدـ اتزانو، إال أف حكاسو تب

األزىرم، إال أف ما ذكره التفتازاني في أكؿ تعريفو مف أبخرة متصاعدة، ما ىك إال اآلبي ذكر 
تصكر بسيط لما اعتقده المعرؼ، فالحقيقة أف تغييب العقؿ كما يطرأ عمى السكراف ىك نتيجة 

 لكصكؿ مادة اإليثانكؿ إلى الدـ الذم يؤثر بدكره عمى عمؿ الدماغ.
السركر كالنشكة، إال أف الدراسات لعمماء في تعريفاتيـ حالة السكر عمى ر اكقد قص 

العممية تظير أف تأثير الكحكؿ قد يككف بتسمط النشكة عمى اإلنساف، كقد تبدك عميو حالة القمؽ، 
كأحيانان الحزف، كأحيانان أخرل الييجاف كالعدكانية، كىذا كمو عائد إلى حالة الشخص النفسية 

                                                                                                                                                                     
 (.4/372ابف منظكر، لساف العرب)ج ((1

 [.15]الحجر: (2)
 (.4/352البخارم، كشؼ األسرار)ج (3)
 (.2/250ابف أمير الحاج، التقرير كالتحبير)ج ((4

 (.2/295األزىرم، جكاىر اإلكميؿ)جاآلبي  (5)
 (.120الجرجاني، التعريفات)ص (6)
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كذا نسبة المسكر الذم تناكلو، كما أف نكعية المسكر ليا تأثير عمى نكع الحالة التي كطبيعتو، ك 
 .(1)تصيب اإلنساف بعد السكر

 ثانيان: ضابط السكر عند العمماء.
، فقد اختمفت عبارات الفقياء في تحديده، كىك عبارة عف عبلمات أما في ضابط السكر 

سكر، كمع تعدد ىذه األمارات، يجتمع قكؿ  ك أمارات تظير عمى الرجؿ، يعرؼ منيا أنو قد
الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة كمعيـ الصاحباف أبك يكسؼ كمحمد كغالبية الحنفية 
عمى أف ضابط السكر اليذياف في الحديث، كالخمط في الكبلـ بحيث ال يستقيـ معناه، كعدـ 

 .(2)التمييز بيف حسف األمكر مف قبيحيا
"إذا استكل عنده الحسف كمف األمارات التي ذكرىا األئمة الفقياء، قكؿ اإلماـ مالؾ  

"،  كقاؿ الشافعي (3)كالقبيح فيكل سكراف" ، كأفشى سره المكتـك ، (4)"إذا اختمط كالمو المنظـك
"أل يعرؼ ثكبو مف ثكب غيره، كل نعمو مف نعؿ غيره، كل يعتبر تمييزه في كقاؿ اإلماـ أحمد 

 .(5)اء مف األرض، كالرجؿ مف المرأة"السم
كالرأم عند اإلماـ أبي حنيفة، أف يعدـ السكراف التمييز تمامان، فبل يفرؽ بيف المرأة مف  

 .(6)الرجؿ، كال يعرؼ األرض مف السماء
يَن آَٓمنُوا ََل ثَْلَربُوا ﴿كدليؿ الجميكر لما ذىبكا إليو قكؿ اهلل تعالى   ِ َا اَّلذ اَلَة َوآَهُُتْ ََي آَُّيه امصذ

لحديثو، كعدـ إدراكو لما  فالسكر معتبر في خمط الرجؿ (7) ﴾ُسََكَرى  َحَّتذ  ثَْؼلَُموا َما ثَُلومُونَ 
بل يحتاج األمر إلى أال يميز بيف األرض كالسماء كي يقاؿ أنو سكراف. يقكؿ الماكردم يقكؿ، ف

 (8)يحتمؿ معو األمر"يخرج إلى حد ل  ف"قد يككف سكراف مف غير أفي تفسيره 

                                                           
 .http://www.al-jazirah.com (13064العدد  الشمرم) مكقع الجزيرة لمصحافة، (1)
النجدم، حاشية الركض  (120( الجرجاني، التعريفات)ص6/453ابف عابديف، رد المختار)ج (2)

( البعمي، المطمع عمى أبكاب 3/324( قميكبي كعميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة)ج7/3398المربع)ج
 (.373الفقو)ص

 (.7/339الركض المربع)ج حاشية النجدم، (3)
 (.3/324قميكبي كعميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة)ج (4)
 (.374-373)صفقوع عمى أبكاب الالبعمي، المطم ((5

 (.4/98، االختيار لتعميؿ المختار)جابف مكدكد المكصمي (6)
 [.43]النساء: (7)
 (.1/489عيكف)جالماكردم، النكت كال (8)



 

75 
 

، إنا بأرض فييا "قمت لعمر كقد اعتمد الجميكر ما كرد عف يعمى بف أمية قاؿ:  
شراب كثير _يعني اليمف_  فكيؼ نجمده؟ قاؿ: إذا استقرئ أـ القرءاف فمـ يقرأىا، كلـ يعرؼ 

 (1)رداءه إذا ألقيتو بيف األردية فاحدده"
الفصؿ ما كرد عمى لساف ابف اليماـ، فقد بيف أف أما عف رأم اإلماـ أبي حنيفة، فالقكؿ  

الحالة التي ذكرىا اإلماـ إنما ىي مرحمة أخيرة مف مراحؿ السكر، فكؿ مرحمة منو تسمى سكران، 
لذا فإف اعتبار عدـ التمييز بيف المرأة كالرجؿ عند السكراف، ال يعني أف خمطو لحديثو كىذيانو 

التي ذكر أبك حنيفة، لذا يقكؿ ابف اليماـ، أف ما كرد  خارجه عف السكر، إنما ىي مرحمة تتقدـ
ييذم  فعمى لساف الجميكر ىك المختار لمفتكل كما تثبت بو الحرمة، لػأف العرؼ يثبت بأف م

بعد مباشرتو لممسكر يككف سكرانان، أما ما ذكره أبك حنيفة فإنما ىك ضابط لكجكب الحد، 
 .(2)ا درءان لياكالمعمـك أنو يأخذ في الحدكد بأقصى أسبابي

 .ثالثان: حكـ ارتكاب السكراف لما يستحؽ العقكبة بحد أك قصاص
، في حقوإذا أقدـ شخص سكراف عمى ارتكاب جريمة تستكجب الحد أك القصاص  

 أف لسكره تأثير في حكـ معاقبتو؟ عامؿ السكراف معاممة الصاحي كيعاقب، أـيي أ
تعد منو، كمف تناكؿ المسكر جاىبلن اتفؽ الفقياء عمى أف مف دخؿ حالة السكر دكف  

  .(3)بو، فحكمو حكـ المجنكف إذا ارتكب جناية، فإنو ال عمد لو
آخذ بما أما إف شربيا متعديان، فإف كاف في بداية سكره، عالمان ما يقكؿ كما يفعؿ، فإنو مي  

ففي ذلؾ  ـ ما يقكؿ، أك أف سكره طافحيصدر عنو، كىذا اتفاؽ بيف العمماء، أما إف كاف ال يعم
 بيف الفقياء عمى قكليف:   (4)خبلؼ

خذ بما يصدر عنو، فإف ارتكب جريمة عكقب عمييا، كىذا قكؿ أف السكراف مؤاالقكؿ األكؿ: 
 .(8)كالحنابمة (7)، ك أكثر الشافعية(6)، كالمالكية(5)الجميكر مف الحنفية

                                                           
 [.17031رقـ الحديث 9/228]الصنعاني: مصنؼ عبدالرزاؽ، كتاب األشربة/باب الريح  (1)

 (.5/312)جفتح القدير، ابف اليماـ ((2
( الشربيني، مغني 4/237( الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج268ابف نجيـ، األشباه كالنظائر)ص (3)

 (.8/285( ابف قدامة ، المغني)ج5/230المحتاج)ج
 (.34/152ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)ج 4))

 (. 268)صكالنظائر ابف نجيـ، األشباه ((5
 (.4/237الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج (6)

 (.6/5جالشافعي، األـ) (7)
 (.8/285ابف قدامة، المغني)ج 8))
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جريمة، فإنو ال يعاقب خذ بما يصدر عنو، فإف ارتكب أف السكراف غير مؤا القكؿ الثاني:
 .(3)، كالظاىرية(2)، كبعض الحنابمة(1)عمييا، كىذا قكؿ بعض الشافعية

 األدلة كالمناقشة.
 أدلة القكؿ األكؿ. 

  كقد استدلكا بالكتاب كاألثر كالمعقكؿ.
اَل ﴿فقد استدلكا بقكؿ اهلل تعالى أكلن الكتاب:  يَن آَٓمنُوا ََل ثَْلَربُوا امصذ ِ َا اَّلذ َة َوَآهُُتْ ُسََكَرى  َحَّتذ  ََي آَُّيه

 .(4) ﴾ثَْؼلَُموا َما ثَُلومُونَ 
أف اآلية الكريمة قد كجيت الخطاب لممؤمنيف حاؿ سكرىـ، كالخطاب ال يكجو إال كجو الدللة: 

 .(5)لمكمؼ، فدؿ عمى أف السكراف مف المكمفيف، كالمكمؼ مسئكؿ عف أفعالو
أف الخطاب مكجو لممؤمنيف حاؿ صحكىـ بأال يقربكا الصبلة كىـ سكارل، كالعمة  يعترض عميو:

 .(6)في ذلؾ انعداـ اإلدراؾ حاؿ السكر، فكيؼ يكمؼ السكراف كىك فاقد لمناط التكميؼ
أف ىذا التكجيو لآلية ييفيـ منو أنكـ إذا سكرتـ فمستـ أىبلن لمخطاب، كال تجكز لكـ يجاب عنو: 

تفعؿ كذا"، كىذا فيو إضافة  يككف كمف قاؿ لمعاقؿ "إذا جننت فبلالحاؿ، فالصبلة عمى ىذا 
 .(7)الخطاب إلى حاؿ منافية لو، كىك غير جائز

، استشار في الخمر يشربيا فقد استدلكا بما ركاه الديمي "أف عمر بف الخطاب : األثر ان ثاني
ذا سكر : "نرل أف تجمده ثمانيف، فإنو الرجؿ، فقاؿ عمي بف أبي طالب إذا شرب سكر، كا 

ذا ىذل افترل"، أك كما قاؿ ، فجمد عمر ثمانيف في الخمر  .(8)ىذل، كا 
كصؿ إلى جعؿ السكر مقاـ القذؼ، لما في السكر مف ىذياف قد يي  أف عميان  كجو الدللة:

الفرية، كقد كافقو الصحابة عمى ذلؾ، كجعمكا قذؼ السكراف مكجب لمحد، كىذا دليؿ عمى أف 

                                                           
 (.3/171الشيرازم، الميذب)ج (1)
 (8/285ابف قدامة، المغني)ج (2)
، المحمى)ج (3)  (.12/262ابف حـز
 [.43]النساء: (4)
 (.2/392التفتازاني، شرح التمكيح عمى التكضيح)ج (5)
، المحمى)ج (6)  (.12/262ابف حـز
 (.4/353البخارم، كشؼ األسرار)ج (7)
 (.286الشافعي، مسند الشافعي)ص (8)
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مكمؼ، كمحاسب عمى ما يبدر عنو مف أفعاؿ، كتجب عميو العقكبة إف استدعى فعمو  السكراف
 . (1)العقاب

 :ثالثة أكجو يعترض عميو مف
، كىك خبر نزه اهلل عميان عنو، أف ىذا الفيـ مبني عمى ما كرد عف عمي الكجو األكؿ: 

 .(2)فإسناده غير صحيح، كىك أثر معضؿ
لمعمد، كحد الفرية ال  ياف، كاليذياف ال يككف فيو طريؽاليذ أنو جعؿ في السكر الكجو الثاني:

 .(3)يككف إال عف عمد
، فميس فيو داللة عمى أف السكراف لك فرضنا صحة ىذا األثر عف عمي الكجو الثالث: 

ثبت حد السكر كليس حد القذؼ، ك إنما محاسب عمى ما يصدر عنو، كذلؾ ألف األثر جاء ليي 
السكراف إذا لـ  د  كبة السكراف فقط، كلك كاف المثبت ىك حد القذؼ، لما حي ذكر االفتراء لتقدير عق

 .(4)يقذؼ كيفتر عمى غيره، كىذا باطؿ
 ؿ: كقد استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف.المعقك ثالثان 

ؤاخذ السكراف بجرائمو كيعاقب عمييا، لكاف ذلؾ ذريعة لمف أراد أف لك لـ يي  وأنالكجو األكؿ: 
يسكر كيغيب عقمو، عممان منو أنو لف يعاقب، كىذا مف شأنو أف يزيد مف نسبة يرتكب جريمة بأف 

 .(5)كقكع الجريمة
 : مف كجييف يعترض عميو

جؿ أف ريمة، ألنو ربما ادعى الجنكف مف أأف ذلؾ يستدعي أف يعاقب المجنكف بفعمو الج  .1
 .(6)يحاسب فيرتكب الجناية دكف أ

فعمو، ألنو سينكشؼ حتمان، أما السكر فيك أمر يسير أف ادعاء الجنكف أمر يصعب يجاب عنو: 
 .(7)كيسيؿ عمى اإلنساف أف يشرب ليسكر كيثبت أنو كاف في حالة سكر عند ارتكاب الجريمة

                                                           
 (.8/284ابف قدامة، المغني)ج 1))

، المحمى)ج ((2  (.12/263ابف حـز
 (.2/444الصنعاني، سبؿ السبلـ)ج 3))

 (.270شكماف، عصمة الدـ كالماؿ)ص ((4
 (.5/230الشربيني، مغني المحتاج)ج 5))

، المحمى)ج ((6  (.12/264ابف حـز
 (.270شكماف، عصمة الدـ كالماؿ)ص 7))



 

78 
 

أف السكراف قد يخرج عف الكعي بشكؿ كمي، فيتساكل مع المجنكف في عدـ إدراكو لما   .2
ف  ـقدراد أف يي يفعؿ، كحينيا ينتفي القصد عنو، فمربما بسكره نسي ما أ عميو مف جريمة كا 

 .(1)كاف قاصدان إياىا قبؿ السكر، لذا لـ يكف السكر ذريعة لفعؿ الجريمة
أضر نفسو بنفسو حينما فرط بعقمو، فمـز مف تفريطو أف يعاقب  أف السكراف قدالكجو الثاني: 

 .(2)عمى فعمتو
 يعترض عميو مف كجييف:

سكراف، ألنو لـ يأت بو نص مف حكمان عمى ال، فإنو ال يكجب أف ىذا التعميؿ ك إف صح .1
 .(3)ف أك سنة أك إجماعقرآ

أنو كبقكلكـ ىذا، كجب أف تفرقكا بيف مف شرب الخمر طائعان كمف شربيا دكف إثـ، فبل  .2
 .(4)مزمكه شيئان بسكره، كلكنكـ تمزمكف مف أتمؼ حاؿ سكره بضماف ما أتمؼتي 

عاقب بفعمو، كىذا ىك الفارؽ إال أنو ال يي بأنو ك إف ضمف ما أتمؼ، يمكف أف يجاب عنو: 
 بينيما.

 أدلة القكؿ الثاني.
  كقد استدلكا بالكتاب كالسنة كالقياس.

اَلَة َوَآهُُتْ ُسََكَرى  َحَّتذ  ﴿فقد استدلكا بقكؿ اهلل تعالى أكلن الكتاب:  يَن آَٓمنُوا ََل ثَْلَربُوا امصذ ِ َا اَّلذ ََي آَُّيه

 (5) ﴾ثَُلومُونَ ثَْؼلَُموا َما 
أف اهلل تبارؾ كتعالى كىك أصدؽ القائميف، قد بيف أف السكراف ال يعمـ ما يقكؿ، ك كجو الدللة: 

 .(6)أنو معدـك اإلدراؾ الذم ىك مناط التكميؼ، لذا ال يجكز أف يؤاخذ بفعمو
كىك "أف حمزة عقر ناقتيف لعمي بف أبي طالب ، كقد استدلكا بما ركاه عمي ثانيان السنة: 

 محمرةه  يشرب مع قـك مف األنصار، فطفؽ رسكؿ اهلل يمـك حمزة فيما فعؿ، فإذا حمزة ثمؿه 

                                                           
 (.270شكماف، عصمة الدـ كالماؿ)ص ((1
 (.5/234البيكتي، كشاؼ القناع)ج ((2

، المحمى)ج (3)  (.12/262ابف حـز
، المحمى)ج (4)  (.12/263ابف حـز
 [.43]النساء: (5)
، الم (6)  (.12/262)جرجع السابؽابف حـز
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عيناه، فقاؿ لو حمزة: ىؿ أنتـ إل عبيد ألبي!! فعرؼ رسكؿ اهلل أنو قد ثمؿ، فنكص رسكؿ 
 (1)"عمى عقبيو القيقرم كخرج اهلل 

 قد تفكه بكممة لك قاليا كىك صاح أللزمتو الكفر، كلكف النبي  أف حمزة كجو الدللة: 
كىذا دليؿ عمى أف السكراف غير  لما رأل عبلمات السكر بادية في كجيو كعينيو، تركو كخرج،

 . (2)خذ بما يصدر عنومؤا
 يعترض عميو مف كجييف:

 .(3)أف ىذا كاف قبؿ تحريـ الخمر، ك إنما كرد الخبلؼ بعد التحريـ .1
خذ بأفعالو، ألف ضماف ما أتمفو حمزة كجب أف السكراف غير مؤا ىناؾ ما يدؿ عمىليس  .2

أداه عف  ، فربما أبرأه عمي منو، أك أف حمزة أداه إليو، أك أف النبي في مالو لعمي 
 .(4)عمو حمزة لمحبتو كقرابتو إليو

عنو كببل  حؽ المتمؼ سكاء سكر برضاه أك رغمان أف الضماف قائـ في يمكف أف يجاب عنو: 
 إثـ، كالخبلؼ إنما ىك في إقامة العقكبة عمى جناية السكراف حاؿ سكره.

قاسكا السكراف عمى المجنكف، فكبلىما فاقد لمعقؿ الذم ىك مناط التكميؼ، لذا  ثالثان القياس:
 .(5)بما يبدر عنو مف أفعاؿ خذييؤاكاف السكراف غير مكمؼ كما المجنكف، كال 

المجنكف فاقد لمعقؿ بغير إرادة ك ذنب منو، أما السكراف فقد فكاف  أفيمكف أف يعترض عميو: 
 آثما بشربو كسكره، لذا كجب عميو العقاب.

 :أسباب الخالؼ
 عدة، أذكر منيا: يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسبابو  
فمف فيـ أف الخطاب في اآلية مكجو لممؤمنيف حاؿ الخالؼ في تأكيؿ اآلية الكريمة،  .1

كاف الخطاب مضافان إلى حاؿ منافية لو كىذا باطؿ، قاؿ بأف  ،إف لـ يكف ذلؾسكرىـ، ألنو 
السكراف يجب أف يعاقب عمى ارتكابو الجريمة، أما مف رأل أف الخطاب في اآلية مكجو 

ال يقربكا الصبلة كقت سكرىـ، قاؿ بأف السكراف ليس أىبلن ـ بألممؤمنيف حاؿ صحكى
 رتكابو الجـر حاؿ سكره.لمتكميؼ، لذا ال يجكز معاقبتو عمى ا

                                                           
 [.4003رقـ الحديث 5/82المغازم/باب جصحيح البخارم،  ]البخارم: (1)
 (.17/65النككم، المجمكع) 2))

 (.13/144النككم، شرح النككم عمى مسمـ)ج ((3
 (.13/145النككم، شرح النككم عمى مسمـ)ج 4))

 (.8/284ابف قدامة، المغني)ج ((5
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فمف رأل أف الضماف عقكبة أـ ل،  الختالؼ في تقدير ككف الضماف في قصة حمزة  .2
أما مف رأل ، ىك بمثابة عقكبة، قاؿ بإيقاع العقكبة عمى السكراف الذم تحممو حمزة 

 أنو خارج ع معنى العقكبة، قاؿ بعدـ معاقبة السكراف.
فمف قاؿ بأنو ذكر حد الفرية لتقدير عقكبة ، الختالؼ في تأكيؿ األثر الكارد عف عمي  .3

السكراف فقط، قاؿ بأف السكراف ال يعاقب عمى ارتكابو الجريمة، أما مف قاؿ بأنو ذكر حد 
الفرية لمتأكيد عمى أف السكراف يؤخذ بفعمو كقكلو، قاؿ بإيقاع العقكبة عمى مف ارتكب 

 سكره.الجريمة حاؿ 
فمف نظر إلى العمة الجامعة بيف المجنكف كالسكراف الخالؼ في القياس عمى المجنكف،  .4

، كىي فقداف اإلدراؾ، قاؿ بإسقاط العقكبة عف السكراف، أما مف رأل أف القياس مع الفارؽ
 اإلدراؾ بإرادتو بخبلؼ المجنكف، قاؿ بإيقاع العقكبة عمى السكراف. فالسكراف فقد

أف قصد السكر فمف رأل قصد السكر معتبر في إقامة العقكبة أـ ل،  الختالؼ في ككف .5
جاني، قاؿ بمعاقبة السكراف بجريمتو، أما مف رأل أف مف شرب الخمر معتبر في معاقبة ال

الحرمة أـ مضطران، ففي النياية ىك في حكـ السكراف، كال يدرم ما يفعؿ، قاؿ بعدـ  قاصدان 
 معاقبة السكراف عمى جرائمو.

 جيح:التر 
عمى المسألة كآراء العمماء فييا، كتفنيد أدلة كؿ قكؿ كمناقشتيا، أرل  االطبلعبعد   

رجحاف قكؿ جماىير العمماء، القائؿ بمعاقبة السكراف عمى ما يقترؼ مف جنايات حاؿ سكره، 
 كذلؾ لؤلسباب التالية:

ف انتفى ركف العمدية في ارتكابو لمجناية  .1 حاؿ سكره، إال أنو أف السكراف المتعمد لسكره، كا 
مسئكؿ عف ىذه الحالة التي أدخؿ نفسو بيا، كىك عالـ لتبعاتيا مف فقداف العقؿ كاحتماؿ 

 قيامو بأفعاؿ ال تحمد عقباىا.
أف القكؿ بعدـ مؤاخذة السكراف بفعمو، يعني أف يعاقب عقكبة السكر فقط، كىذه العقكبة ال  .2

نان أك غيره، ك مناسبة العقكبة لمجريمة ىي تناسب حجـ الجـر الذم اقترؼ، إف كاف قتبلن أك ز 
 إحدل المبادئ التي يقـك عمييا نظاـ العقكبات في اإلسبلـ.

أف القكؿ بإسقاط العقكبة عف الجريمة التي ارتكبيا السكراف حاؿ سكره، يفتح بابان كبيران  .3
ؿ لمفساد في المجتمعات، فمف أراد أف يقترؼ جرمان ما، سكر كادعى أنو كاف مغيب العق

بفعؿ سكره لتنتفي عنو العقكبة، لذا كاف القكؿ بمعاقبة السكراف عمى جناياتو ىك مف باب 
 سد الذرائع.
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أف في معاقبة السكراف عمى ما اقترفت يداه، ردع جاـز كحد مف انتشار الخمر في  .4
 المجتمعات، كمنع مف استسياؿ أمرىا بيف الناس.
 .رابعان: ضماف ما اعتدل عميو السكراف مف أمكاؿ

، كىي مف القكاعد الكمية في الفقو، (1)تقـك نظرية الضماف عمى قاعدة الضرر يزاؿ  
 .(2)فالضرر الكاقع عمى األمكاؿ ىك ضرر مادم، يمكف تقديره كالعمؿ عمى إزالتو قدر اإلمكاف

كيثبت الضماف في حؽ المتمؼ دكف شرط أك قيد، سكاء كاف عاقبلن أـ مجنكنان، حران أـ   
 أـ صغيران.  عبدان، كبيران 

، كقد جاء في مجمة األحكاـ (3)كما أف العمد كالخطأ في ضماف ما يتمؼ اإلنساف سكاء
ف لـ يتعمد" 92العدلية المادة   (4)"المباشر ضامف كا 

، فيك (5)لذا، فقد كرد اإلجماع عمى أف السكراف يضمف ما أتمؼ مف أمكاؿ حاؿ سكره
كالمجنكف، ألف التكميؼ غير مشترط في الضماف، كقد كرد في ركاية بكر بف عياش، أف النبي 

  غـر حمزة ناقتي عمي  (6). 
فمك اعتدل السكراف بالحرؽ كالتخريب كالنيب، فإف ذلؾ يمزمو الضماف شرعان، ألف 

التكميفي يتعمؽ بفعؿ المكمؼ ، كالحكـ (7)الضماف مرتبط بأحكاـ الكضع كليس بأحكاـ التكميؼ
الذم تكفرت فيو شركط التكميؼ، التي منيا البمكغ كالعقؿ، أما الحكـ الكضعي فيتعمؽ بالفعؿ 

لـز نفسو سكاء كاف الفاعؿ مكمؼ أـ غير مكمؼ، لذا فإف مف قاـ بفعؿ يككف سببان لمضماف فقد أي 
 .(8)بو

، (9)يء المتمؼ إف كاف مثميان ك إزالة الضرر الذم كقع باإلتبلؼ تككف بضماف مثؿ الش
 .(1)كقيمتو إف كاف قيميان 

                                                           
 (.1/274الحمكم، غمز العيكف)ج 1))

 (.7/165الكاساني، بدائع الصنائع)ج ((2
 (.3/323القرافي، الذخيرة)ج (3)
 (.27)صالعدلية عمماء الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ (4)
 (.1/117السمعاني، قكاطع األدلة)ج (5)
 (.5/247البخارم، السراج الكىاج)ج (6)

 (.490الشككاني، السيؿ الجرار) (7)
 (.65السممي، أصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو)ص 8))

 .ما يكجد مثمو في السكؽ بدكف تفاكت يعتد بو، كالمكزكنات كالمزركعاتالماؿ المثمي :  ((9
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ككقت تقدير الضماف ىك يكـ كقكع اإلتبلؼ مف قبؿ السكراف، فتقدر قيمة الشيء 
 .(2)المتمؼ يكـ تمفو إف كاف قيميان، ككذا إف كاف مثميان كانقطع مثيمو مف السكؽ

 خامسان: أثر التقادـ عمى ضماف ما أتمؼ السكراف.
ما أتمؼ، ك إف سقطت عنو العقكبة ضماف  فمما سبؽ أف السكراف مسئكؿ عيف قد تب 
 لسكره.

فإف ارتكب جريمة االغتصاب حاؿ سكره، كجب عميو مير المثؿ لمفتاة المغتصبة  
كضماف لما أكقع عمييا مف ضرر مادم كمعنكم، كيككف أثر التقادـ عمى ىذا الضماف ما 

 .(3)الثانيذكرناه في المبحث الثاني مف الفصؿ 
أما إف ارتكب السكراف ما يكجب القصاص، ككجبت في حقو الدية، فجميكر الفقياء 

ضي المدة ال يسقط الحؽ في الدية، لعدـ كجكد نص شرعي كحتى المعاصريف منيـ، يركف أف مي 
 ، إال(4)لتقادـك إسقاطيا، فامتنع القكؿ فييا باجيز إسقاطيا، لذا فميس لكلي األمر العفك عنيا أيي 

أف بعض الفقياء المحدثيف أمثاؿ الدكتكر صادؽ أبك ىيؼ كالدكتكر أحمد بينسي، يركف في 
مضي خمسة عشر عامان دكف المطالبة بحؽ الدية، مسكغان شرعيان إلسقاطيا، ذلؾ ألف مضي 
ىذه المدة دكف عذر يمنع مف القدرة عمى المطالبة، يعني إبراء الجاني بشكؿ ضمني، كىذا مما 

 .(5)لقكاعد العامة في الحفاظ عمى استقرار الناس كتعامبلتيـيتماشى مع ا
أما في ضماف اإلتبلؼ الكاقع عمى األمكاؿ، ففي مركر خمس عشرة سنة دكف المطالبة  

مف قبؿ صاحب الحؽ بضماف ما أتمؼ السكراف مانعان مف سماع دعكاه إذا أىمميا طيمة ىذه 
 المدة.

لمرسمة، كليست مقيدة بنص شرعي، لذا فمف كتحديد ىذه المدة راجع إلى المصالح ا 
 .(6)الممكف التعديؿ عمييا بما يتناسب كمقتضيات المصمحة القضائية في مرحمة معينة

                                                                                                                                                                     
ما ل يكجد مثمو في السكؽ، أك يكجد لكف مع التفاكت المعتد بو في القيمة، كالكتب الماؿ القيمي :  1))

 .المخطكطة
( ابف قدامة، 3/351( الشربيني، مغني المحتاج)4/28( الفركؽ، القرافي)ج11/50السرخسي، المبسكط)ج (2)

 (.4/173المغني)ج
 مف الرسالة.  57أنظر ص (3)
 (.1/779عكدة، التشريع الجنائي)ج (4)
 (.160بينسي، الدية في الشريعة)ص (5)
 (.131الزرقا، الفعؿ الضار)ص (6)
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 المبحث الثاني
 أثر التقادـ في الردة عمى حقكؽ الزكجة المالية

 
قد أنعـ اهلل عمى اإلنساف بنعمة اإلسبلـ، فأخرجو مف ظبلـ الجيؿ كالتخبط إلى نكر  

 العمـ ك اليداية، ك أباف لو طريؽ الحؽ التي فييا صبلح الداريف.
فبعد أف عاشت البشرية صراعات كحركب التممؾ كالسيطرة، جاء اإلسبلـ ليعـ السبلـ  

كاالستقرار، كيسكد العدؿ بيف األمـ، دكف تمييز بعرؽ أك جنس أك لكف، فعاش اإلنساف في ظؿ 
ية التي كاف الناس عمييا، فكاف عبدان لمخالؽ القيار كحده، اإلسبلـ متحرران مف شتى أنكاع العبكد

 فممؾ أسمى ما يسعى إليو البشر في ىذا العالـ.
لذا كاف مف عظيـ األجر لممسمـ أف ييدم اهلل عمى يده رجبلن كاحدان، ييخرجو مف غياىب  

 الكفر، لينعـ تحت ظؿ رحمة اإلسبلـ كسعتو.
امة العقؿ، استييجف عميو تركيا، ككجب معاقبتو كمف ذاؽ حمك ىداية الركح كعذكبة استق

 ليرتد إلى صكابو.
َوَمْن يَْرثَِدْد ِمنمُْكْ َغْن ﴿لذا فقد قرر الشرع عقكبة قاسية لممرتد عف اإلسبلـ، قاؿ تعالى  

هَْيا َواْلِٓخَرِة َوآُومَئِ  امُيُْم ِِف ادله اُب اميذاِر ُُهْ ِفهيَا ِدييِِو فَيَُمْت َوُىَو ََكِفٌر فَأُومَئَِم َحِبَعْت آََْعَ َم آَْْصَ

ونَ   (1) ﴾َخادِلُ
كما ييمني في ىذا المبحث ىك الحقكؽ الزكجية التي تنتج عف الردة، سكاء مف الرجؿ  

أك المرأة، لذا سأتطرؽ إلى تعريؼ الردة، ك الحالة التي تستحؽ بيا الزكجة المير، ككذا النفقة، 
 كأثر التقادـ عمى حقكؽ الزكجة المالية.

 أكلن: تعريؼ الردة.
، كالردة (2)كدردي ٌد فبلف الشيء، بمعنى منعو، فيك مى د ، كرى ، أم رى دى دى الردة مف الفعؿ رى الردة لغةن: 

إلى فبلف، أم رجع إليو  دى دى رى ييقاؿ تى  ،(4)، كاالرتداد فيو معنى الرجكع(3)اددى ىي اسـ لممصدر ارتً 

                                                           
 [.217]البقرة: (1)
 (.1/224الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 (.8/90الزبيدم، تاج العركس)ج (3)
 (121الرازم، مختار الصحاح)ص (4)
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ا ػَََل  آََٓثِرِِهَا كََصًصاكَاَل ﴿  مرات عدة، قاؿ تعالى في سكرة الكيؼ ِِلَ َما ُنيذا هَْبؽِ فَاْرثَدذ أم  1)) ﴾َذَٰ

َوَمْن يَْرثَِدْد ِمنمُْكْ َغْن ﴿، كارتد عف الشيء أم تحكؿ عنو، قاؿ تعالى (2)عادا كرجعا يتتبعاف اآلثار

 .(4)كالردة في الشرع ىي الرجكع عنو 3))﴾ِدييِوِ 
 الردة اصطالحان: 

  .(5)"الرجكع عف اإليماف"عرفيا الحنفية عمى أنيا 
 (6)"كفر المسمـ بصريح، أك لفظ يقتضيو، أك فعؿ يتضمنو"قاؿ المالكية ىي  ك

"قطع اإلسالـ بنية أك قكؿ أك كفر أك فعؿ، سكاء قالو استيزاءن أك عنادان أك كقاؿ الشافعية ىي 
 (7)اعتقادان"

"الكفر بعد أما الحنابمة، فيمكف استخبلص تعريفيـ لمردة مف تعريفيـ لممرتد، كيككف التعريؼ ىك 
 .(8)"اإلسالـ، نطقان أك اعتقادان أك شكان أك فعالن، طكعان ل كرىان 

عمى تعريفات المذاىب لمردة، تجد اتفاقيـ عمى رجكع المسمـ عف  االطبلعمف خبلؿ  
سممان، كثبت إسبلمو حتى لك كاف ببنكتو كلـ يسبؽ لو الكفر، لذا إسبلمو، فالمرتد ىك مف كاف م

 .(9)فإف مف انتقؿ مف ديف الييكدية مثبلن إلى ديف النصرانية، ال يعد مرتدان 
كقد ذكر المالكية كالشافعية كالحنابمة القيكد التي يخرج بيا المسمـ عف اإلسبلـ، بخبلؼ  
 الحنفية.
ى الكفر باالعتقاد كالنية، أما المالكية فقصركىا عمى كقد تعرض الشافعية كالحنابمة إل 

 القكؿ أك الفعؿ. 
 ثانيان: استحقاؽ الزكجة لممير.

 إف كانت الردة قبؿ النكاح. . أ

                                                           
 [.64]الكيؼ: (1)
 (.5/157ابف كثير، تفسير ابف كثير)ج (2)

 [.217]البقرة: ((3
 (.3/173ابف منظكر، لساف العرب)ج (4)
 (.7/134الكاساني، بدائع الصنائع)ج (5)
 (.238الجندم، مختصر خميؿ)ص (6)
 (.5/427الشربيني، مغني المحتاج)ج (7)
 (.6/168البيكتي، كشاؼ القناع)ج (8)
 (.9/205عميش، شرح منح الجميؿ)ج (9)
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ف كاف مف مرتدة مثمو، أك مف   اتفؽ العمماء عمى أف زكاج المرتد باطؿ، فبل يصح كا 
كال يجكز أف تككف تحت حكـ كافرة باألصؿ، كالمسممة مف باب أكلى، ألنو في حكـ الكافر، 

 .(1)كافر
ك العمة في بطبلف نكاحو، أف النكاح ال بد فيو مف تحديد الممة، كالمرتد ال ممة لو، ألنو ال ييقر 

 .(2)عمى ما اعتقده بعد ردتو، كيجبر عمى العكدة إلى اإلسبلـ أك القتؿ
ترنت بو فيي ميفسدة كبالقياس عمى الردة لك أنيا كانت بعد الزكاج فإنيا تفسده، فمئف اق 

 .(3)لو مف باب أكلى
كالمرتد مستحؽ لمقتؿ، فيك كالميت حكمان، كالزكاج مبني عمى الدكاـ، فبل يجكز في حؽ 
مف ىك في معنى المقتكؿ، ك إنو ك إف أميؿ لفترة معينة، فإف إميالو كاف مف أجؿ أف ييعطى 

 .(4)ككف مشركعان في حقوفرصة لمتكبة، كالنكاح يشغمو عف التأمؿ فييا، فبل يجكز أف ي
، ك (5)ككذا فإف النكاح إنما شرع لبقاء النسؿ، فبل يككف سبب البقاء جائزان في حقو

 .(6)االستمتاع مف مقاصده، كال يتحقؽ في حكـ المرتد ألنو في حكـ الميت
 .(7)فإذا نكح المرتد فيسخ العقد، ك إذا تـ الدخكؿ كاف لممدخكؿ بيا مير المثؿ

 الردة بعد النكاح، كقبؿ الدخكؿ.. إف كانت ب
 إف كانت الردة قبؿ الدخكؿ، ككانت الزكجة ىي المرتدة، فبل تستحؽ شيئان مف المير، 

ألف فساد النكاح كاف مف ًقبميا، فتقاس عمى الناشز في عدـ استحقاؽ المير، ألنيا منعت تسميـ 
 .(8)نفسيا بردتيا

 العمماء عمى قكليف:أما إف كانت الردة مف قبؿ الزكج، فاختمؼ  

                                                           
( ابف قدامة، 16/213( النككم، المجمكع)ج2/227( مالؾ، المدكنة)ج3/417ابف اليماـ، فتح القدير)ج(1) 

 (.9/15المغني)ج

 (.5/48سكط)جالسرخسي، المب (2)
 (.2/270الكاساني، بدائع الصنائع)ج (3)
 (.5/49( السرخسي، المبسكط)ج2/270( الكاساني، بدائع الصنائع)ج3/417ابف اليماـ، فتح القدير)ج (4)
 (.5/49السرخسي، المبسكط)ج (5)
( اإلماـ مالؾ، 7/327( الشركاني كالعبادم، حكاشي الشركاني كالعبادم)ج16/213النككم، المجمكع)ج (6)

 (.2/227المدكنة)ج
 (.6/177الشافعي، األـ)ج (7)
( 6/355( الرممي، نياية المحتاج)ج3/480( الرعيني، مكاىب الجميؿ)ج3/232ابف نجيـ، البحر الرائؽ)ج 8))

 (.8/215المرداكم، اإلنصاؼ)ج
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أف زكجة المرتد تستحؽ نصؼ المير بارتداد زكجيا قبؿ الدخكؿ، كقد قاؿ بو  القكؿ األكؿ:
 .(1)جميكر العمماء مف الحنفية، ك أكثر المالكية، كالشافعية كالحنابمة

أف زكجة المرتد ال تستحؽ شيئان مف المير بارتداد زكجيا قبؿ الدخكؿ، كقاؿ بو  القكؿ الثاني:
 .(2)ض مف عمماء المالكيةبع

 األدلة كالمناقشة.
 دليؿ القكؿ األكؿ: المعقكؿ.

بالمعقكؿ فقالكا، إف فساد النكاح كحصكؿ الفيرقة كاف بسبب الزكج كليس  كقد استدلكا 
ؿ بيا، فإف لـ يتـ الدخكؿ فإنيا تستحؽ نصؼ  الزكجة، فبل تيحـر مف حقيا في المير إف دخي

 .(3)المير
 المعقكؿ. الثاني:دليؿ القكؿ 

، ان أف الفرقة التي تككف بالردة تعتبر فسخان كليست طبلق كقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكا،
 .(4)كالصداؽ يثبت بالطبلؽ كليس الفسخ، لذا فبل تستحؽ زكجة المرتد شيئان مف المير

مف دفع أف الفرقة كانت بسبب مف الزكج، فيك المذنب بردتو، فبل ييعفى يمكف أف يعترض عميو: 
 ما لمزكجة مف المير.

 أسباب الخالؼ.
 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا: 
فمف اعتبر ككف الزكج ىك الختالؼ في اعتبار ككف الفرقة جاءت بسبب مف الزكج،  .1

المرتد، ك قد جاءت الفرقة بسبب معصيتو، قاؿ بصكف حؽ الزكجة في ميرىا، أما مف رأل 
كقعت فسخان، بغض النظر عف الجية المسببة ليا، قاؿ بعدـ استحقاؽ الزكجة أف الفرقة قد 

 شيئان مف المير.
فمف رأل أف الفرقة الختالؼ في حكـ الفرقة الكاقعة بسبب الردة، أتقع طالقان أـ فسخان؟!،  .2

تقع طبلقان، قاؿ باستحقاؽ زكجة المرتد نصؼ المير قبؿ الدخكؿ، كمف رأل أف الفرقة تقع 
 كلـ يعتبر ككف الزكج ىك المسبب ليا، قاؿ بأف زكجة المرتد ال تستحؽ  فسخان،

 شيئان مف المير قبؿ الدخكؿ.
                                                           

( 6/355( الرممي، نياية المحتاج)ج3/480( الرعيني، مكاىب الجميؿ)ج3/232ابف نجيـ، البحر الرائؽ)ج ((1
 (.8/215المرداكم، اإلنصاؼ)ج

 (.3/480الرعيني، مكاىب الجميؿ)ج (2)
 (.6/355الرممي، نياية المحتاج)ج (3)
 (.3/480الرعيني، مكاىب الجميؿ)ج 4))
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 الترجيح.
بعد استعراض األقكاؿ في المسألة، كالنظر في دليؿ كؿ منيـ، أرل رجحاف قكؿ   

 جماىير العمماء، القائؿ باستحقاؽ الزكجة نصؼ المير، كذلؾ لؤلسباب التالية:
بؿ الزكج، ككاف ىك المسبب في فساد النكاح، كليس لمزكجة يد في ردتو كانت مف قً أف الفرقة  .1

كحصكؿ الفرقة بينيما، كقد ناليا األذل بسبب ىذه الفرقة، لذا فإنيا تستحؽ نصؼ المير ككف 
 .الفرقة كانت قبؿ الدخكؿ

بان كيجب أف إعفاء الزكج مف دفع نصؼ المير لمزكجة التي أضر بيا، ال يتناسب مع ككنو مذن .2
 معاقبتو بجريرة ما اقترؼ.

 إف كانت الردة بعد النكاح، كبعد الدخكؿ. . ج
فإف كانت الردة بعد الدخكؿ، سكاءن ارتد الزكج أك الزكجة، كاف لمزكجة المير كامبلن، عمى 

ف كاف قد تـ قبؿ حدكث الردة، قاؿ تعالى (1)اتفاؽ بيف العمماء َونَْيَف ﴿، ألف الكطء قد قرر ذلؾ كا 

يثَاكًا غَِليًظا ََل  بَْؼٍض َوآََخْذَن ِمنمُك ّمِ
ّ
 (2) ﴾ثَأُِخُذوهَُو َوكَْد آَفََْض  بَْؼُضمُكْ ا

  ثالثان: استحقاؽ الزكجة لمنفقة.
 إف كانت الزكجة ىي المرتدة. . أ

اتفؽ العمماء أف الزكجة المرتدة ال تستحؽ النفقة، ك عمؿ الحنفية ذلؾ بأف الفرقة قد جاءت مف 
 . (3)ًقبميا

 . (4)أما المالكية فقالكا أف الزكجة بردتيا قد أصبحت بائنان مف زكجيا، كالبائف ال نفقة ليا
كقاس الشافعية المرتدة عمى الزكجة الناشز، التي تسقط عنيا النفقة بنشكزىا، فبردتيا منعت 

 . (5)نفسيا عف زكجيا كما الناشز
 .(6)فتسقط النفقة عنيا كقاؿ الحنابمة أف الزكجة بردتيا منعت السبيؿ لرجعتيا،

كقد ذكر اإلماـ مالؾ، أف الزكجة المرتدة إف كانت حامبلن، فميا النفقة بدكاـ الحمؿ، ألف الكلد 
 .(1)ينسب إلى أبيو، فيىمزمو نفقتو، كال تتـ نفقتو عميو إال بنفقتو عمى أمو ككنو تابعان ليا كىك جنيف

                                                           
 (.3/21( البيكتي، منتيى اإلرادات)ج6/307( الرممي، نياية المحتاج)ج3/430القدير)جفتح  ابف اليماـ، (1)
 [.21]النساء: (2)
 (.5/49( السرخسي، المبسكط)ج3/430ابف اليماـ، فتح القدير)ج ((3

 (.2/55مالؾ، المدكنة)ج (4)
 (.4/338الشربيني، مغني المحتاج)ج (5)
 (.2/30لمحرر)ج( الحراني، ا7/174ابف قدامة، المغني)ج (6)
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 إف كاف الزكج ىك المرتد. . ب
الدخكؿ، فبل نفقةن تستحقيا الزكجة، أما إف كانت ردتو بعد الدخكؿ، ففي إف ارتد الزكج قبؿ 

 استحقاؽ الزكجة لنفقة العدة اختبلؼ بيف العمماء عمى قكليف:
، كقكؿ عند (2)أف لزكجة المرتد الحؽ في نفقة العدة، كقد قاؿ بو الحنفية القكؿ األكؿ:

 .(4)كالحنابمة(3)الشافعية
، كقكؿ عند الشافعية (5)المرتد في النفقة، كىك قكؿ المالكيةال حؽ لزكجة  القكؿ الثاني:

 كالحنابمة.
 األدلة كالمناقشة.

 :أكجو ثالثة أدلة القكؿ األكؿ: كقد استدلكا بالمعقكؿ مف
مف أجؿ الزكج، يكجب عميو النفقة عمييا طكؿ أف بقاء الزكجة في العدة محبكسة الكجو األكؿ: 

منو، لذا فإف انحباسيا سبيؿ لو لبلستمتاع بيا إف عاد عف ىذه المدة، فإذا انقضت فقد بانت 
 .(6)ردتو

أف زكاؿ النكاح كاف مف قبمو، فبردتو امتنع الكطء، كىك القادر عمى إزالة ىذا  الكجو الثاني:
 .(7)المانع إف عاد لئلسبلـ

قط إال أف النفقة لمزكجة حؽ متعمؽ بزكجيا ما دامت في العدة، كىذا الحؽ ال يس الكجو الثالث:
 .(8)باألداء أك اإلبراء، فكجب عميو أداء ىذا الحؽ ما لـ تيسقطو الزكجة

 : كقد استدلكا بالقياس كالمعقكؿ.أدلة القكؿ الثاني
فقد قاسكا المرتد عمى المعسر، بجامع زكاؿ الممؾ عف الماؿ، فالمرتد ليس لو ماؿ، أكلن القياس: 

 .(9)فيسقط في حقو أداء النفقة لزكجتو

                                                                                                                                                                     
(1)
 (.2/55مالؾ، المدكنة)ج 

 (.3/232( ابف نجيـ، البحر الرائؽ)ج5/49السرخسي، المبسكط)ج 2))
 (.5/440الشربيف، مغني المحتاج)ج ((3

 (.7/174ابف قدامة، المغني)ج (4)
 (.9/217عميش، منح الجميؿ)ج (5)

( الحراني، 8/216( المرداكم، اإلنصاؼ)ج7/174( ابف قدامة، المغني)ج6/173الشافعي، األـ)ج ((6
 (.2/168المحرر)ج

 (.18/245النككم، المجمكع)ج 7))
 (.5/440الشربيني، مغني المحتاج) ((8
 (.5/440( الشربيني، مغني المحتاج)ج9/217عميش، منح الجميؿ)ج (9)
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أنو ك إف زاؿ ممؾ المرتد عف مالو، فإنو يبقى في ذمتو حؽ النفقة  ف يعترض عميو:يمكف أ
لمزكجة  فتعطى منو بالقدر القميؿ الممكف، ألف الفرقة لـ تكف مف قبميا، فبل تيعاقب بحرمانيا مف 

 النفقة.
كقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكا، أنو بارتداد الزكج عف اإلسبلـ، تصبح زكجتو بائنان،  ثانيان المعقكؿ:

 .(1)كالبائف ال نفقة ليا، لذا فميس لزكجة المرتد الحؽ في النفقة
 أسباب الخالؼ.

 عدة، أذكر منيا: يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسبابو   
ى الماؿ، إال أنو يبقى في حكـ فمف قاؿ ببقاء ممكو عماختالفيـ في حكـ ماؿ المرتد،  .1

أما مف قاؿ بزكاؿ ممكو عف الماؿ، قاؿ ، مف مالو المكقكؼ، قاؿ بمزـك النفقة في حؽ زكجتو
 .(2)بعدـ استحقاؽ زكجة المرتد لمماؿ ألنو ال ماؿ لو

فمف قاؿ بأنيا تقع طمقة رجعية، قاؿ بمزكـ النفقة في حؽ اختالفيـ في حكـ الفرقة بالردة،  .2
 كمف قاؿ بأنيا تقع بائنة، قاؿ ال نفقة في حؽ زكجة المرتد.الزكجة، 

 الترجيح:
بعد استعراض أقكاؿ العمماء في مسألة استحقاؽ زكجة المرتد لمنفقة، أرل رجحاف القكؿ   

 األكؿ، القائؿ باستحقاقيا لمنفقة، كذلؾ لؤلسباب التالية:
لمزكجة، كخاصةن أف السبب  أف حصكؿ الفرقة بيف الزكجة كزكجيا، ىك أمر عصيب بالنسبة .1

 لـ يكف مف جانبيا، فبل تيعاقب بحرمانيا مف النفقة.
ف عكقب الزكج المرتد بزكاؿ ممكيتو لمالو، فبل مانع مف إعطاء الزكجة القدر الذم  .2 أنو كا 

 يكفييا مئكنتيا، كي ال تترؾ عيرضة لمحاجة كالسؤاؿ.
 ج. إف عادت الزكجة المرتدة إلى اإلسالـ.

مما سبؽ، أف الزكجة إف ارتدت عف اإلسبلـ، فقد سقطت النفقة في حقيا، فماذا قد تبيف   
كد إلييا بعكدىا إلى أـ تع، لك عادت كرجعت إلى اإلسبلـ، ىؿ تبقى النفقة ممنكعة عنيا

 اإلسبلـ.
 فقد اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى قكليف:  

 (1)، كىك قكؿ الحنفيةأنو ال حؽ ليا في النفقة ك إف عادت إلى اإلسبلـ القكؿ األكؿ:
 .(2)كالمالكية

                                                           
 (.7/174ابف قدامة، المغني)ج (1)
 (.5/440الشربيني، مغني المحتاج) (2)
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أف الزكجة المرتدة تستحؽ النفقة مف حيف عكدتيا إلى اإلسبلـ، كىك قكؿ  القكؿ الثاني:
 .(4)كالحنابمة (3)الشافعية

 األدلة كالمناقشة.
 أدلة القكؿ األكؿ: كقد استدلكا بالقكاعد الفقيية كالمعقكؿ.

فالزكجة بارتكابيا معصية الردة عف  "الساقط ل يعكد"فقد استدلكا بقاعدة أكلن القاعدة الفقيية: 
اإلسبلـ، قد أسقطت حقيا في النفقة بنفسيا، كنظران لمقاعدة، فإف النفقة ال تعكد إلييا بأم حاؿ، 

 .(5)ألنيا قد أصبحت في حكـ الساقط، ك"الساقط ال يعكد"
و إف كاف ىناؾ ما يقتضيو، كزاؿ ىذا أف الحؽ قد يعكد بعد سقكط يمكف أف يعترض عميو:

المقتضي، كالزكجة الناشز إف عادت إلى الطاعة، فالزكجة المرتدة قد منعت عف نفسيا النفقة 
 بردتيا، فإف عادت إلى اإلسبلـ فقد زاؿ ىذا المانع، فتعكد النفقة إلييا.

بانت مف زكجيا، كالبائف  كقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكا، أف الزكجة بالردة تككف قد ثانيان المعقكؿ:
 .(6)ال نفقة ليا

 أدلة القكؿ الثاني: المعقكؿ.
أف الزكجة المرتدة قد سقطت النفقة في حقيا بسبب الردة،  كقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكا،

فكانت الردة ىي المانع مف استحقاقيا النفقة، فإف عادت إلى اإلسبلـ فقد زاؿ المانع، كتستحؽ 
 .(7)ا إلى اإلسبلـالنفقة مف حيف عكدتي

 أسباب الخالؼ.
 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا:  
الختالؼ في األخذ بالقاعدة الفقيية "الساقط ل يعكد" عمى إطالقيا أـ تقييدىا بضابط ما،  .1

كـ بسقكطو يبقى ساقطان كال يعكد،  فمف رأل أف القاعدة الفقيية تؤخذ عمى إطبلقيا، فما حي
قاؿ بعد استحقاؽ الزكجة المرتدة لمنفقة ك إف عادت إلى اإلسبلـ، كمف رأل أف العمؿ 
بالقاعدة ليس عمى إطبلقو إف كاف ىناؾ ما يقيده، فإف زكاؿ المانع الذم منع مف 
                                                                                                                                                                     

 (.5/402السرخسي، المبسكط)ج (1)
 (.2/55مالؾ، المدكنة)ج (2)
 (.6/348البغكم، التيذيب)ج 3))

 (.8/237ابف قدامة، المغني)ج ((4
 (.3/611ابف عابديف، حاشية ابف عابديف)ج ((5
 (.2/55مالؾ، المدكنة)ج 6))

 (.8/237( ابف قدامة، المغني)ج6/348البغكم، التيذيب)ج ((7
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الستحقاؽ قاؿ بعكدة النفقة لمزكجة المرتدة مف حيف زكاؿ الردة االستحقاؽ يعني عكدة ا
 كعكدتيا إلى اإلسبلـ.

فمف قاؿ أنيا تقع طبلؽ رجعي، قاؿ الختالؼ في حكـ الفرقة التي تقع بسبب الردة،  .2
باستحقاؽ الزكجة لمنفقة إف عادت إلى اإلسبلـ، كمف رأل أنيا تقع طمقة بائنة كالبائف ال نفقة 

 ـ استحقاؽ الزكجة المرتدة لمنفقة إف عادت إلى اإلسبلـ.ليا، قاؿ بعد
 الترجيح.

بعد استعراض األقكاؿ في المسألة، ك أدلتيا، أرل رجحاف القكؿ الثاني، القائؿ باستحقاؽ   
 الزكجة لمنفقة مف حيف عكدتيا إلى اإلسبلـ، كذلؾ لؤلسباب التالية:

عف اإلسبلـ، فما أف يزكؿ ىذا المانع  أف المانع مف استحقاقيا النفقة ىك معصيتيا كردتيا .1
حتى يزاؿ حكمو، كبالعكدة إلى اإلسبلـ زاؿ المانع، فيزكؿ حكـ إسقاط النفقة، لذا فإنيا 

 تستحؽ النفقة بعكدتيا إلى ديف الحؽ.
أف في إعادة النفقة إلييا ترغيب ليا بديف اإلسبلـ، خاصةن ك إف كانت قريبة عيد بو، ك  .2

 لحؽ كالحياد عنو.منعان ليا مف ترؾ ديف ا
 رابعان: أثر التقادـ في الردة عمى حقكؽ الزكجة المالية.

 أ. أثر التقادـ عمى استحقاقيا لممير.
إف دعاكم األحكاؿ الشخصية  كالزكاج كالطبلؽ كالنسب، ال تخضع إلى نظاـ منع  

كغيرىا سماع الدعكل بمركر الزمف، كلكف الحقكؽ المالية التي تتعمؽ فييا مف مير كنفقة 
 تخضع لنظاـ التقادـ.

كقد أخذ فقياء المذىب المالكي بعيف االعتبار، نكع العبلقة كالقرابة بيف طرفي  
 ، بخبلؼ فقياء المذىب الحنفي.(1)الخصكمة، فكاف ليا تأثير عمى مدة منع سماع الدعكل

الزكجية  ، ما دامت(2)فتعتبر العبلقة الزكجية مانعان أدبيان لرفع الدعكل بالنسبة لمخصـ 
قائمة، كذلؾ حفظان لممكدة، كخكفان مف تعكير صفك العبلقة بيف الزكجيف، لذا فإف دعاكل 

 الخصكمة بيف األزكاج ال تخضع لنظاـ منع سماع الدعكل بمركر الزمف.
ىذا ما دامت العبلقة قائمة، فإف انتيت العبلقة بالطبلؽ، زاؿ المانع األدبي، ك  

 اكم الخاضعة لنظاـ التقادـ.أصبحت الدعكل كغيرىا مف الدع

                                                           
 (.625اآلبي األزىرم، الثمر الداني شرح رسالة القيركاني)ص ((1
 (.144جادالحؽ، مركر الزمف ك أثره عمى االلتزاـ)ص ((2
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كقد كرد في شرح مجمة األحكاـ ما ىك مفاده بأف القضايا التي لـ يمنع استماع دعكاىا  
، كفي ذلؾ (1)بمركر المدة، يجب أف تسمع ما لـ يقع االجتياد بتحديد مدة معينة لعدـ السماع

 المتعمقة بالنفقات كالصداؽ. داللة عمى سعة األمر كاحتمالو لبلجتياد بتحديد مدد لتقادـ الدعاكل 
ف انتيت، إال أنيا تبقى عمى نسبة مف الخصكصية   كأرل أف العبلقة الزكجية كا 

 كالحساسية، خاصةن عند كجكد األبناء.
كلما تعمقت الدعكل بالمير، فأرل أف تككف المدة المعطاة إلمكانية سماع الدعكل  
يمنع بعدىا رفع الدعكل مف قبؿ الزكجة، ما لـ يكف ىناؾ ك ، يقررىا أىؿ االختصاصطكيمة، 

 عذر شرعي. 
 أثر التقادـ عمى استحقاقيا لمنفقة. . ب

اتفؽ جميكر العمماء مف الحنفية كأكثر الشافعية كالحنابمة عمى مشركعية النفقة في حؽ 
كذلؾ عمى زكجة المرتد حاؿ العدة، كاختمفكا في أثر مضي الزماف عمى إسقاطيا مف ذمة الزكج، 

 قكليف:
 (2)عدـ سقكط النفقة لزكجة المرتد بمركر الزماف، كقد قاؿ بو أكثر الشافعية القكؿ األكؿ:
 .(3)كبعض الحنفية
، (4)سقكط النفقة في حؽ زكجة المرتد بمركر الزماف، كقد قاؿ بو بعض الحنفية القكؿ الثاني:

 .(5)كالحنابمة
 األدلة كالمناقشة.

 استدلكا بالقياس كالمعقكؿ.أدلة القكؿ األكؿ: كقد 
فقد قاسكا نفقة معتدة المرتد عمى نفقة النكاح، بجامع حبس الزكجة مف أجؿ الزكج، أكلن القياس، 

 .(6)فكما أف نفقة النكاح ال تسقط بمضي الزماف، فكذا نفقة المعتدة
لمزكج أف احتباس الزكجة يختمؼ عف احتباس المعتدة، فالزكجة محبكسة يمكف العتراض عميو: 

 بدكاـ النكاح، لذا فيي لمدكاـ أقرب، أما المعتدة فإف االنحباس في حقيا يحدد بمدة العدة.
 ، كقد استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف:ثانيان المعقكؿ

                                                           
 (.4/298حيدر، درر الحكاـ)ج (1)
 (.4/82قميكبي كعميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة)ج (2)
 (.4/216ابف نجيـ، البحر الرائؽ)ج (3)
 (.المكضع نفسو) مرجع السابؽابف نجيـ، ال (4)
 (.9/366المرداكم، اإلنصاؼ)ج (5)
 (.5/173الشربيني، مغني المحتاج)ج (6)
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أف نفقة الزكجة ىي حؽ ثابت في الذمة، سكاءن في النكاح أك العدة، في اليسار أك الكجو األكؿ: 
تي تجب في اليسار فقط، لذا فبل تسقط نفقة زكجة المرتد اإلعسار، بخبلؼ نفقة األقارب ال

 .(1)بمركر الزماف
أف نفقة الزكجة ىي مف باب المعاكضة، كليست مف باب الصمة كاألقارب، الكجو الثاني: 

كزكجة المرتد محبكسة لو في عدتيا، فتستحؽ النفقة عكض االنحباس، كال تسقط نفقة المعاكضة 
 بمركر الزماف.
 الثاني.أدلة القكؿ 

فقاسكا نفقة معتدة المرتد عمى نفقة النكاح، بجامع أف الزكجة محبكسة مف كقد استدلكا بالقياس، 
 .(2)أجؿ الزكج في كمتا الحالتيف، فكما تسقط نفقة النكاح بمضي الزماف، فكذا تسقط نفقة العدة

العدة كتنتيي أف نفقة العدة ىي نفقة محددة مؤقتة، تبدأ مف كقت بدء يمكف العتراض عميو: 
بانتيائيا، أما نفقة النكاح فيي نفقة مستمرة باستمرار النكاح، فيمكف تعكيض ما فات بما ىك 

 آت، كليست كذلؾ نفقة العدة.
 : الخالؼ سبب
فكبل الختالؼ في سقكط نفقة النكاح بمضي الزماف،  سبب الخبلؼ في المسألة إلى:يرجع 

لنكاح، فمف قاؿ بعدـ سقكط نفقة النكاح بمضي الزماف، القكليف قد قاس نفقة المعتدة عمى نفقة ا
قاؿ بعدـ سقكط نفقة معتدة المرتد، كمف قاؿ بسقكط نفقة النكاح بمضي الزماف، قاؿ بسقكط نفقة 

 معتدة المرتد.
 الترجيح:
بعد استعراض األقكاؿ كاألدلة في المسألة، أرل رجحاف القكؿ الثاني، القائؿ بعدـ سقكط  

 كجة المرتد بمضي الزماف، كذلؾ لؤلسباب التالية:النفقة في حؽ ز 
أف الزكج يجبر عمى دفع نفقة زكجتو المعتدة في فترة عدتيا، فإذا مضت فترة العدة كلـ  .1

ينفؽ عمييا، فبل معنى لئلنفاؽ بعد مضييا، كلما كاف الزكج عاصيان بردتو، كقد كانت العدة 
 المعتدة بعد مضي العدة.نتاج معصيتو، كجب التغميظ عميو كاحتساب نفقة 

أف في القكؿ بسقكط نفقة العدة بمركر الزمف تيرب مف الزكج بدفعيا، كالحجة أف زمف  .2
العدة قد مضى، كال معنى لدفعيا بعد مضي ما يكجبيا، لذا كاف مف األسمـ القكؿ بعدـ 

 سقكطيا بمركر الزمف.

                                                           
 (.3/230البيكتي، شرح منتيى اإلرادات)ج (1)

 (.4/216ابف نجيـ، البحر الرائؽ)ج (2)
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  ذمة الزكج، حتى لك انتيت قد تبيف مما سبؽ، أف نفقة العدة تبقى حقان لمزكجة معمقان في
العدة كلـ تستمميا الزكجة، كىذا الحؽ ال يسقط إال باألداء أك اإلبراء، ككاف مف حؽ الزكجة أف 
تطالب بحقيا في نفقة العدة، فماذا لك انقضت مدة عدتيا دكف دفع الزكج لمنفقة، كدكف مطالبتيا 

 الحؽ في المطالبة كرفع الدعكل؟ ىي بيا، ىؿ يبقى ليا
ف ماؿ النفقة قد أصبح دينان في ذمة الزكج، كعميو الكفاء بو، كلمزكجة رفع الدعكل مف أرل أ

أجؿ استحقاقو، كلما تعمؽ ىذا الديف بمدة محددة، كاف عمى الزكجة المطالبة بو في كقتيا، لذا 
أرل أف تككف المدة التي تسمع فييا دعكاىا لنفقة العدة قريبة مف كقت انتيائيا، كمدة سنة  أك 

 .يـك الفراؽ كاهلل أعمـ قؿ مف سنتيف مفأ
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 المبحث الثالث
 أثر التقادـ عمى دعكل المطالبة بضماف الماؿ في السرقة

 
قد حبا اهلل عز كجؿ اإلنساف نعمان كثيرة، مف أجؿ أف يحيا حياة طيبة كريمة، كسخر لو 

عكز أك احتياج، كمف ىذه النعـ، نعمة كؿ األدكات التي تساعده عمى االستمرار في البقاء، دكف 
 الماؿ.

فقد أباح الشارع لئلنساف امتبلؾ الماؿ ممكية خاصة، ك شرع لو كؿ ما ىك مف شأنو أف 
ينمي ىذا الماؿ كيزيد فيو، فحمؿ كؿ أنكاع الكسب التي ال تضر الغير، مف تجارة كصناعة 

 كزراعة كغيرىا.
كقد عدت الشريعة اإلسبلمية الماؿ مف الضركريات الخمس، التي تفكت الحياة كتفسد 
بفكاتيا، لذا فقد عممت عمى الحفاظ عمى األمكاؿ كصيانتيا، فحرمت أخذ ماؿ الغير ظممان 

يَن آَٓمنُوا ََل ثَألُِكُوا آَْمَواممَُك بَيْنمَُك اِبمَْباِظلِ ﴿كعدكانان قاؿ تعالى  ِ َا اَّلذ  .(1) ﴾ََي آَُّيه
كتعتبر السرقة صكرة مف الصكر التي حرميا اهلل، لما فييا مف اعتداء عمى أمكاؿ الناس 
دكف عمميـ، كزعزعة المجتمعات، كسمب األماف مف حياة الناس، لذا فقد تكعد اهلل السارؽ 

اِركَُة فَاْكَعُؼوا آَيْ ﴿بعقاب شديد، لقبح ما اقترفت يداه، قاؿ تعالى  اِرُق َوامسذ ِدَُّيَُما َجَزاًء ِبَما َوامسذ

ُ َغزِيٌز َحِكيٌ  ِ َواَّللذ َن اَّللذ َبا ىَََكًَل ّمِ  (2) ﴾َنس َ
كما ييمني في ىذا المبحث، ىك حؽ صاحب الماؿ المسركؽ في استعادة مالو، كحقو 
في رفع الدعكل مف أجؿ ذلؾ، لذا سأتطرؽ إلى تعريؼ السرقة، ثـ أتحدث عف اشتراط خصكمة 

ينكب عنو في دعكل السرقة، ثـ أتحدث عف ضماف السارؽ لمماؿ صاحب الماؿ أك مف 
المسركؽ، ثـ أتحدث عف أثر التقادـ في جريمة السرقة عمى مطالبة صاحب الماؿ بضماف 

  مالو.
 أكلن: تعريؼ السرقة. 

السرقة مف الفعؿ سىرىؽى، يسًرؽ فيك مىسركؽ، كىك أصؿه في المغة، كيدؿ عمى األخذ : السرقة لغةن 
 خفية. 

                                                           
 [.29]النساء: (1)
 [.38]المائدة: (2)
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ْمعَ ﴿، قاؿ تعالى (1)ييقاؿ: فبلف يىستًرؽ السمع، أم يتسمع خفية َق امسذ َلذ َمِن اْسََتَ
ّ
 (2) ﴾ا

 .(3)كالسرقة في السمع مجازه في المغة
  كيسترؽ النظر، إذا استغؿ غفمتو كي ينظر إليو خفية.

أما  "مف جاء مستتران إلى حرز، فأخذ منو ما ليس لو"كقد عر ؼ العرب السارؽ بأنو 
مف أخذ مف مكاف مكشكؼ كظاىر فميس بسارؽ، إنما ىك مختمس، فإف نازعو أحد عميو ليمنعو 

 .(4)مف أخذه فيك غاصب
 السرقة اصطالحان: 

كقد تكافقت تعريفات عمماء المذاىب في تعريؼ السرقة، فعرفيا الحنفية عمى أنيا "أخذ  
لمغير، ال شبية لو فيو، عمى كجو العاقؿ البالغ نصابان محرزان، أك ما قيمتو نصاب ممكان 

 .(5)الخفية"
كعرفيا المالكية بأنيا "أخذ مكمؼ حران ال يعقؿ لصغره، أك ماالن محترمان، لغيره، نصابان، 

 .(6)أخرجو مف حرزه بقصد كاحد، خفية، ال شبية لو فيو"
 .(7)كعرفيا الشافعية أنيا "أخذ ماؿ الغير عمى كجو الخفية ك إخراجو مف حرزه"

خراجو مف حرز مثمو، ال شبية لو فيو، كعرف يا الحنابمة بأنيا " أخذ ماؿ محتـر لغيره، كا 
 .(8)عمى كجو االختفاء"

يتضح مف تعريفات العمماء لمسرقة، تكافؽ التعريؼ االصطبلحي مع التعريؼ المغكم 
، في أصؿ فعؿ السرقة، كالتي ييعبر بيا عف أركانيا، مف حيث أخذ الشيء خفيةن، مف حرز مثمو

 كمف غير ممؾ.
كىذا ما اقتصر عميو الشافعية في تعريفيـ، أما بقية المذاىب فقد تطرقكا في تعريفاتيـ 
إلى الشركط الكاجب تكافرىا في فعؿ السرقة، كشرط التكميؼ في السارؽ، ككذا شركط المسركؽ، 

 كأف يبمغ النصاب، كأف يككف ماالن محترمان.
                                                           

 (.3/154ابف فارس، معجـ مقاييس المغة)ج ((1
 [.18]الحجر: (2)
 (.1/274الفيكمي، المصباح المنير)ج (3)
 (.156-10/155ابف منظكر، لساف العرب)ج ((4

 (.2/170، الفتاكل اليندية)جنظاـ الديف كآخركف (5)
 (.504الرصاع، شرح حدكد ابف عرفة)ص (6)
 (.483ني، كفاية األخيار)صالحص (7)
 (.6/129البيكتي، كشاؼ القناع)ج (8)
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 ىـ الصغير الحر ماالن، كيجب القطع بسرقتو.كقد خالؼ المالكية الجميكر في اعتبار 
 ان: اشتراط خصكمة صاحب الماؿ في دعكل السرقة.ثاني

اتفؽ العمماء عمى اشتراط خصكمة صاحب الحؽ في دعكل القذؼ، كاتفقكا عمى عدـ  
 اشتراطيا في باقي الحدكد عدا السرقة، فقد اختمفكا فييا عمى قكليف:

الماؿ أك مف يقكـ مقامو، كعدـ سماع الشيادة دكف اشتراط خصكمة صاحب القكؿ األكؿ: 
 .(3)، كالحنابمة(2)، كالشافعية(1)حضكره، كقد قاؿ بو الجميكر مف الحنفية

عدـ اشتراط خصكمة صاحب الماؿ لسماع دعكل السرقة، فتسمع الدعكل حتى  القكؿ الثاني:
 .(4)لك رفع األمر أجنبي، كقد قاؿ بو المالكية

 األدلة كالمناقشة
 أدلة القكؿ األكؿ: المعقكؿ.
 كجكه: أربعةكقد استدلكا بالمعقكؿ مف 

أف فعؿ السرقة ال يثبت إال إف كاف المسركؽ ليس ممكان لمسارؽ، فإذا لـ يكف  الكجو األكؿ:
 .(5)ىناؾ خصكمة مف المسركؽ منو، فبل يتأكد ذلؾ

ك احتماؿ قائـ، ك إف ثبت أف احتماؿ إقرار المسركؽ منو بممكية السارؽ لمماؿ، ىالكجو الثاني: 
 . (6)فإنو ينفي القطع عف السارؽ، لذا ال بد مف حضكر صاحب الماؿ في دعكل السرقة

أف الماؿ ىك حؽ لمعبد، كحؽ العبد ال تكفي فيو الشيادة حسبةن، بؿ البد مف الكجو الثالث: 
 .(7)كجكد صاحب الحؽ

لممكف أف يككف صاحب الماؿ قد أباحو أف الماؿ تجكز فيو اإلباحة كالبذؿ، فمف االكجو الرابع: 
لمسارؽ، أك لجماعة مف المسمميف كىك منيـ، كالشيكد ال يعممكف ذلؾ، كفي ىذا شبية تمنع 

 .(8)الحد، كالبد مف خصكمة صاحب الماؿ كي تيدرأ ىذه الشبية كتيسمع الدعكل
 

                                                           
 (.9/144( السرخسي، المبسكط)ج7/47الكاساني، بدائع الصنائع)ج (1)
 (.6/156الشافعي، األـ)ج (2)
 (.6/144البيكتي، كشاؼ القناع)ج (3)
 (.4/528،544مالؾ، المدكنة)ج (4)
 (.7/81الكاساني، بدائع الصنائع)ج (5)
 (. 3/227زيمعي، تبييف الحقائؽ)ج( ال5/68ابف نجيـ، البحر الرائؽ)ج (6)
 (.4/226البجيرمي، حاشية البجيرمي)ج (7)
 (.3/378( البيكتي، شرح منتيى اإلرادات)ج13/337الماكردم، الحاكم الكبير) (8)
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 .(1)أدلة القكؿ الثاني: القياس
كل فيو، بجامع أف كبلن اشتراط رفع الدع فقد قاسكا حد السرقة عمى حد الزنا في عدـ 

هلل، فتجكز فيو شيادة الحسبة، كال حاجة لممطالبة كرفع الدعكل مف قبؿ صاحب  منيما حؽ
 الماؿ.

أف شبية اإلباحة في الماؿ مكجكدة بقكة، كليس كذلؾ الكطء، فبل شبية إلباحتو، يعترض عميو: 
رفع الخصكمة مف قبؿ صاحبو كي تنتفي كلما كانت شبية اإلباحة مكجكدة في الماؿ، كجب 

 ىذه الشبية.
 أسباب الخالؼ:

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسباب عدة، أذكر منيا: 
فمف رأل أف حد السرقة يجتمع مع حد الزنا في ثبكت حد الزنا،  ىالختالؼ في القياس عم .1

صاحب الماؿ، حؽ اهلل في كؿ منيما، قاؿ بجكاز شيادة الحسبة كعدـ اشتراط مخاصمة 
كأف حد السرقة يجمع حؽ العبد إلى جانب  أما مف نظر إلى القياس بأنو قياس مع الفارؽ،

 الخصكمة مف صاحب الماؿ أك مف ينكب عنو.حؽ اهلل، قاؿ باشتراط 
فمف رأل أف الشبية قكية في الماؿ، الختالؼ في مدل تقدير الشبية في حاؿ السرقة،  .2

بيح لو الماؿ، إلى غير ذلؾ، قاؿ باشتراط الخصكمة مف قبؿ كاحتماؿ أف يككف السارؽ قد أي 
صاحب الماؿ درءان لمشبية، أما مف قاؿ بعدـ اشتراط المخاصمة مف صاحب الماؿ، فمـ 

 .يرل كركد الشبية في الماؿ إلى حد كبير
 الترجيح:

بعد استعراض األقكاؿ في المسألة كتفنيد أدلتيا، أرل رجحاف القكؿ األكؿ، القائؿ   
 باشتراط الخصكمة مف قبؿ صاحب الماؿ، كذلؾ لؤلسباب التالية:

أف الشبية الكاردة في ككف الماؿ قد يككف مباحان لمف ظيف أنو سارؽ، ىي شبية قكية  .1
 االحتماؿ كما يفرض الكاقع، كالحدكد تدرأ بالشبيات قدر المستطاع.

كؽ العباد تحتاج إلى أف حد السرقة يجمع إلى جانب حؽ اهلل، حؽ العبد، كالمعمـك أف حق .2
 حضكر صاحب الحؽ في دعكل السرقة.ينبغي رفع دعكل مف قبؿ أصحابيا، لذا 

 ثالثان: ضماف السارؽ لمماؿ المسركؽ.
اتفؽ العمماء عمى أنو يجب عمى السارؽ رد العيف المسركقة إلى صاحبيا في حاؿ 

 ، كاختمفكا في كجكب الضماف (1)بقائيا دكف تمؼ أك استيبلؾ، سكاءن قيطع السارؽ أـ لـ يقطع
                                                           

 (.13/337الماكردم، الحاكم الكبير)ج ((1
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 كذلؾ عمى ثبلثة أقكاؿ: ىؿ يجتمع الضماف مع القطع أـ ال؟عميو إف ىمكت العيف، 
عمى السارؽ ضماف العيف المسركقة، معسران كاف أـ مكسران، قيطع أـ لـ ييقطع، كقد القكؿ األكؿ: 
سحاؽ ك أبي ث(3)، كالحنابمة(2)قاؿ بو الشافعية  .(4)كر كالنخعي كالحسف، كمعيـ حماد كالبتي كا 
ليس عمى السارؽ ضماف إف قيطع، ك إف ضمف قبؿ القطع، سقط القطع في حقو، القكؿ الثاني: 

 .(6)، كابف سيريف كالثكرم كمكحكؿ كعطاء كالشعبي(5)كقد قاؿ بو الحنفية
ليس عمى السارؽ ضماف إف كاف معسران، أما إف كاف متصؿ اليسار فإنو يضمف القكؿ الثالث: 

 .(7)القطع، كقد قاؿ بو المالكيةمع 
 األدلة كالمناقشة.

 السنة كالقياس كالمعقكؿ.بالكتاب ك  أدلة القكؿ األكؿ: كقد استدلكا
 .(8) ﴾َوََل ثَألُِكُوا آَْمَواممَُك بَيْنمَُك اِبمَْباِظلِ ﴿فقد استدلكا بعمـك قكلو تعالى أكلن الكتاب: 
االعتداء عمى أمكاؿ الناس، كأخذىا دكف كجو حؽ، كفي أف اآلية تدؿ عمى تحريـ كجو الدللة: 

 .(9)أخذ السارؽ لممسركؽ دكف ضماف، أكبلن لحؽ صاحب الماؿ
  .السنة :أكلن 
"ل يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إل بطيب قاؿ  حرة الرقاشي عف عمو، عف النبي  ما ركاه أبك .1

 .(10)نفس منو"

                                                                                                                                                                     
 (.9/130( ابف قدامة، المغني)ج2/539( الجصاص، أحكاـ القراف)ج127ابف المنذر، اإلجماع)ص (1)
( الييتمي، تحفة 4/199( قميكبي كعميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة)3/365الشيرازم، الميذب)ج (2)

 (.9/154المحتاج)ج
 (.9/129ابف قدامة، المغني)ج (3)
 (.9/130ابف قدامة، المغني)ج (4)
 (.3/231( الزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج7/84( الكاساني، بدائع الصنائع)ج9/156خسي، المبسكط)جالسر  (5)
 (.9/130ابف قدامة، المغني)ج (6)
 (.4/347( الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج4/235ابف رشد، بداية المجتيد)ج (7)
 [.188]البقرة: (8)
 (.2/436الصنعاني، سبؿ السبلـ)ج (9)

[ كالحديث 206952ديثرقـ الح 34/299د البصرييف/حديث عـ أبي حرة الرقاشي ]أحمد: المسند، مسن (10)
 نظر الكتاب نفسو.اصحيح لغيره، 
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المسمـ دكف خاطر منو، كفي عدـ ضماف أف الحديث يدؿ بعمكمو عمى حرمة ماؿ كجو الدللة: 
السارؽ لما سرؽ، أكؿ لحؽ صاحب الماؿ دكف طيب نفس منو، لذا كجب عمى السارؽ ضماف 

 .(1)الماؿ لصاحبو
 .(2)"عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو"قاؿ  عف النبي  ما ركاه سمرة  .2

يككف بإرجاعيا إف أف الحديث قد أكجب عمى مف أخذ العيف أف يردىا، كالرد كجو الدللة: 
كانت قائمة، كبضمانيا إف تمفت، كالسارؽ ىنا يعتبر آخذا لمعيف، فكجب عميو ضمانيا كما 

 . (3)الغاصب
قاسكا العيف حاؿ تمفيا، عمى العيف الباقية، ففي حاؿ بقائيا فإنو يجب عمى  ثانيان القياس:

 .(4)السارؽ ردىا، فإف تمفت يككف ردىا بضمانيا، فكجب عميو الضماف
كقد استدلكا بالمعقكؿ فقالكا، أنو ال ضير مف اجتماع القطع مع الضماف، ألنيما  ثالثان المعقكؿ:

 حقاف مختمفاف في المحؿ، كفي صاحب االستحقاؽ، كفي سبب االستحقاؽ.
فالقطع محمو اليد، كصاحب الحؽ ىك اهلل تعالى، كالسبب ىك التجرأ عمى ما نيى اهلل  

الذمة، كصاحب الحؽ ىك مالؾ الماؿ، كالسبب ىك االعتداء عمى عز كجؿ، أما الضماف فمحمو 
ماؿ الغير، بغير كجو حؽ، كليس ىناؾ ما يمنع اجتماع الحقاف معان، كاجتماع الكفارة مع الدية 

 .(5)في القتؿ الخطأ، كالقيمة مع الجزاء في صيد ما ىك مممكؾ في الحـر
مخالؼ لؤلصكؿ، فالقطع ىك بديؿ أف اجتماع الحقيف في حؽ كاحد ىك أمر يعترض عميو: 

 .(6)الغـر
 أف ذلؾ مخالؼ ألصكلكـ، كال نسمـ لكـ بيا.يمكف أف يجاب عميو: 

 أدلة القكؿ الثاني: كقد استدلكا بالكتاب، كالسنة، كالمعقكؿ.
اِركَُة فَاْكَعُؼوا آَيِْدَُّيَُما ﴿فقد استدلكا بقكؿ اهلل تعالى  أكلن الكتاب: اِرُق َوامسذ بَا ىَََكًَل َوامسذ َجَزاًء ِبَما نَس َ

 ِ َن اَّللذ  .(1) ﴾ّمِ

                                                           
 (.2/436الصنعاني، سبؿ السبلـ)ج ((1
حكـ عميو األلباني [ ك 2400رقـ الحديث 2/802]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، الصدقات/باب العارية ج ((2

 نظر الكتاب نفسو.ابالضعؼ، 
 (.9/156السرخسي، المبسكط)ج (3)
 (.9/130ابف قدامة، المغني)ج ((4

 (.9/154( الييتمي، تحفة المنياج)ج9/130( ابف قدامة، المغني)ج3/365الشيرازم، الميذب)ج (5)
 (.4/235ابف رشد، بداية المجتيد)ج (6)
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 :(2)لة: فقد استدلكا باآلية مف كجييفكجو الدل 
أف اهلل قد ذكر العقكبة المستحقة لجريمة السرقة، كىي القطع، كقد جعمو كؿ :  الكجو األكؿ

الجزاء لما تفرد بذكره، فمك أكجبنا الضماف عميو لكاف القطع بعض الجزاء، فيككف ذلؾ نسخان 
لمنص القرآني، كنسخ القرآف ال يككف إال بنص قطعي مثمو، كلـ يثبت، فمـز عدـ كجكب الضماف 

 في حؽ السارؽ.  
أف اهلل تعالى قد جعؿ الجزاء ىك القطع، كالجزاء مف اهلل مبني عمى الكفاية، فمك لكجو الثاني: ا

 قمنا بالضماف لما كاف القطع كافيان، كتعالى اهلل عز كجؿ أف يخمؼ في قكلو.
"ل يغـر قاؿ  ، عف النبي فقد استدلكا بما ركاه عبد الرحمف بف عكؼ ثانيان السنة: 

 .(3)قيـ عميو الحد"صاحب سرقة، إذا أ
إف في الحديث داللة عمى أف الضماف ال يجتمع مع الحد، كالضماف ال يككف إال كجو الدللة: 

 .(4)إف تمفت العيف، لذا فبل ضماف عمى السارؽ إذا كجب في حقو القطع
أف الحديث ضعيؼ كال ييستدؿ بو، كحتى إف صح الحديث، فمربما قصد أنو ليس يعترض عميو: 

 .(5)السارؽ أجرة القاطععمى 
 أف ىذا تأكيؿ بعيد، ال يصح. يمكف أف يجاب عنو:

 :(6)ثالثان المعقكؿ: كقد استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف
أف أداء الضماف يقتضي عندنا التمميؾ، فضماف السارؽ لمعيف يعني ممكيتو ليا الكجو األكؿ: 

باطؿ، لذا فبل يجتمع الضماف مع  بالضماف، فإف قيطع بعد تممكو، فكأنو قطع فيما يممؾ، كىذا
 القطع.

 .(7)أف ذلؾ بناءن عمى األصكؿ التي كضعتمكىا، كال نسمـ لكـ بيايعترض عميو: 

                                                                                                                                                                     
 [.38]المائدة: (1)
 (.7/84الكاساني، بدائع الصنائع)ج (2)
[ قاؿ عنو 4984رقـ الحديث 8/92]النسائي: سنف النسائي، قطع السارؽ/تعميؽ يد السارؽ في عنقو  (3)

 (.3/376الزيمعي، حديث غريب نصب الراية، الزيمعي)ج
 (.2/436الصنعاني، سبؿ السبلـ) (4)
 (.9/130ابف قدامة، المغني)ج (5)
 (.85-7/84الكاساني، بدائع الصنائع)ج (6)
 (.9/130ابف قدامة، المغني)ج (7)
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، الذم ثبتت ممكيتو لمالكو، كالماؿ  أف الضمافالكجو الثاني:  إنما يجب في الماؿ المعصـك
لذا انتفى الضماف في حاؿ السرقة قد خرج عف ككنو معصكمان، كالدليؿ عمى ذلؾ كجكب القطع، 

 حؽ الماؿ المسركؽ.
 أدلة القكؿ الثالث.

ف السارؽ إف كاف عمى حاؿ يسار متصؿ، فإنو يضمف إفقالكا،  (1)كقد استدلكا بالستحساف
العيف المسركقة، ألف بقائو عمى حاؿ اليسار كبقاء العيف عنده، كذلؾ لقدرتو عمى ردىا، أما إذا 

بإعسار فبل يضمف، لئبل تجتمع عميو عقكبتاف، عقكبة القطع، كاف معسران، أك قيطع يساره 
 .(2)كعقكبة انشغاؿ ذمتو بالديف الذم عميو

بأف اإلعسار ال يؤثر عمى ما كجب ضمانو، فقد ثبت في الذمة، إنما يؤخر يعترض عميو: 
 .(3)اإلعسار كقت الضماف فقط ال غير

 أسباب الخالؼ:
 عدة، أذكر منيا: يرجع الخبلؼ في المسألة إلى أسبابو  

فالحنفية يركنيا نسخان، ك القراف ىك دليؿ قطعي،  الختالؼ في حكـ الزيادة عمى النص، .1
فبل ينسخ إال بما ىك قطعي مثمو، كلـ يثبت، لذا قالكا بعدـ الضماف، ألف اآلية اقتصرت 
ؽ عمى عقكبة القطع، أما غير الحنفية فبل يركف الزيادة نسخان، لذا قالكا بضماف السار 

 لممسركؽ، كالمالكية معيـ، إال أنيـ رأكا االستحساف في عدـ اجتماع العقكبتيف.
ؿ الغـر، الختالؼ في تأكيؿ حديث عبد الرحمف بف عكؼ  .2 بأنو غـر الشيء  فمف أك 

المسركؽ، قاؿ بعدـ ضماف السارؽ لممسركؽ، أما مف أكؿ الغـر بأنو غـر قاطع اليد، قاؿ 
رؽ، ككذلؾ المالكية، إال أنيـ رأكا االستحساف حاؿ العسر بضماف المسركؽ مف قبؿ السا

 كما ذكرت.
فيـ ال يركف الختالؼ في األصكؿ التي بنى عمييا الحنفية فركع المسائؿ الفقيية،  .3

اجتماع الحقيف في حؽ كاحد، فيركف القطع بديؿ لمضماف، فبل يجتمعاف، أما غير الحنفية 
معان، كالمالكية معيـ، إال أنيـ رأكا االستحساف الذم فيركف أنو ال مانع مف اجتماع الحقيف 

 ذكرت.
 

                                                           
 (.4/235ابف رشد، بداية المجتيد)ج (1)
 (.4/347الدسكقي، حاشية الدسكقي)ج (2)
 (.3/232الزيمعي، تبييف الحقائؽ)ج (3)
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 الترجيح:
بعد استعراض األقكاؿ في المسألة كتفنيد أدلتيا كمناقشتيا، أرل رجحاف القكؿ األكؿ،   

ف قيطع، كذلؾ لؤلسباب التالية:  القائؿ بضماف السارؽ لما سرؽ كا 
ئو، كفي إعفاء السارؽ مف أداء ىذا الحؽ أف الماؿ ىك حؽ لمعبد، ال يسقط إال بأدائو أك إبرا .1

إسقاط لو دكف كجو حؽ، كدكف طيب نفس مف صاحبو، كقد حـر اهلل أخذ الماؿ دكف رضان 
 مف مالكو.

أنو ليس ىناؾ ثمة ما يمنع مف اجتماع القطع مع الضماف، طالما اجتمع حؽ اهلل كحؽ  .2
 العبد، فالقطع هلل كالضماف لمعبد.

الضماف في حاؿ اإلعسار، فإنني أرل باب العفك متاحان مف قبؿ أف مف يرل استحساف منع  .3
صاحب الماؿ، فيرجع األمر لو، فمربما إف رأل السارؽ معسران عفاه مف الضماف بطيب نفس 

 منو.
 رابعان: أثر التقادـ عمى دعكل مطالبة صاحب الماؿ بضماف مالو.

بيف حؽ اهلل في القطع  قد بات كاضحان، أف تقادـ الحد ييسقطو، كحد السرقة قد جمع 
 كحؽ العبد في ضماف مالو.

لذا فإف تقادمت السرقة، فميس لممسركؽ منو إال المطالبة باسترداد مالو المسركؽ ال  
 ، فيك في ذلؾ كالديف الثابت في الذمة.(1)غير، فأصبح مدعيان مالو الذم ثبت في ذمة السارؽ

في السرقة المتقادمة كاف لكركد  كقد رأل المتقدمكف مف الحنفية أف بطبلف الشيادة 
الشبية فييا، كالحد يسقط مع كجكد الشبية، أما الماؿ فبل يسقط الحؽ فيو بالشبية، كمعنى ذلؾ 

 أنو إف سقط الحد بتقادـ الجريمة، فإنو ال يسقط حؽ المطالبة بسقكط الحد.
ؿ كلكف، ىؿ ما قصده الفقياء يبقى عمى إطبلقو، كىؿ يبقى حؽ المطالبة بالما 

 المسركؽ مستمران ميما طاؿ الزمف؟
قد ذكرت في بداية القكؿ بأف االدعاء يبقى لمماؿ، فيك كالديف في ذمة السارؽ،   

كدعكل الديف تسقط بالتقادـ، لذا أرل سقكط حؽ صاحب الماؿ في رفع دعكل استرداد مالو، بعد 
 .مضي المدة المحددة لسقكط دعكل الديف، كالتي تقدر مف قبؿ كلي األمر

ك تبقى مدة سقكط المطالبة بضماف المسركؽ، بعيدة عف مدة سقكط حد السرقة  
، فقد نيقؿ عف (2)بالتقادـ، فمدة سقكط الحد ىي مدة قصيرة كما حددىا بعض عمماء الحنفية

                                                           
 (.7/47الكاساني، بدائع الصنائع)ج (1)
 (.9/70السرخسي، المبسكط)ج (2)
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تقديرىا بشير، كفي ركاية نقميا الحسف عف أبي حنيفة أنيا سنة، كلكف الراجح عف  الصاحبيف
كبعدىـ عف دار  تركيا لتقدير كلي األمر، الختبلؼ أحكاؿ الناس في قربيـ اإلماـ أبي حنيفة أنو

 القضاء، كغير ذلؾ، كىك الراجح عندم.
فالمدد التي ذكرت في تقادـ الحدكد ىي مدد قصيرة نسبيان كما رأيت، فتبقى دعكل المطالبة  

ي ذكرتيا في بضماف المسركؽ مفتكحة إلى حد كبير، ك أرل أف تقدر بتقدير مدة الضماف الت
، كىي  خمس عشرة سنة، مع مراعاة انعداـ األعذار الشرعية (1)المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ

 بالنسبة لصاحب الماؿ.
كفي النياية، يبقى تحديد المدة ىك أمر اجتيادم يتبع المصالح المرسمة، التي يراىا أىؿ  

 االختصاص حسب تقديراتيـ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( مف الرسالة.82)أنظر  (1)
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 الخاتمة
 

هلل عز كجؿ، الذم كفقني في إنجاز ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ، كفي الختاـ الحمد  
أكد أف أشير إلى أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ دراستي لمكاضيع ىذا البحث، كأىـ 
التكصيات التي أكد أف ييعمؿ بيا، كي ال يبقى ىذا العمؿ حبران عمى كرؽ، كسأذكر ذلؾ في 

 لتالي:نقاط عمى النحك ا
 أكلن النتائج: 

 مضي مدة زمنية مؤثرة في مكضكعيا، مقدرة شرعان أك قضاءن(.أف التقادـ في الشرع ىك ) .1
)مركر فترة مقدرة، تمنع مف سماع الدعكل في إثبات الجريمة، مفيكـ التقادـ في الحدكد ىك  .2

 .أك تنفيذ العقكبة(
ذ بيا، لما فييا مف شبية ظاىرة، كركد الشيادة عمى جريمة متقادمة، ييكجب ردىا كعدـ األخ .3

فاألصؿ في األمر ىك الستر، كالمسمـ مندكب إليو، كفي ذلؾ تماشي مع ركح الشريعة 
 اإلسبلمية كفمسفتيا في نظاـ العقكبات.

الجريمة المتقادمة باإلقرار في جميع الحدكد دكف استثناء، النعداـ الشبية فيو، كلما  تثبت .4
 كىيبتو أماـ الناس.في ذلؾ مف حفظ لمقضاء الشرعي 

التقادـ ال يؤثر عمى العقكبة التي صدرت بمكجب شيادة صحيحة، لما في إسقاطيا مف نزع  .5
 لييبة القضاء، كجعمو فارغان دكف معنى، ككذا النتفاء الشبية التي تدرأ الحد.

تقادـ الزماف عمى إقرار الجاني، يسقط العقكبة في حقو، لكركد الشبية في رجكعو عف   .6
إقراره، كليس ىناؾ ما يقمؿ مف ىيبة الحدكد في ذلؾ، فمك أعاد إقراره ألقيـ عميو الحد كلك 

 تطاكؿ الزماف.
ؾ مف حؽ ابف الزنا إثبات نسبو مف أبيو متى أتيح ذلؾ األمر، كميما تطاكؿ الزماف،  كذل .7

في ظؿ كجكد ما يؤكد العبلقة الكراثية بينيما، كضمف الشركط التي ذكرت، ففي ىذا إحياء 
لمقصد عظيـ مف مقاصد الشريعة الغراء، أال كىك حفظ األنساب، كعمؿ نبيؿ يحمي الكلد 

 مف التيو كالضياع دكنما ذنب اقترفو.
يف األداء أك اإلبراء، مير الفتاة المغتصبة كاجب في حقيا، كيبقى في ذمة المغتصب إلى ح .8

إال أنو في معنى التعكيض، كيسقط حؽ الفتاة في المطالبة بو بعد مركر مدة مف الزمف، ما 
 .لـ يكف ىناؾ عذر شرعي قد منعيا مف المطالبة
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حد القذؼ ال يستكفى إال بمطالبة المقذكؼ، فمو الحؽ في رفع دعكل القذؼ عمى قاذفو، إال  .9
منية، ييمنع بمركرىا سماع دعكل القذؼ، كذلؾ راجع إلى أنني أرل بضركرة تحديد مدة ز 

 المصالح المرسمة المترتبة عمى ذلؾ األمر.
عمى ما اقترؼ مف جرائـ، حاؿ سكره، كعميو ضماف ما أزىؽ مف أنفس،  يعاقب السكراف .10

ك أتمؼ مف أمكاؿ، كلصاحب الحؽ المطالبة بالضماف كالتعكيض، ما لـ تمض خمس 
 عشرة سنة، سكت فييا صاحب الحؽ عف حقو دكف عذر شرعي.

مر، األ كليتحديد سنكات التقادـ التي تمنع سماع الدعاكل، ىك أمر اجتيادم، ميككؿ ل .11
 كيتبع المصالح المرسمة ك أحكاؿ الناس ك زمانيـ.

لزكجة المرتد الحؽ في المطالبة بالمير، كامبلن بعد الدخكؿ، كنصفو قبؿ الدخكؿ، كذلؾ  .12
بانتياء العبلقة بينيما بالردة، كعميو فإنيا تعطى الحؽ في رفع دعكل المطالبة بالمير، 

 متناع السماع بمركرىا.مع تحديد مدة طكيمة كما ذكرت إلمكانية ذلؾ، كا
نفقة العدة تبقى حقان لمزكجة معمقان في ذمة الزكج المرتد، حتى كاف انتيت العدة، كتعطى  .13

 الزكجة مدة قصيرة ال تتجاكز العاميف لممطالبة بنفقة العدة مف زكجيا.
حؽ صاحب الماؿ في المطالبة بالضماف في حد السرقة يبقى مكجكدان، حتى ك إف سقط  .14

ارؽ، إال أف صاحب الماؿ ييعطى مدة زمنية لممطالبة بمالو المسركؽ، كىي الحد عف الس
 .(10)مدة تقادـ الضماف التي ذكرت في بند 

 ثانيان: التكصيات:
تعزيز المبادئ الفمسفية لمشريعة اإلسبلمية في نظاـ العقكبات، ك أنيا قائمة عمى تجنب  .1

 س الناس.إيقاع العقكبة قدر المستطاع، كغرس مبدأ الستر في نفك 
ف ا .2 متينع تطبيؽ المبدأ الذم يقكـ عميو الشرع في حفظ الحقكؽ، ك أنيا ال تسقط بالتقادـ، كا 

سماعيا الستقرار تعامبلت الناس، إال أف الدالئؿ إف ظيرت لصاحب الحؽ، أك أقر 
 المعتدم بو لصاحبو، فإنو الحؽ يعكد لصاحبو حتى بعد تقادـ الزماف.

رسائيا بما يحفظ لو ذلؾ.حفظ حؽ ابف الزنا في إثبات  .3  نسبو مف أبيو، كتكييؼ القكانيف كا 
تعميؽ الدراسة الشرعية كالقانكنية في تحديد المدد المانعة مف سماع الدعكل، في مجاالت  .4

 الحقكؽ المترتبة عف الجرائـ، كذلؾ بما يتناسب مع تغير الزماف كأحكاؿ الناس كطبائعيـ. 
السكر، كتشديد العقكبات عمى مرتكبي الجرائـ حاؿ دعـ القكانيف التي تحد مف جريمة  .5

 سكرىـ، لما في األمر مف استيانة كتسيب مف قبؿ الناس، كفئة الشباب خاصةن.



 

 

 

 

 

 

 

 المصادر كالمراجع
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 كالمراجعالمصادر   

 .القرآف الكريـ 

، دراسة مقارنة التقادـ في الفقو اإلسبلمي أحكاـمحمد أحمد حسف إبراىيـ. إبراىيـ، 
 مصر:جامعة القاىرة..

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ ابف األثير، 
عبد القادر  .تحقيؽ:الرسكؿجامع األصكؿ في أحاديث  .الشيباني الجزرم ابف األثير

 .مكتبة دار البياف -مطبعة المبلح  -مكتبة الحمكاني  .1.طاألرنؤكط

محمد المعتصـ باهلل  .تحقيؽ:مدارج السالكيفـ(.2003-ق1423ابف القيـ، ابف القيـ الجكزية.)
 ..دار الكتاب العربي7.طالبغدادم

 -ىػ 1418 .)بف قيـ الجكزيةمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف اابف القيـ، 
.المغرب:دار 1.طالجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي أك الداء كالدكاء (.ـ1997
 المعرفة.

ىػ 1415 .)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزيةابف القيـ، 
الرسالة،مكتبة المنار .بيركت،الككيت:مؤسسة 27.طالمعاد في ىدم خير العباداد ز  (.ـ1994/

 اإلسبلمية.

ىػ/ 1425 .)أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرمابف المنذر، 
 .دار المسمـ.1.طفؤاد عبد المنعـ أحمد .تحقيؽ:اإلجماع(.مػ2004

فتح .كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ ابف اليماـ،
 .)د.ط(.دار الفكر.القدير

أبك عبد اهلل، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف أمير حاج ابف أمير حاج، 
 .دار الكتب العممية.2.طالتقرير كالتحبير(.ـ1983 -ىػ 1403 .)كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي
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تفسير ابف  (.ـ1995 -ىػ 1416 .)عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجيابف باديس، 
-.بيركت1طأحمد شمس الديف. .تحقيؽ:التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير(( باديس ))في مجالس

 لبناف:دار الكتب العممية.

 ـ(1995ىػ/1416تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني.)  ابف تيمية،
مع .تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ.)د.ط(.السعكدية،المدينة المنكرة: مجمجمكع الفتاكل.

  الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.

القكانيف ابف جزل، أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي.
 .بدكف طبعة.الفقيية

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر ابف حجر، 
أبك  .تحقيؽ:الرافعي الكبيرالتمخيص الحبير في تخريج أحاديث  (.ـ1995ىػ/1416)العسقبلني

 .مصر:مؤسسة قرطبة.1.طعاصـ حسف بف عباس بف قطب

فتح البارم شرح صحيح  .أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعيابف حجر، 
 .)د.ط(بيركت:دار المعرفة.محمد فؤاد عبد الباقي .تحقيؽ:البخارم

 ، المحمى .دلسي القرطبي الظاىرمأبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األنابف حـز
 .)د.ط(.بيركت:دار الفكر.باآلثار

أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد  ابف رشد،
 .)د.ط(.القاىرة:دار الحديث.بداية المجتيد كنياية المقتصد (.ـ 2004 -ىػ 1425 .)الحفيد

 -ىػ 1412محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي.) ابف عابديف، 
 .بيركت:دار الفكر.2.طرد المحتار عمى الدر المختارـ(. 1992

 1984محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي. ) ابف عاشكر،
تفسير الكتاب تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف »التحرير كالتنكيرىػ(

 تكنس:الدار التنكنسية...)د.ط(«المجيد
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 .)أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبيابف عبدالبر، 
محمد محمد أحيد كلد ماديؾ  .تحقيؽ:الكافي في فقو أىؿ المدينة (.ـ1980ىػ/1400

 .مكتبة الرياض الحديثة الرياض:-.السعكدية2.طالمكريتاني

شرح رياض (.ىػ 1426 .)محمد بف صالح بف محمد العثيميفعثيميف،  ابف
 .دار الكطف .)د.ط(.الرياض:الصالحيف

معجـ مقاييس  ـ(.1979 -ىػ 1399.)أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياابف فارس، 
 .عبد السبلـ محمد ىاركف.)د.ط(.دار الفكر تحقيؽ:.المغة

 -ىػ 1406 .)محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرمإبراىيـ بف عمي بف ابف فرحكف، 
 ..مكتبة الكميات األزىرية1.طتبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ (.ـ1986

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ ابف قدامة، 
.)د.ط(.مكتبة لمغني(.اـ1968 -ىػ 1388 .)الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي

 القاىرة.

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ ابف قدامة، 
الكافي في فقو اإلماـ  (.ـ 1994 -ىػ  1414 .)الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي

 .دار الكتب العممية.1.طأحمد

 -، ىػ 1408 .)أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقيابف كثير، 
 .دار إحياء التراث العربي.1.طعمي شيرم .تحقيؽ:البداية كالنياية(.ـ 1988

 (.ىػ 1419 .)أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقيابف كثير، 
 .بيركت:دار الكتب العممية.يف شمس الديفمحمد حس .تحقيؽ:تفسير القرآف العظيـ

سنف ابف ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد. ابف ماجو،
 .تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي.)د.ط(. دار إحياء الكتب العربية.ماجو

 1418 .)برىاف الديفإبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح، أبك إسحاؽ، ابف مفمح، 
 لبناف:دار الكتب العممية.-.بيركت1.طالمبدع في شرح المقنع (.ـ 1997 -ىػ 
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محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد اهلل، شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ ابف مفمح، 
عبد اهلل بف عبد المحسف  .تحقيؽ:الفركع(.مػ 2003 -ىػ  1424 .)الصالحي الحنبمي

 .مؤسسة الرسالة.1.طالتركي

محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى ابف منظكر،
 .بيركت:دار صادر.3.طلساف العرب.ىػ( 1414 اإلفريقى.)

 .)عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفيابف مكدكد، 
محمكد أبك  .تحقيؽ:االختيار لتعميؿ المختار (.ـ 1937 -ىػ  1356
 .)د.ط(.القاىرة:مطبعة الحمبي.دقيقة

البحر الرائؽ شرح  .زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرمابف نجيـ، 
 .دار الكتاب اإلسبلمي.2.طكنز الدقائؽ

 1999 -ىػ  1419 .)المصرمزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ ابف نجيـ، 
:دار لبناف –بيركت  .1.طزكريا عميرات .تحقيؽ:األشباه كالنظائر عمى مذه أبي حنيفة العماف(.ـ

 الكتب العممية.

 .)يحيى بف )ىيبىٍيرىة بف( محمد بف ىبيرة الذىمي الشيبانٌي، أبك المظفر، عكف الديفأبك المظفر، 
 –بيركت  .1.طالسيد يكسؼ أحمد .تحقيؽ:اختبلؼ األئمة العمماء (.ـ2002 -ىػ 1423
 :دار الكتب العممية.لبناف

ير بف شداد بف عمرك األزدم أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشأبك داكد، 
 .مؤسسة الرسالة .بيركت:1.طشعيب األرناؤكط .تحقيؽ:المراسيؿ ق(.1408 .)ًجٍستانيالسٍّ 

إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم أبك داكد سميماف بف األشعث بف ،أبك داكد
بيركت:المكتبة -محمد محيي الديف عبد الحميد.)د.ط(صيدا .تحقيؽ:سنف أبي داكد.السًٍّجٍستاني
 العصرية.

.)د.ط(القاىرة:دار الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلميـ(.1998أبك زىرة، محمد أبك زىرة.)
 الفكر العربي.
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 2001 -ىػ  1421 .)محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبانيأبك عبد اهلل أحمد بف أحمد، 
.مؤسسة 1.طعادؿ مرشد، كآخركف -شعيب األرنؤكط  .تحقيؽ:مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (.ـ

 .الرسالة

جكاىر اإلكميؿ شرح مختصر العبلمة الشيخ األزىرم، الشيخ صالح عبد السميع اآلبي األزىرم.
 .)د.ط(.بيركت:المكتبة الثقافية.ار التنزيؿخميؿ في مذىب اإلماـ مالؾ إماـ د

الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد  .صالح بف عبد السميع اآلبياألزىرم، اآلبي 
 .)د.ط(.بيركت:المكتبة الثقافية.القيركاني

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني، 
 .)د.ط(.المكتب اإلسبلمي.الجامع الصغير كزيادتوضعيؼ .األلباني

محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ البابرتي، 
 .)د.ط(.دار الفكر. العناية شرح اليداية .جماؿ الديف الركمي البابرتي

تجيبي القرطبي الباجي أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث الالباجي، 
 .مصر:مطبعة السعادة.1.طالمنتقى شرح المكطإ (.ىػ 1332 .)األندلسي

ًمٌي المصرم الشافعيالبجيرمي،  ٍيرى  (.ـ1950 -ىػ 1369 .)سميماف بف محمد بف عمر البيجى
 .)د.ط(.مطبعة الحمبي.حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج

صديؽ خاف بف حسف بف عمي القنكجي البخارم، الحافظ المنذرم أبي الطيب محمد 
السراج الكىاج في كشؼ مطالب مسمـ بف الحجاج شرح مختصر صحيح البخارم.

 لبناف:دار الكتب العممية.-.)د.ط(.بيركتمسمـ

كشؼ األسرار شرح  .عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عبلء الديف البخارم الحنفيالبخارم، 
 ..)د.ط(.دار الكتاب اإلسبلميأصكؿ البزدكم

الجامع المسند الصحيح  (.ىػ1422 .)محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفيالبخارم، 
 .تحقيؽ:المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم

 .دار طكؽ النجاة .1.طمحمد زىير بف ناصر الناصر
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ربعة السنية حكاؿ الشخصية بيف المذاىب األلؤللفقو المقارف ابدراف، بدراف أبك العنيف بدراف.
 لبناف:دار النيضة العربية.-.)د.ط(.بيركتكالمذىب الجعفرم كالقانكف

التقادـ المسقط لمحقكؽ كالدعاكل بيف ـ(.2004-ق1424برسيـ، محمد أحمد محمد برسيـ.)
 مصر.-.)د.ط(.القاىرةالقانكف الكضعي كالشريعة اإلسبلمية

 .الدكحة:دار الثقافة.2.طحكمة اهلل في األسرة المسممةـ(.1986-ق1407البرم.)البرم، زكريا 

المطمع عمى  (.1981 – 1401 .)محمد بف أبي الفتح البعمي الحنبمي أبك عبد اهللالبعمي، 
 .بيركت:المكتب اإلسبلمي.محمد بشير األدلبي .تحقيؽ:أبكاب الفقو

 .)بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكدالبغكم، 
عادؿ أحمد عبد المكجكد،  .تحقيؽ:التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي (.ـ 1997 -ىػ  1418

 .دار الكتب العممية.1.طعمي محمد معكض

 .دار الفكر.2.طالفتاكل اليندية(.ىػ 1310 .)لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخيالبمخي، 

.)د.ط(.دار الدية في الشريعة اإلسبلميةـ(.1988-ق1409سي.)بينسي، أحمد فتحي بين
 الشركؽ.

كشاؼ  .منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمىالبيكتي، 
 .)د.ط(.دار الكتب العممية.القناع عف متف اإلقناع

ىػ 1414 .)منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمىالبيكتي، 
 ..عالـ الكتب1.طدقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات (.ـ1993 -

السنف الكبرل كفي ذيمو  (.ىػ 1344 .)أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقيالبييقي، 
مجمس دائرة المعارؼ النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر  .1.طالبف التركماني الجكىر النقي

 .آباد
ىػ  1395 .)محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسىالترمذم، 

براىيـ  .تحقيؽ:سنف الترمذم(.ـ 1975 - حمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي كا 
 .مطبعة مصطفى البابي الحمبي .مصر:2.طعطكة
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شرح التمكيح عمى  .سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازانيالتفتازاني، 
 .)د.ط(.مصر:مكتبة صبيح.التكضيح

مركر الزماف ك أثره عمى االلتزاـ ـ(.2012-ق1433جاد الحؽ، إياد محمد إبراىيـ جاد الحؽ.)
 .1.طفي المعامبلت المدنية

-ىػ 1403 .)عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجانيالجرجاني، 
 لبناف:دار الكتب العممية.-.بيركت1.طالتعريفات(.ـ1983

ديكاف جرير بشرح محمد بف بف عطية بف حذيفة الخطفي الكمبي اليربكعي.  جريرجرير،
 مصر:دار المعارؼ. –. القاىرة 3د. نعماف محمد أميف طو.ط :تحقيؽ.حبيب

 تحقيؽ:.أحكاـ القرآف(.ىػ 1405 .)أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفيالجصاص، 
 .بيركت:دار إحياء التراث العربي.محمد صادؽ القمحاكم

 -ىػ 1429 م.)خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي المصر الجندم، 
د. أحمد بف عبد الكريـ  .تحقيؽ:التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب (.ـ2008
 .مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث .1.طنجيب

مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي، ثـ الحجاكم، 
عبد المطيؼ  .تحقيؽ:اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ .الصالحي، شرؼ الديف، أبك النجا

 لبناف:دار المعرفة.-.)د.ط(.بيركتمحمد مكسى السبكي

السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر بف محمد، ابف تيمية الحراني، أبك البركات، مجد  عبدالحراني، 
المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف  (.ـ1984-ىػ 1404 .)الديف
 .الرياض:دار المعارؼ.2.طحنبؿ

أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى الحسيني الحصني، تقي الديف الحصني، 
عمي عبد الحميد بمطجي  .تحقيؽ:كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار ـ(.1994 .)الشافعي

 .دمشؽ:دار الخير.1.طكمحمد كىبي سميماف

ىػ 1405 .)أحمد بف محمد مكي، أبك العباس، شياب الديف الحسيني الحمكم الحنفيالحمكم، 
 مية..دار الكتب العم1.طغمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر (.ـ1985 -
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 .)أبك بكر عبد اهلل بف الزبير بف عيسى بف عبيد اهلل القرشي األسدم الحميدم المكيالحميدم، 
 :دار السقا.سكريا –دمشؽ  .1.طحسف سميـ أسد الد ارىانيٌ  .تحقيؽ:مسند الحميدم(.ـ 1996

.بيركت:دار شرح مختصر خميؿ.محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهللالخرشي، 
 الفكر.

 .)أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابيالخطابي، 
 .حمب:المطبعة العممية.1.طمعالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد (.ـ 1932 -ىػ  1351

 .)د.ط(.القاىرة:دار الفكر العربي.الضماف في الفقو اإلسبلميـ(.2000الخفيؼ، عمي الخفيؼ.)

أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار  الدراقطني، 
شعيب االرنؤكط، حسف عبد  .سنف الدراقطني(.ـ 2004 -ىػ  1424 .)البغدادم الدارقطني

 لبناف:مؤسسة الرسالة.-.بيركت1.طالمنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىكـ

 .جامعة دمشؽ.4.طالنظريات الفقييةـ(.1996-ق1416الدريني، فتحي الدريني.)

حاشية الدسكقي عمى الشرح  .محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكيالدسكقي، 
 .)د.ط(.دار الفكر.الكبير

 ـ1999ىػ / 1420 .)زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفيالرازم، 

 (.ىػ1350 .)عبد اهلل، الرصاع التكنسي المالكي محمد بف قاسـ األنصارم، أبكالرصاع، 
. )شرح حدكد ابف عرفة اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية

 .المكتبة العممية.1.طلمرصاع(

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، الرعيني، 
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر  (.ـ1992 -ىػ 1412 .)المالكي المعركؼ بالحطاب الرُّعيني

 ..دار الفكر3.طخميؿ

 (.ـ1984ىػ/1404 .)شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديفالرممي، 
 .)د.ط(.بيركت:دار الفكر.نياية المحتاج إلى شرح المنياج
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 (.ـ 2009 -ىػ  1430 .)الرمميشياب الديف أبك العباس أحمد بف أحمد بف حمزة الرممي، 
 :دار المنياج.لبناف –بيركت  .1.طفتح الرحمف بشرح زبد ابف رسبلف

تاج العركس  .محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى الزبيدم،
 .)د.ط(دار اليداية.مف جكاىر القامكس

.مف الكالديف في الشريعة اإلسبلميةحقكؽ األكالد عمى الزحيمي، محمد مصطفى الزحيمي.
 إصدارات مجمع فقياء الشريعة بأمريكا.

el2awlaad.JPG_http://www.amjaonline.com/images/product/7oqoq. 

 .)د.ط(.دمشؽ:دار الفكر.الضمافنظرية ـ(.1998الزحيمي، كىبة بف مصطفى الزحيمي.)

 سكريا:دار الفكر.-.)د.ط(.دمشؽالفقو اإلسبلمي ك أدلتوالزحيمي، كىبة بف مصطفى الزحيمي.

.دمشؽ:دار 1.طالفعؿ الضار كالضماف فيوـ(.1988-ق1409الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا.)
 القمـ.

.دمشؽ،بيركت:دار 2.طالمدخؿ الفقيي العاــ(.2004-ق1425الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا.)
 القمـ،الدار الشامية.

 -ىػ 1405 .)أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشيالزركشي، 
 .كزارة األكقاؼ الككيتية .2.طالمنثكر في القكاعد الفقيية(.ـ1985

 (.ـ1997ىػ/1418 .)جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعيالزيمعي، 
محمد  .تحقيؽ:نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي

 السعكدية:مؤسسة الرياف،دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية.-لبناف،جدة-.بيركت1.طعكامة

تبييف ق(.  1313عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي.) الزيمعي،
 القاىرة: المطبعة الكبرل األميرية.-.بكالؽ1.طائؽالحقائؽ شرح كنز الدق

 -ىػ 1414)محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسيالسرخسي، 
 .)د.ط(لبناف:دار المعرفة.المبسكط(.ـ1993

http://www.amjaonline.com/images/product/7oqoq_el2awlaad.JPG
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مكانع الشيادة في الفقو ق(.1422السفرم، أيمف ببف سالـ بف صالح السفرم الحربي.)
 القرل. أـ.مكة المكرمة:جامعة اإلسبلمي، دراسة فقيية مقارنة

أصيكؿي اًلفقًو الذم ال  (.ـ 2005 -ىػ  1426 .)عياض بف نامي بف عكض السممي السممي،
 الرياض:دار التدمرية.-.السعكدية1.طيىسىعي الفىًقيًو جىيمىوي 

أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي  السمعاني،
محمد حسف محمد  .تحقيؽ:قكاطع األدلة في األصكؿ (.ـ1999ىػ/1418 .)ثـ الشافعي الحنفي

 لبناف:دار الكتب العممية.-.بيركتحسف اسماعيؿ الشافعي

الكسيط في شرح القانكف المدني ـ(.1952السنيكرم، عبدالرزاؽ أحمد السنيكرم.)
 مصر:دار النشر لمجامعات المصرية.-.القاىرةالجديد

 .)زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي، نصارماأل
 .)د.ط(.دار الفكر.فتح الكىاب بشرح منيج الطبلب (.ـ1994ىػ/1414

أسنى المطالب  .زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي، األنصارم
 ي..)د.ط(.دار الكتاب اإلسبلمفي شرح ركض الطالب

ىػ/ 1417 ي.)إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبالشاطبي، 
 .دار ابف عفاف.2.طأبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف .تحقيؽ:المكافقات(.ـ1997

 أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبدالشافعي، 
 .)د.ط(.بيركت:دار المعرفة.األـ(.ـ1990ىػ/1410 .)المكيمناؼ المطمبي القرشي 

الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد الشافعي، 
:دار لبناف –بيركت  .)د.ط(.المسند(.ىػ 1400 .)المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي

 الكتب العممية.

 (.ـ1994 -ىػ 1415 .)أحمد الخطيب الشربيني الشافعي شمس الديف، محمد بفالشربيني، 
 .دار الكتب العممية .1.طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج
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حكاشي الشركاني .أحمد بف قاسـ العبادم -عبد الحميد المكي الشركانيالعبادم، -الشركاني
 .بدكف طبعة.كالعبادم

 مصر:دار الشركؽ.-.القاىرة10.طكشريعة اإلسبلـ عقيدةـ(.1980شمتكت، محمكد شمتكت.)

نيؿ (.ـ1993 -ىػ 1413 .)محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمنيالشككاني، 
 .مصر:دار الحديث.1.طعصاـ الديف الصبابطي ار.تحقيؽ:األكط

السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ  ق(.1405 .)محمد بف عمي بف محمد الشككاني،
 .بيركت:دار الكتب العممية.1.طاألزىار

تح ىػ(.ؼ 1414).محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمنيالشككاني،
 .دمشؽ،بيركت: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب.1ر.طالقدي

.)د.ط(.القاىرة:دار الثقافة عصمة الدـ كالماؿـ(.1999-ق1419شكماف، عباس شكماف.)
 لمنشر.

بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف أبي تغمب بف سالـ التغمبي عبد القادر الشيباني، 
الدكتكر محمد  .تحقيؽ:نىٍيؿي المىآًرب بشىرح دىًليؿي الط اًلب (.ـ 1983 -ىػ  1403 .)الش ٍيبىاني

 .الككيت:مطبعة الفبلح.1.طسيميماف عبد اهلل األشقر

محاضرة بعنكاف البصمة  الشيخ األركادم.
 .((http://shamela.ws/rep.php/book/4195الكراثية

في فقو اإلماـ  بالميذ. أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازمالشيرازم، 
 .)د.ط(.دار الكتب العممية.الشافعي

بمغة السالؾ ألقرب .أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير بالصاكم المالكيالصاكم، 
 .)د.ط(.دار المعارؼ.المسالؾ

 .)أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعانيالصنعاني، 
 .بيركت:المكتب اإلسبلمي.2.طحبيب الرحمف األعظمي .تحقيؽ:المصنؼق(.1403

بف محمد الحسني، الكحبلني ثـ الصنعاني، أبك  إسماعيؿ بف صبلحمحمد بف الصنعاني، 
 الحديث..)د.ط(.دار سبؿ السبلـ.إبراىيـ، عز الديف
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محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ ، مكاؽال
 .دار الكتب العممية .1.طالتاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ (.ـ1994-ىػ1416 .)المالكي

درر الحكاـ في شرح مجمة  (.ـ1991 -ىػ 1411 .)عمي حيدر خكاجو أميف أفندم عمي حيدر،
 الجيؿ. .دار1.طاألحكاـ

منح الجميؿ ـ(.1989-ق1409عميش، محمد بف أحمد بف محمد عميش أبك عبداهلل المالكي.)
 .)د.ط(.بيركت:دار العكر.شرح مختصر خميؿ

.)د.ط(.بيركت: دار التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي عبدالقادر عكدة.عكدة، 
 الكاتب العربي.

الصحاح  (.ـ 1987 -  ىػ 1407 .)حماد الجكىرم الفارابيأبك نصر إسماعيؿ بف الفارابي، 
 .بيركت:دار العمـ.4.طأحمد عبد الغفكر عطار .تحقيؽ:تاج المغة كصحاح العربية

 .بيركت:مطبعة الكتب العممية.1.طاألسرة في الشرع اإلسبلميفركخ، عمر فركخ.

ات الحدكد،دراسة فقيية تقادـ الشيادة كأثره في إثبـ(.2005الفكاز، عبداهلل مصطفى الفكاز.)
 .العدد األكؿ.المجمة األردنية في الدراسات اإلسبلمية.مكازنة بالقانكف

 2005 -ىػ  1426 .)مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادلالفيركزابادم، 
لبناف:مؤسسة -.بيركت8.طمكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة .تحقيؽ:القامكس المحيط(.ـ

 الرسالة.

أحكاـ الضماف في الفقو اإلسبلمي ـ(.2006-ق1427فيض اهلل، محمد فكزم فيض اهلل.)
 .الككيت.1.طالعاـ

المصباح المنير في غريب  .أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباسالفيكمي، 
 .)د.ط(.بيركت:المكتبة العممية.رالشرح الكبي

الفركؽ أك أنكار  (.ـ1998 -ىػ 1418 .)الصنياجيأبك العباس أحمد بف إدريس القرافي، 
 .)د.ط(.بيركت:دار الكتب العممية.خميؿ المنصكر .تحقيؽ:البركؽ في أنكاء الفركؽ
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 1994 .)أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكيالقرافي، 
 الغرب اإلسبلمي..بيركت:دار 1.تحقيؽ:محمد حجي،سعيد أعراب،محمد بك خبزة.طالذخيرة(.ـ

معجـ لغة ـ(. 1988 -ىػ  1408حامد صادؽ قنيبي.)  -محمد ركاس قمعجي قنيبي، -قمعجي
 . دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع.2.طالفقياء

حاشيتا  (.ـ1995-ىػ1415 .)أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرةقميكبي كعميرة، 
 .)د.ط(.بيركت:دار الفكر.قميكبي كعميرة

ـ(. 1986 -ىػ 1406عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي.) الكاساني، 
 .دار الكتب العممية.2.طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

شرح إرشاد السالؾ في »أسيؿ المدارؾ  .أبك بكر بف حسف بف عبد اهلل الكشناكمالكشناكم، 
 ار الكتب العممية.لبناف:د-.بيركت2ط.«مذىب إماـ األئمة مالؾ

نجيب  .تحقيؽ:مجمة األحكاـ العدلية .لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية
 .ىكاكيني

مكطأ (.ـ 1985 -ىػ  1406 .)مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدنيمالؾ، 
 التراث العربي.لبناف:دار إحياء -.)د.ط(بيركتمحمد فؤاد عبد الباقي .تحقيؽ:اإلماـ مالؾ

 (.ـ1994 -ىػ 1415 .)مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدنيمالؾ، 
 .دار الكتب العممية.1.طةالمدكن

أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير الماكردم، 
 .)د.ط(القاىرة:دار الحديث.األحكاـ السمطانية.بالماكردم

الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير أبك الماكردم، 
الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح  (.ـ 1999-ىػ  1419 .)بالماكردم

. الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد -الشيخ عمي محمد معكض  .تحقيؽ:مختصر المزني
 الكتب العممية.لبناف:دار -.بيركت1ط
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 .الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردمأبك الماكردم، 
-.بيركتالسيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ.تحقيؽ: تفسير الماكردم = النكت كالعيكف

 لبناف:دار الكتب العممية.

 . )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادرالمعجـ الكسيط.إبراىيـ مصطفى كآخركف
 (.)د.ط(.دار الدعكة./ محمد النجار

.بيركت،صيدا:المكتبة العصرية، الدار 5.طيكسؼ الشيخ محمد .تحقيؽ:مختار الصحاحالرازم، 
 النمكذجية.

 .عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبليالمرداكم، 
 التراث العربي..دار إحياء 2.طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

 .عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديفالمرغيناني، 
لبناف:دار إحياء التراث -.تحقيؽ:طبلؿ يكسؼ.)د.ط(.بيركتماليداية في شرح بداية المبتد

 اإلسبلمي.

المختصر بنقؿ العدؿ المسند الصحيح  .مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرممسمـ، 
.)د.ط(.بيركت:دار محمد فؤاد عبد الباقي .تحقيؽ:صمى اهلل عميو كسمـ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل

 إحياء التراث العربي.

 .jazirah.com-http://www.al (13064العدد  الشمرم) مكقع الجزيرة لمصحافة،

.بيركت:دار الغرب 1.طمقاصد الشريعة بأبعاد جديدةـ(.2006النجار.) النجار، عبد المجيد
 اإلسبلمي.

حاشية  (.ىػ 1397 .)عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدمالنجدم، 
 .1.طالركض المربع شرح زاد المستقنع

يتو في التحميؿ البيمكجي لمجينات البشرية كحجق(.2004النجيمي، محمد بف يحيى النجيمي.)
 .37.العدد19.المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب.مجمداإلثبات

http://www.al-jazirah.com/
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المجتبى  (.1986 – 1406 .)أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراسانيالنسائي، 
مكتب المطبكعات  .حمب:2.طعبد الفتاح أبك غدة .تحقيؽ:مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي

 .اإلسبلمية

.)د.ط(.دار المجمكع شرح الميذب .زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككمأبك النككم، 
 الفكر.

المنياج شرح صحيح مسمـ  ق(.1392 .)أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككمالنككم، 
 .بيركت:دار إحياء التراث العربي.2.طبف الحجاج

ركضة الطالبيف  (.ـ1991ىػ / 1412 .)أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككمالنككم، 
 :المكتب اإلسبلمي.عماف -دمشؽ -بيركت .3.تحقيؽ:زىير الشاكيش.طكعمدة المفتيف

 , إثبات نسب كلد الزنا بالبصمة الكراثية.ـ(.2009ىنية، مازف إسماعيؿ ىنية.)

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/. 

تحفة المحتاج  (.ـ 1983 -ىػ  1357 .)تميأحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييالييتمي، 
 .)د.ط(مصر:المكتبة التجارية الكبرل.في شرح المنياج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفيارس العامة

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

 أكلن: فيرس اآليات القرآنية
 رقـ الصفحة رقميا طرؼ اآلية ـ

 البقرة
 9 187 "ثكل حدود هللا فال ثلربوىا" 1
 53،94 188 "وَل ثألٔكوا ٔآمواممك بينمك ابمباظل" 2
 78 217 "َوَمْن يَْرثَِدْد ِمنْمُكْ َغْن ِديِيِو فَيَُمْت َوُىَو ََكِفرٌ " 3
 58 237 "َوَآن ثَْؼُفوا َآْكَرُب ِنلتذْلَوى  " 4

 النساء
 82 21 "ثَأُِخُذوهَُو َوكَْد َآفََْض  بَْؼُضمُكْ َوَنْيَف " 5
يَن آَٓمنُوا ََل ثَألُِكُوا َآْمَواممَُك بَيْنمَُك اِبمَْباِظلِ " 6 ِ َا اَّلذ  90 29 "ََي َآُّيه
اَلَة َوَآهُُتْ ُسََكَرى   7 يَن آَٓمنُوا ََل ثَْلَربُوا امصذ ِ َا اَّلذ  67،71،73 43 ""ََي َآُّيه

 المائدة
اِركَُة فَاْكَعُؼوا َآيِْدَُّيَُما" 8 اِرُق َوامسذ  90،95 38 "َوامسذ
 23 90 "ٕامنا امخلر وامليِس و أْلهصاب وأْلزَلم" 9

 يكنس
يَن آَٓمنُوا َآنذ مَيُْم كََدَم ِصْدقٍ " 10 ِ ِ اَّلذ  6 2 "َوبَّّشِ

 الحجر
نىا" 11 اري  67 15 "سيكٍّرىٍت أىٍبصى
َق " 12 َلذ َمِن اْسََتَ

ّ
ْمعَ ا  91 18 "امسذ

 اإلسراء
سىاءى سىًبيبلن " 13 نىا ًإن وي كىافى فىاًحشىةن كى بيكا الزٍّ  34 32 "كىالى تىٍقرى

 الكيؼ
ا" 14 مىىَٰ آثىاًرًىمىا قىصىصن ًلؾى مىا كين ا نىٍبًغ فىاٍرتىد ا عى  78 64 "قىاؿى ذىَٰ

 الحج
مىا ىيـ ًبسيكىارىلَٰ " 15 تىرىل الن اسى سيكىارىلَٰ كى  80 2 "كى
 رقـ الصفحة رقميا طرؼ اآلية ـ
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 النكر
ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى  16 نىاًت ثيـ  لى  16،35 4 ""كىال ًذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى

 الفرقاف
اًء بىشىرنا" 17 مىؽى ًمفى اٍلمى  33 54 "كىىيكى ال ًذم خى

 األحزاب
ـٍ ىيكى أىٍقسىطي " 18 ـٍ آًلبىاًئًي  34 5 "ًعندى الم واٍدعيكىي

 الحجرات
 6 1 ۖ  يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا الى تيقىدٍّميكا بىٍيفى يىدىًم الم ًو كىرىسيكًلًو " 19
ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى" 20 مىٍقنىاكي  33 13 "يىا أىيُّيىا الن اسي ًإن ا خى

 الطالؽ
 19 2 ""كأقيمكا الشيادة هلل 21
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 فيرس األحاديث النبكية الشريفةثانيان: 
 

 رقـ الصفحة طرؼ الحديث ـ
ؿى العىٍينىٍيفً  1 اءىٍت ًبًو أىٍكحى كىىا، فىًإٍف جى  40 أىٍبًصري
 20 ادرؤكا الحدكد ما استطعتـ 2
 11 إذا أتى الرجؿ الرجؿ فيما زانياف 3
ٍبت أىك ًكٍدتى تيًصيبي  4  19 ًإذىا تىبىي ٍنت أىصى
عميو كسمـ أتي بنعيماف، أك بابف  أف النبي صمى اهلل 5

 نعيماف، كىك سكراف
12 

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ضرب في الخمر  6
 بالجريد كالنعاؿ

12 

أف حمزة عقر ناقتيف لعمي بف أبي طالب كىك  7
 يشرب

73 

 59 أيعجز أحدكـ أف يككف كأبي ضمضـ 8
فىًإف   صمى اهلل عميو كسمـ ريدُّكًني إلىى رىسيكًؿ الم ًو  9

كًني ًمٍف نىٍفًسي ـٍ غىرُّ  قىٍكًمي ىي
31 

 95 عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو 10
 22 فإنو مف يبدم لنا صفحتو 11
 6 فسمـ عميو كىك يصمي فمـ يرد عميو 12
 47 فميا المير بما استحؿ مف فرجيا 13
 13 كؿ مسكر خمر 14
 18 ال شيادة لخصـ كال ظنيف 15
الى ميسىاعىاةى  16

اًىًمي ًة فىقىٍد   ، مىٍف سىاعىى ًفي اٍلجى ـً ٍسبلى ًفي اإٍلً
بىًتوً   لىًحؽى ًبعىصى

37 

 94 ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ 17
 96 ال يغـر صاحب سرقة إذا أقيـ عميو الحد 18
 62لما نزؿ عذرم ، صعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ  19
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 عمى المنبر
 رقـ الصفحة طرؼ الحديث ـ
 55 الميٍؤًمفي ًبالط ع اًف كىالى الم ع افً لىٍيسى  20
 11 مف أتى بييمة فاقتمكه 21
ٍيًر أىًبيًو، كىىيكى يىٍعمىـي  22 ًف اد عىى ًإلىى غى  35 مى
 23 مف أصاب مف ىذه القاذكرات شيئان فميستتر 23
وي ًفي الدٍُّنيى  24 حى لىًدًه ًليىٍفضى ًف اٍنتىفىى ًمٍف كى  35 امى
 19 ميٍسًممنا سىتىرىهي الم وي ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىةً  مىٍف سىتىرى  25
 11 مف كجدتمكه يعمؿ عمؿ لكط 26
ٍكتيميكهي لىعىم وي  27  30 أىٍف يىتيكبى  ىىبل  تىرى
ٍمعىةى  28 ٍبدي ٍبفى زى  39 ىيكى لىؾى يىا عى
ٍسًنيىا 29 كىانىًت اٍمرىأىةه بىًغيٌّ ييتىمىث ؿي ًبحي  39 كى
لىدي ا 30 ري لكى جى ًلٍمعىاًىًر الحى  37 ًلٍمًفرىاًش، كى
ك جٍ  31 ـي البىاءىةى فىٍميىتىزى  34 يىا مىٍعشىرى الش بىاًب مىًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي
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 ثالثان: فيرس المصطمحات الفقيية

 
 رقـ الصفحة المصطمح الفقيي ـ

 7 التقادـ 1

 10 الحد 2

 14 التقادـ في الحدكد 3

 37 النسب 4

 46 جريمة االغتصاب 5

 55 حد القذؼ 6

 68 السكر 7

 76 الماؿ المثمي 8

 77 الماؿ القيمي 9

 79 حد الردة 10

 91 حد السرقة 11


