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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 ﴿َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه﴾
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 اإلهداء
 إٕب كالدم ككالدٌب ، كإخوٌب....

 إٕب كل اؼبؤمنْب برسالة العلم الشرعي من العلماء كطلبة العلم....

 إٕب كل اؼبضحْب بأمواؽبم كأنفسهم من أجل إعبل كلمة ا تعإب....

 إٕب كل من علمِب كأدبِب،ككل من لو فضل علي ُب دركب العلم الطويلة....

 اإلخوة ُب ا كصبيع األصدقاء كاألحباب.... إٕب صبيع

 

 

 أهدي لهم هذا الجهد المتواضع.
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 كلمة شكر والتقدير
سيدنا ؿبمَّد غبمد  رب العاؼبْب كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلْب ا

 .. كصحبو كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين، كبعد كعلى آلو

فضلو حيث أتاح ٕب إقباز ىذا العمل بفضلو، فلو اغبمد فإين أشكر ا تعأب على 

 .أكالن كآخران 

)معمليْب  ٍب أشكر أكلئك األخيار الذين مدكا ٕب يدى اؼبساعدة، خبلؿ ىذه الفَبة،

) رائبْب (ك الدكتور )عوف  الدكتورعلى الرسالة  ْباؼبشرف الدكتورينكُب مقدمتهم (

ا كنصائحهما الٍب سامهت إٕب حد كبّب اللذاف ٓب يبخبل علي بإرشاداهتم اغبكيم (

 جزيل الشكر ؽبم. ُب اقباز ىذا  العمل
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 مستخلص البحث
، أثر الشبهة ُب اغبدكد ـ2016-2015األمْب ؿبمد عبد السبلـ الصيد اغبضّبم، العاـ الدراسي 

ّب قسم الشريعة كالقصاص بْب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اللييب ) دراسة ربليليو مقارنة( رسالة ماجست
،كلية الدراسات العليا باعبامعة اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، ربت إشراؼ الدكتور رائبْب كالقانوف

 كالدكتور عوف اغبكيم

 الكلمات األساسية : الشبهة الحدود القصاص

اغباؿ الٍب يكوف عليها اؼبرتكب أك تكوف دبوضوع  الشبهة ىي األلتباس أم لبس عليو كأئٍّم،ام
رتكاب، كيكوف معها اؼبرتكب معذكران ُب ارتكأّا ، أك يعد معذكران عذران يسقط اغبد كيستبدؿ بو اإل

 منتهى كىو  شيئْب، بْب كاؼبانع ، كأما اغبدكد ىو اغباجز عقاب دكنو على حسب ما يرل اغباكم
، ين دبثل ما فعلعقوبة مقدرة شرعا، تقضي دبعاقبة اعبااغبادُّ، كأما القصاص ىي  الرقيق كالطرؼ, الشيء

 عقوبة كىو  جرح كما كجيرح قتل كما فيقتل فعلو دبثل آّـر يعاقب أف الشرع ُب بالقصاص أم اؼبقصود
كإف كالعقوبة. اعبردية بْب اؼبساكاة بْب اؼبساكاة كىو بالسنة، تفصيلها كثبت بالكتاب، أصلها ثبت مقدرة

اؼبستحدتة، كاف لزما علي أىل العلم الشرعي من اؼبشكلة أف الشبهة ُب اغبدكد كالقصاص من اؼبسائل 
كالفقهاء القانونيْب أف يتناكلوا ىذه اؼبسئلة بالبحث ُب صبيع تفصيلها، حٍب يظهركا ما احل ا كما حـر 
، فهذا اؼبوضوع ٓب يتناكؿ كبحث مستقل متكامل ُب كتب الفقو اغبديثة كالكتب القانونية ، كمن تلك 

 اغبدكد شبهة أثر من اإلسبلمية الشريعة ماموقف دـ أسئلة البحث كما يلي :القضايا يريد الباحث أف يق
 الشريعة بْب مقارنة ماىيكالقصاص ك  اغبدكد شبهة أثر من اللييب القانوف ماموقفك  كالقصاص
 كالقصاص. اغبدكد شبهو أثر ُب اللييب كالقانوف األسبلمية

 الشريعة موقف كتوضيح ؼبعرفة األىداؼ منها:كأما أىداؼ البحث، فيقصد الباحث إٕب ربقيق صبلة من 
  كالقصاص اغبدكد شبهة أثر من اللييب القانوف موقف لبيافك  كالقصاص اغبدكد شبهة أثر من اإلسبلمية

 اغبدكد. شبهو أثر من اللييب كالقانوف األسبلمية الشريعة بْب اؼبقارنة لتوضيح

التحليلي اؼبقارف، كمصادر البيانات فهي كلتحقيق ىذه األىداؼ أستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي 
 الطريقة الوثائقية، كلتصوير ككصف اؼبعلومات كالتقرير استخدـ الباحث طريقة ربليل اؼبنضموف.
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 كأما نتائج البحث الٍب حصل عليها الباحث من ىذه الدراسة فهي:

 الرسوؿ باألحديث كاستدالؿ موضعها ُب ربققت إذا بالشبهة األخذ كجوب إٕب الباحث توصل لقد -أ
 اغبد، سبنع شبهة بذاؾ ىذا صار, فيو اعبهل منو يتوقع موضع ُب كقع إذا اؼبعصية فعل كأف  الصحابو ك

 اغبد إقامة على يؤثر ال فبا فهذا الشك درجات بأدىن فيو باعبهل الظن يثور ال موضع ُب كاف إذا أما
 مطلقان.

 ما منها ذيًكر أسباب لعدة كذلك قوية، نتقاداتال تعرض اللييب التشريع أف كيتوصل الباحث إٕب -ب
 ُب اػبطى اتزاف ُب صعوبةن  أىغبٍىظي  اعبارؼ اغبياٌب التطور ىذا سياؽ ُب أنو غّب بقي، ما منها كأيغًفل ذيًكر
 لو كاف الذم اللييب، اؼبشرع نية ىو ىذا ُب عليو فاؼبعوؿ كقصده، اؼبشرع غاية ُب ال نفسو، التشريع حركة
ـى  قوانًيًنوً  ضمْبت ُب السبق  اإلسبلمية. الشريعة أحكا

كيتوصل الباحث إٕب أف اؼبشرع اللييب قد يوافق الشريعة اإلسبلمية ُب بعد النصوص كبعضها خيالف  -ج
زبضع  حيتكموف إٔب شريعة مقدسة ذات أحكاـ ثابتة ال لييبأبناء آّتمع الإف رأل اعبمهور فبدالك ف

كعلى ىذا األساس ال جيوز لتشريع كضعي أف خيالف حكما قطعيا من  ،للتغيّب أك التبديل كىي الدين 
 .أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
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Summary of the research 

Alameen Mohamed Abdel Salam ased aIhodery, the school year 2015-
2016m, the impact of suspicion at the border and retribution between 
Islamic law and Libyan law (the study of comparative analysis) Master of 
Sharia and Law Department, Faculty of Graduate Studies University 

Islamic government Malang, under the supervision of Dr. Reuben and 
Dr. Aoun Hakim 

Keywords: suspicion border retribution 

Suspicion is confusion any confusion him and their father, a case in 
which it has committed, or be the subject of Committing, and be with 
her perpetrator excused in committing, or is excused drops reduce and 
replace him with a punishment without him by what he sees ruling on, 
and the border is a barrier and inhibitor between two things, It is the 
ultimate thing, and party sharp slave, and the punishment is death 
religiously ability, required to punish the offender as much as they did, 
that meant punishment in Islam that the offender is punished so do kills 
have also been killed and injured were also injured and is estimated 
death proved their origin the book, and proven customized year, a 
gender equality between crime and Alaqhobh.oan of the problem that 
compromised the border and retribution from Almsthdth matters, had 
LZMA on the people of forensic science and scholars legal to eat this 
question looks at all be customized, so show what Allah has permitted 
and forbidden, this issue has not been dealt with separately as research 
integrated in the books of modern Fiqh and legal books, and those issues 
researcher wants to submit research questions are as follows: 
Mamoagaf Islamic law from the impact of the suspicion of border and 
retribution and Mamoagaf Libyan law from the impact of the suspicion 
of border and retribution and mahi comparison between Sharia and 
Islamic law Libyan in effect likened him to the border and retribution. 

The objectives of the research, the researcher is intended to achieve a 
number of objectives including: to learn and to clarify the position of 
Islamic law from the impact of the suspicion of border and retribution, 
and to indicate the position of the Libyan law, the impact of the 
suspicion of border and retribution 
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To illustrate the comparison between the Libyan Islamic Sharia law and 
likened the impact of the border. 

To achieve these goals, the researcher used the descriptive analytical 
comparative, data sources are the way of documentary, filmed and 
described the information and report the researcher used the way 
acceded analysis. 

The results obtained by a researcher of this study are: 

A. I've researcher found that it should be the compromise, if achieved, 
are in place and reasoning Balohadit Apostle and companions and an act 
of impiety if it occurs in a position expected to ignorance of it, has 
become this benefit suspicion of preventing the limit, but if the subject 
does not arise think ignorance in which the lowest degrees of doubt that 

which does not affect the establishment of an absolute limit. 

B. and reach the researcher that Libyan legislation has come under 
strong criticism, and for several reasons he mentioned what a male and 
omitted some of which remained, however, in the context of this of life 
evolution sweeping noticed the difficulty in balancing the pace in the 
movement of the legislation itself, not in the very legislator and purpose, 
Valmaol it this is the intention of the Libyan legislator, who has had a 
head start in its laws to include the provisions of Islamic Sharia. 

(C. and reach the researcher that the Libyan legislature approves Islamic 

law in post-texts, some of which violates saw public Fbdalk the sons of 
Libyan society naturally as the sacred law of the fixed provisions are not 
subject to change or switch a religion, and on this basis may not be to 
legalize my status that violates the rule categorically from the provisions 
of Islamic Sharia. 
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Ringkasan penelitian 

ALameen  Mohamed Abdel Salam alsed alhdery, sekolah tahun 2015-
2016m, dampak dari kecurigaan di perbatasan dan retribusi antara 
hukum Islam dan hukum Libya (studi analisis komparatif) Master of 
Syariah dan Departemen Hukum, Fakultas Ilmu University Graduate 
Islam Malang pemerintah, di bawah pengawasan Dr Ruben dan Dr. Aoun 
Hakim 

Kata kunci: kecurigaan retribusi perbatasan 

Kecurigaan kebingungan kebingungan dia dan ayah mereka, kasus di 
mana ia telah berkomitmen, atau menjadi subyek Komitmen, dan akan 
dengan pelaku nya dimaafkan dalam melakukan, atau dimaafkan tetes 
Maaf mengurangi dan menggantikannya dengan hukuman tanpa dia 
dengan apa yang dilihatnya ia memerintah, dan perbatasan adalah 
penghalang dan penghambat antara dua hal, ini adalah hal yang utama, 
dan partai budak tajam, dan hukuman adalah kematian kemampuan 
agama, diperlukan untuk menghukum pelaku sebanyak yang mereka 
lakukan, itu berarti hukuman dalam Islam bahwa pelaku dihukum jadi 
jangan membunuh juga telah tewas dan terluka juga terluka dan 
diperkirakan kematian terbukti asalnya buku, dan terbukti tahun 
disesuaikan, sebuah kesetaraan gender antara kejahatan dan 
Alaqhobh.oan dari masalah yang dikompromikan perbatasan dan 
retribusi dari hal-hal Almsthdth, memiliki LZMA pada orang-orang dari 
ilmu forensik dan sarjana hukum untuk makan pertanyaan ini terlihat 
sama sekali disesuaikan, sehingga menunjukkan apa yang telah diizinkan 
Allah dan dilarang, masalah ini belum ditangani secara terpisah sebagai 
penelitian terintegrasi dalam buku-buku fiqh dan hukum buku modern, 
dan isu-isu peneliti ingin mengirimkan pertanyaan penelitian adalah 
sebagai berikut: hukum Mamoagaf Islam dari dampak kecurigaan 
perbatasan dan retribusi dan Mamoagaf hukum Libya dari dampak 
kecurigaan perbatasan dan retribusi dan perbandingan mahi antara 
Syariah dan hukum Islam Libya berlaku menyamakannya dengan 
perbatasan dan retribusi. 

Tujuan dari penelitian ini, peneliti dimaksudkan untuk mencapai 
sejumlah tujuan termasuk: untuk belajar dan untuk memperjelas posisi 
hukum Islam dari dampak kecurigaan perbatasan dan retribusi, dan 
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untuk menunjukkan posisi hukum Libya, dampak dari kecurigaan 
perbatasan dan retribusi 

Untuk menggambarkan perbandingan antara hukum Islam Syariah Libya 

dan menyamakan dampak perbatasan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan analisis 
komparatif, sumber data deskriptif jalan dokumenter, film dan 
menggambarkan informasi dan melaporkan peneliti menggunakan cara 

analisis menyetujui. 

 

Hasil yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian ini adalah: 

A. Saya sudah peneliti menemukan bahwa itu harus kompromi, jika 
dicapai, berada di tempat dan penalaran Balohadit Rasul dan sahabat 
dan tindakan tindakan tidak hormat jika terjadi dalam posisi diharapkan 
untuk ketidaktahuan itu, telah menjadi ini dicurigai manfaat mencegah 
batas, tetapi jika subjek tidak muncul berpikir kebodohan di mana 
derajat terendah keraguan bahwa yang tidak mempengaruhi 
pembentukan batas mutlak. 

B. dan mencapai peneliti bahwa undang-undang Libya telah datang di 
bawah kritik keras, dan untuk beberapa alasan ia menyebutkan apa yang 
laki-laki dan menghilangkan beberapa yang tetap, namun, dalam 
konteks ini evolusi kehidupan sweeping melihat kesulitan dalam 
menyeimbangkan kecepatan dalam gerakan undang-undang itu sendiri, 
bukan di sangat legislator dan tujuan, Valmaol itu ini adalah maksud dari 
legislator Libya, yang telah memiliki kepala mulai dalam perundang-

undangannya untuk memasukkan ketentuan syariat Islam. 

(C. dan mencapai peneliti bahwa legislatif Libya menyetujui hukum Islam 

di pasca-teks, beberapa di antaranya melanggar melihat masyarakat 
Fbdalk anak-anak masyarakat Libya alami sebagai hukum suci ketentuan 
tetap tidak berubah atau beralih agama subjek, dan atas dasar ini tidak 
mungkin untuk melegalkan status saya yang melanggar aturan kategoris 

dari ketentuan syariat Islam. 
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 خلفية البحث
 

د كؿ الكبلـ، كالصبلة كالسبلـ علىأاغبمد    اٍلملك العبلـ، منفردان بو  من قاـ دبقاـ ضبى
 -و كصحبو الربرة الكراـ ..كبعػػػػػد :ػآل سيدنا ؿبمد نسل الفخاـ، كعلىحق القيػاـ، 

من  كسعو من خبللو معاعبة موضوعو دبا كحاكؿ ،شبهة أثر عنواف الىذا  اختار الباحثلقد 
كتب ال كل ذلك الرجوع إٔب  ُب خذان آؿباكال صبع أسسو كمسائل تطبيقاتو  كجهد،كقت 
كمابْب  كفبتنع، خذو آمابْب  عديدة،فوقفت فيها على مواقف للعلماء  أساسان للبحث، الفقهية
من صعوبة  كما أخذت أمهية اؼبوضوع,التباين  كُب ىذا كؿبجم، ثرو كمابْب مي  كمفند،مؤصل 
اؼبسند الذم اعتمدتو ُب اؼبرجع ىو  صار كاف ذلككجود اؼبصدر، فحيث   قلة تذكر إال

التحرم ُب بياف رأم كل مذىب على حدة،  كٓب يكن ذلك بأقل من سائل البحث,م استقاء
كبياف اختبلؼ آراء العلماء داخل اؼبذىب الواحد ُب اؼبسألة الواحدة، كمن ٍب كقوؼ 

ؽ عليو أساس قباحو أك إخفاقو ُب إبداء كجهة نظره الباحث من كل تلك اآلراء موقفان يصد
حوؿ ما طرحو منها، مع بياف العلة الٍب دعتو لتفضيل رأم على آخر، متعرضان باعبمع 
كالَبجيح كالتحليل ؼبا قد حيتاج إٔب ذلك من بعض اؼبسائل كأنو أكثر ما شد انتباه الباحث 

 من بْب اؼبوضوعات الفقهية منذ زمن ليس بالقريب .
إف -ككونػػػػو متعلقػػػػان بػػػػأمرو فيػػػػو خطػػػػورة ال تيغفػػػػل  ذلػػػػك أف إمهػػػػاؿ األخػػػػذ بشػػػػبهة اغبػػػػد        

يَبتػػػب عليػػػو خطػػػأ ال ديكػػػن تداركػػػو كإصػػػبلحو, لقػػػوؿ النػػػيب: )...فىػػػًإفَّ  -ربققػػػت ُب موضػػػعها
ػػره ًمػػٍن أىٍف خييًٍطػػيى ُب اٍلعيقيوبىػػة)  كألف السػػمة الغ يػٍ ـى أىٍف خييًٍطػػيى ُب اٍلعىٍفػػًو خى البػػة ُب العقوبػػات اإًلمىػػا

اغبدية بقاءي أثرىا كعدـ إمكاف ؿبوه بعد توقيعها، كذلك ًلمىا تسببو من تشهّبو يبقػى مػع الػزمن 
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ييبلـز صػاحبو كأىلػو, أك مػن فػوات منفعػة ال ديكػن تعويضػها إذا مػا أيٍخًطػيى التحقػقي مػن أركػاف 
 . اغبد كشرائطو، كما ُب قطع اليد أك الرجل ُب جرديٍب السرقة كاغبرابة

كدخػػوؿ ىػػذا اؼبوضػػوع حيػػز العمػػل ُب التشػػريعات القانونيػػة كُب سػػاحات القضػػاء, مػػا أكسػػبو 
 أمهيةن ذاتيةن، كونيو أصبح موضوعان عمليان بعد أف كاف طيَّ الكتب الفقهية ردحان من الزمن.

 
 مشكلة البحث . أ

 كتَبكز مشكلة  ىدا البحث حوؿ ؿبوريْب كمها كاألٌب:

ُب ربديد منشأ اػببلؼ بْب الدراسات الفقهية ُب ىذا  تكوف اإلشكالية فقهية أوال:

ى مسائلها،  اؼبوضوع ، كنشأ فريقاف ُب اعتبار الشبهة من عدمها, فريق اعتربىا فأخذ ّٔا ٍب بػىْبَّ
كىخىرَّجى قواعدىىا، كديثلو اعبمهور, كفريق أمهلها، فلم يأخذ ّٔا  إذ ٓب تثبت لديو بعض أدلتها، 

فلم يعَبؼ بو  ألنو يرل داللتها ـبالفة للشرع كالعقل حسب ك ثبت لديو البعض اآلخر 
 قولو، كديثلو الظاىرية.

كفبا شد انتباه الباحث داخل فريق اعبمهور مذىب اؼبالكية, فإنو كإف كاف بعض فقهاء       
قد أثرل موضوع شبهة اغبد, إالَّ أف الباحث ٓب جيد ؽبىا  -كشهاب الدين القراُب-اؼبذىب 

كإف   -كىو من كتب السنة-ان عند اإلماـ مالك ُب باب اغبدكد ُب كتابو اؼبوطأ اعتباران صرحي
كاف يشّب إٔب األخذ ّٔا من طرؼ خفيٍّ ُب بعض تطبيقاهتا, أمره يلـز الباحث بتحديد منشأ 
 , اػببلؼ الذم قد يكوف متحققان ُب سند األخذ بشبهة اغبد, عىلَّوي يكوف حديثان غّب صحيحو

, أك حديث آحادو, حسب ما تسفر عنو نتائج البحث  ، ٍب ربديد الضابط أك حديثان مرسبلن 
الذم ييعتمد عليو ُب ربديد ماىية الشبهة الٍب ال يقـو معها اغبد, كبياف أف تكوف قوية 
اؼبدرؾ ال مطلق الشبهة, أمره متحققه ُب شبهة اإلكراه, ذلك أنو ليس كلُّ إكراهو ؿبقّْقه للشبهة 

  إذ قد 1ٍلًجئان إٔب ارتكاب الفاحشة، أما ما كاف إكراىان غّب ميٍلًجيو فبلإالَّ ما كاف منو مي 
                                                           

 مثالو : من كضع سبلحان فوؽ رأس آخر مرغمان إياه على شرب طبرو أك ًزىنى , فهو ليس كمن ىيدّْدى عن طريق  - 1
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, أك نشوة اػبمر, أك  ًة الزىنى يكوف مدعاةن الزباذ الذرائع ُب سبيل ربقيق اؼبصاّب اؼبمنوعة كىلىذَّ
إثراء الذمة اؼبالية عن طريق السرقة, يراىا الفاعل مصاّب كىي ملغاة من الشارع ، كرتب على 

تىاؿي اًلرتكأّا كالزىنى كالقذؼ كالسرقة ارتك أّا عقوبة حدية, الًسيَّما كأف بعض اعبرائم قد حيي
 مثبل, كىذه اؼبسائل الٍب ستتضح من خبلؿ البحث بإذف ا تعأب .

: تكوف اإلشكالية القانونية ك مواكبة الواقع العملي داخل الدكلة , ٍب البحث ُب علة ثانيا

 م أصاب شبهة اغبد من خبلؿ تشريعات اغبدكد .التعديل كالتغيّب الذ

كالتغيػّب الذم طرأ على تشريعات اغبدكد ُب القانوف اللييب مس بشكلو بالغ أثر شبهة اغبد,  
كما ُب مسألة إثبات الزىنى الذم أيطلقى بعد أف كاف مقيَّدان, كمسألة السرقة من اؼباؿ العاـ الٍب 

هات اؼبعتربة ُب منع إقامة اغبد لقياـ شبهة اؼبلك ، اعتيًمد فيها القطع بعد كانت ضمن الشب
كالوقوؼ على أحكاـ اكمة العليا باػبصوص، كما أنشأت من مبادئ تعاِب تعارض 

 كالقصاص اغبدكد النصوص، كتفسّبىا لقاعدة األخذ باؼبشهور من أيسر اؼبذاىب ، كجرائم

 على اؼبَبتبة العقوبات اديرمق الشارع حدد لذا كنظامو، آّتمع كياف سبس خطّبة جرائم

 ىذا كمع تنازؿ، كال إسقاط كال شفاعة فيها تقبل ال خاصة اغبدكد جرائم ُب كجعلها ارتكأّا

 كالضوابط القواعد من كضع نفسو الوقت ُب أنو إال التنفيذ كإلزامية اؼبقادير ربديد ُب التشدد

 ؾباال يدع ال ثبوتنا كثابتة ةكامل اعبناية كانت إذا إال العقوبات ىذه تطبيق عدـ يضمن ما

كالباحث سيبحث حوؿ ىذه اإلشكالية , العقوبة، ىذه تستحق اعبردية ىذه أف ُب للشك
منطلق من األختبلفات الفقهية كربليلها كاألشكاليات القانونية ُب القانوف اللييب كاؼبقارنو بْب 

 الشريعة كالقانوف.
 

 ب.أسئلة البحث

 ن أثر شبهة اغبدكد كالقصاص ؟.ماموقف الشريعة اإلسبلمية م1

                                                                                                                                                                      

 إف ىو ٓب يرتكب أحد األفعاؿ اؼببينة سييقتل مثبلن. اؽباتف أك عن طريق رسالة بريدية
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 .ماموقف القانوف اللييب من أثر شبهة اغبدكد كالقصاص؟2
 ؟ؼبقارنة بْب الشريعة األسبلمية كالقانوف اللييب من أثر شبهو اغبدكد كالقصاصا ماىي.3

 ج.أهداف البحث
 .ؼبعرفة كتوضيح موقف الشريعة اإلسبلمية من أثر شبهة اغبدكد كالقصاص.1
 القانوف اللييب من أثر شبهة اغبدكد كالقصاص ..لبياف موقف 2
 .لتوضيح اؼبقارنة بْب الشريعة األسبلمية كالقانوف اللييب من أثر شبهو اغبدكد كالقصاص.3

 د.أهمية البحث:
 تنقسم أهمية الموضوع إلي نظرية وتطبيقية.

 -النظرية: .1
ف ُب عصػرنا اغباضػر كتكمن أمهيػة ىػذا البحػث ُب الوقػوؼ علػى مػدل تػأثّب الزمػاف كاؼبكػا    

ػا مػن أمثلػة كتطبيقػات مػع  على مفهـو الشبهة عند علماء الشريعة كدراسة مناسبة ما ضػربوه ؽبى
تطػػػور حيػػػاة النػػػاس كتعقػػػدىا كتغػػػّب طبيعتهػػػا ُب ىػػػذا العصػػػر عمػػػا سػػػبقو، السػػػيما كأف جػػػرائم 
اغبػػػدكد كأحكامهػػػا دخلػػػت سػػػاحات القضػػػاء مػػػن خػػػبلؿ تشػػػريعات خاصػػػة ، كقػػػد صػػػدرت 

 اـ عدة .بشأهنا أحك
كػذا الوقػػوؼ علػػى حكمػػة اعبمػع عنػػد العلمػػاء بػػْب معنيػػي الػدرء قبػػل الثبػػوت، كاإلسػػقاط بعػػد 
الوجوب  فاألكؿ يعِب عدـ اكتماؿ ركن من أركاف اعبردية، أك اخػتبلؿ شػرط مػن شػركطها، أك 
 كىنه أكنقصه ُب دليل اإلثبات يذىب دبعُب القطع فيو، أك غّب ذلك فبا أشبو، أما الثاين فيعِب
إسػػػقاط اغبػػػد بعػػػد ثبوتػػػو، كىػػػو ؿبػػػل اػبػػػبلؼ، كاغبجػػػة فيػػػو يغلػػػب عليهػػػا القطػػػع  إذ فيػػػو مػػػن 
األحاديث كاآلثػار مػا يقطػع بثبوتػو، مػا دعػاين إٔب ؿباكلػة تأصػيلها كمػن ٍب معرفػة مػا إذا كانػت 
مبنيػػة علػػى قاعػػدة نصػػية أـ قاعػػدة فقهيػػة، كىػػل أخػػذت بػػذلك  تشػػريعات اغبػػدكد أـ ال كمػػن 

علػػى اؼبصػػلحة الداعيػػة إٔب التعػػديل كاإللغػػاء الػػذم أصػػاب شػػبهة اغبػػد ُب  ذلػػك أيضػػا الوقػػوؼ
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تشػػريعات اغبػػدكد, كمػػا مػػدل مبلئمػػة ذلػػك لضػػوابط قاعػػدة الشػػبهة، ُب منػػاط ضبايػػة مصػػلحة 
 الفرد كاعبماعة.

 
 -التطبيقية: .2

 -أما بالنسبة لؤلمهية التطبيقية فقد أكجزىا الباحث ُب نقاط معينو منها مايلي:
 عامة مبادئ ُب لتصاغ خاصة، حبوث ُب كإفرادىا اإلسبلمي الفقو موضوعات عصب * ؿباكلة
 الفقهية األصوؿ ربت بانضوائها تدرس ،"اإلسبلمية الشريعة ُب الشبهة مبدأ" مثل ، مستقلة

 عنها، تتخرج الٍب الفقهية كالقواعد اؼبسائل ككذا زبدمها، الٍب كاؼبقاصد عليها، تستند الٍب
 عليهم ا رضواف كصحابتو ، اؼبصطفى عهد من كاؼبعقوؿ، اؼبنقوؿ ُب يقاهتاكتطب كاستثناءاهتا،

 كتاب دفٍب بْب ذلك كل اغباضر، عصرنا إٔب ، التابعْب كتابع التابعْب عصر ٍب أصبعْب،
 .ذلك أمكن ما كاحد

 بقية لو تتعرض ؼبا للتعرض قابلة جعلها كضعية قوانْب ُب اغبدكد جرائم أحكاـ * تقنْب
 مراعاة دكف الشرعية األحكاـ على توقيعو السهل من ليس أمره  كإلغاء، تعديل من القوانْب

 الشريعة ؼبقاصد اإللغاء ذاؾ أك التعديل ىذا كموافقة اؼبصلحة كتقلبات األحكاـ علل
 عن بو خرجت إذ اإلثبات  نظاـ على طرأت تعديبلت من الزىنى  حد إقامة كبشأف كأىدافها،

 األثر بالغ لو يكوف قد ما ، العلمية اإلثبات كسائل إٔب عليها فقاؼبت الشرعية األدلة نطاؽ
 لسنة148رقم كاغبرابة السرقة قانوف لو تعرض ما أيضا كمنو,  التشريع حكمة على

 كانت الٍب الثالثة اؼبادة مشل كتعديل. ـ1425لسنة13رقم بالقانوف إلغاءو  من. ؼ1972
 كحذؼ فقط، طبسو  ُب اختصرت  سرقة،ال حد فيها يقاـ ال للشبهة حاالت تسع على تنص
 فألغى13رقم القانوف كعدؿ1428 لسنة11رقم القانوف جاء ٍب اؼبشرع، يراه ألمر الباقي
 اؼبواد كاستبدؿ ر،.ك1369لسنة10رقم القانوف صدر ٍب اؼبادة، ذات من  الرابع البند

 كإلغاءات تعديبلت من ذلك كغّب ، أخرل كاختصت بنودا اختصرت بنصوص ،1،3،9



 23 

 يتمثل: كالثالث اؼببدأ ىذا كفق لدراستها العلمي البحث يدعو قد اغبدكد تشريعات أصابت
 فوات من فيو ما يد قطع أك رجم أك جلد من اغبدكد إيقاع على اؼبَبتب األثر خطورة ُب

، اليقْب على إال يقـو أال جيب منافع رد على ال كاعبـز  .كاإلحتماؿ الشك ؾبي
 

 و.حدود البحث
نطاؽ البحػث دبػا تنحصػر الدراسػة فيػو ُب ىػذا اؼبوضػوع كقصػرىا عليػو دكف غػّبه  يتحدد      

من اؼبواضيع اؼبشأّة, ذلك أف الشبهة موضوع كاسع ال يتعلػق دبيػداف جػرائم اغبػدكد فقػط بػل 
ه بػى  ؿي بلى اغبٍى : )  يتعداه إٔب غّبه, فمنو قوؿ الرسوؿ  ـي رى اغبٍى كى  ْبّْ ه بػى  ا ا  هى مي لى عٍ يػى  الى  اته بهى شى ا مي مى هي نػى يػٍ بػى كى  ،ْبّْ

ػػ  اتً هى بػي  الشُّػػُب  عى قىػػكى  نٍ مىػػكى ، وً ًضػػرٍ عً كى  وً ينًػػدً لً  أى رى بػٍ تى اٍسػػ اتً شػػبهى مي الٍ  ىقىػػاتػَّ  نى ًمػػفى ، اسً النَّػػ نى ًمػػ ّبه ثًػػكى   اعو رى كى
(وي عى اقً وى يػي  فٍ أى  كي وشً ى يي مى اغبًٍ  ؿى وٍ ى حى عى رٍ يػى 

  إذ ليس الشبهة اؼبنصوص عليها ُب ىذا اغبديث ىػي 2
لك اؼبتعلقة دبا قد يسلكو اإلنساف من مسػلك أك يفعلػو مػن فعػل خيرجػو شبهة اغبد، بل ىي ت

من دائرة الورع كالتقول كيهوم بو ُب مهاكم الردل، إمػا باتسػاخ السػمعة أك بتػأثّب ذلػك عليػو 
كقد حيدد الباحث حبثو ُب حدكد الشبهة من السرقة كالقذهؼ كالزنا كلقػد اختػار الباحػث ىػذه 

ُب عصػػرنا اغباضػػر كإقامػػة اغبػػد عليهػػا منطلػػق دبقارنػػة بػػْب القػػانوف  اغبػػدكد ألهنػػا األكثػػر شػػيوعان 
 3اللييب كالشريعة اإلسبلمية، كالباحث سيوضح االمثلة ُب اؽبامش.

                                                           

 . 28، ص 1ؼ. ، ) لبناف ، بّبكت ، دار ابن كثّب ( ، ج1987ىػ/1407،  3صحيح البخارم   ط - 2
 قد تزكج بأمرأه مصرية  ككاف لديو حدث جردية ُب شرؽ ليبيا  )بنغازم( كاف ىناؾ رجل 2015اغبدث االكؿ: السرقة، ُب عاـ  - 3

تعرض ىدا الرجل إب ىجـو من قبل ؾبرديْب ُب كقت متأخر من اليل  7/8/2015ربت غياب االمن كأالستقرار ُب  يـو  كاطفاؿ  ثبلتة
كعلي حسب اقوالو كاف يظنهم من الدكاعش  كقامو بكسر باب البيت اتضح لو اهنم بعض آّرمْب اللصوص كيبلغ عددىم ثبلثة اشخاص 

لقبض علي ااؼبختصة ب اموالو كبعد اياـ قامت اعبهةكسرقة   من ؽبجتة  كقاموا  بإغتصاب زكجتو عليوكمن بينهم شخص مصرم لقد تعرؼ 
غببس اعَباؼ ّٔذه اعبرديو كًب تسليم االشخاص إب سجن مصراتة  كًب اغبكم عليهم  بعَباؼ جبرائم عديده كمن ضمنها االرمْب كًب األآّ

 (نائية  عن طريق مكاؼبة ىاتفية.ابراىيم حامد أختصاص القضايا اعب . )اسستاذ
الواقع الدم عاشة الباحث علي ارض الوطن الليبية ككثر القدؼ كامهاؿ الدكلة لعقوبة جرائم القذؼ ككانت عقوبو  اغبدث االثاين: القذؼ:

 القدؼ تكاد اف تكوف منفية ُب الدكلة اليبية.
قرم اعبنوب اللييب كالٍب تبلغ من العمر الرابعو  إحدلاه اؼبقيمة بالفت2010اغبدث الثالث : الزنا: ُب مطلع كانوف )ديسمرب( سنة 

كالعشرين قامت جبمع عظاـ ٕب حيوانات ميتة  كؼبلمت ماتبقي من غبم اضحية العيد كاخدت قنينة مؤلهتا بلبنزين كالقت مبلبسها علي  
ٍب زبتبي ىناؾ منتظرة قدـك خاؽبا شقيق امها  كبقية كومة اللحم كالعظاـ لتشعل ّٔا النّباف كمن ٍب قفزت من النافدة إب بيت جدىا ح
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 ه. تحديد مصطلحات البحث.

بضػم الشػْب ىػي اإللتبػاس, يقػاؿ: شيػبّْوى عليػو األمر،كلػو، تشػبيهان، أم  :.تعريف الشبهة لغه1
اكػػم كاؼبتشػػابو، كاشػػػتبهت األمػػور كتشػػأّت أم: التبسػػػت  4كُب القػػػرآف:ليػػبّْسى عليػػو كأئًٍّػػم، 
 ، 6, كُب التٍنزيل قولو تعأب: ) كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا صىلىبيوهي كىلىًكٍن شيبّْوى ؽبىيٍم(5األشباه بعضان بعضا

بأهنػػػا : مػػػا يشػػػبو  7فعنػػػد األحنػػػاؼ يعرفهػػػا الكمػػػاؿ بػػػن اؽبمػػػاـ :.تعري   ف  الش   بهة أ    ط حا
 . 8ت كليس بثابتالثاب

 بأهنا : "كجودي صورًة اؼببيػًح مػع انعػداـ حقيقتو أك حكمو". 9كمن اغبنابلة يعرفهػا ابن قػدامة
 كىى عند الشافعية : الَبدُّدي بْب اغببلؿ كاغبراـ. 

                                                                                                                                                                      

ىناؾ حٍب حضر خاؽبا  علي مًب السيارة كركبت معو كتوجها إب مدينة سبها كاقامت معو ُب بيتو كفعلت ىدا بسبب اف اباىا يريد اف 
هم بو  كىي فتاة عزباء كخاؽبا ايضا يزكجها دبن ال ربب  كلكن سرعاف ماكتشف اف الشيي اركؽ ُب البيت ليس جثة الٍب حاكلت اف تومه

ي رجل اعزب يبلغ الثبلثْب من العمر كىو مقيم ُب مدينة سبها ٍب كرد ببلغ إب مركز الشرطة  يفيد ىدا الببلغ  بأختفاء اؼبدعوة)أ.ع( كعل
كاؼبات ىاتفها اػبلوم  كتبْب اف اثرة باشرة اعبهو اؼبختصو باألجرأت االكلية كصبع االستدالالت كًب اخد اذف النيابة العامة  لتعقب م

اؼبكاؼبات الصادرة تتعلق خبط ىاتف ؿبموؿ يعود إٕب خاؽبا كمن ًب فتح ؿبضر ربقيق كاحضار خاؽبا لتحقيق معو كاعَبؼ اػباؿ اهنا تقيم 
و ككاف خاؽبا ىو عشيقها معو ك ًب احضار اؼبدعوة )أ.ع(  كربقيق ؼبعرفو سبب اقامتها مع خاؽبا كاعَبفت بأهنا كانت علي عبلقة جنسية مع

كمن ًب اخدت اعبهو اؼبختصو األجرات كًب اغبكم علي خاؽبا باغببس فقط. اؼبرجع استاد ابراىيم حامد أختصاص القضايا اعبنائية عن 
 طرؽ مكاؼبة ىاتفية ايضا.

كأبو البقاء الكفوم. كتاب الكليات, معجم ُب اؼبصطلحات كالفركؽ اللغوية, حرؼ الشْب،  - 4
 538ـ، ) بّبكت ، مؤسسة الرسالة ( ص 1993ىػ/241413ط
,  4ـ، ) مصر , مكتبة مصطفى بايب اغبليب (، ج1952ىػ / 1371،  2الفّبكز ابادم. القاموس ايط  ط - 5

 . 288ص

 . 156 اآلية.  اؼبائدة سورة 6- 

 ابن عده ، اغبنفية أئمة من ، الدين بكماؿ اشتهر ، اؽبماـ ابن يكُب ، اغبميد عبد بن الواحد عبد بن ؿبمد ىو 7-
,  القدير فتح:  كتبو أشهر ، الصحيح كىو االجتهاد أىل من غّبه كعده ، الَبجيح أىل من الرائق البحر َب قبيم

 .  ىػ 861 سنة توُب.  األصوؿ ُب كالتحرير

 . 140, ص  4الكماؿ بن اؽبماـ. شرح فتح القدير   ) مصر , اؼبكتبة التجارية الكربل ؼبصطفى ؿبمد( , ج  8-

 ىو عبد ا بن أضبد بن ؿبمد ، يكُب ابن قدامة، نابلسي األصل ، اشَبؾ ُب ؿباربة الصليبيْب مع صبلح الدين  - 9

ىػ ، من كتبو اؼبغِب ُب الفقو 620، طلب العلم ببغداد كاستقر بعدىا بدمشق ، فقيو بارع ، كأصوٕب متقن ، توُب سنة 
 ، كركضة الناظر ُب األصوؿ .
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كيعرفها الشيخ ؿبمد أبو زىرة بأهنا: اغباؿ الٍب يكوف عليها اؼبرتكب أك تكوف دبوضوع        
يكوف معها اؼبرتكب معذكران ُب ارتكأّا ، أك يعد معذكران عذران يسقط اغبد اإلرتكاب، ك 

 10كيستبدؿ بو عقاب دكنو على حسب ما يرل اغباكم
 
كالطرؼ الرقيق اغبادُّ  يء,كىو منتهى الش 11،نع بْب شيئْبااؼبك اغباجز  :. تعريف الحد لغة2

ألنو دينع  و ظبى اغبديد حديدان كمنك منتهاه من كل شيء، كيقاؿ كضع لؤلمر حٌدان أم أهناه، 
ألنو دينع من ُب الدار من  حدادان  البواب كالسجاف يى كظبيّْ ، البدف إٔبمن كصوؿ السبلح 

ألهنا سبتنع من   ُب العدة كمنو ظبيت اغبادُّ ، اػبركج منها كدينع اػبارج من الدخوؿ فيها
  .12الزينة

ا تعأب. كقيل: عقوبة مقدرة عقوبة مقدرة ُب الشرع  ألجل حق تعريف الحد ا ط حا :
 .13شرعان ُب معصية  لتمنع من الوقوع ُب مثلها أك ُب مثل الذنب الذم شرع لو العقاب

 
ىو: عقوبة مقدرة شرعا، تقضي دبعاقبة اعباين دبثل ما فعل.  .تعريف القصاص لغة.3

ًذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي يىا أىيػُّهىا الَّ   :كالدليل على مشركعية القصاص ُب اإلسبلـ قوؿ ا تعأب
ًو شىٍيءه اٍلًقصىاصي ُب اٍلقىتػٍلىى اغبٍيرُّ بًاغبٍيرّْ كىاٍلعىٍبدي بًاٍلعىٍبًد كىاأٍلينٍػثىى بًاأٍلينٍػثىى فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخي

كىرىضٍبىةه فىمىًن اٍعتىدىل بػىٍعدى ذىًلكى فػىلىوي  فىاتػّْبىاعه بًاٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاءه إًلىٍيًو بًًإٍحسىافو ذىًلكى زبىًٍفيفه ًمٍن رىبّْكيمٍ 
يىاةه يىٍا أيكٕبٍ األىٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى * عىذىابه أىلًيمه   14   كىلىكيٍم ُب اٍلًقصىاًص حى

                                                           

 .199ـ، )دار الفكر العريب، معهد الدراسات العربية العالية(، ص 1966  طبعة سنة: العقوبةمد أبو زىرة. ؿب 10-

 ا.113ص, كتاب التعريفات, أبو بكربن عبد القاىر بن عبد الرضبن بن ؿبمد اعبرجاين 11-

 337ص/2ج ،( الشعب دار القاىرة،)  ،1372 ،2 ط القرآف ألحكاـ اعبامع.  القرطيب 12-

 (.7/33) الصنائع بدائع 13-

 (.179-178: )البقرة سورة 14-
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كاؼبقصود بالقصاص ُب الشرع )أف يعاقب آّـر دبثل فعلو  تعريف القصاص أ ط حا.
عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالكتاب، كثبت تفصيلها  يكى 15فيقتل كما قتل كجيرح كما جرح

 . بالسنة، كىو اؼبساكاة بْب اؼبساكاة بْب اعبردية كالعقوبة

كيوجد بْب اؼبعِب اللغوم كاؼبعِب الشرعي تناسب، ألف القصاص يتتبع فيو اعباين، فبل يَبؾ 
الدماء  بدكف عقاب، كال يَبؾ آِّب عليو من دكف أف يشفي غليلو كالقصاص ىو عقوبة

بشكل عاـ سواء أكانت دماء موضوع االعتداء فيها النفس أـ كاف اعتداء موضوعو طرؼ 
من األطراؼ، أـ كاف اعتداء موضوعو جرح من اعبركح، كضماف اؼبتلفات، أم التعويض 
باؼبثل ُب األمواؿ كاألسواؽ، كالقصاص موجود ُب كل العقوبات اإلسبلمية غّب اغبدكد، 

لشارع بالنص، كقصاصا آخر ٓب حيدده الشارع، كترؾ ربديده لوٕب كىناؾ قصاصا قدره ا
 .األمر

 
 و. الدراسات السابقة.

من خبلؿ استقصائي للمصادر كالبحوث الٍب كتبت علي أثر الشبهة ُب اغبدكد        
كالقصاص بْب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اللييب ٓب أجد أحد قد سبقِب بعنواف مطابق سباـ 

وع ، كٓب تكن ُب أغلب األحياف ؾبموعةن ُب مؤلفات مستقلة، بل كانت متناثرة ىنا ؽبذا اؼبوض
كىناؾ ُب بطوف الكتب، فمنها ما شكل فصبلن ُب كتاب، كمنها ما تعرض لفكره ُب اسطر 

 ؿبدكدة.

إبراهيم بن ، للمؤلف شبهات حول العقوبات في اإلس م والرد عليهاحبث بعنواف  أوال:
كتب الباحث ُب ىدا البحث عن الشبهات العامة كدحض ىذه   ، حيثتوفيق البخاري

الشبهات ، كالشبهات اػباصة حوؿ الزنا كدحض ىذه الشبهات أيضا ك كأما القوؿ بقسوة 
ىذه العقوبة ، كإىدارىا آلدمية الزاين جبلده أك رصبو   فاعبواب عنو : أف الزاين ىو الذم 

                                                           

 .663:ص ،األكؿ اعبزء ،الوضعي بالقانوف مقارنا اإلسبلمي اعبنائي التشريع عودة، القادر عبد الشهيد القاضي -15
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و ٓب يفعل ىذه الفاحشة اؼبنكرة لبقي ؿبَبمان أىاف نفسو كعرضها لئلذالؿ كاإلىدار ، فإنو ل
كشبهات حوؿ حد الردة كحوؿ حد السرقة  موفور الكرامة ، حرمتو مصونة ، كنفسو معصومة

كاغبرابة كدحضها كمعُب ذلك أف السارؽ ال يسرؽ اؼباؿ فقط ، كإمنا يسرؽ معو أمن آّتمع 
ؽ خراب العمراف ، كشل قدرات كاستقراره كطمأنينتو ، فكاف ُب التساىل مع ىؤالء السرا

 . اإلنساف ، كاستنفاد طاقتو ككقتو كجهذه ُب حفظ مالو كضبايتو

أقسى اعبرائم اؼبباشرة من القتل كاعبرح ، كانتهاؾ  -ُب الغالب  -كما أف السرقة تتبعها 
األعراض ، كىتك حرمات البيوت ، كغّبىا . كإف السراؽ يتسلحوف دائمان خشية الظفر ّٔم 

ف عن أنفسهم ، أك لقتل كجرح من يقف ُب طريقهم ، كحيوؿ بينهم كبْب ربقيق فيدافعو 
مرادىم ، أك خيشوف منو أف يكشفهم كيعلن عنهم . كال يكاد دير يـو ُب اؼبدف الكربل من 

 .غّب ارتكاب جردية قتل ألجل السرقة

عرؼ أهنا كيكفي أف نعلم أف حد السرقة ٓب ينفذ إال ست مرات ُب أربعمائة سنة لن       
عقوبات قصد ّٔا التخويف الذم دينع كقوعها ابتداء. كما أف معرفتنا بطريقة اإلسبلـ ُب 
كقاية آّتمع من أسباب اعبردية قبل توقيع العقوبة ذبعلنا ُب اطمئناف تاـ إٔب العدالة ُب 

 .اغباالت النادرة الٍب توقع فيها ىذه اغبدكد 

تيثار عليو بْب الفينة كاألخرل عدة شبهات لتنفّب يظهر لنا بأف ىذا الدين اغبنيف ك      
الناس عنو إال أف ا عز كجل مظهره كناصره كلو بعد حْب , لذا لـز على أىل العلم كطلبتو 
معرفة الشبهات الٍب تيثار حولو كالرد عليها كذبليتها من خبلؿ كتابة الكتب كالرسائل اؼبَبصبة 

 16.بعدة لغات ٍب نشرىا

ا ذم الرد عليها إال أف الفرؽ بْب ىألباحث منو ُب الشبهات حوؿ اإلسبلـ كاستفاد ا     
البحث كحبثي ، فبحثي يبحث حوؿ النصوص القانونية الليبية ُب القانوف اللييب كالشريعة 

                                                           

 139إبراىيم بن توفيق البخارم .الشبهات حوؿ العقوبات ُب األسبلـ.ص - 16
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ـ أاإلسبلمية ُب أثر الشبهة ُب اغبدكد كالقصاص منطلقا دبقارنة توضح ىل مها خيتلفاف 
 ن الشبهات كالرد عليها فقط.يتعارضاف، كىدا البحث ربدث ع

 

, عوض محمد, للدكتور : دراسات في الفقه الجنائي اإلس ميُب كتاب:  ثانيا: بحثٌ  
أستاذ القانوف اعبنائي جبامعة اإلسكندرية, عنوانو: البحث الثاين: نظرية الشبهة ُب الفقو 

 ؼ, الكويت: دار البحوث العلمية للنشر كالتوزيع .  1983, 2الشرعي ) ط
ّب أف ىذه الدراسة كإف كاف عنواهنا يدؿ على عمومها كمشوؽبا عبميع أكجو الشبهة ُب الفقو غ

اإلسبلمي سواء ُب العبادات أك ُب اؼبعامبلت إالَّ أف األستاذ الباحث قد قصرىا على الشبهة 
ُب اغبدكد كإف كاف قد تناكؽبا بشكلو يغلب عليو الطابع القانوين كركز فيو على جانب 

أماـ القاضي إالَّ إف حسو الشرعي اؼبؤسس كاضحه كمعَبىؼه بو ُب دراساتو للفقو  اإلثبات
اعبنائي اإلسبلمي, كإذا كاف بيدّّ لئلستفادة منو فسيكوف ُب دقة النظر حْب تسليط الضوء 

 . 17على مسائل البحث
كيضع ىذا الكتاب بْب يدم القارئ دراسة تأصيلية عن موجب اغبسبة ُب الفقو      
ي بْب فيها أف اغبسبة ىو اؼبفسدة كعرفها بأهنا كل أمر يَبتب عليو ضرر دبقصد من الشرع

مقاصد الشرع أك حبق من حقوؽ ا ) كسّبم القارئ أف ىذا التعريف يشمل حقوؽ العباد، 
إذ من مقاصد الشرع ضبايتها, كُب ىذه الدراسة للمنكرا كما يَبتب عليها من إباحة فعل 

 يان عنها اك أمران بضدىا كىو اؼبعركؼ .اتسب أك إجيابو هن
اما كالدراسة التانية ُب الكتاب بعنواف )التقسيم التبلثي  للجرائم ُب الفقو الشرعي كىو 
 تقسيمات بناءن علي طبيعة اعبردية إٕب جرائم اغبدكد كجرائم القصاص كالدية كجرائم كالتعزيز.

انوف الوضعي اؼببُب على جسامة العقوبة إٕب كتقارف الدراسة بْب ىدا التقسيم السائد ُب الق   
 جنايات كجنح كـبالفات.

                                                           

 5ي، . ، صعوض ؿبمد ، دراسات ُب الفقو اعبنائ - 17
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كيتضمن ىذا الكتاب دراسة مهمة عن اؼبشكبلت الٍب تثّبىا نظاـ اإلتبات ُب تشريعات  
اغبدكد كالقصاص كالدية,لعل من اىم مايتنتهي إليو اف طرؽ االثبات اعبنائي ىي األصل من 

كتأصيل ىذا الرأم بكوف اؼبقصود من طرؽ األثبات  السياسة الشرعية ال من الشرع النصي
ىو ربرم اغبقيقة ُب الواقع الٍب ينظرىا القضاء إلنزاؿ اغبكم  الشرعي عليها كمثل ىذا 

 اؼبقصد يتعذر حصر كسائلو,كال يعقل إلزاـ فيو بطرؽ دكف سواىا.
اـ, فيقارف كأفاد الباحث من ىدا البحث كل اعبدة عن حق اؼبتهم ُب األستعانة دبح      

الباحث ُب شأف ىذا اغبق بْب موقف الفقو اإلسبلمي كموقف القانوف االوضعي كيدرس 
بالتفصيل موقف القضاء الشرعي من مسألة كجوب أف يكوف لكل متهم جبناية ؿباـ إٕب 
الفقو اعبنائى اإلسبلمي جدير بالعناية ّٔا كاأللتفات إليها، كحبثي ىذا سيدرس أثر الشبهة ُب 

 كالقصاص بْب القانوف اللييب كالشريعة االسبلمية.اغبدكد 

العفو عن القصاص بعنواف ) عبد الستار ج ل عبد الستار الفرا رسالة ماجستّب ثالثا:
  (.في النفس االنسانيه 

ؽبذا  ؼبػا   الػنفس فػي القصاص عن العفو موضوع على الضوء الرسالة ىذه تسلط     
عليها  كمن األرض تعأب اا خلق أف فمنذ ، اإلسبلمي عآّتم ُب عظمى أمهية من اؼبوضوع

 . العقاب تستوجب الٍب الذنوب من العديد يرتكب البشرم كاعبنس ،
العقوبات  ببياف اإلسبلمية الشريعة اىتمت فقد ، األفراد على االعتداء جبرائم يتعلق كفيما 

 كخاصػة اعبرائم ، كاسػتقراره أمنػو معللمجت حيفظ دبا ، آّرمْب كردع دبنعها كالكفيلة ، اؼبناسبة
اكتسبت  عما كفاقان  جزاء ، اؼبعتدم من القصاص عقوبتها فجعلت ، النفس على تقع الٍب
حيث درس الباحث مقصد الشريعو كأمهية ُب حفظ النفس  الغّب على االعتداء من يداه

 كلقد استفدت من كتعريف اعبرائم ُب اؼببحث األكؿ كجردية القتل كخطرىا ُب اؼببحث التاين
حبثو ُب معرفة اغباالت الٍب يتم فيو العفو عن اغبد كالقصاص اال أف الفرؽ بْب ىذه الرسالو 
كتلك حبيث ربدث عن رسالتو ُب العفو علي اغبد كالقصاص ك حبثي ىذا أجزت فيو معرفة 
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نوف اللييب ؼباذا القانوف اللييب ال يطابق نصوصو الشريعة االسبلمية ككجو اؼبقارنة بْب القا
 كالشريعة االسبلمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري
 
 المبحث األول: مفهوم الشبهة وتقسيماتها.

 :تعريف الشبهة المطلب األول
، أم ليبّْسى عليو تشبيهان  شيبّْوى عليو األمر،كلو،يقاؿ:  ,اإللتباسبضم الشْب ىي  :اواًل لغة

كاشتبهت األمور كتشأّت أم: التبست األشباه بعضان كأئًٍّم، كُب القرآف: اكم كاؼبتشابو، 
 ،19, كُب التٍنزيل قولو تعأب: ) كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا صىلىبيوهي كىلىًكٍن شيبّْوى ؽبىيٍم(18بعضا

 كليس الثابت يشبو ما:  بأهنا  اؽبماـ بن الكماؿ يعرفها األحناؼ فعند  :تانيا ا ط حا
  . بثابت
  حقيقتو انعػداـ مػع اؼببيػحً  صورةً  كجودي : " بأهنا  قػدامة ابن يعرفهػا اغبنابلة كمن
 .  "حكمو أك

  . كاغبراـ اغببلؿ بْب الَبدُّدي :  الشافعية عند كىى
 أك اؼبرتكب عليها يكوف الٍب اغباؿ: بأهنا زىرة أبو ؿبمد الشيخ كعند اؼبالكيو يعرفها      
 عذران  معذكران  يعد أك ، ارتكأّا ُب معذكران  اؼبرتكب معها كيكوف اإلرتكاب، دبوضوع تكوف
 20. اغباكم يرل ما حسب على دكنو عقاب بو كيستبدؿ اغبد يسقط
ل حاؿه :  بأهنا ؿبمد عوض الدكتور كيعرفها  يتوقف الٍب الشركط أك األركاف أحد بكماؿ زبي
  . قصاصان  أك حدان  كاف سواءن  ، العقاب عليها

                                                           

  .288ص اؼبرجع السابقالفّبكز ابادم.  -18

 . 156سورة اؼبائدة . اآلية  -19

 204ؿبمد ابو زىره.اؼبرجع السابق. ص - 20
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 توقيعً  عدـ ىو أثرو، من عليو يَبتب كما اؼبانع سنف تفيد السابقة تعاريفها كل ُب كالشبهة
 قامت مٌب أنو على اتفقوا أهنم إال الشبهة ؼبعُب تعريفاهتم ُب الفقهاء اختلف كإف, اغبدّْ 

 . اغبد تطبيق امتنع الشبهة
 : تقسيمات الشبهة المطلب التاني

ا فقهاء اؼبالكية بذؿ فقهاء اغبنفية كالشافعية جهدان كبّبان ُب تصنيف الشبهات، أم      
على صبعها كتفصيلها  -حسب ما كقفت عليو–كاغبنابلة فلم يصنفوىا، كإمنا جرت عادهتم 

، كقد ذكر الدكتور أضبد 21بدؿ تأصيلها، فتناكلوا كل شبهة على حدة ُب موضعها اؼبناسب
الكبيسي أف مرجع ذلك ىو نسبية الشبهة  ألف اؼبرجع فيها ىو اجتهاد اغباكم ُب أغلب 

  22ياف، كىو خيتلف باختبلؼ اغبدكد كالزماف كاألحواؿ.األح
كيعقب الدكتور عوض ؿبمد على فكرة نسبية الشبهة بقولو:" إف ىذا التعليل ؿبل نظر،     

فنسبية الشبهة أمره غّب مسلم، بل ىو غّب صحيح ُب أساسو، كإف اؼبتأمل ُب الشبهات الٍب 
فهي ليست أموران متغّبة، كال ىي آحاده  عددىا الفقهاء ال يَبدد ُب رفض دعول نسبيتها،

قابلة للتصنيف  -أيان ما كاف الرأم ُب بعضها–شاردة تفتقر إٔب ما يربط بينها، بل إهنا 
كالتقسيم، كعندنا أف موقف الفقو الشرعي من الشبهة ال خيتلف عن موقفو العاـ من كثّبو من 

كتدكين فقهها ٍب مرحلة تأييدىا  األمور، فقد كانت عناية الفقهاء ُب مرحلة نشأة اؼبذاىب
منصرفةن ُب األساس إٔب بياف األحكاـ الشرعية ُب اؼبسائل اعبزئية أكثر من عنايتهم بالتأصيل 
كالتنظّب، كلوال أف فَبة اإلزدىار ىذه ٓب تتصل، بل أعقبتها فَبة ركود أدت إٔب غلق باب 

 . 23لتأصيل كصوغ النظريات "اإلجتهاد، لكاف من اقق أف تنهض األجياؿ التالية بدكر ا
                                                           

 للنشر العلمية البحوث دار: الكويت, ) ؼ 1983, 2ط الشرعي  الفقو ُب الشبهة نظرية. ؿبمد عوض - 21
 .  64 ص ،( كالتوزيع

مطبعة  –ؼ.)بغداد 1971ىػ/1391رقة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف   أضبد الكبيسي . أحكاـ الس - 22
 . 316اإلرشاد (ص 

غّب أين أقف عند قولو: صوغ النظريات  إذ ال تصاغ النظريات ُب  .65  ص  السابق عوض ؿبمد . اؼبرجع - 23
 الفقو اإلسبلمي، بل ىو قواعد كأحكاـ . كا أعلم . 
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اؼبعُب كإف  تتحد كلها ُب ,إٔب عدة تقسيمات االعتبارقسم العلماء الشبهة ّٔذا كلقد      
  -التإب:التسميات على النحو  ُباختلفوا 

 إٔب شبهة ُب الفعل، كشبهة ُب ال، كشبهة ُب العقد. فقد قسمها األحناف
  شبهة ال، كشبهة اعبهة أك الطريق.إٔب شبهة الفاعل، ك  وقد قسمها الشافعية

 فقد ذكر القراُب شبهة اؼبوطوءة، كشبهة الواطي، كشبهة الطريق. أما عند المالكية
فقد صنفوىا برؤلن أخريات  عبمعها ربت ضابط كاحد، فقد قسمها  أما الفقهاء المحدثون

 الشيخ ؿبمد أبوزىرة من جهات عدة أقساما ـبتلفة على النحو التإب:
كذكر ربت ىذا القسم: شبهة اؼبلك، كشبهة اغبق، كشبهة  ة في تحقق الركن:شبه .1

 العقد.

 كصبع ربتها: شبهة العلم كاعبهل. شبهة بسبب الجهل:  .2

 .24شبهة ُب انطباؽ النص على الواقعة  شبهة بسبب التطبيق للنصوص:  .3

 الشبهات من عددان  نوع كل ربت كصبع اثنْب، نوعْب إٔب الكبيسي أضبد الشيخ قسمها كقد
 :  التإب النحو على
 اؼبلك كشبهة الدليل شبهة ربتو كذكر الركن، شبهات: مسمى عليو كأطلق: األكؿ النوع   

 . الضركرة كشبهة الشموؿ كشبهة اغبق كشبهة
 العدـ كشبهة الضغن كشبهة اإلّٔاـ شبهة ربتو كذكر اإلثبات، شبهات كأظباه:الثاين النوع   
. 

 ثبلث من أنواع عشرة إٔب قسمها فقد أخرل، رؤية لو كانت فقد ؿبمد عوض الدكتور أما
 : التإب النحو على ـبتلفة جهات

 .إثبات كشبهة طريق، كشبهة ؿبل، كشبهة فعل، كشبهة فاعل، شبهة:  متعلقها حيث من.1
 .ضعيفة كشبهة قوية، شبهة:  درجتها حيث من.2

                                                           

 كما بعدىا . 200  ص  أبو زىرة . اؼبرجع السابق - 24
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 . حقةال كشبهة طارئة، كشبهة مقارنة، شبهة:  كقتها حيث من.3
  اختبلؼ مرجعو إمنا كتسمياهتا الشبهة تقسيمات ُب العلماء اختبلؼ أف كالباحث يرل

 اعبمع فيها بَبتيبو  ىذا اؼبطلب بنقاظ دراسة سيحاكؿ لذا فقط، إليها النظر جهات
 النحو على اإلمكاف قدر مشَبؾ رابط يضمها ثابتة، أيسطرو  ربت التقاسيم تلك بْب كالتقريب

 : التإب
 : اعبردية أركاف ُب الشبهة -اكال:

 .اؼبادم الركن ُب الشبهة.1
 .اؼبعنوم الركن ُب الشبهة.2
 .الشرعي الركن ُب الشبهة.3

 : اإلثبات ُب الشبهة -تانيان:
 .الشهادة ُب الشبهة.1
 . اإلقرار ُب الشبهة.2
 .القرينة ُب الشبهة.3
 

 المبحث الثاني: مفهوم الحدود وأركانها
 ف اغبدكد : تعريالمطلب االول

كالطرؼ الرقيق اغبادُّ  يء,كىو منتهى الش، 25نع بْب شيئْبااؼبك اغباجز  اللغة: فيوالحد 
ألنو دينع  كمنو ظبى اغبديد حديدان كمنتهاه من كل شيء، كيقاؿ كضع لؤلمر حٌدان أم أهناه، 

اػبركج ألنو دينع من ُب الدار من  حدان  البواب كالسجاف يى كظبيّْ ، البدف إٔبمن كصوؿ السبلح 
  .26ألهنا سبتنع من الزينة  ُب العدة كمنو ظبيت اغبادُّ ، منها كدينع اػبارج من الدخوؿ فيها

                                                           

 .392الكفوم.اؼبرجع السابق ص - 25
 .337/ص2(، ج دار الشعب، القاىرة ، )1372، 2 ط اعبامع ألحكاـ القرآف . القرطيب - 26
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كتأديب اؼبذنب دبا دينعو ، 27كحدكدي ا تعأب ىي ما حده بأكامره كنواىيو والجمع حدوٌد،
 ؼبطلوب. ، كالنهاية الٍب ينتهي إليها سباـ اؼبعُب، كما يوصل إٔب التصور ا 28كغّبه من الذنب

كاغبد ىو اؼبرادؼ للمعرَّؼ عند األصوليْب، كظبيت عقوبات السرقة كاػبمر كالزىن حدكدان 
كظبيت حدكد ا ألهنا مانعة لفاعلها عن معاكدهتا ، كمانعة لغّبه أف يسلك مسلك فاعلها، 

دكد  كمنها ظبيت   اغب، كأف خيرج منها ما ىو منها ، ألهنا سبنع أف يدخل فيها ما ليس منها 
، كمن التعدم ًلما كرائها، قاؿ تعأب:) أمثاؽبا إٔبُب اؼبعاصي ألهنا سبنع أصحأّا من العود 

 . 30، كقاؿ أيضان : ) تًٍلكى حيديكدي اً فىبلى تػىٍعتىديكىىا( 29تًٍلكى حيديكدي اً فىبلى تػىٍقرىبيوىىا(
، كبالتإب 31تعأب عقوبة مقدرة ذبب حقا  اغبد فعند األحناؼ : أقوال: اال ط حوفى 

 خيرج منها القصاص كالتعزير .
: " اغبد شرعا ما رسم ؼبنع أمور معلومة بوجو  32كعند اؼبالكية : يقوؿ الشيخ أضبد الزركؽ

 .33خاص "
اغبد عقوبة مقدرة ألجل حق ا تعأب، كّٔذا التعريف خيرج التعزير لعدـ : ةكعند الشافعي

للمنع  معصيةو  ُب شرعان  عقوبة مقدرةه ، كقيل اغبد 34ميتقديره، كخيرج القصاص  ألنو حق آد
 مثلها. من الوقوع ُب

  36:"اغبد شرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع ُب مثلو"35البهوٌبيقوؿ عند اغبنابلة ك 

                                                           

 . 160.حرؼ اغباء، ص4ط ك 2ؾبمع اللغة العربية. اؼبعجم الوسيط  ط - 27
  . 391ص لكفوم. اؼبرجع السابق، أبو البقاء ا -28

 .187ة . اآلية :سورة البقر  - 29
 .229سورة البقرة . اآلية :  - 30

 . 112، ص4) مصر، مطبعة مصطفى ؿبمد (، ج  فتح القديرالكماؿ بن اؽبماـ.  - 31

ىػ، مالكي  846لشهّب بالزركؽ، يكُب أبا العباس، كلد سنة ، ابن أضبد بن عيسى الربنسي الفاسي ىو أضبد -32
 لزرىوين، ث صوُب، أخذ عن السطي كا، فقيو ؿبداؼبذىب

 . 221، ص  2ـ ، ) دار الفكر ( ، ج1982ىػ/1402   شرح مًب الرسالةالزركؽ .   -33
 (.17/129ـ,)1989/ق1410اؼبوسوعة الفقهية, كزارة األكقاؼ كالشؤف اإلسبلمية, الكويت,  -34
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كأما  ,لفظ القرآف كالسنة يراد ّٔا الفصل بْب اغببلؿ كاغبراـ اغبدكد ُب" : 37بن تيميةكيقوؿ ا
  .38" ، فهو عرؼ حادثة حدان تسمية العقوبة اؼبقدر 

كمن ىنا يبلحظ أف للعلماء اذباىاف ُب تصنيف اغبدكد تبعان الختبلفهم ُب معُب اغبد،    
كاختبلفيهم إمنا يقـو على نوع اغبق اؼبعتدل عليو، كُب ىذه النقطة جانبه أصوٕب أعرض لو 

 على النحو التإب :
اؼبكلف ُب خطاب التكليف، كأقسامو كىو فعل ‘ اكـو فيو ’ تندرج اغبقوؽ ربت قسم  

أربعة: ما كاف حقان خالصان  كحده, ما كاف حقان خالصان للعبد كحده, ما اجتمع فيو اغبقاف 
 39كحق ا أغلب, ما اجتمع فيو اغبقاف كحق العبد أغلب:

 
 أركان الحدود: المطلب الثاني

 لنحو اآلٌب:لقد اختلف الفقهاء ُب تصنيف  أركاف أك أنواع اغبدكد علي ا 
: الزىنى كالسرقة كالشرب كالسكر كالقذؼ، أما اغبرابة  فعند األحناف هي خمسة فقط

 فتدخل عندىم ُب معُب السرقة.

اعبنايات اؼبوجبة للعقوبة ثبلث عشرة: كىي القتل،  :40أما عند المالكية فيقول ابن جزي 
، كالقذؼ، كشرب اػبمر، كالسرقة، كالبغي، كاغبر  ابة، كالردة، كالزندقة، كسب كاعبرح، كالزىنى

 41ا، كسب األنبياء كاؼببلئكة، كعمل السحر، كترؾ الصبلة كالصياـ.
                                                                                                                                                                      

ٌب نسبة ىػ ، حنبلي اؼبذىب ، كاشتهر بالبهو 1000، كلد سنة ر بن يونس بن صبلح الدين البهوٌبىو منصو  -35
 ق أكٕب النهى لشرح اؼبنتهى . إٔب ّٔوت دبصر ، كىو شيخ اغبنابلة دبصر ، من كتبو كشف القناع عن مًب اإلقناع ، كدقائ

 . 77، ص  6ـ، ) لبناف، بّبكت، دار الفكر (، ج1982، 1402  كشاؼ القناع عن مًب اإلقناعالبهوٌب.   -36
ىػ ، يكُب ابن تيمية ،  661يمية ، اغبراين الدمشقي ، كلد سنة ىو أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السبلـ بن ت - 37

بن تيمية ايلقب تقي الدين شيخ اإلسبلـ ، إماـ حنبلي ، لو أثر ُب إصبلح العقائد كالتفسّب ُب الدين ، من كتبو فتاكل 
 ، كالسياسة الشرعية .

 .50ف. صالشريعن  نقبلن  ،347، ص28ج ،( ، مكتبة اؼبعارؼابن تيمية. الفتاكل  ) الرباط -38
  .143، ) مصر، القاىرة، دار النهضة العربية (، ص1971  أصوؿ الفقوحسْب حامد حساف.  -39
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: فاغبد عقوبة مقدرة فقط، فلم يقيدكا التعريف بكوهنا كجبت أما عند الشافعية وغيرهم
 حقا  تعأب، كمن ىنا دخل القصاص عندىم ُب اغبدكد.

 
 : لحد به في سبعة عشر شيئاوقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب ا

، كالقذؼ بو، كالزىنى عليو، قبل القدرة اارب كاغبرابة ما ٓب يتب ، الردة: المتفق عليه -1
 .كالسرقة ، كشرب اػبمر سواء أسكر أـ ال

، كالقذؼ بغّب الزىنى ، اػبمر، ك كشرب ما يسكر كثّبه، جحد العارية: المختلف فيه -2
كسبكْب اؼبرأة ، كإتياف البهيمة كالسحاؽ، دبن حيل لو نكاحها كاللواط كلو، كالتعريض بالقذؼ

 42كالفطر ُب رمضاف، كترؾ الصبلة تكاسبل، كالسحر، من كطئها القرد كغّبه من الدكاب
الزىنى كالسرقة كالقذؼ كاغبرابة كالشرب كالقصاص  أما عند الجمهور فالحدود سبعة:

 . 43كالردة
 تعترب حدكدان ىي ستة: حد الزىنى كحد القذؼ كحد كيرل الشيخ أبو زىرة أف العقوبات الٍب

الشرب كحد السكر كحد قطع الطريق كحد الردة فقط  ذلك ألهنا ؿبدكدة مقدرة بتقدير ا 
تعأب، ليس ألحد أف يزيد فيها أك ينقص، فهو مع الرأم القائل باعتبار ما كاف حقان ؿبضان 

لب، كال يبلحظ فيو ضباية مصاّب اآلحاد  تعأب أك ما اجتمع فيو اغبقاف كحق ا أغ

                                                                                                                                                                      

ىػ ، موطنو غرناطة 693ىو ؿبمد بن أضبد بن جزم الكليب ، يكُب أبا القساـ ، اشتهر بابن جزم ، كلد سنة  - 40
الفقهية ُب تلخيص مذىب اؼبالكية ، كتقريب الوصوؿ  باألندلس ، مالكي اؼبذىب ، أصوٕب فقيو ، من كتبو : القوانْب

 ىػ .  741إٔب علم األصوؿ ، توُب سنة 

 .10ص .، 4ج(  اإلسبلمية الدعوة ليبيا،طرابلس،كلية.)ؼ1998/ىػ1428  الشرعية العقوبات. الزحيلي - 41

، بّبكت ىػ )1379 ،ؿبمد فؤاد عبدالباقي   ربقيق:فتح البارم شرح صحيح البخارم. بن حجر العسقبلينا - 42
 .58، ص12(، ج دار اؼبعرفة

ؼ. ) القاىرة ، مكتبة العركبة ، 1963ىػ/1383،  3  ط التشريع اعبنائي اإلسبلميعبد القادر عودة .  - 43
 .  634، ص  1ج ،مطبعة اؼبدين (
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، أما القصاص فبل يسمى حدان  44كلكن يبلحظ فيو ضباية آّتمع كتأٌب مصاّب اآلحاد تبعان 
ألف حق العبد فيو أغلب، كما ال يسمى التعزير حدان  ألف العقوبة فيو غّب مقدرة بنص 

 د :شرعي ، كعلى ىذا األساس جيب أف يتوافر معنياف ُب جرائم اغبدك 
 : أف يقع اإلعتداء على حقٍّ ؿبضو  تعأب أك ما كاف فيو حق ا أغلب. األول
: أف يكوف تقدير اغبد األعلى للعقاب مقدران من الشارع نفسو ال مَبككان لوٕب األمر  الثاني

العقوبة اؼبقدرة  ، فإف اإلصباع منعقد على أف اغبد يعِب كاف  ان كأيٌ ، 45أك القاضي كالقصاص
 .السنة كأرآف الق ُب
 

 المبحث الثالث: مفهوم  القصاص وتقسيماته
 : تعريف القصاص.المطلب االول

 معاين عدة على يرد الفعل كىذا -قصص – قصَّ  الفعل من مأخوذه  :القصاص :أوال لغة

 :منها
 46الشعر أك الظفر قصٌ  :ييقاؿ :القطع1 .

 كيبدك اللغوم، اؼبعُب نع كثّبنا خيتلف ال للقصاص االصطبلحي اؼبعُب تانيا ا ط حا:

 :منها التعريفات بعض ىناؾ أف إال فقط، اللغوم بالتعريف الفقهاء من اكتفاء كثّب من ذلك
 فيها جناية ارتكب من ىو ىنا باعباين كاؼبقصود ،47"فعل ما مثل باعباين ييفعل أف ىو.1

 .األعضاء بعض إتبلؼ أك اعبرح أك بالقتل النفس على اعتداءه 

ا كاعبرح كالقطع القتل جردية على اعباين .معاقبة2  48دبثلها عمدن

                                                           

 . 84أبو زىرة . اؼبرجع السابق ، ص  - 44

 .66-65أبو زىرة . اؼبرجع نفسو   ص  - 45

 164 ص2 ج .اؼبنّب اؼبصباح: الفٌيومي 46
 ص .العامة الثقافية الشؤكف دار :بغداد .التعريفات :ق 816 ت علي بن ؿبمد بن علي اغبسن، أبو اعبرجاين، 47
99 
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 المطلب الثاني:تقسيمات  القصاص

 قسم الفقهاء القصاص حسب نوع اعبردية إب قسمْب:
 .العمد للقتل أصلية عقوبة كىو: النفس ُب قصاص. 1
أصلية  عقوبة كىو األطراؼ، كقطع اعبركح، ُب القصاص كىو: النفس دكف فيما قصاص. 2

ا النفس دكف ما لىع لبلعتداء  .عمدن
 بًاٍلعىٍبدً  كىاٍلعىٍبدي  بًاغبٍيرّْ  اغبٍيرُّ  اٍلقىتػٍلىى ُب  اٍلًقصىاصي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى  آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا)) تعإب قولو ُب

 ذىًلكى  بًًإٍحسىافو  إًلىٍيوً  كىأىدىاء بًاٍلمىٍعريكؼً  فىاتػّْبىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ  بًاألينثىى كىاألينثىى
 يىاٍ  حىيىاةه  اٍلًقصىاصً  ُب  كىلىكيمٍ   أىلًيمه  عىذىابه  فػىلىوي  ذىًلكى  بػىٍعدى  اٍعتىدىل فىمىنً  كىرىضٍبىةه  رَّبّْكيمٍ  مّْن زبىًٍفيفه 

49تػىتػَّقيوفى. لىعىلَّكيمٍ  األىٍلبىابً  أيكٕبٍ 
  

ام غّبه قتل الذل القاتل إعداـ بو كيقصد: النفس ُب القصاص  .حق كجو دكف تعمدن
 على أك القاتل على ظلم أدىن ىناؾ يكوف ال حٌب القتل من ثبلثة أنواع بْب اإلسبلـ كفرَّؽ

 :ىى الثبلثة األنواع ىذه اؼبقتوؿ،
 يطعنو كأف الدـ، معصـو اؼبقتوؿ كيكوف قاتلة، بآلة غّبه اإلنساف يقتل أف كىو: العمد القتل

 .ذلك ابوش ما أك الرصاص، عليو يطلق أك بسكْب
 كعليو ملعوف كالقاتل فعل، ؼبا جزاءن  ييقتل أف اؼبتعمد القتل كقصاص: العمد القتل قصاص
ا مؤمننا يقتل كمن: }تعأب قاؿ اآلخرة، ُب عظيم عذاب كلو ا، غضب  فجزاؤه متعمدن
ا جهنم  [.93: النساء{ ]عظيمنا عذابنا كأعد كلعنو عليو ا كغضب فيها خالدن

 
ا القاتل من القصاص شركط  :عمدن

                                                                                                                                                                      

 ص2 ج ـ 1968 ق 1387 .الفكر دار :دمشق . 10 ط .العاـ الفقهي اؼبدخل : أضبد مصطفى الزرقا، 48
613 
 .178/179: اآلية البقرة سورة 49
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 أك الصغّب الصىب أك آّنوف القاتل على قصاص فبل ـبتارنا بالغنا عاقبل القاتل يكوف، أف-1
ا القتل عنهم يصدر ال ىؤالء ألف اؼبكره،  .الدية أكآّنوف الصغّب كعلى عمدن

 اكغّبمه اصن كالزاىن كاؼبرتد دمو حيل فبن كاف فإف دمو، حيل ال فبن اؼبقتوؿ يكوف أف -2
 .القاتل على قصاص فبل
):  النىب لقوؿ ابنو قتل إف الوالد على قصاص ال ألنو للمقتوؿ  أصبل القاتل يكوف أال -3
 [.الَبمذم" ]بالولد يقتل كال"
 كافرنا، قتل مسلم على قصاص فبل كاغبرية، الدين ُب للقاتل مساكينا اؼبقتوؿ يكوف أف -4
ا، قتل حر على قصاص كال " بكافر مسلم اليقتل): " ا رسوؿ قاؿ. يةالد كعليهما عبدن
 [.ماجة كابن كالَبمذم أضبد]

 خببلؼ معاىد، أك بذمى مسلم يقتل ال أنو على فاعبمهور كاؼبعاىد للذمى بالنسبة أما
 .كاؼبعاىد بالذمى اؼبسلم يقتل: قالوا الذين األحناؼ

 ُب اإلغراؽ ذلك ُب يدخلك  غالبنا، بو يقتل فبا القتل ُب استعملت الٍب األداة تكوف أف-5
 يهودية كضعت فقد بالسم، كالقتل بالنار، كاإلحراؽ شاىق من كاإللقاء كاغببس كاػبنق اؼباء

 النىب عنها فعفا الرباء، بن بشر معو كأكل لفظها، ٍب لقمة منها فأكل شاة، ُب)  لرسوؿ السم
 [.عليو متفق.]بو قتلها الرباء بن بشر مات فلما يعاقبها، كٓب) 
 كفارة القتل ككاف قتل قتلو طلبوا فإف فيو، القتيل أىل رأل يؤخذ أف بعد إال القاتل يقتل كال
 من جرامنا 4250) حبوأب تقدر كىى الدية منو كأخذت. عنو عفي عنو عفوا كإف لو،

. متتابعْب شهرين صـو فعليو جيد ٓب فإف مؤمنة، رقبة عتق كىى الكفارة كعليو تقريبنا، الذىب
 بالعبد كالعبد باغبر اغبر القتلي ُب القصاص عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا}: تعأب قاؿ

 زبفيف ذلك بإحساف إليو كأداء باؼبعركؼ فاتباع شيء أخيو من لو عفي فمن باألنثي كاألنثي
 [.178: البقرة{ ]أليم عذاب فلو ذلك بعد اعتدم فمن كرضبة ربكم من

 :العمد شبو القتل
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 بعصا غّبه الرجل يضرب كأف فيموت، يقتل ال دبا غّبه ضرب اإلنساف يتعمد أف كىو
 .فيموت صغّبه بعصا أك خفيفة

 نفسنا قتل ألنو القاتل، كيأٍب ذىبنا، جرامنا 4250) حبوأب يقدر ما كىى الدية دفع كعقوبتو

 .باغبق إال قتلها ا حرَـّ
 :اػبطأ القتل
 ال كىو شخصنا فيصدـ بسيارتو جلر  يسّب كأف منو، قصد دكف إنساننا إنساف يقتل أف كىو

 إحدل فتصيب اصطياده يريد شىء على الرصاص الرجل يطلق كأف أك ذلك، يقصد
 .ذلك يقصد ال كىو ما رجبل الرصاصات

 جيد ٓب فإف مؤمنة، رقبة عتق كىى الكفارة، كذلك كعليو الدية، خطأ قتل الذل القاتل كعلى
 مؤمننا قتل كمن خطئنا إال مؤمننا يقتل أف ؤمنؼب كاف كما: }تعأب قاؿ متتابعْب، شهرين صاـ
 لكم عدك قـو من كاف فإف يصدقوا أف إال أىلو إٕب مسلمة كدية مؤمنة رقبة فتحرير خطئنا
 أىلو إٕب مسلمة فدية ميثاؽ كبينهم بينكم قـو من كاف كإف مؤمنة رقبة فتحرير مؤمن كىو

{ حكيمنا عليمنا ا ككاف ا من توبة متتابعْب شهرين فصياـ جيد ٓب فمن مؤمنة رقبة كربرير
 [.92: النساء]

ا رجبل صباعة قتل كإذا  كقاؿ كفارة، منهم كاحد كل على: اعبمهور قاؿ خطأ، كاحدن
 .كاحدة كفارة كلهم عليهم: بعضهم

ا قتلو سواء كرثتو من كاف إف القتيل مّباث من القاتل كحييٍـر  أف ركل كقد. خطأ أـ متعمدن
 ال: إخوتو لو فقاؿ مّباثها، من نصيبو فأراد ذلك، من فماتت أمو فأصاب حبجر، رمى رجبل
 من حقك: )-عنو ا رضى- على لو فقاؿ كجهو، ا كرَـّ علىٍّ  إٔب فارتفعوا. لك حق

 [.البيهقى] شيئنا مّباثها من يعطو كٓب الدية بدفع طالبو) الدية فأغرمو اغبجر، مّباثها
 :بالواحد اعبماعة قتل
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 صبيعنا بالقتل عليهم حكم قتلو متعمدين كاحد شخص قتل ُب أكثر أك اثناف ؾاشَب  إذا
 -عنو ا رضى- اػبطاب بن عمر إٔب أرسل اليمن كأب أف ركل فقد. فعلوا ؼبا قصاصنا
ا قتلوا صباعة عن يسألو  على لو فقاؿ الصحابة، بعض -عنو ا رضى- عمر ،فاستشار كاحدن

 سرقة ُب اشَبكوا صباعة) نفرنا أف لو أرأيت اؼبؤمنْب أمّب يا) :-عنو ا رضى- طالب أىب بن
 سرقوا؟ ألهنم أيديهم قاطع أل) قاطعهم أكنت عضونا، كىذا عضونا ىذا فأخذ صبل) جزكر
ا قتلوا إذا صبيعنا يقتلوف القتلة كىكذا: أل) كذلك: على قاؿ. نعم: قاؿ  عمر فكتب. كاحدن
 صنعاء أىل عليو اجتمع) سباأل لو! كا: قاؿ ٍب. صبيعنا اقتلهم أف اليمن كأب إٔب اػبطاب بن
 .صبيعنا لقتلتهم قتلوه )

 :باعبماعة الواحد قتل
 .فعل ؼبا قصاصنا يقتل الناس من صباعة كاحد شخص قتل لو ككذلك

 :يقتل كٓب القتل ُب شارؾ من
 ليقتلو، هلغّب  الرجل ديسك كأف القتل  يشاركو ٓب لكنو إنساف، قتل ُب غّبه رجل ساعد إذا

 .القاتل كيقتل باغببس اؼبمسك يعزر: كقيل. قصاصنا القاتل مع كيقتل القتل، ُب شريك فهو
 :غيلة غّبه قتل من
 أعد أك قتلو، ٍب بيتو إٔب استدرجو قد يكوف كأف خداعنا، أل غيلة غّبه اإلنساف قتل كإذا

 بعض عند القتيل أىل وعن عفا كإف حٌب قصاصنا، القاتل ىذا فيقتل ذلك، شابو ما أك كميننا
 إف القاتل عن يعفي العمد، القتل أنواع من غّبه مثل الغيلة قتل إف: آخركف كقاؿ. الفقهاء

 50.عنو يعف ٓب إف كيقتل القتيل، أىل عنو عفا
 
 :القصاص بو يثبت ما

                                                           

 .252: ص السابق، اؼبرجع زىرة، بوأ ؿبمد 50
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ا فبلننا قتلت أنُب أعَبؼ: يقوؿ كأف القاتل، باعَباؼ القصاص يثبت  بشهادة أك. عمدن
 القاتل شاىدا أك رأيا قد أهنما يشهداف الكذب  كعدـ كالتقول الصبلح عنهما يعرؼ رجلْب
 .يقتل كىو
 كإمنا كامرأتاف، رجل أك كامرأة رجل القتل على يشهد فبل القصاص، ُب اؼبرأة شهادة تصح كال
 أنو الفقهاء بعض يرل لكن الفقهاء، صبهور رأل كىذا رجلْب، الشاىداف يكوف أف من بد ال

 على القصاص حد كجب بالشهادة القتل ثبت فإف القصاص، ُب اؼبرأة بشهادة األخذ يصح
 .الدية دفع كعليو اغبد، عليو يقاـ ال بعضهم  أك القتيل أكلياء عنو عفا فإف القاتل،

 :اؼبرأة من القصاص
 يوجد ٓب فإف طفلها، يرضع من كذبد تلد، حٌب عنها اغبد تأخر حامبل، امرأة القاتل كاف إف
 حد عليها أقيم العاماف انتهى فإف عامْب، بعد تفطمو أف إٔب اغبد تأخر يرضعو، من

ا قتلت إذا اؼبرأة): ) قاؿ. القصاص  حامبل، كانت إف بطنها ُب ما تضع حٌب تقتل ال عمدن
 [.ماجة ابن] كلدىا تكفل كحٌب

 :القاتل يعرؼ كٓب مشاجرة ُب قتيل سقط إذا
 صبيعنا منهم يقتص ال منهم قاتلو يعرؼ كٓب قتيل، رجل فيها كسقط مشاجرة ىناؾ كانت إذا

 .الفقهاء بعض عند اؼبتشاجراف الفريقاف الدية كيدفع القصاص، ؿبل الدية ربل كإمنا
 :القصاص كيفية
 دبثل فعاقبوا عاقبتم كإف: }تعأب لقولو الفقهاء  بعض عند ّٔا قتل الٍب بالطريقة القاتل يقتل

 .بالسيف القصاص يكوف بل: الفقهاء ضبع كقاؿ[. 126: النحل{ ]بو عوقبتم ما
 :القصاص يينفّْذ من

 يقتل أف القتيل لؤب حيل فبل. عنو ينوب من أك اغباكم إال إقامتو ألحد حيق ال القصاص
 .الفوضى تنتشر ال حٌب القاتل

 :القصاص استيفاء
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 :شركط ثبلثة ُب القصاص يشَبط
 .بالغنا عاقبل لو اؼبستحق يكوف أف -1
 .القصاص سقط كاحد خالف فإف القصاص، استيفاء على صبيعنا اؼبقتوؿ ياءأكل يتفق أف -2
 كترضعو ضبلها، تضع حٌب حامل من يقتص فبل غّبه، إٔب اعباىن القصاص يتعدل أال -3
 .مرضعنا ذبد ٓب إف
 

 :النفس دكف فيما القصاص
 ٓب كنول جرحنا، جرحو أك أعضائو من عضونا قطع بأف غّبه على تعدل من معاقبة بو كيقصد

 الذل اعبرح مثل جيرح أك غّبه، من قطعو الذل مثل عضو منو ييقطع بأف منو فيقتص. يقتلو
 .غّبه جرحو

 كاألذف باألنف كاألنف بالعْب كالعْب بالنفس النفس أف فيها عليهم ككتبنا: }تعأب قاؿ
 ؿأنز  دبا حيكم ٓب كمن لو كفارة فهو بو تصدؽ فمن قصاص كاعبركح بالسن كالسن باألذف

 [.45: اؼبائدة{ ]الظاؼبوف ىم فأكلئك ا
 قطعت غّبه أذف قطع كمن أنفو، قطعت غّبه أنف قطع كمن عينو، فقئت غّبه عْب فقأ فمن
 .كىكذا أذنو

 :النفس دكف فيما القصاص شركط
 .منو يقتص ال صغّبنا صبيَّا أك ؾبنوننا كاف فإف بالغنا، عاقبل اعباىن يكوف أف -1

 :طراؼاأل ُب القصاص شركط
 .اعباىن ارتكبو عما القطع ُب زيادة أك ظلم فيو يكوف ال أف -1
 كإمنا. عليو للمجُب اليمُب اليد قطع أنو حْب ُب اليسرل اعباىن يد تقطع فبل اؼبماثلة، -2

 .كىكذا اليسرل قطع إف كاليسرل اليمُب قطع إف اليمُب تقطع
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 أشل عضونا قطع أنو حْب ُب اعباىن من الصحيح العضو يقطع فبل الصحة، ُب التماثل -3
 .كالعكس عليو آُّب ُب
 نقصاف حيدث كٓب ؽبيئتو كعاد شفي فإف عليو، آُّب يشفي أف بعد إال القصاص يقاـ ال -4

 .قطع ما حبسب القصاص أقيم نقصاف ىناؾ كاف فإف قصاص، فيو فليس
 :كاعبركح كالقطع القتل غّب ُب القصاص

 القصاص ُب كيشَبط اؼبساكاة، بشرط ذلك كغّب كالسبة ةكالضرب اللطمة ُب القصاص ييشرع
 ىذه نتيجة يتلف أف اؼبمكن من عضو أل ُب أك العْب، ُب تقع أال كالضربة اللطمة ُب

 .الضربة
، ىو دبا السب يكوف أال السب ُب القصاص ُب كيشَبط  من يلعن أف لئلنساف فليس ؿبـر

 عليو، يكذب من على يكذب أف لو كليس كىكذا، أمو سب من يسب أف كال أباه، لعن
 .كفَّره من ييكىفّْر أف كال

 :اؼباؿ إتبلؼ ُب القصاص
. كىكذا داره يهدـ بأف منو يقتص ذلك، غّب أك داره لو ىدـ كأف غّبه، ماؿ أتلف فمن
 أفسده ما مثل يدفع أف اؼبعتدل على كإف جائز، غّب القصاص ىذا إف: الفقهاء بعض كقاؿ

 .قيمتو أك
 ككذلك قيمتو، أك أفسده ما مثل يدفع أل بسيارتو، يتلفو ما يضمن ائقفالس ذلك كعلى

 قاؿ. شيئنا أتلفت إذا يضمن فيو، يوقفها أف لو ينبغى ال مكاف ُب أكقفها إف الدابة صاحب
 فأكطأت أسواقهم، من سوؽ ُب أك اؼبسلمْب سبل من طريق) سبيل ُب دابة أكقف من): "
 .[قطُب الدار" ]ضامن فهو رجل أك بيد

 فعليو معها يكن ٓب فإف معها، كاف إف ماشيتو تتلفو ما ضماف عليو اؼبواشى صاحب ككذلك
. ماتتلفو صاحبها يضمن ذلك، كغّب كدجاج كأكز ضباـ من الطيور ككذلك. تتلفو ما ضماف
 صاحبهما يضمن كالقط الكلب ككذلك األصح، كىو حاؿ كل ُب ماتتلفو يضمن بل: كقيل
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 إذا قاتلها يضمن فبل اغبيوانات باقى كأما. بالنهار أـ بالليل كذل كاف سواء يفسدانو ما
 غّب إٔب العقور كالكلب كاغبدأة كالغراب بقتلها)  الرسوؿ أمر الٍب اغبيوانات من كانت
 .ذلك
 :ؿبلو الدية كربل قصاص فيو يقاـ ماال
 .تعمد دكف خطأ الناس أحد عضو قطع -1
 .التماثل فيها يستحيل الٍب اعبراحات -2
 عن اعبرح كشف إذا إال الشجاج) بػ يسمى ما كىى كالوجو  بالرأس تقع الٍب اعبراحات -3

 .القصاص يقاـ فعندئذ العظم
 .ظلم بغّب التماثل أك االستيفاء ديكن ال ألنو فيهما قصاص فبل العظم، ككسر اللساف -4

 ؟ كاملة الدية تكوف مٌب
 لو نظّب ال فيما القطع كاف إف ذىبال من جرامنا4250 بػ تقدر) كاملة دية تكوف الدية
 حبسب فالدية كالقدـ كاليد نظّب لو فيما كاف فإف كغّبمها، كاللساف كاألنف األعضاء، من
 اليدين ُب كاف كإف الدية، نصف اعباىن دفع كاحدة  يد ُب القطع كاف فإف منها، فقد ما

 .كىكذا كاملة الدية دفع معنا
 يضرب كأف األعضاء من عضو منفعة تعطيل عبنايةا كانت إذا كذلك كاملة الدية كتكوف

 حاسة عنده فيذىب يضربو أف أك ؾبنوننا، فيصبح عقلو فيذىب رأسو على غّبه اإلنساف
 .ذلك غّب أك الكبلـ حاسة أك الشم

 
 :دية كال فيو قصاص ال ما

 غّبه عض اإلنساف حياكؿ كأف كظلم، عليو آُّب من تػىعىدٍّ  نتيجة يرتكبها الٍب اعبناية كىى
 يده فنزع رجل، يد رجل عضَّ  فقد. مثبل العاض أسناف فتسقط فمو من يده اؼبعضوض فيشد
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 يعض كما أخاه أحدكم يعض: )فقاؿ)  النىب إٔب فاختصموا ثنيتاه، فسقطت فمو، من
 [.البخارل] لو دية ال اإلبل، من الذكر) الفحل

ا غّبه بيت ُب ينظر ككالرجل  ما أك جيرحو أك عينيو فيفقأ بشيء البيت صاحب فيقذفو متعمدن
 عينو، ففقئوا إذهنم، بغّب قـو دار ُب اطلع من): ) لقولو دية كال عليو قصاص فبل ذلك  شابو
 [.داكد أبو] عينو ىدرت فقد

 عليو قصاص فبل عرضو، عن دفاعنا أك مالو عن دفاعنا أك نفسو عن دفاعنا غّبه يقتل ككالرجل
 أخذ يريد رجل جاء إف أرأيت ا، رسوؿ يا: لو كقاؿ ) النىب إٔب رجل جاء كقد دية، كال

 قتلُب؟ إف أرأيت: قاؿ. قاتلو: )قاؿ قاتلُب؟ إف أرأيت: قاؿ. مالك تعطو فبل: )قاؿ مأب؟
 [.مسلم] النار ُب ىو: )قاؿ قتلتو؟ إف أرأيت: قاؿ. شهيد فأنت: )قاؿ

 ما ككل قصاص، كال دية البلد أىل على فليس قاتلو، يعرؼ ال بلد ُب مقتوال يوجد كالرجل
 ما أهنم فيقسموف القتيل فيها كجد الٍب البلد أىل من رجبل طبسْب يستحلف أف القتيل لؤب
. الدية فعليهم القسم رفضوا فإف عليهم، دية فبل ذلك فعلوا فإف. قتلو من يعرفوف كال قتلوه
 51.الفقهاء بعض رفضها كقد. بالقسامة) يعرؼ ما كىو
 

 يف الشريعة اإلس مية  والقانون .المبحث الرابع: تعر 
 أحكاـ من اؼبسلمْب لعباده ا شرعو ما مفهـو الشريعة اإلسبلمية :المطلب األول : أوال: 

 كالعبادات العقائد ُب كأمنهم الناس مصاّب كتصريف العادلة اغبياة إلقامة كنظم كقواعد
 كعبلقاتتهم برّٔم الناس عبلقة لتنظيم اؼبختلفة شعبها ُب اغبياة، كنظم كاؼبعامبلت كاألخبلؽ

 منها يقَبب أك الكليات ىذه حيقق فمن. كاآلخرة الدنيا ُب سعادهتم كربقيق ببعض بعضهم
 األعماؿ على الناس حياسب فا انتمائو كنوع ىويتو عن النظر بصرؼ ا شرعة على فهو

 لعمارة يبذؿ إجيايب جهد لكل تتسع موسوعية داللة ذات اإلسبلمية كالشريعة كالنيات،
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 لئلنساف حيقق ما لكل كتتسع ككرامتو، اإلنساف حياة لصاّب مكنوناهتا كيستثمر األرض
 كارتقاء نافع علمي كتقدـ آمنة تنمية يعزز ما لكل كتتسع كاستقراره، كأمنو كغذاءه صحتو

 .راشد حضارم
 كتصريف الناس شؤكف كتنظيم آّتعات لبناء يبذؿ بشرم جهد كل مع اإلسبلمية كالشريعة

 جهود تبخس ال اإلسبلمية الشريعة أجياؽبم، آماؿ كحيقق طموحاهتم كتشجيع مصاغبهم
 - البعض يظن كما - ناسخة ىي كليست ؾبتمعاهتم، بناء ُب كارتقائهم كمهاراهتم اآلخرين

 اآلخر جهود كتبارؾ اآلخر تشجع اإلسبلمية الشريعة بل اغبضارية كمهاراهتم إلبداعاهتم
 الشريعة للمجتمعات، كالسبلـ كاألماف كاألمن اػبّب حيقق عمل كل ُب خراآل مع كتتعاكف

 لعمارة اؼبشَبؾ الرباين التكليف دبهمة معان  للنهوض صباعي بشرم عمل إٔب تدعو اإلسبلمية
 .راشدة كردية إنسانية حياة كإقامة الكوف لعمارة بل األرض
 انتظاـ ىي اإلسبلـ ُب الشريعة أف( ءأكصيا ال شركاء) كتابو ُب الرفاعي حامد الدكتور كيقوؿ
 اإلسبلـ قيم سياؽ ُب يأٌب كىذا.. بينهم العدؿ كإقامة الناس مصاّب كتصريف اغبياة شؤكف

 اإلسبلمية فالشريعة... اآلمنو الكردية اغبرة اغبياة كإقامة األرض عمارة إٔب تدعوا الٍب كمبادئو
 كعلماء.. ا شرعة أساس ىو كىذا دالعبا مصاّب كربقيق اغبياة إقامة ىي شديد باختصار
".  ا شرع فثمٌ  اؼبصلحة تكوف حيثما: "تقوؿ ذىبية قاعدة كضعوا الشريعة كفقهاء اإلسبلـ
 ُب اإلنساف فمصلحة. اإلنساف مصلحة مع تدكر كأحكامها الناس ؼبصاّب مبلزمة فالشريعة

 كُب األخبلقي، أمنو كُب صحي،ال أمنو كُب اغبياٌب، أمنو كُب الديِب، أمنو كُب العقلي، أمنو
 52.الشريعة مقاصد كليات كمن الشريعة مهاـ من ذلك كل االجتماعي، أمنو

 مفهوم الشريعة اإلس مية:
 كتصريف الناس شؤكف كتنظيم آّتعات لبناء يبذؿ بشرم جهد كل مع اإلسبلمية لشريعة

 جهود تبخس ال اإلسبلمية الشريعة أجياؽبم، آماؿ كحيقق طموحاهتم كتشجيع مصاغبهم
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 - البعض يظن كما - ناسخة ىي كليست ؾبتمعاهتم، بناء ُب كارتقائهم كمهاراهتم اآلخرين
 اآلخر جهود كتبارؾ اآلخر تشجع اإلسبلمية الشريعة بل اغبضارية كمهاراهتم إلبداعاهتم

 الشريعة للمجتمعات، كالسبلـ كاألماف كاألمن اػبّب حيقق عمل كل ُب اآلخر مع كتتعاكف
 لعمارة اؼبشَبؾ الرباين التكليف دبهمة معان  للنهوض صباعي بشرم عمل إٔب تدعو سبلميةاإل

 كتنكر ترفض اإلسبلمية كالشريعة. راشدة كردية إنسانية حياة كإقامة الكوف لعمارة بل األرض
 الَببية مفهـو إف' : كاػببلصة. 'اآلخر عن كالعزلة اآلخر حرمة كانتهاؾ اآلخر إٔب اإلساءة
 الغاية ُب يتميز تربوم علمه :  كوهنا ُب تتضح أف ديكن اإلسبلمية الشريعة أك ميةاإلسبل

 على كيقـو كإعداده، اؼبثإب اؼبسلم كآّتمع اؼبتكاملة اؼبسلمة الشخصية ببناء كيهتم كاؼبصدر،
 على كبّبان  اعتمادان  اإلسبلمية،كيعتمد الشرعية األصوؿ من كميستمد مستقل تربوم نظاـ
 كعلـو اإلسبلمية الشريعة علـو بْب جيمعوف متخصصْب من لو كالبيد ، كظركفو اقعالو  معرقة

 لظركؼ كمناسبةن  صحيحةن  إسبلمية معاعبة خبللو من الَببوية القضايا معاعبة تتم الَببية،حٌب
 53.كاؼبكاف الزماف

 

 الشريعة. أحكاـ: تانيا 

 على العلماء إصباع كمن نبوية،ال السنة كمن القرآف، من أحكامها اإلسبلمية الشريعة تستمد
 عليو ا صلى) ا عبد بن ؿبمد النىب كفاة بعد العصور من عصر ُب األحكاـ من حكم
 قياسا فرعى حكم إثباتو ُب القياس كمن باػببلفة، بكر أىب مبايعة على اإلصباع مثل( كسلم
 على قياسا باغبرؽ اليتيم ماؿ إتبلؼ جردية إثبات مثل بينهما  جامعة لعلة أصلى حكم على
 من ؾبموعة إٔب باإلضافة. كل ُب اإلتبلؼ جبامع   بالقرآف الثابت باألكل، إتبلفو جردية
 األصلية، كالرباءة الذرائع، كسد اؼبرسلة، كاؼبصاّب االستحساف،: مثل فيها اؼبختلف األدلة
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 قوؿ من وخيالف ما يوجد كٓب شرعيا، نصا خيالف ٓب حيث   الصحاىب كقوؿ اؼبستقر، كالعرؼ
 .آخر صحايب

 
 اإلسبلمية الشريعة خصائصالمطلب الثاني: 

 اؼبصدر مها اؼبطهرة النبوية كالسنة الكرًن كالقرآف اؼبسلم، آّتمع ُب الدكلة دين ىو اإلسبلـ
 : اإلسبلمية الشريعة خصائص كمن اإلسبلمية، الشريعة كثوابت ؼبنطلقات كالوحيد األساس

 .كالعدؿ .الوسطية1
 كشيخا، كشابا، كطفبل، جنينا، اإلنساف تتعايش أهنا حيث اغبياة، شئوف لكل . شاملة2

 .ميتا كتكرمو
 أك بالوجوب، كلها، اؼبراحل ىذه ُب اإلنساف تصرفات من تصرؼ كل على . حاكمة3

 كعقائدية، عملية، من اغبياة ؾباالت كل كَب االباحة، أك الندب، أك الكراىة، أك اغبرمة،
 .كأخبلقية

 كما كاعبماعية، الفردية، كالركحية البدنية، اإلنساف جوانب كل راعت أهنا حيث ة،. كاقعي4
 .الَببية ؾباؿ ُب التدرج راعت أهنا
 جنس من اعبزاء أف حيث.. اآلخرة كاغبياة الدنيا، اغبياة ُب اإلسبلمية الشريعة ُب . اعبزاء5

 .العمل
 ا بأمر ؿبفوظة كىي قبل من لشرائعا عبميع ناسخة اإلسبلمية الشريعة تبقى األمر هناية كُب
 أكملت اليـو: ﴿ تعأب ا قاؿ حيث غّبه أك التعديل أك التحريف كال النقص يعَبيها ال

  54﴾دينا اإلسبلـ لكم كرضيت نعمٍب عليكم كأسبمت دينكم لكم
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 :تعريف القانوف. المطلب الثالث
 بأم كالتعَبؼ السيادة لنفسها تدع الٍب  الدكؿ بْب العبلقات تنظم الٍب القواعد ؾبموعة ىو

 ىذه على هتيمن الٍب اغبقوقية القواعد على يضفي االدعاء ىذا إف. منها أعلى سلطة
 التابعوف فاألشخاص. الداخلي بالقانوف اؼبتعلقة القواعد عن سبيزىا مبتكرة صفة العبلقات،

 كىي الدكؿ أف حْب ُب احَبامو، كتفرض القانوف تضع سلطة إٔب خيضعوف القانوف ؽبذا
 عن تعرب الٍب األنظمة بينها، فيما االتفاؽ بعد" معا تصدر الدكٕب، القانوف أشخاص
 عليها يَبتب الذم االلتزاـ مدل تقدير ُب حرة منها كاحدة كل كتبقى اؼبشَبكة، مصلحتها

 ديكن الذم األشخاص على يهيمن كامتثاؿ، طاعة قانوف الداخلي فالقانوف. تنفيذه كشركط
 اإلدارية األجهزة كبواسطة االمر، اقتضى إذا القوة ،بطريق القانوف احَباـ على مإرغامه

 بتجنيد يكتفي تنسيق قانوف يعد ذلك من النقيض على فإنو، الدكٕب، القانوف أما. اؼبختصة
 اتصاؽبا فأف عليها، تعلو سلطة أم إٔب الزبضع الدكؿ ىذه كانت كؼبا. الدكؿ بْب التعاكف

 مدل تقدير ُب السيادة صاحبة منو كاحدة كل كتبقى إلدارهتا،" فقاك  يتم بينها فيما
كاحد كغالبا ُب  بشكل اغبقوقية القاعدة معُب التتصور الدكؿ صبيع أف ذلك كمؤدل.حقوقها

 55الدكؿ اإلسبلمية تكوف مرجعها إٕب الشريعة اإلسبلمية.
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
55

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 الفصل الثالث: منهج البحث.
 . نوع البحث:1
 البحث علي اآلٌب : يشتمل منهج ىذا 

ىو اعبمع اؼبتأين كالدقيق ك اؼبكتيب: سيقـو الباحث أساسا بإستخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي 
عبميع اؼبعلومات كالسجبلت كالوثائق اؼبتوفرة اؼبتعددة ُب نفس اؼبوضوع، كيطبق اؼبنهج 

 الوثائقي أك اؼبكتيب عند ربقيق أحد األىداؼ التالية:
 56لعبلقة كمقدارىا استنتاج األسباب الكاملة كراء سلوؾ معْب.كصف الظاىرة توضيح ا

كاؼبنهج اؼبقارف حيث سيبحث الباحث عن حل إشكالية ىذا البحث كربليلو ربليبلن كافيان 
 منطلق من الشريعة االسبلمية كالقانوف اللييب كمن ٍب عمل مقارنة بينهما. 

 أ. المنهج الو في التحليلي:
في : ىو اعبمع اؼبتأين كالدقيق عبميع اؼبعلومات كالسجبلت إف منهج البحث الوص    

كالوثائق اؼبتوفرة اؼبتعددة ُب نفس اؼبوضوع، كيطبق اؼبنهج الوثائقي أك اؼبكتيب عند ربقيق أحد 
األىداؼ التالية: كصف الظاىرة توضيح العبلقة كمقدارىا أستنتاج األسباب الكاملة كراء 

 57سلوؾ معْب.

وصفي على صبع اغبقائق كاؼبعلومات كمقارنتها كربليلها كتفسّبىا للوصوؿ كيقـو اؼبنهج ال   
إٔب تعميمات مقبولة, أك ىو دراسة كربليل كتفسّب الظاىرة من خبلؿ ربديد خصائصها 

 كأبعادىا كتوصيف العبلقات بينها, ّٔدؼ الوصوؿ إٔب كصف علمي متكامل ؽبا.

                                                           

ق( 1443ىند عبدالعزيز أربيعو، منهج البحث الوصفي الوثائقي، ) السعودية، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود،  56
  .21ص

 21اؼبرج نفسو.كالصفحة نفسها.صند عبدالعزيز أربيعو، ى 57
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ثبلث: الٌتفسّب، كالٌنقد، كاإلستنباط، كقد  يقـو ىذا اؼبنهج على عملٌياتو اؼبنهج التحليلي: 
ذبتمع ىذه العملٌياتي كٌلها ُب سياؽ حبثو معٌْب، أك قد ييكتفى ببعضها عنها، كذلك حبسب 

 58.طبيعة البحث
       -ب.المنهج المقارن:

 على الباحث يطلع طريقو عن إذ كبّبة، أمهية القانونية الدراسات ُب اؼبقارف اؼبنهج ديثل     
 من بينهما ما كبياف الوطنية القانونية بالنظم كمقارنتها األخرل، للدكؿ القانونية جاربالت

 قابلة تكوف ؿبددة نتائج إٔب للتوصل كذاؾ، ىذا بْب كاؼبوازنة. اختبلؼ أك اتفاؽ أكجو
 .للتحقيق

 فعلى ،الرأسي اؼبستول على أك األفقي اؼبستول على يكوف قد اؼبقارف اؼبنهج كإعماؿ    
 معينة، مسألة تنظيم بصدد أكثر أك قانونيْب نظامْب بْب اؼبقارنة إجراء ديكن: األفقي ستولاؼب

 كل ُب يبحثها الٍب اؼبسألة بتناكؿ الباحث قياـ ُب األفقية اؼبقارنة تتمثل اؼبنهجية الناحية كمن
 ...الثالث أك الثاين، اؼبقارف النظاـ ُب تناكؽبا منو، انتهى فإذا حده، على نظاـ

ُب أثر الشبهة ُب اغبدكد  مقارف لبحث بالتصدم الباحث قاـ إذا اؼبثاؿ، سبيل فعلى      
 يذكر عندما األفقية اؼبقارنة تظهر اؼبثاؿ ىذا ففي اإلسبلمية كالقانوف   الشريعة كالقصاص ُب

 كُب عن الشبهات ُب اغبدكد كالقصاص ُب الشريعة االسبلمية ، األكؿ، القسم ُب الباحث
 ُب اؼبوقف فيوضح القانوف اللييب، ُب الشبهة ُب اغبدكد كالقصاص ىذه يبحث اين،الث القسم

 .بينهما االختبلؼ أك االتفاؽ أكجو مظهران  حده، على نظاـ كل
 اؼبقارف اؼبنهج بإجراء الباحث يلتـز حيث خيتلف، األمر فإف: الرأسي اؼبستول على أما      

 يعرض كال كاحد، آف ُب األنظمة ـبتلف ُب ؽبا يعرض الٍب اؼبسألة جزئيات من جزئية كل ُب
 .حده على قانوف كل ؼبوقف

                                                           

ث ُب العلـو الشرعية، منشورات الفرقاف، مطبعة النجاح اعبديدة، الدار البيضاء، أجبديات البح فريد األنصارم، 58
 .96ـ، ص1997ىػ / 1417
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 جزئية كل دراسة يعِب الرأسي اؼبستول على اؼبقارف اؼبنهج فإف: السابق اؼبثاؿ أخذنا فإذا    
 .اإلسبلمية كالشريعة ُب القانوف اللييب اؼبقارنة، ؿبل النظامْب ُب البحث خبطة تتعلق

 :ذلك كمرد األفقي، اؼبستول على مثيلو من كأدؽ كثّبان  أفضل أسيةالر  اؼبقارنة منهج أف
 أف عن فضبلن  ىناؾ، يعاد ىنا يقاؿ فما كتشتتها، األفكار تكرار إٔب تؤدم األفقية اؼبقارنة أف 

 فكأف ـبتلفْب، نظامْب ُب كاحد ؼبوضوع منفصلتْب دراستْب كونو عن خيرج ال هنايتو ُب األمر
 كمرة القانوف اللييب ُب مرة الشبهة ُب اغبدكد كالقصاص السابق، اؼبثاؿ ُب درس الباحث
 .اإلسبلمية الشريعة ُب أخرل

 األنظمة ُب كاالختبلؼ االتفاؽ أكجو إدراؾ حسن إٔب تؤدم فهي الرأسية اؼبقارنة أما   
 عظيم البحث يكوف أف األمر هناية ُب يؤدم ما كىو األفكار، تكرار منع عن فضبلن  اؼبقارنة،

 .كالباحث للقارئ ئدةالفا

 يساعد القانونية، الدراسات ؾباؿ ُب ػ عمومان  ػ اؼبقارف اؼبنهج فإف أمر، من يكن كمهما   
 القانوف توحيد حوؿ أك القائمة، التشريعات كتعديل إصبلح حوؿ االقَباحات تصور على
 .دكؿ عدة بْب
 عونان  يقدـ فبا الوضعي، فالقانو  ُب الواردة اغبلوؿ إيضاح زيادة على اؼبنهج ذلك يساعد كما
 59.اؼبختلفة الببلد قوانْب أحكاـ على التعرؼ يهمو ؼبن

 ؼبوضوع الدقيق التحديد الباحث يلـز القانوين، آّاؿ ُب شباره اؼبقارف اؼبنهج يؤٌب كحٌب
 بلغة كافية كمعرفة علم على يكوف أف يلزمو كما. بينها اؼبقارنة ستتم الٍب كالقوانْب اؼبقارنة،

 .لقوانْبا تلك
 اؼبراجع تكوف كأف كفعالة، دقيقة اؼبقارنة تأٌب حٌب منها ؿبددان  عددان  خيتار أف جيب كما     

 اؼبقارنة، الدراسة إجراء من ديكنو بشكل الباحث، لدل متوافرة اؼبقارنة دبوضوع اؼبتعلقة

                                                           

59  http://webcache.googleusercontent.com/ 
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 عظيملت كذلك األصلي النظاـ من تقدمان  أكثر اؼبختار اؼبقارف النموذج يكوف أف كيستحسن
 . اؼبقارنة الدراسة من الفائدة

 
 . مصادر البيانات.2

سبثل عملية صبع البيانات كاغبصوؿ على اؼبعلومات ؿبور البحث العلمي كأساسو، ألنو        
اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات ال ديكن أف تتم إجراءات البحث العلمي كخطواتو  فبدك 

من أدكات ؿبددة زبتلف باختبلؼ مناىج البحث  األخرل  لذا فإف صبع البيانات البد ؽبا
 الٍب اعتمدىا الباحث كيقسم الباحث مصادر حبثو إب مصادر أكلية ك ثانوية كىي :

 أ . اؼبصادر األكلية : 
 ما أقرب اؼبصادر األكلية معلومات كتعترب مرة ألكؿ تنشر معلومات تتضمن الٍب ىي    

كىي الوثائق ها جبمع بيانات حبثو بنفسو ، للحقيقة، كىي الٍب يقـو الباحث في تكوف
على اؼبعلومات اعبديدة أك التصورات أك التفسّبات اعبديدة  أساساكاؼبطبوعات الٍب تشتمل 

أك أفكار معركفة ، أم أهنا تلك اؼبصادر الٍب قاـ الباحث بتسجيل معلوماهتا ك صبع البيانات 
مثل الرسائل اعبامعية كمقاالت الدكريات اػبركج بنتائج جديدة كحقائق غّب معركفة سابقان  ك

االخَباع  كبراعاتاؼبخصصة كتقارير البحوث كأعماؿ اؼبؤسبرات كاؼبطبوعات الرظبية 
كاؼبواصفات القياسية. كتعد أكعية نقل اؼبعلومات األكلية من أىم األكعية كاؼبصادر، كىي 

صادر ُب ىذا البحث ىي  كمن أمثلة ىذه اؼب  إضافة حقيقية جديدة غبصيلة اؼبعرفة البشرية
 كاآلٌب :

كتاب: دراسات ُب الفقو اعبنائي اإلسبلمي, للدكتور : عوض ؿبمد, أستاذ القانوف  -
 اعبنائي جبامعة اإلسكندرية.

ؼ, الكويت:  1983, 2نظرية الشبهة ُب الفقو الشرعي ، عوض ؿبمد،  ) ط  -
 دار البحوث العلمية للنشر كالتوزيع



 56 

 مػن الفػاخرم، ؿبمػود غيػث الػدكتور األسػتاذ قدمػو  اغبػدكد جرائم ُب كأثرىا الشبهة)  -
 اغبػػػػرث شػػػػهر ُب األظبريػػػة اعبامعػػػػة ُب أقيمػػػت الػػػػٍب العلميػػػػة للنػػػدكة قػػػػاريونس، جامعػػػة

 .ؼ2006
 ب. المصادر الثانوية :

سيتطرؽ الباحث إب الطرؽ االخرم كىي اؼبصادر الثانوية مثل : اؼبنشورات اػباصة      
صادر اإللكَبكنية الٍب أتاحتها تكنولوجيا اؼبعلومات كاستعانة الباحث كالتقارير كآّبلت كاؼب

 بالشبكة اإللكَبكنية ) اإلنَبنت  كاألقراص اؼبرنة ككافة الوسائل اغبديثة.
اؼبصادر الثانوية ىي الٍب تزكد الباحث بتفسّبات للبيانات األكلية كٓب تأٌب من قبل خربات 

 إف اؼبصادر الثانوية ليس ؽبا قيمة ، بل بالعكس فإف ؽبا شخصية ديارسها األفراد، كىذا اليعِب
 قيمة كبّبة جدان كقد تكوف ؽبا نفس أمهية اؼبصادر األساسية. 

 
 . أدوات جمع البيانات .3

حيث يعتمد الباحث علي القراءة اؼبستفيضة كذلك بدراسة جزئيات اؼبوضوع الذم يقـو      
كتب كالرسائل العلمية كالنشرات كاؼبقاالت ذات بدراستو من اؼبصادر األساسية للبحث كال

 العبلقة ّٔذا البحث، ككذلك أم مصادر أخرم .
كالوثائق : ىي طريقة صبع البيانات عبمع اغبقائق العلمية ، كىذه الطريقة الٍب اعتمد عليها 
الباحث ُب حبثو ُب صبع البيانات ، حيثي سّبجع إٕب أصوؿ البيانات ُب الكتب كاؼبراجع 

تناكلت موضوع ىذا البحث، كاستخراجها كدراستها جيدا كتنسيقها ُب مضموف  الٍب
, كىو منهج يتطلب ربديد مشكلة البحث كذبميع اغبقائق كاؼبعلومات اؼبتعلقة البحث
 .بالبحث

 . طريقة تحليل البيانات .4
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 كفية بياف عن األساليب كاؼبناىج الٍب سيستخدمها الباحث ُب ربليل البيانات ُب      
 دراستو ىذه كيشتمل علي:
 أ. المنهج اإلستقرائي:

يهتم ىذا اؼبنهج باستقراء األجزاء ليستدؿ منها حقائق تعم علي الكل باعتبار أف ما يسرم   
علي اعبزء يسرم علي الكل فجوىر النهج اإلستقرائي ىو األنتقاؿ من اعبزئيات إٕب الكليات 

 اك من اػباص إٕب العاـ.
ق كبو تكوين اؼبفاىيم كالوصوؿ إٕب التعميمات، عن طريق اؼببلحظة كاإلستقراء ىو الطري

 60كدراسة الفركض كالرباىْب كإجياد االدلة .
كاؼبنهج االستقرائي معركؼ ّٔذا اإلسم ُب ؾباؿ العلـو الطبيعية، كبعض العلـو اإلجتماعية  

اإلستقرائي عادةن  كعلم اإلقتصاد كعلم اإلجتماع. كُب ؾباؿ العلـو القانونية، يعَب عن اؼبنهج
باؼبنهج التأصيلي. كلعل أىم ؾباالتو مايتعلق باستقراء اذباىات أحكاـ القضاء ُب موضوع 
معْب لبياف القاعدة الٍب ربكم اؼبوضوع كىذا ىو ؿبل البحث الذم سنستخدمو ىنا ُب ىذه 

 الدراسة.
 ب. المنهج اإلستنباطي:

احث كفقا ؽبذا البحث يبدأ من اغبقائق اؼبنهج اإلستنباطي عكس اؼبنهج اإلستقرائي، فالب
الكلية إٕب اغبقائق اعبزئية. كاإلستنباط ىو الطريق لتفسّب القواعد العامة كالكلية كينتهي منها 

 إٕب استخبلص النتائج الٍب ديكن تطبيقها علي اغباالت النظّبة.
ىذا اؼبنهج ُب  كاؼبنهج اإلستنباطي معركؼ ُب الدراسات القانونية  باؼبنهج التحليلي كيفيد

إعداد مشركعات األحكاـ القضائية قبل النطق ّٔا، حيث يوجب اؼبنهج التحليلي أك 
اإلستنباطي ذكر النصوص القانونية كالسوابق  الٍب يستند إليها منطوؽ اغبكم، ُب مقدمة أك 

                                                           

إبراىيم، حسن علي: استخداـ اؼبصادر كطرؽ البحث، الطبعة الثانية القاىرة، مكتبة النهضة  60
 .54،ص1963اإلسبلمية،



 58 

صدر األسباب، كيليها ذكر العناصر الواقعية، كأخّبا منطوؽ اغبكم، الذم يبِب علي كل ما 
 61بق ، كيعد تطبيقان لو.س

كُب ىذا اؼبنهج يلتـز الباحث بإجراء دراسة ربليلية متعمقة لكل اعبزئية من جزئيات البحث، 
فبل يكتفي بعرض ما ىو كائن، بل يتوجب عليو اف يتناكؿ كل جزئية بالتحليل،كىذا يستلـز 

.  أف يطرح الباحث كجهة نظره الذاتية حْب قيامو بإجراء التحليل البلـز
 . هيكل البحث 5

لقد رأل الباحث أف متطلبات الدراسة العلمية حسب نوع البحث أف تتضمن اؽبيكل     
 -البحثي التإب :

الفصل األكؿ: اإلطار العاـ: كالذم يشمل على اؼبقدمة أك خلفية البحث  كالٍب أعطا      
وانبو كقد سردت من خبلؽبا مفهـو عاـ عن اؼبوضوع ليسهل علي القارئ اإلؼباـ ّٔمن صبيع ج

ُب اؼبقدمة  ابرز اؼبشاكل الٍب تضمنو ىذا اؼبوضوع  كسبب اختيار اؼبوضوع البحث كمنها 
بينت  أسئلة البحث كالٍب سيكوف جوأّا ُب الفصل الرابع كبعد ذلك ذكرت كأىداؼ 

 البحث كأمهية البحث كحدكد البحث ك مصطلحات البحث كأخّبا الدراسات السابقة.
: اإلطار النظرم: كالذم يشمل على مقدمة كمباحث الثبلث كىي  اؼببحث الفصل الثاين   

كأركاهنا  اغبدكد مفهـو األكؿ:مفهـو الشبهة  ُب اللغة كاألصطبلح كتقسيماهتا كاؼببحث الثاين
 كانواعو القصاص  مفهـو كاؼببحث الثالث

حث الفصل الثالث: منهجية البحث: كالٍب تشمل على منهج البحث أك نوع الب   
اؼبستخدـ ُب ىذه الدراسة كىو اؼبنهج الوصفي التحليلي كاؼبنهج اؼبقارف كمصادر صبع 
البيانات كالٍب تنقسم إٔب مصادر أكلية أك رئيسية كمصادر ثانوية ، كحيتول ىذا الفصل ايضا 
على أدكات صبع البيانات ٍب اسلوب أك طريقة ربليل البيانات كأخّب ىيكل البحث ؽبذه 

 الدراسة. 
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ما الفصل الرابع: عرض البيانات كربليل الٍب ًب ُب اإلجابو عن أسئلو البحث التيدطرىا كأ
 الباحث ُب الفصل األكؿ فثم عرضها كربليلها ربليبل دقيقا للوصوؿ إٕب الغاية اؼبطلوبة. 

 
كاما الفصل اػبامس : فذكر الباحث النتائج الٍب توصل إليها عن طريق ربليل بيانات أسئلة 

 ن ٍب ذكر الباحث أىم التوصيات الٍب ديكن اإلستفادة منها من ىذا البحث.البحث كم
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

س مية من أثر شبهة الحدود والقصاصإلموقف الشريعة ا:  المبحث األول  

: وجهة نظر القانون الليبي من اثر شبهة الحدود والقصاص المبحث الثاني  

ث الثالث : ماهي المقارنة بين الشريعة األس مية والقانون الليبيالمبح  
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 المبحث األول

  

موقف الشريعة اإلس مية من اثر شبهة الحدود والقصاص   

 

 وينقسم هذا المبحث إلي أربعه مطالب:

األس مية الشريعة في الشبهة أدلة: المطلب األول   

الشبهة اعتبار في العلماء آراء:  المطلب الثاني  

الجريمة أركان في المطلب الثالث: الشبهة  

اإلثبات في الشبهة: المطلب الرابع  
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 المطلب األول

 أدلة الشبهة في الشريعة األس مية

 تخريج األحاديث عن الشبهة - أ
األحاديث، كضبط صحة أسانيدىا  ريجىذا اؼبقاـ على زب البحث ُب اسسُّ أي ـ و يق

باعتبارىا األساس الذم ييؤٌصل مبدأ الشبهة، كمن ، صلي ا عليو كسلم  اؼبتصلة برسوؿ ا
ٍب النظر ُب تعديل كذبريح علماء اغبديث ألفراد السلسلة ، كتصحيحهم ألسانيد األحاديث 

األحاديث ك ي ذم أصلو ثابت، كمبدأ شرع  صوغهاها، ك وصنص لعمل دبضموفحٌب ديكن ا
 :حاصلها ت من طرؽ متعددة ك الواردة ُب ىذا ااؼبطلب كثّبة كجاء

 افى كى   فٍ إً ، فى مٍ تي عٍ طى تى اسٍ  امى  ْبى مً لً سٍ مي الٍ  نً عى  كدى دي اغبٍي  كاٍ ؤي رى دٍ قالت :) ا  62ةى من حديث عائش مى كً ري  ما
ـى مى اإلً  فَّ إً ، فى وي يلى بً سى  واٍ لُّ خى فى  جه رى ـبىٍ  وي لى  (ةً وبى قي عي الٍ  ُب  يى طً خييٍ  فٍ أى  نٍ مً  ره يػٍ خى  وً فٍ عى الٍ  ُب  يى طً خييٍ  فٍ أى  ا

63.  
كإف اؼبوقوؼ فيو أصح  ،66كمرفوعان 65موقوفان  مى كً إنو ري  ؿ:ا، كق64مُّ كىذا اغبديث ركاه الَبمذ

 .  67من اؼبرفوع
 .69ا صحة إسنادهيى كى حى كى ،  (اجن رى ـبىٍ  مو لً سٍ مي لً  دًبيٍ جى كى  فٍ إً فى  : )بلفظ  68يكالبيهق كأخرجو اغباكم 

                                                           

،  12ج ( ،  ةمطبعة دار اؼبعارؼ النظامي،  اؽبند)  ،  ىػ1325 ، 1ط   هتذيب التهذيب . ابن حجر-59
  433ص
 عيسى بن ؿبمد عيسى أبو اغبافظ اإلماـ ىوك  . 438 ص،  8ج   اعبامع الصحيح ُب مأخرجو اإلماـ الَبمذ -63

 .ىػ979 سنة توُب.  العلل كتاب كصاحب اغبديث ُب الصحيح اعبامع كتاب كصاحب,  الستة ئمةاأل أحد الَبمذم

 207ص,  2ج ( , باد الدكنآحيدر ، ) اؽبند ،  ـ1955 ػ/ى 1375سنة ،  3  ط تذكرة اغبفاظ الذىيب . -64
  .بعدىا كما
، يق : عبد الوىاب عبد اللطيف / ربقىػ 1307ط  مشرح تقريب النواك  جبلؿ الدين السيوطي. تدريب الراكم -65

 أك فعل أك قوؿ من الصحايب عن ركم ما ىو:اؼبوقوؼ اغبديثك   184،ص 1ج, الرياض، مكتبة الرياض اغبديثة ( )
 .  كسلم علية ا صلي اؼبصطفى من صادران  يكوف أف ييفَبض تقرير
 فعل أك قوؿ من خاصةن  اؼبصطفى إٔب أضيف ما ىو:  اؼبرفوع اغبديث. 183،ص1السيوطي. اؼبرجع السابق  ج -66
 .يتصل ٓب أـ إسناده اتصل كسواء ، بعدمها من أـ تابعيٌ  أـ صحايبّّ  إليو أضافو سواء تقرير أك

 . 318ص ،  2ج( ،  دار الكتب العربية،  بّبكت , لبنافم   ) بشرح الَبمذ معارضة األحوذ  .ابن العريب -67
 . 328ص،3ج  ابقاؼبرجع الس .الذىيب -68
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 كدى دي اغبٍي  واٍ عي فػى دٍ : ) ااؿ : قاؿ رسوؿ اق, مرفوعان  71ةى ىرير  من حديث أيب 70ماجو بني ال كى رى كى  
 . 72(عان فى دٍ ا مى ؽبىى  دًبيٍ جى كى  امى 
  ادً بى عً  نً عى  كدى دي واٍ اغبٍي ػعي فػى دٍ ا : )بلفظ  73يعن عل مرفوعان  ةىرير  عن أيب مكركاه الَبمذ 

 .75كقيل فيو حديث حسن، 74(عان فى دٍ ا مى ؽبىى  ًبٍ دي جى كى  امى  اً 
 كدى دي ٍا اغبٍي كٍ ؤي رى دٍ ) اقاؿ: موقوفان  76و بن مسعودػالل دمن حديث عب مكأخرج سفياف الثور 

     .77(مٍ تي عٍ طى تى اسٍ  امى  ْبى مً لً سٍ مي الٍ  نً عى  لى تٍ قى الٍ  واٍ عي فػى دٍ ا ،اتٍ هى بػي الشُّ بً 
 يلي طً عٍ تػى  اـً مى ئٍلً لً  يغً بى نٍ يػى  الى ، كى كدى دي اغبٍي  اٍ كٍ ؤي رى دٍ ا ))قاؿ:  من حديث ابن مسعودو  مُّ ل الَبمذكى رى كى    
 ، كأخرجو البيهقي ُب السنن مركيا عن اإلماـ علي.78 كدً دي اغبٍي 
اٍ كٍ ؤي رى دٍ )) اقاؿ:  هي صدري  مرفوعان  79رضي ا عنهما ابن عباسو  من حديثً  مُّ كأخرج الَبمذ   
د كىرىدى ىذا ، كق80 وً اللَّ  كدً دي حي  نٍ مً  دٍّ حى  ُب  الَّ إً  ،مٍ اهتًً رى ثػٍ عى  اتً ئى يٍ اؽٍبى  مكً ذى  واٍ يلي قً أى ، كى اتٍ هى بػي الشُّ بً  كدى دي اغبٍي 

                                                                                                                                                                      

 بنقل إسناده يتصل الذم اؼبسند اغبديث ىو:  الصحيح اغبديث  .63، ص1سيوطي. اؼبرجع السابق  جال. -69
 .معلبل كال شاذا يكوف كال منتهاه إٔب أك  الرسوؿ إٔب ينتهي حٌب الضابط العدؿ عن الضابط العدؿ

 .  52ص  , 11ج( ىػ 1351مطبعة السعادة / , )1ط  البداية كالنهاية .ابن كثّب   -70
 .200ص, 4جة ( ، مطبعة السعاد، ) مصر , ىػ 1328, 1ة  طاإلصاب .ابن حجر -71

/ ىػ1373 ة سنة :طبع   باب السَب على اؼبؤمن كرفع اغبدكد بالشبهات   كتاب اغبدكد  . سنن ابن ماجو -72
 . 850ص , 2ج ( ،  دار إحياء الكتب العربية، ) لبناف , بّبكت ، ـ 1953

 .117ص ،ىػ1387سنة ،8ي   طسبلمإلتاريخ التشريع ا .ماػبضر  -73

كقد  393، ص 2ج, ضبد بن حنبل أمطبوع على ىامش مسند اإلماـ   منتخب كنز العماؿ م.اؼبنتقى اؽبند -74
 ).... عن اؼبسلمْب .... (  كرد اغبديث فيو أيضا بلفظ :

 سنده كاتصل ورجال كاشتهر ـبرجو عرؼ ما ىو: اغبسن اغبديث.  153، ص1السيوطي. اؼبرجع السابق  ج -75
 كالعلة الشذكذ من كسلم الضبط خفيف عدؿ بنقل
ىو  .44،43ص ،  (ىػ.1401سنة  ,دار الرائد العريب  ) لبناف , بّبكت :  2  ط طبقات الفقهاء م .الشّباز  -76

كىو ؽبا ابن أـ عبد.  يمارض كقاؿ فيو : رضيت ألمٍب أثُب عليو الرسوؿ  ا بن مسعود اؽبذٕب الرضبن عبد أبو عبد
 .ىػ . 32سنة  توُب ،مشهور  صحايب

  ص , 7ج ( ، اغبليب مطبعة مصطفى البايب، )مصر ،  ـ1961 /ىػ1380   3  ط نيل األكطار .الشوكاىن -77
272 .  

  . 16-15ص,  1ج   اعبامع الصغّب ي .السيوط -78

 أف يفقهو اي  الرسوؿ  دعا لو بؼبطلعبد اا بن عباس بن  . ىو عبد 155ص ،  5ج ـ  عبلألاي . الزركل -79
 ىػ.68توَب سنة  ، كأبوه العباس عم النيب  ترصباف القرآف يى الدين كيعلمو التأكيل كظبي  ُب
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موقوفا  كقاؿ عن ابن مسعودو  81مّْ مو ألي العزيز ا مسند اإلماـ عمر بن عبد ُب مرسبلن اغبديثي 
  .حسنه  أنو: حديثه  فيو الشيخ الواعظ الشعراين

اٍ كٍ ؤي رى دٍ )) ا : بلفظ رضي ا عنهمػا اسو ػعب عن ابنً  كرد مرفوعان  يّْ للحارث ةحنيف ػيبأ مسندً  كُب
عنو ّٔذا اللفظ ، ككرد عنو ـبتصران   يعل اإلماـ عن ككرد أيضا مرفوعان ، 82 اتٍ هى بػي الشُّ بً  كدى دي اغبٍي 
 . 83)) كدى دي اٍ اغبٍي كٍ ؤي رى دٍ ا لفظب

بن  كقوؿ عمر  ،أهنم قالوا مثل ذلك غّب كاحد من أصحاب رسوؿ ا  كقد ركل كبو ىذا
بو أركاه  .84"الشبهات ألف أعٌطل اغبدكد بالشبهات أحٌب إٌٕب من أقيمها ُباػبطاب:"

 . 85كابن أيب شيبة ُب مصنفو يوسف
أهنم قالوا : "إذا ‘ رضي ا عنهم’كعن معاذ بن جبل كعبد ا بن مسعود كعقبة بن عامر 

 . 86اشتبو عليك اغبدُّ فادرأه "
 تصنيف األحاديث حسب طرق الرواية - ب

 ؼبا كانت السنة عن اؼبصطفى  من أساسيات ىذا اؼبوضوع كقد ًب زبرجيها على ما
أنو ديكن تصنيف األحاديث السابقة حسب طرؽ  -زيادة ُب اإليضاح-سبق يرل الباحث 

ركايتها أكالن، كحسب الصحيح منها كالضعيف ثانيا، ألنو قد باف إٕب الباحث بعد إستقرائها 
ُب مواضع زبرجيها أهنا كردت بطرؽ ـبتلفة، فبعضها جاء مرفوعان، كبعضها كرد موقوفان، 

 إٔب غّب ذلك فبا تقدـ، أعرضو على النحو التإب : كبعضها كرد مرسؤل،
                                                                                                                                                                      

 . 16،ص 1ج  رجع السابق   اؼب ي.السيوط - 80

 ممو ألي ىو عمر بن عبدالعزيز بن مركاف بن اغبكم اك  . 465ص  ,2ج   هتذيب التهذيب. ػ. ابن حجر - 81
ىػ. 63على الدين ككاف صاحب علم ككرع كتقول . كلد سنة  ران و غي عادالن  صاغبان  لراشدين كاف خليفةن خامس اػبلفاء ا

 ق101سنة  كتوُب

 . 272 ص , 2 جاؼبرجع السابق     .الشوكاين - 82

 . كقاؿ أخرجو الدار قطِب. 94،ص 2ج، بّبكت، دار الفكر (   )الدراية ُب زبريج أحاديث اؽبداية. ابن حجر - 83
، كأخرجو 153ص  ( .دار اؼبعرفة ) لبناف بّبكت ، ىػ 1302طبعة بوالؽ سنة   اػبراج كتاب  .بو يوسف أ - 84

 .511،ص5ابن أيب شيبة أيضان ُب مصنفو   ما جاء ُب درء اغبدكد بالشبهات ، ج

ة ُب لراينصب ا ي.الزيلع .مصنفو  ُب ةابن شيب يضان أخرجو أ اغبديثي  ك .113ص   طبقات الفقهاء .الشّبازل - 85
  .233ص  ,3جىػ ، ) مصر ، دار اغبديث ( ، 1357ربقيق : ؿبمد يوسف البنورم ،  أحاديث اؽبداية  

ىػ ، ) 1409،  1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو   ُب درء اغبدكد بالشبهات ، ربقيق كماؿ اغبوت ، ط  - 86
 .511،ص5الرياض ، مكتبة رشد ( ، ج



 65 

من جهة السند، إما لسقوط راكو من السلسلة  وأغلبها ضعيفة :المرفوعة الروايات أواًل : 
 أك لضعفو، كىي على النحو التإب :

 امىػػػػ ْبى مً لً ٍسػػػػمي الٍ  نً عىػػػػ كدى دي اغبٍيػػػػ كاٍ ؤي رى دٍ مرفوعػػػان )) اا عنهػػػػا  يأـ اؼبػػػػؤمنْب رضػػػػ ةى حػػػديث عائشػػػػ.1
ػ واٍ لُّػخى فى  جه رى ـبىٍػ وي لىػ افى كى   فٍ إً ، فى مٍ تي عٍ طى تى اسٍ  ـى مىػاإلً  فَّ إً ، فىػوي يلى بً سى ػخى  وً ٍفػعى الٍ  ُب  يى ًطػخييٍ  فٍ أى  ا  يى ًطػخييٍ  فٍ أى  نٍ ًمػ ره يػٍ
  . ةً وبى قي عي الٍ  ُب 
 .)) عان فى دٍ ا مى ؽبىى  دًبيٍ جى كى  امى  كدى دي اغبٍي  واٍ عي فػى دٍ : )) ا ماجو بني بركاية ا مرفوعان  ةى ىرير  حديث أيب.2
 امىػ اً  ادً بىػعً  نً عى  كدى دي واٍ اغبٍي عي فػى دٍ :  ا بلفظ مالَبمذ يػةركاب  يعن عل مرفوعان  ةىرير  أيب.حديث 3
 . كقيل فيو حديث حسن )) عان فى دٍ ا مى ؽبىى  ًبٍ دي جى كى 

 . كدً دي اغبٍي  يلي طً عٍ تػى  اـً مى ئٍلً لً  يغً بى نٍ يػى  الى ، كى كدى دي اغبٍي  اٍ كٍ ؤي رى دٍ ا : )) بركاية الَبمذم  حديث ابن مسعودو .4
 مسػندً  ُب  اتٍ هى بػي الشُّػبً  كدى دي اٍ اغبٍيػكٍ ؤي رى دٍ )) ا :بلفػظ مرفوعػان رضي ا عنهمػا  ابن عباسو  .حديث5
.للحارث ةحنيف يبأ  يّْ

ػػبً  كدى دي اٍ اغبٍيػكٍ ؤي رى دٍ : امرفوعػػان   يعلػ .حػديث اإلمػػاـ6 اٍ كٍ ؤي رى دٍ ا  لفػػظككرد عنػو ـبتصػػران ب )) اتٍ هى بػي الشُّ
 .)) كدى دي اغبٍي 
 نياً : الروايات الموقوفة وأغلبها  حيحة :ثا
، مٍ تي عٍ طى تى اٍسػ امىػ ْبى مً لً ٍسػمي الٍ  نً عىػ كدى دي اغبٍيػ كاٍ ؤي رى دٍ موقوفا:  اا عنها  يأـ اؼبؤمنْب رض ةى عائش .عن1
ػ واٍ لُّػخى فى  جه رى ـبىٍػ وي لى  افى كى   فٍ إً فى  ـى مىػاإلً  فَّ إً ، فىػوي يلى بً سى ػخى  وً ٍفػعى الٍ  ُب  يى ًطػخييٍ  فٍ أى  ا  ةً وبىػقي عي الٍ  ُب  يى ًطػخييٍ  فٍ أى  نٍ ًمػ ره يػٍ
  ، كفيو يزيد الكوُب.)
 كدى دي اٍ اغبٍيػػػػكٍ ؤي رى دٍ ا  قػػػػاؿ: مسػػػػفياف الثػػػػور  وأخرجػػػػ و بػػػػن مسػػػػعود موقوفػػػػان ػاللػػػػ حػػػػديث عبػػػػد .2
 .) مٍ تي عٍ طى تى اسٍ  امى  ْبى مً لً سٍ مي الٍ  نً عى  لى تٍ قى الٍ  واٍ عي فػى دٍ ا ،اتٍ هى بػي الشُّ بً 

، اتٍ هى بػي الشُّػبً  كدى دي اٍ اغبٍيػكٍ ؤي رى دٍ م: االَبمػذ بركايػة هي ري صػد ان ػمرفوعػ رضػي ا عنهمػػا ابن عبػاسو  .عن3
 كمسػددان  مرسػبلن ، كرد ىػذا اغبػديثي )وً اللَّػ كدً دي حي  نٍ مً  دٍّ حى  ُب  الَّ إً  ،مٍ اهتًً رى ثػٍ عى   اتً ػئى يٍ اؽٍبى  مكً ذى  واٍ يلي قً أى كى 

 .موقوفا عن ابن مسعودو  مّْ مو ألي العزيز ا اإلماـ عمر بن عبد مسند ُب
 : " إذا اشتبو عليك اغبد فادرأه". ن عامر كمعاذ بن جبل موقوفاب ةعقب .عن4
، اتٍ هى بػي الشُّػبً  كدى دي اغبٍي  اٍ كٍ ؤي رى دٍ موقوفا : ) ا .عن ابن مسعود بركاية عقبة بن عامر كمعاذ بن جبل5
ػػػ ُب  الَّ إً  ،مٍ اهتًً رى ثٍػػػػعى  اتً ئىػػػيٍ اؽٍبى  مكً ذى  واٍ يليػػػقً أى كى  ػػػ نٍ ًمػػػ دٍّ حى صػػػحح لثػػػورم، أخرجػػػو سػػػفياف ا ، اً  كدً دي حي
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 يػلكقاالتصػاؿ، كركاه ابػن حػـز ُب كتػاب  ،أصح ما ُب البػاب ىو سنده اإلماـ البخارم كقاؿ:
 .حسنه  فيو أنو: حديثه 

 
 

 ويتضح مما تقدم اآلتي :
  أف األحاديث اؼبرفوعة كاؼبوقوفة ركاىا كبار الصحابة مثل السيدة عائشة كعمر بن

بة بن عامر رضي ا عنهم أصبعْب، اػبطاب كعبد ا بن مسعود كمعاذ بن جبل كعق
كىم كلهم مشهوركف بالفتيا كالفقو ككثرة الركاية، كإف كانت اؼبرفوعة منها ال زبلو 

 أسانيدىا من ضعف ُب ركاة السلسلة إال أف اؼبوقوفة منها أصح ُب إسنادىا .

 يو، إف حديث درء اغبدكد بالشبهات بلغ حدان عظيما من الشهرة ما يعِب إصباع األمة عل
كُب ىذا يقوؿ اإلماـ مالك:" شهرة اغبديث باؼبدينة تعِب عن صحة سنده "، كقاؿ 
كم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبوؿ كإف ٓب يكن لو إسناده  اإلماـ السيوطي:" حيي

، كيقوؿ ابن قيم اعبوزية:" فاغبديث كإف ٓب يثبت فاتصل العمل بو ُب سائر 87صحيح" 
 88ّب إنكار كاؼ ُب العمل بو".األمصار كاألعصار من غ

  انعقاد إصباع الصحابة على درء اغبدكد بالشبهات، فلم ييعرؼ من بينهم معارض ؽبذا
اؼببدأ كليس منهم من أقاـ اغبد مع تعلق الشبهة بو حٌب قاؿ فيهم أبو يوسف رضبو ا " 

 .89؟ قل : ال ".. كما كانوا يركف ُب درئها بالشبهات أف يقولوا ؼبن أيٌب بو سارقان أسرقت

  كعلى رأسهم أئمة اؼبذاىب األربعة  -كما أصبع التابعوف كعلماء األمة من بعدىم- 
 . 90على العمل ّٔذا اؼببدأ

  اعبمع بْب النقاط السابقة يدؿ على أف الشريعة تشهد ُب ؾباؿ اغبدكد للشبهة بأصل ُب
 اعبملة من األدلة الكلية كالتفصيلية.
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من  دَّ فقد شى  اؼبعركؼي  الباب كإف كاف فيو اؼبقاؿي  ُب مافإف  على أساس ما تقدم :و 
، فيصلح بعد ذلك لئلحتجاج بو على مشركعية درء اغبدكد بالشبهات رى كً ذي  عضده ما

 . 91ال مطلق الشبهة, القوية: أمة, اتمل
 النصوص شرح  -ج
مضػػمومة مػػن بكسػػر اؽبمػػزة كسػػكوف الػػداؿ اؼبهمػػل كفػػتح الػػراء كبعػػدىا مهػػزة   ؤيكاٍ ٍدرى ا )قولػػو : 

 من الدفع . ادفعوا : أم الدرءً 
 اللغة معاف كثّبة . صبع حد ، كىو اؼبنع ، كلو ُب  كدى دي اغبٍي ) :قولو 
  الػػنص العقوبػػة  ىػػذااؼبقصػػود منػػو ُبإمنػػا ك , ة كالعقوبػػةديػػاعبر اغبػػد علػػى صػػطبلح يطلػػق إلا كُب

  .92سبب اعبردية يى الٍب يادفعواٍ إيقاع اغبدكد على اؼبعاص :مً أ
كمػػثلهم أىػػل " :قولػػوحكػػاـ، كحكػػى صػػاحب السػػراج ألاؼبلتػػزمْب با مأ  ْبى مً لً ٍسػػمي الٍ  نً عىػػ) :قولػػو
  .93"كإمنا خص اؼبسلمْب النقيادىم إٔب األحكاـ غالبا, الذمة
 مدة استطاعتكم، كقدر طاقتكم، بأف كجدًب للَبؾ سبيبل شرعيا.م: أمٍ تي عٍ طى تى اسٍ  امى ))قولو:

ػػ  فٍ إً فىػػ )قولػػو:  ، علػػى الركايػػة األكٔب يكػػوف اؼبعػػُب: فػػإف كػػاف للحػػد اؼبػػدلوؿ عليػػو  جه رى ـبىٍػػ وي لىػػ افى كى
,كاؼبخرج ىو اسم مكاف  فادفعوه. يدفعو  عذرو  مَّ ا كجدًب أم: إذأ , كاؼبعُب ىنا العذري

ػػػ واٍ لُّػػػخى فى  ) قولػػػو:  )وي لىػػػ)كجيػػػوز أف يكػػػوف ضػػػمّب ، اتركػػػوا إجػػػراء اغبػػػد علػػػى صػػػاحبو م:أ (وي يلى بً سى
ػكى  فٍ إً فىػػ ) ي:ركايػػة البيهقػ كرد ُب ة اؼبسػلمْب، كيؤيػػده مػاللمسػلم اؼبسػػتفاد مػن ركايػػ  مو لً ٍسػػمي لً  ًبيٍ دٍ جى

 كوجػػػوده مػػػع امػػػرأة أجنبيػػػة ُب،  ربػػػدكه، كإف قويػػػت الريبػػػة عنػػػدكم وه كالػاتركػػػ: ( فػػػاؼبعُبجان رى ػـبىٍػػػ
 خلوة.
ـى مىػػػاإٍلً  فَّ إً فىػػػ ) قولػػػو: ػػػخى  وً ٍفػػػعى الٍ  ُب  يى ًطػػػخييٍ  فٍ أى  ا  فٍ أى ) م، ػاغباكػػػ م:( أةً وبىػػػقي عي لٍ ا ُب  يى ًطػػػخييٍ  فٍ أى  نٍ ًمػػػ ره يػٍ

خػرب  ةكاعبملػ (ةً وبىػقي عي الٍ  ُب  يى ًطػخييٍ  فٍ أى  نٍ مً  ره يػٍ خى : ) خربهأ, مبتد (وً فٍ عى الٍ  ُب ، ) خطؤهأم:  (يى طً خييٍ 
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ى  )ركايػػة اؼبنتقػػى  ُب كيؤيػػده مػػام, ركايػػة الَبمػػذ ىػػذا ُب، ك إف الـ  ي( بفػػتح الػػبلـ، كىػػيى ًطػػخييٍ  فٍ ألى
  .94االبتداء

 .العقوبة و ُبئالعفو أكٔب من خط خطؤه ُب أم  الـ القسم ي: ى95يقاؿ السيوط
ى كحكػػػى صػػػاحب السػػػراج قولػػػو :  ػػػخى  وً ٍفػػػعى الٍ  ُب  يى ًطػػػخييٍ  فٍ ) ألى  فَّ أى  (،ةً وبىػػػقي عي الٍ  ُب  يى ًطػػػخييٍ  فٍ أى  نٍ ًمػػػ ره يػٍ

 خّب فيو. ال ةالعقوب إذ اػبطأ ُب  ليس على بابو  التفضيلً  أفعلى 
 اغبكاـ القضاة كنوأّم .:  مأ,  ةلؤلئمىو  كٍا(ؤي رى ادٍ  ) قولو : كاػبطاب ُب

ػػكى  امىػػ وً اللَّػػ ادً بىػػعً  نٍ عىػػ كدى دي اغبٍيػػ اٍدفػىعيػػواٍ  ) قولػػو: هري  رة يح  ديث أب  وف  ي  م: أ، (عان فى دٍ ا مىػػؽبىىػػ ًبيٍ دٍ جى
 ىػػو كاحػػد اغبػػدكد ، ألف ا تعػػأب حيػػب العفػػو كالسػػَب ، كخاصػػة ُب مإيقػػاع اغبػػد الػػذ دفعػػواٍ ا

 .96ذا ثبتإ  التطبيقي ٔبى كٍ ألى فا الَّ إ، ك يعلى اؼبعاص متجارئان  رتكبها فاسقان اغبدكد إذا ٓب يكن م
ػػبً  كدى دي اغبٍيػػ كاٍ ؤي رى ادٍ  )، قولػػو :  ع  ن اب  ن مس  عودٍ  ي  الث  ور  ح  ديث س  فيانَ  يوف    اٍدفػىعيػػواٍ  اتً هى بػي الشُّ
 (.مٍ تي عٍ طى تى ا اسٍ مى  ْبى مً لً سٍ مي الٍ  نً عى  لى تٍ قى الٍ 

ه ا بػىػػػػىػػػػذ (واٍ عيػػػػفػى ادٍ )  قولػػػػو: العزيػػػػزميقػػػػوؿ  كأف التقييػػػػد فيػػػػو , أف معػػػػُب ادرؤكاٍ اؼبتقػػػػدـ ادفعػػػػواٍ  ْبّْ
 .97باؼبسلمْب أغليب

 يػػػلي طً عٍ تػى  اـً مىػػػئلً لً  يغًػػػبى نٍ يػى  الى كى  كدى دي كاٍ اغبٍيػػػؤي رى ادٍ  ): يح   ديث اب   ن مس   عود م   ن رواي   ة الترم   ذوف   ي 
 ةابتػػػػدلتهػػػػا الثأذا ٓب تثبػػػػت عنػػػػدكم بإتفحصػػػػوا عنهػػػػا  ال م: أي، قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ السػػػػيوط(كدً دي اغبٍيػػػػ

 . 98حقو على من ثبتت ُب القطعية، كبعد الثبوت أقيموىا كجوبان 
ػػبً  كدى دي كاٍ اغبٍيػػؤي رى ادٍ  ) قولػػو :: أم الم  نمنين ةع  ن الس  يدة عائش   ي  م  رو  ح  ديثٌ ف  ي الو   اتً هى بػي الشُّ
 (.وً اللَّ  كدً دي حي  نٍ مً  دٍّ حى  ُب  الَّ إً  مٍ اهتًً ثرى عى  اتً ئى يٍ اؽٍبى  مكً واٍ ذى يلي قً أى كى 

 . 99األمر ُب لتباسه احيصل بو  ما يكى, صبع شبهة بالضم (اتً هى بػي الشُّ بً )  كقولو:
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ػػػ ُب  الَّ إً  ) كقولػػػو: ػػػ نٍ ًمػػػ دٍّ حى إذا ثبتػػػت , أم ال جيػػػوز التسػػػامح ُب اغبػػػد تقػػػدـ معنػػػاه (اً  كدً دي حي
 كلو على الكراـ.إقامتو بشركطو الشرعية القطعية 

كَب ركايػػػػة: أقيلػػػػوا الكػػػػراـ، كىػػػػم أىػػػػل العفػػػػة كاعبػػػػود ( مٍ اهتًً رى ثٍػػػػػعى  اتً ئىػػػػيٍ اؽٍبى  مكً ذى  واٍ يليػػػػقً أى )  كقولػػػػو:
زلػة  يحقهػم فاحشػة إال ىػ ظبعػت ُب كاالخبلؽ الفاضلة كالسّبة اغبميدة كالسػلوؾ اغبسػن مػا

فأىػل الفضػل كالػدين , خػبلؽألحبسب الطبع البشرل، كتكبح بعدىا دبا ىم عليو مػن مكػاـر ا
 . 100لقية ُب آّتمعسَبىم كاجب ؼبكانتهم اػب

كالصػػػػفح عػػػػن زالت الكػػػػراـ بػػػػأف ال  يىنػػػػا دبعػػػػُب التغاضػػػػ يكىػػػػة, مػػػػن اإلقالػػػػ (واٍ يليػػػػقً أى  ) كقولػػػػو:
 نعاقبهم عليها.

 
 الفعليةالسنة تطبيقات في   -د

ىي غاية ُب الصحة  بدأ درأ اغبدكد بالشبهات,عن رسوؿ ا  تطبيقات عملية ؼب تكرد  
 التإب :ؤلحاديث السابقة أعرضها على النحو بإصباع العلماء كشواىد ل

 وً يٍ لى ى ا عى لَّ ا صى  وؿى سي رى  له جي ى رى تى أى  ) قاؿ: بٍ يّْ سى مي فقد ركل اإلماـ البخارم عن سعيد بن الٍ 
: اهي ادى نى فػى  دً جً سٍ مى  الٍ ُب  وى ىي كى  مى لَّ سى كى   وً يٍ لى دَّدَّ عى  رى ٌبَّ حى  وي نٍ عى  ضى رى عٍ أى فى  ,تي يٍ نػى  زى ينّْ ا إً  وؿى سي ا رى يى  فػىقىاؿى
: مى لَّ سى كى  وً يٍ لى ى ا عى لَّ صى  يبُّ النَّ  اهي عى دى  اتو ادى هى شى  عى بى رٍ أى  وً سً فٍ ى نػى لى عى  دى هً ا شى مَّ لى فػى  ،اتو رَّ مى  عى بى رٍ أى   كى بً أى  فػىقىاؿى

 واٍ بي ىى : اذٍ مى لَّ سى كى  وً يٍ لى ى ا عى لَّ صى  يبُّ النَّ  اؿى قى ، فػى مٍ عى : نػى  اؿى ؟ قى تى نٍ صً حٍ أي  لى هى : فػى اؿى ، قى : الى اؿى قى  جينيوفه؟
 أىٍذلىقىٍتوي ا مَّ لى فػى  ،ىلَّ صى مي الٍ بً  اهي نى صبىٍ رى فػى  وي صبىى رى  نٍ يمى فً  تي نٍ كي : فى 101عىٍبًد اً  ني بٍ  ري ابً جى  اؿى قى  ،وهي صبيي ارٍ فى  وً بً 

 متفق عليو. .102(اهي نى صبىٍ رى فػى  ةً رَّ اغبٍى بً  اهي نى كٍ رى دٍ أى فى  ,بى رى ىى  ةي ارى جى اغبًٍ 
 حالو أك فعلولعل ُب  ؟(تى نٍ صً حٍ أي  لٍ ىى  جينيوفه؟ كى بً أى  ) و:ؤالي سي  ىذا اغبديثييستفاد من ك   

قاؿ  ؟(,تى يٍ نػى زى  نٍ مى بً فى  ) : اؿ لوػكركم عنو ُب إحدل الركايات أنو ق ,اغبد عنودرأ تشبهة 
  .العلماء الحتماؿ أف يكوف لو نكاح أك شبهة نكاح ُب اؼبفعوؿ ّٔا
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 بعد أف اعَبؼ بن عباس من حديث ماعز قاؿ لو الرسوؿ االبخارم عن اإلماـ كقد ركل  
  وؿى سي رى  ايى  الى  :اؿى قى  تى رٍ ظى نى  كٍ أى  تى زٍ مى غى  كٍ أى  تى لً بَّ قػى  كى لَّ عى لى  :)على نفسو بالزىن أربع مرات

 .103(وً صبًٍ رى بً  رى مى أى  كى لً ذى  دى نٍ عً فى  ،مٍ عى نػى  :اؿى قى  نٍ كي يى  ا الى هى تػى كٍ نً أى  :اؿى ، قى اً 
ػـي بلى السَّػكى  ةي بلى الصَّػ وً ٍيػلى عى  اؿى قىػفػى  ,مٍ عىػا ؟ فقاؿ: نػى هى تػى كٍ نً أى  ) كَب ركاية قاؿ:   كى ٍنػمً  كى لًػذى  ابى  غىػٌبَّ : حى

، مٍ عى : نػى اؿى ؟ قى رً ئٍ بً الٍ  ُب  اءي شى الرّْ ، كى ةً لى حى كٍ مي  الٍ ُب  دي كى رٍ مً الٍ  يبي غً ا يى مى كى   :اؿى ، قى مٍ عى : نػى اؿى قى  ؟اهى نػٍ مً  كى لً  ذى ُب 
ػتًػأى رى امٍ  نً ًمػ لي جيػالرَّ  تيػوً أٍ ا يى مى  امان رى ا حى هى نػٍ مً  تي يٍ تػى ؟ قاؿ نعم، أى ىنى ا الزّْ ل مى رً دٍ تى  لٍ ىى  :اؿى قى  ، قػاؿ: الن بلى و حى
(مى جً ري فػىػ وً بًػ رى مى أى ، فىػرين هّْػطى تي  فٍ أى  يػدي رً ؟ قػاؿ: أي ؿً وٍ قىػذا الٍ ًّٔ  يدي رً ا تي مى فى 

 رَّ كعنػد تطبيػق اغبػد عليػو فػىػ ،104
 كاٍ ري كى ذى فىػ ,وهي عي مى ٍسػيى  مٍ لىػفػى  ا  وؿً سيػ رى ٔبى  إً كين دُّ ري )  :أنو قاؿ مكرك  ,فتبعوه فرصبوه حٌب قتلوه ,يعدك

 . 105(وً يٍ لى ا عى  وبى تي يى فػى  وبي تي يػى  وي لَّ عى لى  وهي مي تي كٍ رى تػى  بلَّ ىى  :كقاؿ  يبُّ النَّ  رى ثػَّ أى تى فػى  يبّْ لنَّ ذلك لً 
ألف الرجوع عػن اإلقػرار يػورث   ىذا أكضح دليل على أنو يقبل رجوعو" :106الرب قاؿ ابن عبد

و ػ بػػإقراره كحيػػث أنػػو رجػػع أكرث رجوعػػكحيػػث أنػػو ٓب تثبػػت عليػػو العقوبػػة إال ,شػػبهة تػػدرأ اغبػػد
 د ػشبهة ُب صحة اإلقرار األكؿ فبل يعترب، كىذا أقرب ما يكوف إٔب قص

 .107ىبل تركتموه لعلو يتوب فيتوب ا عليو"حْب قاؿ  الرسوؿ 

ػػرى خى  ةن أى رى اٍمػػ فَّ أى )  عػػن أبيػػو قػػاؿ:  108كركل أبػػو داكد مػػن حػػديث علقمػػة بػػن كائػػل  تٍ جى
ػػقَّ لى تػى فػى  , ةى بلى الصَّػػ يػػدي رً تي   يبّْ النَّػػ دً ٍهػػى عى لىػػعى  ػػا رى اىى ػػلى لَّ جى تى فػى  له جي ػػنػٍ مً  وي تىػػاجى ى حى ضىػػقى فػى  ,اهى  ,تٍ احى صىػػفى  , اهى
ػ، فى قى لىػطى انٍ كى  ػػيػٍ لى عى  رَّ مى ػػا كى ذى  كىػيب  لى عىػفػى  اؾى ذى  فَّ إً  :تٍ الىػػقى فػى  له جيػا رى هى ػػمي الٍ  نٍ ًمػ ةه ابى صىػػعً  تٍ رَّ مىػا، كى ذى كى  ينى رً اجً هى
ػػػالرَّ  كى لًػػػذى  فَّ : إً تٍ الىػػػقى فػى  ػػػيب  لى عىػػػفػى  لي جي ػػػا كى ذى  كى ػػػأى فى  واٍ قي لى طى انٍ ا، فىػػػذى كى ػػػالرَّ  كاٍ ذي خى  عى قىػػػكى  وي نَّػػػأى  تٍ نَّػػػم ظى الػػػذً  لى جي
ـى قى  وً بً  رى مى ا أى مَّ لى فػى ،  يبَّ النَّ  وً بً  اٍ وٍ تػى أى ىذا، فى  وى ىي  مٍ عى : نػى  تى الى قى فػى  ،وً ا بً ىى وٍ تػى أى ا فى هى يػٍ لى عى   عى قىػم كى ا الػذً هى بػي احً صى  ا
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ػػيػٍ لى عى  ػػاذٍ : وؿي سيػػا الرَّ ؽبىىػػ اؿى قىػػا، فػى هى بػي احً ا صىػػنىػػأى  اً  وؿى سيػػا رى يىػػ: اؿى ػقىػػا فػى هى كقػػاؿ  ،كً ا لىػػ رى فىػػغى  دٍ قىػػ فػى يب ىى
  .109(للرجل قوال حسنا

 وٍ لى  ةن بى وٍ تػى  ابى تى  دٍ قى لى ) قاؿ: (، ٍب وهي صبيي ارٍ : ) لرجل الذم كقع عليهاُب اقاؿ   أنود ك داك  أبوكركل  
(مٍ هي نػٍ مً  لى بً قي لى  ةً ينى دً مى الٍ  لي ىٍ ا أى هى ابػى تى 

110 . 
 ه .اغبديث درأ اغبد عن اؼبرأة اؼبزين ّٔا لشبهة اإلكرا ُبالؿ ستدككجو اإل 

 فَّ أى : ) 112يمن حديث أىب أمية اؼبخزكم 111كركل أبو داكد عن عمرك بن العاص
 113كى الي ػخى ا إً : مى اً  وؿي سي رى  وي لى  اؿى قى فػى  ,اعه تى مى  وي عى مى  دٍ وجى يي  ٓبىٍ كى  افان َبى اعٍ  ؼى رى تػى اعٍ  صٍّ لً بً  أيٌبى   اً  وؿى سي رى 
  مَّ ػثي  وهي عي طى اقٍ فى  وً بً  واٍ بي ىى : اذٍ اؿى ػقى  ،ثبلى ثى  كٍ أى  ٍْبً تػى رَّ مى  وً يٍ لى عى  ادى عى أى فى  ,ىلى بػى  :اؿى قى  ,تى قٍ رى سى 
 وبي تي أى كى  اى  ري فً غٍ تػى سٍ : أى اؿى قى فػى  ,وً يٍ لى إً  بٍ تي كى  اى  ري فً غٍ تػى ػسٍ أى  لٍ : قي وي لى  اؿى قى فػى  وً بً  كاٍ اءي جى  ٍبيَّ  وهي عي طى قى ، فػى وً بً  واٍ يئي جً 
 .  114(وً يٍ لى عى  بٍ تي  مَّ هي : اللَّ اؿى قى  ,وً يٍ لى إً 

لعل  (تى قٍ رى سى  كى الي خى ا إً مى  ) إعادة السؤاؿ مرتْب أك ثبلث بقولو: :ككجو االستدالؿ
شركطو أك ما إٔب شبهة ُب أحد أك كشبهة اؼبلك مثبلن، كعسى كجد شبهة ُب اؼباؿ اؼبسركؽ  

 . كقيل فيو دليل على أنو يستحب تلقْب ما يسقط اغبدو، عنذلك فيدرأ ّٔا اغبد 
ذلك ُب السارؽ، أف يفعل كلئلماـ  إقراره,الرجوع عن اؼبتهم تلقْب  أراد النيب كقد 

، يقوؿ أحد فقهاء اغبنابلة ُب كمن ال يقوؿ بو يقوؿ لعلو ظن باؼبعَبؼ غفلة عن معُب السرقة
ة عدلْب يصفاهنا، أك إقرار، كال ينػزع حٌب يقطع، السرقة:" جيب انتفاء الشبهة، كثبوهتا بشهاد

 .115كال بأس بتلقينو اإلنكار "
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 . 15ص، 
 . 15416ص نفسو  اؼبرجع  . السيوطى - 114
ربقيق عبد الغِب عبد اػبالق ، ) مصر ، القاىرة ، مكتبة دار العركبة ( ابن النجار اغبنبلي . منتهى اإلرادات    - 115
 .486/488، ص 2، ج 



 72 

ا هى نػٍ عى   اً  وؿي سي رى  أى رى دى  فى ىنى  الزّْ ُب  ةه أى رى امٍ  تً ىى رً كٍ تي اسٍ "قاؿ:  116عن كائل بن حجر مى ك كري 
 .117" دَّ اغبٍى 

كاف يبحث بأسئلتو عن ما إذا كاف شبة  فحاصل كل ىذه التطبيقات أف الرسوؿ 
 ,فيدرأ ّٔا اغبد عن الفاعلْبواقعة بهة ُب الفعل أك ُب الفاعل أك ُب اإلثبات اعَبت الش

ؼباعز كغّبه كلها جاءت بعد الثبوت ألهنا كانت  كمعلـو أف ىذه االستفسارات من الرسوؿ 
كإال ، بعد صريح اإلقرار كبو الثبوت كىذا ما يؤكد كجهة نظر اعبمهور كيبطل رأم اؼبخالف

كبذلك تقـو اغبجة، فكاف اؼبعُب ّٔذا مقطوعا بثبوتو ، فائدة الَبديد من الرسوؿ  ٓب يكن ؽبذا
 . 118فبل يلتفت إٔب قائلو كال يعوؿ عليو، فكاف الشك فيو شك ُب ضركرم، من جهة الشرع

 الصحابةآثار  -و

منهػا مػا  , ا تعأب عنهم أصبعْب ياستدؿ اعبمهور بعدد من اآلثار، مركية عن الصحابة رض
اغبػػػدكد بالشػػػبهات ، أحػػػب إٕب مػػػن أف  أعطػػػل " ألف أنػػػو قػػػاؿ: اه أبػػػو يوسػػػف عػػػن عمػػػر رك 

  . 119"أقيمها ُب الشبهات 
دارئ عن اؼبؤمن ما استطعت فإف ظهره ضبى ا فبل "  : 120أنو كتب إٔب رفاعة كعن علي   

 . 121" يكن خصمك ا
  عمر بن اػبطاب ٌبى أي  أنو:"رضي ا عنهما ُب قصة اػبليط  عمر كعلي كما ركم عن    

بامرأة زنت فأقرت، فأمر عمر برصبها، فقاؿ علي كـر ا كجهو: لعل ّٔا عذرا، ٍب قاؿ ؽبا: 
بلو ماء كلنب، كٓب يكن ُب إبلي ماء كال لنب إما ضبلك على الزىن؟ قالت: كاف ٕب خليط، كَب 

ثا، فلما ظمئت ، فظمئت ، فاستسقيتو فأىب أف يسقيِب حٌب أعطيو نفسي، فأبيت عليو ثبل
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 رَّ طُّ اضٍ  ني مى فى ) : ا أكرب  قاؿ على  ،كظننت أف نفسي ستخرج، أعطيتو الذم أراد، فسقاين
 .122"( يمه حً رى  وره في غى  اى  فَّ إً  وً يٍ لى عى  ٍٍبى إً  بلى فى  ادو عى  الى كى  اغو بى  رى يػٍ غى 

 بامرأة أجهذىا عمر  ٌبى أي  " 123الرضبن السلمي كَب سنن البيهقي عن أيب عبد
فاستسقتو، فأىب أف يسقيها إال أف سبكنو من نفسها ، ففعلت،  ، فمرت على راعو العطش

  .124"أرل أف زبلي سبيلها ففعل  ,: ىذه مضطرةيّّ فشاكر الناس ُب رصبها فقاؿ عل
ما  :فقالت ،فسألتها ،امرأة حبلى أكتيت كأنا ظاىران أنو قاؿ: " موسى  أيبكركم عن 

 أسلمت، ما خاللت خليبل كال خادنت خدنا منذ أما كا ؟تسأؿ عن امرأة حبلى ثيب بعل
 ،كلكن بينا أنا نائمة بفناء بيٍب كا ما أيقظِب إال رجل رفعِب كألقى ُب بطِب مثل الشهاب

فكتب عمر ائتِب  ،فكتبت فيها إٔب عمر ،ٍب نظرت إليو مقفي ما أدرم من ىو من خلق ا
لعلك قد سبقتِب بشي من  :اؿ شبو الغضباففق ،فوفيناه باؼبوسم :قاؿ ،ّٔا كبناس من قومها

ٍب سأؿ  ،فسأؽبا فأخربتو كما أخربتِب ،كىي معي كناس من قومها ،ال :قلت :قاؿ ،أمر امرأة
ككساىا كأكصى ّٔا  ،قد كاف يفعل قمارىا ،شابة هتامية :فقاؿ عمر :قاؿ ،قومها فأثنوا خّبا

   . 125"قومها خّبا

ن دبُب مع عمر إذا امرأة ضخمة على ضبارة بينما كب : "زاؿ بن سربة قاؿػعن النو
ما  :فلما انتهت إٔب عمر قاؿ ،زنيت :يقولوف ،قد كاد الناس أف يقتلوىا من الزحاـ ،تبكي

ككاف ا يرزقِب من  ،كنت امرأة ثقيلة الرأس  :فقالت -رأة ردبا استكرىتؼبإف ا- ؟يبكيك
فرأيت إليو مقفيا ما  ،الرجل قد ركبِبفوا ما أيقظِب إال  ،فصليت ليلة ٍب منت ،صبلة الليل

ٍب   ،لو قتلت ىذه خشيت على األخشبْب النار :فقاؿ عمر ،أدرم من ىو من خلق ا
 .126 "كتب إٔب األمصار أال تقتل نفس دكنو
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أراىا كانت تصلي فركعت فسجدت بن اػبطاب:"  فقاؿ عمر ،أف امرأة زنت كركم
، 127"فقالت كما قاؿ عمر فخلى سبيلها ،إليهافأرسل عمر  ،فأتاىا غاك من الغواة فتحتمها

 لشبهة اإلكراه،  اآلثار السابقة عن اؼبرأة ُب دكة اغبدَّ ػابياف القػقد درأ الصحف
 . فكاف أدعى للدرء كتطبيقا لركح سنة رسوؿ ا 

أبا جاء رجل قاؿ:"  129ُب مصنفو عن عمر عن نافع 128الرازؽ كركل اإلماـ عبد      
فسألو، فاعَبؼ، فضربو  ,استكرىها على نفسها :أم أختو,و افتض فذكر أف ضيفا ل بكر،

 ". أبو بكر اغبد كنفاه سنة ، كٓب يضرّٔا ألنو استكرىها
 عن اؼبرأة لشبهة اإلكراه. اغبدَّ عنو درأ  بكر الصديق  أف أبا :األثرذا ككجو االستدالؿ ّٔ

فقاؿ ؽبا: لعل  130جي إليو بشراحة اؽبمدانية"أنو: عن علي بن أىب طالب  مى كً كري 
رجبل كقع عليك كأنت نائمة؟ قالت:ال، قاؿ: لعلو استكرىك؟ قالت:ال، قاؿ: لعل زكجك 

فأمر ّٔا فحبست إٔب أف كضعت  -يلقنها، لعلها تقوؿ: نعم- ؟من ىؤالء، فأنت تكتمينو
 . 131"ضبلها ...

هة تدرأ عنها شب ُب أمرىالعل إذ  "لعلو استكرىك؟":إياىا كؿبل االستدالؿ ّٔذا األثر سؤالو 
 اغبد .

إذا اشتبو :" قالوا معاذ بن جبل كعبدا بن مسعود كعقبة بن عامر عن 132كأخرج الدارقطُب
 ". عليك اغبد فادرأه 

  ". ادفعوا اغبدكد بكل شبهة"  قاؿ: 133كأخرج أيضا عن الزىرم
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: قػػاؿ، مػػا أراؾ سػػرقت : فقػػاؿ لػػو ، برجػػل قيػػل إنػػو سػػرؽ صبػػبل  ايٌبى عليػػا أف  كركل الزيلعػػي:"
كادع ، اذىػػب بػػو فأكقػػد النػػار ،يػػا قنػػرب: قػػاؿ، بػػل سػػرقت: قػػاؿ، فلعلػػو شػػبو عليػػك: قػػاؿ، بلػػى

 ".فَبكو ، ال: قاؿ؟ أسرقت: قاؿ لو إليوفلما جاء ، كشد يده حٌب أجىء، اعبزار
لعلػػك ارتػػددت : فقػػاؿ لػػو علػػي، بشػػيخ كػػاف نصػػرانيا ٍب ارتػػد عػػن اإلسػػبلـ  علػػيه  ٌبى أي :" قػػاؿك 

فػػارجع فلعلػػك خطبػػت امػػرأة فػػأبوا أف : قػػاؿ  ، ال :قػػاؿ، اإلسػػبلـ  إٔب ترجػػع لتصػػيب مّباثػػا ٍب
 ، اإلسػػػبلـ إٔبفػػارجع  :قػػػاؿ، ال  :قػػاؿ ،اإلسػػػبلـ إٔبينكحوكهػػا فػػأردت أف تزكجهػػػا ٍب ترجػػع 

كلػػػده مػػػن  إٔبكدفػػػع مّباثػػػو ، فػػػأمر بػػو علػػػي فضػػػربت عنقػػػو، أمػػػا حػػػٌب ألقػػػى اؼبسػػػيح فػػػبل  :قػػاؿ
 ْب ". اؼبسلم

 مايراه بعض العلماء تلقْب مستحب. ‘ لعلك لعلك’باألثر قولو  ككجو اإلستدالؿ
بالسػػػارؽ فيقػػػوؿ  إليػػػوكػػػاف مػػػن مضػػػى يػػػؤتى   و: "قولػػػ 134عطػػػاءعػػػن كركم ُب السػػػرقة 

 .135"علمي أنو ظبى أبا بكر كعمر  ،ال :قل ،ال :قل؟ أسرقت
لكػػي  ؟لعلػػك اختلسػػت :برجػػل أقػػر بسػػرقة فقػػاؿ لػػو أٌبأنػػو: "  اغبسػػن بػػن علػػيكعػػن 

 . "يقوؿ ال 
قل ال ؟ أسرقت  ؟ أسرقت: فقاؿ ، بسارؽ كىو يومئذ أمّب  ٌبأي : "  أيب ىريرة  عنك 

 ". مرتْب أك ثبلثا، قل ال ، 
أتى بامرأة سرقت يقاؿ ؽبا باإلصباع فقاؿ ؽبا باإلصباع : "أنو 136عن أيب الدرداءك 

 أٌب برجل سرؽ فقاؿ:"قاؿ كعن أيب مسعود ا اغبد".سرقت قوٕب ال قالت ال فدرأ عنه
 .137"سبيلو ىأسرقت قل كجدتو قاؿ كجدتو فخل

بامرأة أٌب  139مسعود األنصارم اأب:"أف ُب كتاب اآلثار 138ؿبمد بن اغبسن لكرك 
 ". سرقت صببل فقاؿ أسرقت قوٕب ال فقالت ال فَبكها

                                                           

 . 139، ص  6الذىيب . سّب أعبلـ النببلء   ج -134
ّبكت ، اؼبكتب ىػ ، ) ب5847، سنة :  6مصنف عبد الرزاؽ   ربقيق: حبيب الرضباف األعظمي، ط - 135

 .668، ص 54اإلسبلمي ( ، ج

 . 281، ص 5الزركلي . اؼبرجع السابق   ج - 136
 .  71 – 67، ص 4ابن حجر . تلخيص اغببّب   ج - 137
 . 309، ص 6الزركلي . اؼبرجع السابق   ج - 138



 76 

 .لويأصتده ك ار ًب إيما  ايكفي منها لكثرهتا, فكما ُب الباب من آثار يصعب حصرى

 
 المطلب الثاني

ماء في اعتبار الشبهةآراء العل  

بعد إيراد ما ُب اؼبطلب السابق من أدلة تثبت موضوع الشبهة ُب اغبدكد سواءن من السنة 
ييؤتىى ُب ىذا  -رضواف ا تعأب عنهم أصبعْب  -النبوية الشريفة أك من تطبيقات الصحابة 

ي ن فارأيهناك اؼبطلب على موقف علماء الشريعة من ىذا اؼبوضوع  فبعد البحث ثبت أف 
 هذة المسألة:

كالعمػل ّٔػا إذا ربققت ،  ألخذ بالشبهةكجوب ا، كىو عليو صبهور الفقهاء مااألول :  يالرأ
 ذا ثبتت .إإسقاط اغبد  ُب
إسػقاط اغبػد كأف  ا ُبالعمل ّٔعدـ ك  الشبهة عليو الظاىرية من عدـ اعتبار ما:  يالثان يالرأ

 ْب على النحو التإب:، أعرض ؼبناقشة الرأياغبد يقاـ رغم كجودىا
 الجمهور : يرأأوالً  

 كىػػو كاضػػح ُب -كقػػد تقػػدـ نصػػو- ي ا عنهػػاضػػر اسػػتدؿ اعبمهػػور حبػػديث عائشػػة 
، كمػػػا اسػػػتدلوا باألحاديػػػث الػػػٍب كىػػػم يصػػػححونو ,داللتػػػو علػػػى درء اغبػػػد مػػػٌب ثبتػػػت شػػػبهتو

ألقواؿ  ات أعرضالشبهبتدرأ  كدأف اغبد) ،ىذا اتفقواٍ  كعلىصحت لديهم من جهة الوقف، 
 بعضهم على النحو التإب:

                                                                                                                                                                      

 490، ص 2ابن حجر. اإلصابة ُب سبييز الصحابة  ج -139
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كاعبػواب  ، اغبػديث بأنػو ٓب يثبػت مرفوعػا طعن بعض الظاىريػة ُب": 140يقوؿ ابن عابدين    
ع، ألف إسػػػقاط الواجػػػب بعػػػد ثبوتػػػو بالشػػػبهة خػػػبلؼ مقتضػػػى العقػػػل، فػػػإف ػأف لػػػو حكػػػم الرفػػػ
 .141" يأخذ حكم اؼبرفوع ميدرؾ بالرأ اؼبوقوؼ فيما ال

" اؼبوقػػوؼ ىػػا ىنػػا لػػو حكػػم الرفػػع ، ألنػػو ال يػػدرؾ معنػػاه عقػػبلن، مػػاـ: كقػػاؿ الكمػػاؿ بػػن اؽب   
ألف إعماؿ الشبهة فيو إسقاط للواجػب بعػد ثبوتػو كىػو خػبلؼ مقتضػى العقػل ، بػل مقتضػاه 

 اغبديث ضبل على الرفػع مأ) فحيث ذكره صحايبأنو بعد ربقق ثبوت اغبد ال يرتفع بشبهة، 
"142. 

ُب التلخيص عدة ركايات موقوفػة صػحح بعضػها، كىػي  كقاؿ الصنعاين: " ساؽ ابن حجر   
ػػٍدًبيٍ ؽبىىػػا مىػػٍدفىعان ...) كتػػدؿ  143تعاضػػد اؼبرفػػوع عػػن عائشػػة كأيب ىريػػرة: ) اٍدفػىعيػػواٍ اغبٍيػػديكدى مىػػا كىجى

علػى أف لػػو أصػػله، كفيػو دليػػل علػػى أنػو يػػدفع اغبػػد بالشػبهة الػػٍب جيػػوز كقوعهػا كػػدعول اإلكػػراه 
"144. 
صبػػع كػػل مػػن كبفػػظ عنػػو مػػن أىػػل " أصبػػاع علػػى ذلػػك بقولػػو: إلً ا 145حكػػى ابػػن اؼبنػػذرقػػد ك   

 . 146" العلم  أف اغبدكد تدرأ بالشبهات
قاؿ ابن كثّب ُب اإلختبلؼ ُب النصػاب الػذم تقطػع فيػو يػد السػارؽ:" أف  اإلحتيػاط 

 .147األخذ باألكثر  ألف اغبدكد تدرأ بالشبهات "

                                                           

، يكُب ابن عابدين، يمْب بن عمر بن عبدالعزيز الدمشقأو ؿبمد . ى 268ص، 6جؼبرجع السابق, ا. يالزركل- 140
، تار على الدر اؼبختارحاشية رد ا: من كتبو ،عصره ُب ةاغبنفي ة، من أئمةفقيو الديار الشامي، ىػ1198كلد سنة 

   ىػ.1252. توَب سنة اب حواش على تفسّب البيضاكمككت

 . 150ص 3ج، ( العثمانية ةباعة العامدار الط  )حاشية ابن عابدين .ابن عابدين - 141
 . 140، ص4ج   اؼبرجع السابق .الكماؿ بن اؽبماـ  - 142

 اغبديث ُب اؼبطلب األكؿسبق زبرجيو  - 143

،  4مصطفى بايب اغبليب ( ، جؼ. ) مصر ، مطبعة 1960ىػ/1379،  4الصنعاين . سبل السبلـ   ط - 144
  15ص 

 . 220ص  8ج ي( ،مطبعة الشرق ، دمشق ) , ىػ1378  معجم اؼبؤلفْب  . ةا كحالضعمر ر  - 145

 .116ص  ، 7ج اؼبرجع السابق    . الشوكاين - 146

 . 57، ص 2ىػ ، ) بّبكت ، دار الفكر ( ، ج1401ابن كثّب . تفسّب ابن كثّب    -147
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كالقيػػاس فبػػا يدخلػػو احتمػػاؿ  ،اككػػذلك الكفػػارات فيهػػ، أف اغبػػدكد عقوبػػاتكقػػاؿ اآلمػػدم:" 
 : السبلـ الصبلة ك لقولو عليو  ،تدرأ بالشبهات اكالعقوبات فب،  كذلك شبهةأ، اػبط
 .148"(اتً هى بػي الشُّ بً  كدى دي اغبٍي  كاٍ ؤي رى ادٍ ) 

كيقوؿ ابن رشد: أف اغبػدكد تػدرأ بالشػبهات متفػق عليػو باعبملػة مػن علمػاء اإلسػبلـ،         
 شبهة تدرأ اغبد فبا ىو ليس بشبهة. كإف كانوا اختلفوا فيما ىو

  هاتبفقهػػاء األمصػػار علػػى أف اغبػػدكد تػػدرأ بالشػػ كيقػػوؿ ابػػن اؽبماـ:"كأيضػػان ُب إصبػػاع
) أم اغبػػديث اؼبوقػػوؼ علػػى عائشػػة رضػػي ا اغبػػديث  الفقهػػاء ىػػذا اؿ بعػػضػقػػكلػػذا ، كفايػػة
  كالصػحابة مػا يقطػع ، كُب تتبػع اؼبػركم عػن النػيببػالقبوؿ ةمػألي تلقتػو اكأيضػا  متفػق عليػو،عنهػا 

 .149ُب اؼبسألة"
  : 150يابن حزم الظاهر رأي  اً ثاني

ف تػدرأ بشػبهة، كال أف تقػاـ بشػػبهة، أحيػل  ٔب أف اغبػدكد الإذىػب أصػحابنا  " يقػوؿ:
  يقػاـ بشػبهة لقػوؿ الرسػوؿ مزيػد. فػإف ٓب يثبػت اغبػد، ٓب حيػل أف كإمنا ىو اغبػق  تعػأب ، كال

ػػبٍ أى كى  مٍ كي اضىػػرى عٍ أى كى  مٍ كي الى وى ٍمػػأى كى  مٍ كي اءى مىػدً  فَّ إً  ) : ػػ مٍ كي يٍ لىػعى  مٍ كي ارى شى ـه رى حى كإذا ثبػػت اغبػػد ٓب حيػػل أف ، 151(ا
البػػاب مػػن  ُب كأف مػػا، 152{ا كىى دي تىػػعٍ تػى  بلى فىػػ وً اللَّػػ كدي دي حيػػ كى ٍلػػتً  )يػػدرأ بشػػبهة لقػػوؿ ا تعػػأب: 

مة، نص كال كلص  كلها جاءت من طرؽ ليس فيها عن النيب عن رسوؿ ا  ةأحاديث مركي
  ة.خّب فيها لكوهنا مرسل عن بعض أصحاب من طرؽ كلها ال يكإمنا ى

  كاٍ ؤي رى ادٍ  )و ػ، كى صبلن أ دو حعن أ مى كً نعرفو ري  و الػب تعلقواٍ  مفعلى ىذا : فإف اللفظ الذ
 153بػػإبراىيم بػن الفضػػل السػاقطةى  إال الركايػةى  كال عػن تػػابعو  ( ال عػػن صػاحبو اتً هى بػي الشُّػبً  كدى دي اغبٍيػ

 امىػػػػػ كدى دي اغبٍيػػػػػ ) اٍدرىؤيكاٍ  ح:ػيصػػػػػ ، كإمنػػػػػا جػػػػػاء عػػػػػن بعػػػػػض الصػػػػػحابة فبػػػػػا ال154ركعػػػػػن ابػػػػػن عمػػػػػ
                                                           

 . اؼبطلب األكؿسبق زبرجيو ُب  -148

 .140، ص 4ابن اؽبماـ . اؼبرجع السابق  ج - 149

 . 59،ص5لسابق جالزركلي. اؼبرجع ا -150
  مواؿ . صحيح مسلم ألباب تغليظ ربرًن الدماء كاألعراض كا   كتاب القسامة  . وصحيح أخرجو مسلم ُب -151

  1306ص ،  3ج

 . 227ية اآل .سورة البقرة  - 152
  850ص،5ج اؼبرجع السابق .ابن حجر - 153
 .436ص ،  1ج اؼبرجع نفسو   .ابن حجر  - 154
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عمل أدل إٔب إبطاؿ اغبدكد صبلة على كػل حػاؿ، كىػذا خػبلؼ ف استي إ كىذا لفظه  (،مٍ تي عٍ طى تى اسٍ 
ألف كػػل أحػػد ىػػو مسػػتطيع أف   إصبػػاع أىػػل اإلسػػبلـ كخػػبلؼ الػػدين كخػػبلؼ القػػرآف كالسػػنن

و، فبطػػل أف يسػتعمل ىػػذا اللفػظ ، كسػػقط أف تكػوف فيػػو حجػػة. يػدرأ كػػل حػد يأتيػػو فػبل يقيمػػ
اسػتعمالو،  إٔبسػبيل ألحػد  ٍب ال, ذكر الشبهات، فقلنا: أنو ال أصػل لػو خر ُبكأما اللفظ اآل

يريػد أف يسػقط  شػيء ُبتلك الشبهات، فلػيس ألحػد أف يقػوؿ  ىي بياف ما ألنو ليس فيو ما
 ُبحيػل اسػتعمالو  كمثػل ىػذا ال، بل ىػو شػبهة بو حدا ليس ىذا شبهة إال كاف لغّبه أف يقوؿ

قيػاس، كال  قوؿ صاحب، كال سقيمة، كال سنة صحيحة كال أنو ٓب يأت بو قرآف كال  دين ا
 .155" فيو الذممعقوؿ، مع اإلختبلط 

ـي رى اغبٍىػػػكى  نه ػٌ يًػػػبى  ؿي بلى اغبٍىػػػ) :   كاسػػػتدؿ ابػػػن حػػػـز حبػػػديث رسػػػوؿ ا ػػػهي نػى يػٍ بػى كى  نه ػٌ يًػػػبى  ا  وره ميػػػا أي مى
 نى مً  يوً فً  كَّ شى  اى مى لى عى  أى رى تػى اجٍ  نٍ مى ؾ، كى رى تػٍ أى  افى بى تى ا اسٍ مى لً  ٍبًٍ اإٍلً  نى مً  وً يٍ لى عى  وى بى تى اشٍ  امى  ؾى رى تػى  نٍ مى فى  ،ةه هى بػى تى شٍ مي 

ػػػكٍ أى  ٍبًٍ اإٍلً  ػػػ عٍ تىػػػرٍ يػى  نٍ ، مىػػػ ى اً ضًبىػػػ كىاٍلمىعىاًصػػػي. افى بى تى اٍسػػػ امىػػػ عى اقًػػػوى يػي  فٍ أى  كى شى ػػػاغبًٍ  ؿى وٍ حى  أىفٍ  كي وًشػػػى يي مى
ألنػو لػيس فيػو إال تػرؾ  ،كبو نقوؿ ىذا صحيح، كىو لنا على اعبمهور،" كقاؿ : ،156( وي عى اقً وى يػي 

حيػل  ال لػو تعبػدنا بػو، كىػو فػرضه  الػذماشتبو عليو فلػم يػدر مػا حكمػو عنػد ا تعػأب  اؼبرء ما
أـ حػبلؿ، فػالورع لػو أف ديسػك  شػيءأف من جهل أحػراـ ىػذا ال نقوؿ:ألحد ـبالفتو. كىكذا 

كمن جهػل أكجػب اغبػد أـ ٓب  ، كمن جهل أفرض ىو أـ غّب فرض ، فحكمو أال يوجبوعنو. 
 مٍ كي الى وى ٍمػػػػػأى كى  مٍ كي اءى مىػػػػػدً  فَّ إً  : )لقولػػػػػو، ألف األعػػػػػراض كالػػػػػدماء حػػػػػراـ ،جيػػػػػب؟ ففرضػػػػػو أال يقيمػػػػػو

ـه رى حى  مٍ كي يٍ لى عى  مٍ كي ارى شى بٍ أى كى  مٍ كي اضى رى عٍ أى كى   تبْب كجوب  إذاكأما ، 157(ا
 .158" طو ألنو فرض من فرائض ا تعأبحيل أف يسق اغبد ،فبل

 رد الجمهور على الظاهرية في النقاط التالية:
  -:عليه  فالجواب طعن ابن حزم في  حة األحاديث لكونها مرسلة فأما -1

االسػػتدالؿ ّٔػػا عنػػد العلمػػاء، فػػأكثر العلمػػاء  ُبكإف كانػػت مرسػػلة فػػإف اإلرسػػاؿ ال يقػػدح إهنػػا 
حػػديثا ٓب يتيسػػر لػػو  مألف الصػػحايب الػػذم يػػرك   يركهنػػا ضػػعيفةحيتجػػوف دبراسػػيل الصػػحابة فػػبل 

                                                           

 .452ص ،  11ج ، ىػ ، )مصر : اؼبطبعة اؼبّبية ( 1352،  1  ط  الفقو ُب الى . الظاىرمابن حـز  -155

 . 70ص  ، 3ج، كتاب البيوع    صحيحو  ُب البخارمركاه  -156

 .  250، ص 4تب اإلسبلمي ( ، جـ ، ) بّبكت ، اؼبك1970ىػ/ 1390ؿبمد مصطفى األعظمي،  -157

 . 453ص  11جاؼبرجع السابق    . الظاىرمابن حـز  -158



 80 

غالبػػا مػػا تكػػوف ركايتػػو عػػن صػػحايب آخػػر، قػػد ربقػػق أخػػذه عػػن  ظباعػػو بنفسػػو مػػن رسػػوؿ ا 
الرسػػػػوؿ ، فسػػػػقوط الصػػػػحايب اآلخػػػػر مػػػػن السػػػػند ال يضػػػػر، كمػػػػا أف جهػػػػل حالػػػػو ال يضػػػػعف 

 اغبديث، فثبوت شرؼ الصحبة لو كاؼ ُب تعديلو.

م:" إف تلػػػك الفتػػػول الػػػٍب يفػػػٍب ّٔػػػا أحػػػد الصػػػحابة ال زبػػػرج عػػػن سػػػتة أكجػػػو، *يقػػػوؿ ابػػػن قػػػي
: أف الثال  ث: أف يكػػوف ظبعهػػا فبػػن ظبعهػػا منػػو، الث  اني: أف يكػػوف ظبعهػػا مػػن النػػيب ، أح  دها

: أف يكػػػوف قػػػد اتفػػػق عليهػػػا الراب   عيكػػػوف فهمهػػػا مػػػن آيػػػة مػػػن كتػػػاب ا فهمػػػا خفػػػي علينػػػا، 
: أف يكػػوف لكمػػاؿ علمػػو باللغػػة كداللػػة الخ  امس كحػػده، ملػػؤىم كٓب ينقػػل إلينػػا إال قػػوؿ اؼبفػػٍب

اللفػػظ علػػى الوجػػػو الػػذم انفػػػرد بػػو عنػػػا، أك لقػػرائن حاليػػػة اقَبنػػت باػبطػػػاب، أك ّٓمػػوع أمػػػور 
فهموىا على طوؿ الزماف من رؤية النيب  كمشاىدة أفعالو كأحوالو كسػّبتو كظبػاع كبلمػو كالعلػم 

لػو بالفعػل، فيكػوف فهػم مػا ال نفهمػو كبػن، كعػى دبقاصده كشهود تنػزيل الوحي كمشػاىدة تأكي
: أف يكػػوف فهػػم مػػا ٓب يػػرده الس  ادس ىػػذه التقػػادير اػبمسػػة تكػػوف فتػػواه حجػػة جيػػب اتباعهػػا،

الرسػػوؿ ، كأخطػػأ ُب فهمػػو، كاؼبػػراد غػػّب مػػا فهمػػو، كعلػػى ىػػذا التقػػدير ال يكػػوف قولػػو حجػػة، 
ع احتمػاؿ معػْب، ىػذا ال كمعلـو قطعا أف كقوع احتماؿ من طبسػة أغلػب علػى الظػن مػن كقػو 

يشك فيو عاقل، كذلك يفيد ظنا قويا على أف الصواب ُب قولػو دكف مػا خالفػو مػن أقػواؿ مػن 
 بعده، كليس اؼبطلوب إال الظن الغالب ، كالعمل بػو 

  .متعْب، كيكفي العارؼ ىذا الوجو "
صػػحابة مػػن مراسػػيل ال أمكَب الصػػحيحْب مػػن ذلػػك )  "قػػاؿ اإلمػػاـ السػػيوطي ُب التػػدريب:*ك 
كثػػر ركايػػاهتم عػػن الصػػحابة، ككلهػػم عػػدكؿ، كركايػػاهتم عػػن غػػّبىم نػػادرة ، أال حيصػػى، ألف  مػػا

 .159"كإذا رككىا بينوىا 

ُب حيػػاة  سػػنوفػػأكثر الركايػػة عػػن ابػػن عبػػاس مرسػػلة لصػػغر  الصػػحابة،كيتعػػذر إنكػػار مراسػػيل *
  .كسن ابن عباس ال تزيد عن ثبلث عشرة سنة  فقد توُب ، الرسوؿ

كاؼبرسػل حجػة،  اؼبعركؼ ربػريهمك  رب بعض العلماء مراسيل أئمة اغبديث اؼبوثوؽ ّٔمعتاكلقد *
ورتاف، صػػػورة اإلرسػػػاؿ، صػػػ ذػإذ جيتمػػػع حينئػػػ  سػػػند عػػػن ثقػػػات يتقػػػول كتنكشػػػف صػػػحتوإذا أي 
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كانا أرجػح منػو، العتضػاد اؼبرسػل باؼبسػند اؼبتصػل  فإذا عارضهما مسند آخر ,كصورة اإلسناد
 . 160إٔب منتهاه

اؿ بػػن اؽبمػػاـ:"إف اإلرسػػاؿ ُب الركايػػة ال يقػػدح، كإف اؼبوقػػوؼ ُب ىػػذا لػػو حكػػم *كقػػاؿ الكمػػ
اؼبرفػػوع، ألف إسػػقاط الواجػػب بعػػد ثبوتػػو بشػػبهة ىػػو خػػبلؼ مقتضػػى العقػػل، بػػل مقتضػػاه بعػػد 
أف ربقق الثبوت أف ال يرتفع بشػبهة، فحيػث ذكػره صػحايب ضبػل علػى الرفػع، كأيضػان ُب إصبػاع 

تػدرأ بالشػبهات كفايػة ، لػذا قػاؿ بعػض الفقهػاء ىػذا اغبػديث  فقهاء األمصار على أف اغبدكد
 .161)أم حديث أيب ىريرة متفق عليو "

  فهو مردوٌد بأنه: يصح وإنما جاء عن بعض الصحابة مما القوله  -2
ال يصػػح تقيػػيم الصػػحابة  مػػن قبػػل اؼبتػػأخرين  ألف ُب قولػػو فبػػا ال يصػػح أم أنػػو قػػد ثبػػت لديػػو 

 ًٍب نَّ سيػػبً  مٍ كي يٍ لىػػعى فسػػادان ُب اإلسػػتدالؿ كلػػيس ىػػو بػػأعلم، لقػػػولو  : ) مػػاكرد عػػنهم إالأنػػو يػػرل فيػػو
ا بًالنَّواًجٍذ) مدً عٍ بػى  نٍ مً  ينى دً اشً الرَّ  اءً فى لى اػٍبي  ةً نَّ سي كى   وـي جيػالنُّ ، كقولػو  : ) 162سبىىسَّكيواٍ ًّٔىا كىعىضُّواٍ عىلىيػٍهى
ا ذى إً  فىػًٍب مَّػأًلي  ةه نىػمى  أى ايب حى ٍصػأى كى  كفى دي وعىػا يي مىػ اءً مى السَّػ لي ٍىػى أى تىػأى  وـي جيػالنُّ  تً بىػىى ا ذى ذى إً فى  اءً مى السَّ  لً ىٍ أى  ةي نى مى أى 
ػأى  نٍ مىػ اءً مى  السَّ ُب  وـً جي النُّ  لً ثٍ مً  كى ايب حى صٍ أى (، كقولو  : ) كفى دي وعى ا يي  مى ًٍب مَّ ى أي تى  أى ايب حى صٍ أى  بى ىى ذى   ذى خى
يٍػتيٍم( وـً جي النُّ  كى ايب حى صٍ أى ، كقولو  : ) 163(لدى تى ا اىٍ هى نػٍ مً  مو جٍ نى بً  يٍػتيمي اٍىتىدى بًأىيًّْهمي اقػٍتىدى

164 . 
كقػػاؿ  ،كغػػّبه إنػػو موضػػوع 165فقػػاؿ ابػػن اعبػػوزم األخػػّب، اختلػػف أىػػل العلػػم ُب اغبػػديثكقػػد 

كأف  ،الصػػػواب خػػػبلؼ قوؽبمػػػا معػػػاأف قػػػاؿ اغبػػػافظ ابػػػن حجػػػر ك  ،اغبػػػاكم كغػػػّبه إنػػػو صػػػحيح
 . لشوكاينقػاؿ اذا ػكك  ، اغبديث من قسم اغبسن ال يرتقى إٔب الصحة كال ينحط إٔب الكذب

 بن حـز ىذا خرب مكذكب اكقاؿ , قاؿ أبو بكر البزار ىذا الكبلـ ٓب يصح عن النيبك 
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 . 166موضوع باطل
كما كتكفي تزكية ا ؽبم ُب قولو تعػأب: ) ؿبيىمَّػده رىسيػوؿي اللَّػًو كىالَّػًذينى مىعىػوي أىًشػدَّاءي عىلىػى اٍلكيفَّػاًر 

نػىهيٍم تػىرى  ، كقولو تعػأب:) كىالسَّػاًبقيوفى 167اىيٍم ريكَّعان سيجَّدان يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن ًمن اللًَّو كىًرٍضوىانان(ريضبىىاءي بػىيػٍ
ػاًجرًينى كىاألىٍنصىػاًر كىالًذينى اتػَّبػىعيوىيٍم بًًإٍحسىافو رىًضيى اللَّػوي عىػنػٍهيٍم كىرىضيػواٍ عىٍنػوي  ، 168(األىكَّليوفى ًمنى اٍلميهى

ككجػو اإلسػتبلؿ ّٔػا: أف ا تعػأب أثػُب علػى الصػحابة كمػن اتػبعهم  كاحتج ّٔػا اإلمػاـ مالػك ،
بإحساف سواء اتبعهم ؾبتمعْب أك اتبع آحادىم فيمآب خيالفو فيو غّبه، فقػد تعلػق حكػم اآليػة 
ّٔم ؾبتمعْب كمنفردين، كاألصل ُب األحكاـ اؼبعلقة بأظبػاء عامػة أف تثبػت لكػل فػرد مػن أفػراد 

يػػػة تقتضػػػي حصػػػوؿ الرضػػػواف لكػػػل كاحػػػد مػػػن السػػػابقْب كمػػػن تلػػػك اؼبسػػػميات ، كمػػػا أف اآٍل 
 169تبعهم.

 فهو مردوٌد بأنه:  وأما قوله: ليس فيها عن النبي  نص وال كلمة -3
 ُب تتبع اؼبركم عن رسوؿ ا  كالصحابة ما يقطع ُب اؼبسألة ، ففي حديث ماعز : 

ػػٍزتى  ، لىعىلَّػػكى غىمى ، لىعىلَّػػكى لىمىٍسػػػتى ، يقػػوؿ ابػػػن اؽبمػػاـ: كذلػػك تلقينػػان لػػػو أف 170() لىعىلَّػػكى قػىبػٍَّلػػتى
، كلػيس لػذلك فائػدة إال أنػو إذا قاؽبػا تركػو كإال فػبل فائػدة، كمػا أنػو  يقوؿ نعم بعد إقراره بػالزىنى

، كأيضػا قولػو للسػارؽ 171ٓب يقل ؼبن اعَبؼ عنده بدين عليو لعلو كاف عنػدؾ كديعػة فضػاعت
اليػػػوي  ؟ مىػػػػا ًإخى ػػػػرىٍقتى (، كقػػػػاؿ للغامديػػػة كبػػػػو ىػػػػذا، فاألحاديػػػػث الػػػذم جػػػػيء بػػػػو إليػػػو:) أىسى ػػػػرىؽى سى

 الصحيحة الواردة بالباب متفق عليها كقد تلقتها األمة بالقبوؿ.    
كمن اآلثػار قػوؿ علػي  لشػراحة:" لعلػو كقػع عليػك كأنػت نائمػة، لعلػو اسػتكرىك، لعػل مػوالؾ 

 ،كتتبع مثل ىذه اآلثار يطوؿ.172زكجك منو كأنت تكتمينو"
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حاصػػػػػػليوي أف اغبػػػػػد حيتػػػػػاؿ ُب درئػػػػػػو بػػػػػبل شػػػػػػك، كمعلػػػػػـو أف ىػػػػػػذه كيػػػػػرل بعػػػػػض الفقهػػػػػػاء مػػػػػا 
اإلستفسػارات اؼبفيػدة لقصػد اإلحتيػاؿ كلهػػا كانػت بعػد الثبػوت، ألنػػو كػاف بعػد صػريح اإلقػػرار 

، فكػاف (اتً هى بػي الشُّػبً  كدى دي اغبٍيػ كاٍ ؤي رى ادٍ  كبو الثبوت، كىذا ىو اغباصل من ىذه اآلثار كمن قولو: )
من جهة الشػرع  فكػاف الشػك فيػو شػكا ُب ضػركرم فػبل يلتفػت إٔب  ىذا اؼبعُب مقطوعان بثبوتو

 .173قائلو كال يعوؿ عليو، كإمنا يقع اإلختبلؼ أحيانا فيما يعد كما ال يعد شبهة 
 

 : مناقشة دليل ابن حزمتقدير شبهة الحد ، و 
 رأي بعض الفقهاء المحدثين :

كػبلـ ابػن حػـز حيػث يقوؿ الدكتور غيث الفاخرم:" إف ىناؾ تناقضػا ُب   -1 أوال / 
يقػػوؿ: إف اغبػػدكد ال حيػػل أف تػػدرأ بشػػبهة كال حيػػل أف تقػػاـ بشػػبهة  إذ أف قيػػاـ الشػػبهة يػػنقض 
ثبوت اغبػد فكيػف يقػاـ مػع عػدـ الثبػوت؟ فػبل يصػدؽ القػوؿ بػالثبوت علػى ىػذا األسػاس مػع 
كجػػود الشػػبهة". كيضػػيف: "أف منطػػق ابػػن حػػـز يػػؤدم إٔب عػػدـ إقامػػة اغبػػدكد إال مػػع اليقػػْب، 

إٔب عدـ درئها إال مع اليقْب، فتكوف النتيجة إقامة اغبدكد دبطلق اإلحتماالت كالظنػوف، كمػا ك 
أظنو أراد ىذا، لكن خطابياتو كشػدتو علػى اؼبخػالف قػد تػؤدم بػو إٔب تنػاقض فكػرم ال يقبػل 

". 
كتػػرل األسػػتاذة عقيلػػة حسػػْب أف ابػػن حػػـز يأخػػذ دببػػدأ درء اغبػػدكد بالشػػبهات،  -2 

شػػبهة اإلكػراه كأف اؼبكػره علػى الكفػػر أك القػذؼ أك شػرب اػبمػر أك اإلقػػرار كذلػك حػْب اعتػرب 
أك النكػػػاح كٓب ينػػػوه ـبتػػػاران ال يلزمػػػو، ألف اإلكػػػراه علػػػى الكػػػبلـ ال جيػػػب بػػػو شػػػيء، كمػػػن ىنػػػا 

 ييستبافي اعتباره لئلكراه شبهةن تيسقط اغبد، كىذا ما ذىب إليو اعبمهور.
كمػػػنهم د.ؿبمػػػد سػػػليم العىػػػوَّا أف قاعػػػدة درء  يػػػرل بعػػػض الفقهػػػاء اػػػدثْب .1ثاني   اً /  

اغبػػدكد بالشػػبهات ىػػي قاعػػدة فقهيػػة كليسػػت قاعػػدة نصػػية، فيقػػوؿ:" إمنػػا تعتػػرب قاعػػدة فقهيػػة 
لػػػذىاب صبهػػػور العلمػػػاء إٔب األخػػػذ ّٔػػػا كجعلهػػػم إياىػػػا جػػػزءان ال ينفصػػػل عػػػن نظػػػاـ اإلثبػػػات 

اغبد عند انعػداـ الشػبهة، كإذا  اعبنائي، كأف مستند ىذه القاعدة ىو إصباع الفقهاء على إقامة
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تبْب أهنا قاعدة فقهية ال نصية فإنو ال حرج على من ٓب يأخػذ ّٔػا مػن الفقهػاء، كمػا فعػل ابػن 
 .174حـز الظاىرم "

كمن ىذا الرأم أيضا الدكتور عوض ؿبمد كىو أحد فقهاء القػانوف اعبنػائي الػذم  .2
الػػنص بػػل اإلصبػػاع، كإذا كػػاف  يقوؿ:"كعنػػدنا أف أقػػول سػػندو للجمهػػور ُب حكػػم الشػػبهة لػػيس

اإلصبػاع مصػػدران جيػػب العمػػل دبقتضػػاه فإنػػو ال حيػػوؿ مػػن الناحيػػة الفقهيػػة دكف مناقشػػة حكمػػو، 
 .175أما النصوص الواردة ُب شأف الشبهة فغّب حاظبة، كىي بفرض صحتها ؿبتملة "

 . أما الد. عبد السبلـ الشريف رضبو ا فيعػارض ىػذا القػوؿ، كيعتػرب أف األصػل ُب3
درء اغبدكد بالشبهات ىو النص كليس غّبه، فيقوؿ:".. كمػا ذىػب إليػو الد.سػليم العػوا بعػدـ 
النصػػية غػػػّب صػػحيح مػػػن كجهػػة نظرنػػػا علػػػى األقػػل اعتبػػػاران بداللػػة اآلثػػػار اؼبركيػػة عػػػن النػػػيب  ُب 
ذلػػك". كيؤكػػد رأيػػو بقولػػو:" ال شػػك أف اغبػػديث الػػذم سبسػػك بػػو اعبمهػػور يصػػلح لئلحتجػػاج 

ا يسػقط بالشػبهات كاغبػدكد ، كىػػو نػص ُب اؼبوضػوع، كبػو أخػذ الفقهػاء قػػدديا بػو، كيقبػل فيمػ
 كحديثا، كرأيهم مصيب ".

كيقوؿ:"صػػحيح يقػػع االخػػتبلؼ أحيانػػا ُب بعػػض صػػور الشػػبهة بػػْب الفقهػػاء ىػػل ىػػي 
صػػاغبة للػػػدرء أـ ال، لكػػػن ذلػػػك ال يفيػػػد ُب تأييػػد رأم الظاىريػػػة إذا قلنػػػا أف اؼبػػػراد بػػػاؿ شػػػبهة 

  هة".ليس مطلق الشب

 رأي الباحث :

فصػػحيح أف كال يػػدرم,  مأف ابػػن حػػـز قػػد أخػػذ بالشػػبهة مػػن حيػػث يػػدر  يػػرل الباحػػث      
كلكػن األمػر يتعلػق بػالطريق اؼبوصػل إٔب  ,إما أف يثبت كإمػا أال يثبػت كلػيس ىنػا اػبػبلؼ اغبد

أـ  معهػػا اغبػػد؟أم دبعػػُب آخػػر: ىػل عناصػػر الثبػػوت قائمػػة فيقػػـو  ,ىػذا الثبػػوت، أك ىػػذا النفػػي
اغبدكد حػٌب ؾباؿ  ُبىذا التساؤؿ يريد يقينا جازما السيما  أصبلن؟ أهنا ليست قائمة فبل يقـو

ىػػػذا اليقػػْب لػػػيس مػػػن اليسػػّب التوصػػػل إليػػػو ُب ىػػذا اؼبوقػػػف، ألنػػػو ال يقػػـو علػػػى كاقػػػع  ,تطبػػق 
مادم ؿبض كإال لزاؿ اإلشكاؿ، كإمنا ىو قائم على عبلقة بْب ىذا الواقع من جهة، كالعنصػر 
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يقْب بينهما، كمػن ٍب قيػاـ اغبػد بنفسي من جهة أخرل، فكاف من العسّب التوصل إٔب الربط ال
عبنايػة اؼبوجبػة للحػد ُب الواقػع اؼبػادم كلكػن ال يتػوافر القصػد اذلك أنو قد تتحقق   عليو  بناءن 

اغبػػد، فعػدـ التػػوافر ىػو مػػا تعَبيػو الشػػبهة، كلػيس التػػوافر ُب  ركػن ُبكىػػو  دل الفاعػلاعبنػائي لػػ
ىػو أمػر ؿبتػاط فيػو ،  -التعػازيرؾبػاؿ حػٌب ُب -أف إثبات النوايػا بالعػآب اػبػارجي  إذ  حد ذاتو

 .مأمور بالتحرز فيها ياغبدكد، كىجرائم فمن باب أكٔب ُب 
مػن حيػػث ربقػق العلػػم ة، ك قػيقاغبُب  ربقػق اعبنايػػةكعلػى ىػذا فػػإف الشػبهة قائمػة مػػن حيػث    
أف الفاعػل  الػذم ال يقػـو معػو شػك، اليقْببػ ذلػك حيػث إثبػات، كمػن لدل مرتكبهااإلرادة ك 

التأكػػد  مػػن دكف إكػػراه كال غلػػط، كأخػػّبان عليػػو  أنػػو ؿبػػـر وإٔب الفعػػل مػػع علمػػ تػػوإراد تاذبهػػقػػد 
ىػػذا اليقػػْب حػػٌب يقػػـو اغبػػد علػػى أساسػػو الشػػرعي ال علػػى ؾبػػرد إٔب مػػن صػػحة األدلػػة اؼبوصػػلة 

م قيػػػاـ الػػػركن اؼبػػػادم فحسػػػب، كإال فالشػػػبهة إذف ال تعػػػَب م، حتمػػػاؿ القػػػو الظػػػن أك حػػػٌب اإل
ػػ النوايػػا طػػرؽ إثباتػػو كتعػػَبم الػػركن اؼبعنػػوم الػػذم يقػػـو علػػى القصػػد ك هيلى األمػػر، كإمنػػا تعػػَبم لسى

كمػػن "  : وؿػكىػػذا مػػا أشػػار إليػػو بػػن حػػـز نفسػػو حػػْب يقػػ، دبكػػاف صػػعوبةمػػن ال إثباتػػوك ، أيضػػا
أم  - ىػل اغبػد قػائم أـ ال ، فهذا الَبدد بْب"جهل أكجب اغبد أـ ٓب جيب ففرضو أال يقيمو 

، كيؤيد ذلك  اعتباره لشػبهة العلػم ُب ىو الشبهة بعينها -ىل يقـو دبا ربقق كيشّب إليو أـ ال 
قولو:" يعذر اعباىل بتحرًن الزنا كإف كاف قريب العهد باإلسبلـ، أك طارئان من ببلد بعيدة عن 

ها مثػل ذلػك، أك كػاف ؾبنونػا فأفػاؽ ببلد اإلسبلـ ، أك نشأ ببادية بعيدة عن العلماء كخيفى في
، فلػػػم يصػػػرح ابػػػن حػػػـز بوجػػػوب اغبػػػد علػػػى اعباىػػػل كلكنػػػو 176كزىنى قبػػػل أف يعلػػػم األحكػػػاـ "

اعترب جهلو مانعا من إقامة اغبد ككضع ضوابط لذلك، كما اعتباره اعبهل مانعا من إقامة اغبد 
ـ التػيقن كادعػاء اعبهػل إال بسبب عدـ تيقنو من توافر العلم بػالتحرًن لػدل الفاعػل ، كبػْب عػد

 مكمن الشبهة ، كّٔذا يكوف اإلتفاؽ، كا أعلم .
ٍب إف مػػا ُب البػػاب مػػن السػػنة القوليػػة كالفعليػػة كمػػن آثػػار للصػػحابة ؽبػػو كػػاؼو العتبػػار 
مبػػدأ درء اغبػػدكد بالشػػبهات ضػػمن القواعػػد النصػػية ال الفقهيػػة، كأنػػو مبػػدأ ثابػػت بػػالنص كقػػد 

ف على يد اإلماـ البخارم كابن حجر كاإلمػاـ الَبمػذم سبق تصحيح النصوص من جهة الوق
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كالبيهقػػي كغػػّبىم، دبػػا ال يػػدع ؾبػػاال للقػػوؿ بعػػدـ ثبػػوت مبػػدأ درأ اغبػػدكد بالشػػبهات بنصػػوص 
 .صحيحة من السنة، كآثار عضد بعضها بعضان، ناىيك عن ثبوتو باإلصباع

 
 نطاق الخ ف بين الفريقين :

يقْب كإف بػػدا جوىريػػان مػػن الناحيػػة النظريػػة إال يػػرل بعػػض الفقهػػاء أف اػبػػبلؼ بػػْب الفػػر 
أنو من الناحية الواقعية أضيق فبا ييظن ، كيضرب الدكتور عوض ؿبمد دليبلن على ذلك فيقػوؿ 

يتفقوف مع اعبمهػور ُب امتنػاع إقامػة  –كىم أشد الناس رفضان لفكرة الشبهة  –: إف الظاىرية 
مهم على أساسو ـبتلف  إذ يعتػربكف أف اغبػد اغبد ُب عديدو من األحواؿ، غّب أهنم يبنوف حك

ُب ىػػذه األحػػواؿ ٓب جيػػب ابتػػداءن كذلػػك الخػػتبلؿ شػػرط مػػن شػػركطو، أك لعػػدـ ثبوتػػو بالػػدليل 
الشػػػرعي  إذ األصػػػل ُب اإلنسػػػاف الػػػرباءة كىػػػذا األصػػػل ثابػػػت بذاتػػػو ألنػػػو استصػػػحاب حػػػاؿ، 

غبػػػد فػػػبل يوجبونػػػو مػػػع كالثابػػػت ال يرتفػػػع إال بػػػاليقْب، لػػػذا فهػػػم يتشػػػددكف ُب إثبػػػات شػػػركط ا
الشػػبهة، كعلػػى ىػػذا األسػػاس ديكػػن القػػوؿ أف كثػػّبان مػػن الشػػبهات الػػٍب يراىػػا اعبمهػػور أسػػبابان 
لسقوط اغبػد يراىػا الظاىريػة موانػع مػن كجوبػو، فكثػّبان مػن الشػبهات الػٍب يراىػا اعبمهػور رافعػة 

ى ذلػػك علػػى للواجػػب بعػػد ثبوتػػو ىػػي عنػػد الظاىريػػة مانعػػة مػػن ثبػػوت الواجػػب ابتػػداءن، كيتجلػػ
كجػػػو اػبصػػػوص ُب شػػػبهة الفاعػػػل أك شػػػبهة اإلشػػػتباه، كُب شػػػبهة الػػػدليل، كُب بعػػػض شػػػبهات 

 .177اؼبلك أك اغبق بوجو عاـ
كمػػن ىنػػا فػػإف اػبػػبلؼ اغبقيقػػي بػػْب الفػػريقْب ينحصػػر ُب األحػػواؿ الػػٍب تكتمػػل فيهػػا 

عنػػد شػػركط اغبػػد كيكتمػػل فيهػػا دليلػػو الشػػرعي، فاغبػػد عنػػد الظاىريػػة ال يسػػقط ألم سػػبب، ك 
اعبمهػػػور يسػػػقط ُب بعػػػض اغبػػػاالت، كمػػػن ىػػػذه اؼبسػػػائل: رد اؼبػػػاؿ اؼبسػػػركؽ، كسبلػػػك السػػػارؽ 
للمػاؿ بعػد سػرقتو، كنقصػاف قيمػة اؼبسػركؽ عػن النصػاب بعػد سػرقتو ، كيضػيف إنػو:" ُب ىػذه 

 .178ينحصر اػببلؼ كتتباين األنظار " –كىي ؿبدكدة–الدائرة كحدىا 
لواجب بعػد ثبوتػو  إذ قػد صػرح الكاسػاين ٍب يضيف أف لفظ الدرء ليس نصا ُب رفع ا

كابػػن قدامػػة بػػأف درء العػػذاب عػػن اؼببلعنػػة يقتضػػي توجػػو العػػذاب ال كجوبػػو، لػػذلك فػػالرأم ُب 
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مػػذىبيهما أف لعػػاف الزكجػػة دافػػع للعػػذاب عنهػػا ال رافػػع لػػو، أم مػػانع مػػن كجػػوب اغبػػد ابتػػداءان 
 من أكؿ األمر ال مسقطان لو بعد ثبوتو.

ؼبنطػػق نفسػػو ديكػػن تأكيػػل اآلثػػار الػػواردة بشػػأف درء اغبػػد بالشػػبهة، كمػػا يػػرل أنػػو ّٔػػذا ا 
فيقوؿ:" إف التسليم بصحة ىذه اآلثار ال يقتضي التسليم بالضركرة بأف الشبهة تسػقط اغبػد، 
كإمنػػػا اؼبقصػػػود بالػػػدرء ىنػػػا اإلحتيػػػاط ُب إقامػػػة اغبػػػد كاإلمتنػػػاع عػػػن إجيابػػػو كلمػػػا قامػػػت شػػػبهة 

 .179ُب ثبوت سببو " تذىب باليقْب ُب اكتماؿ شرطو أك
كما يرل بأف استفسػارات الرسػوؿ  كالصػحابة مػن بعػده ال تفيػد اإلحتيػاؿ لػدرء اغبػد  

كأهنػػا كلهػػػا كانػػت بعػػػد الثبػػػوت  إذ ديكػػن ضبلهػػػا مػػن كجػػػو علػػػى أهنػػا تفيػػػد اؼبػػتهم إٔب أنػػػو غػػػّب 
مطالػب بػاإلقرار علػى نفسػو، كمػا ديكػن ضبلهػا مػن كجػو آخػر علػى أهنػا مػن قبيػل اإلستفصػاؿ 

اإلصبػػاؿ، فقػػد حػػاكر النػػيب  مػػاعزان خشػػية أف يكػػوف لفػػرط كرعػػو قػػد أخطػػأ ُب فهػػم معػػُب  بعػػد
، كىذا ينفي اإلدعاء بأف مسلكو مع مػاعز كػاف مػن قبيػل التلقػْب كاإلحتيػاؿ لػدرء اغبػد ،  الزىنى
بػل األرجػػح أنػػو كػػاف مػػن قبيػػل اإلسػػتيثاؽ مػػن موجػػب اغبػػد، كيػػرل أنػػو فبػػا يؤكػػد ىػػذا النظػػر أف 

األربعة قد استنتجوا من حديث ماعز أف ؾبرد اإلقرار بالوطء اغبػراـ ال يوجػب  فقهاء اؼبذاىب
اغبد  ألف اؼبشرع علق كجوب اغبد بالبياف اؼبتناىي، كاستدلوا على ذلك بأف الرسػوؿ  ٓب يػدع 

ػـي بلى السَّػكى  ةي بلى الصَّػ وً يٍ لى عى  اؿى قى فػى  ,مٍ عى ا؟ فقاؿ: نػى هى تػى كٍ نً أى  ماعزان حٌب سألو: )  كى ٍنػمً  كى لًػذى  ابى  غىػٌبَّ : حى
، مٍ عى : نػى اؿى ؟ قى رً ئٍ بً الٍ  ُب  اءي شى الرّْ ، كى ةً لى حى كٍ مي  الٍ ُب  دي كى رٍ مً الٍ  يبي غً ا يى مى كى   :اؿى ، قى مٍ عى : نػى اؿى قى  ؟اهى نػٍ مً  كى لً  ذى ُب 
ػتًػأى رى امٍ  نً ًمػ لي جيػالرَّ  تيػوً أٍ ا يى مى  امان رى ا حى هى نػٍ مً  تي يٍ تػى ؟ قاؿ نعم، أى ىنى ا الزّْ ل مى رً دٍ تى  لٍ ىى  :اؿى قى  ، قػاؿ: الن بلى و حى
، فعنػد ذلػك فقػط أمػر الرسػوؿ  برصبػو، كىػذا 180(رين هّْػطى تي  فٍ أى  يػدي رً ؟ قػاؿ: أي ؿً وٍ قىػذا الٍ ًّٔػ يدي رً ا تي مى فى 

يعِب أف ما دار بْب الرسوؿ  كماعز بعد أف اعَبؼ ٓب يكن خارج نطػاؽ الػدليل بعػد اكتمالػو، 
يل ذاتػػو بقصػػد التػػيقن مػػن  كٓب تكػػن غايتػػو اإليعػػاز إليػػو بػػالرجوع، بػػل كػػاف ذلػػك ُب نطػػاؽ الػػدل

صػحة اإلسػتدالؿ باغبػديث علػى مشػركعية الشػبهة  –كما يقػوؿ–كماؿ شركطو، كىذا ينفي 
 .181دبعناىا الذم صرفها إليو اعبمهور
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  ختيار :الترجيح واإل
 التدليل الذم ساقو الدكتور عوض ؿبمد بأف استفسارات الرسوؿ  كالصحػابة أف  يرل

اؿ بعػػػد اإلصبػػػاؿ، كأهنػػػا علػػػى األرجػػػح كانػػػت مػػػن قبيػػػل مػػػن بعػػػده كانػػػت مػػػن قبيػػػل اإلستفصػػػ
اإلستيثاؽ من موجب اغبد، ىو تدليل سائغ كمنطقي، كأف ما دار بْب الرسوؿ كماعز بعػد أف 
أقر على نفسو بالزىنى ٓب يكن خارج نطاؽ الدليل بعد اكتمالو، بل كاف ذلك ُب نطاؽ الدليل 

اـ اٍلمتهم إٔب أنو غّب مطالػب بػاإلقرار علػى ذاتو بقصد التيقن من كماؿ شركطو كأنو يفيد إفهػ
، ىو أيضان تدليل مقبوؿ عقبلن كمنطقان.  نفسو بالزىنى
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 المطلب الثالث
 الشبهة في أركان الجريمة

 
 شبهة الركن المادي . أ

، كجػػزءه مػػن أجػػزاء حقيقتػػو، 182الػػركن ُب اللغػػة األمػػر العظػػيم، كركػػن الشػػيء جانبػػو األقػػول
كيقـو بػو، يقػاؿ: ركػن الصػبلة، كركػن الوضػوء، كيقػاؿ: فػبلفه ركػنه مػن أركػاف قومػو: يستند إليو 

 . 183لىٍو أىفَّ ٕب ًبكيٍم قػيوَّةن أىٍك آًكم ًإٔبى ريٍكنو شىًديدو( )أم شريفه من أشرافهم، قاؿ تعػأب: 
كُب اإلصطبلح: ىو ما يلـز مػن كجػوده الوجػود، كمػن عدمػو العػدـ، كىػو جػزءه مػن ماىيػة 

ف، كقيػػل: ىػػو مػػا ال كجػػود للشػػيء إال بػػو، كيطلػػق علػػى جػػزءو مػػن اؼباىيػػة، كيطلػػق علػػى اؼبركػػو 
 صبيعها، كقيل: ىو ما توقف الشيء على كجوده ككاف جزءان من حقيقتو.

تتحقػػػق ُب صػػػور كثػػػّبة عنػػػد العلمػػػاء فػػػإين سػػػأعتمد  -كمػػػا تقػػػدـ-كدبػػػا أف شػػػبهة الػػػركن 
سب األساس الذم اعتمدتو ُب التقسػيم إحداىا فقط دكف غّبىا، كىي الٍب أراىا متماشية ح

 على النحو التإب:
 :  184شبهة الفعل

كيقصػػد ّٔػػا ُب ىػػذا اؼبقػػاـ تلػػك الشػػبهة الػػٍب تػػتمكن مػػن ذات الفعػػل اؼبوجػػب للحػػد، فػػبل 
تػػذىب بتحققػػو ُب الواقػػع، كلكنهػػا زبػػل بكمالػػو فقػػط، كالفقهػػاء حيرصػػوف علػػى درء اغبػػد كلمػػا  

تػورث شػبهة، كرغػم اتفػاقهم علػى ذلػك إال إهنػم خيتلفػوف كانت فيو مظنة النقصاف  إذ اؼبظنػة 
  ومن أمثلة ذلك:فيما يعترب مظنة للنقصاف كما ال يعترب، 

 كفيو مسائل: حد الزنا: .1

فالزنا يتم باإليبلج، غّب أف بعض الزنػاة يسػتعملوف حػائبلن عنػد الزنػا  أ.استخدام حائل:  
 ف آراء العلماء فيو:لسبب أك آلخر، كتجنب اغبمل، أك توقي العدكل، كزبتل
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 الشبهة الٍب تتمكن من سلوؾ الفاعل نفسو كونو أحد عناصر الركن اؼبادم للجردية.
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فيفرقػػػوف بػػػْب اغبائػػػل اػبفيػػػف الػػػذم ال دينػػػع اللػػػذة، فيوجبػػػوف فيػػػو اغبػػػد، كاغبائػػػل  فالمالكي   ة
 الكثيف الذم دينعها، فبل يوجبوف اغبد فيو. 

 فيوجبوف اغبد ُب اغبالتْب. أما الشافعية
 . 185فعندىم أف الوطء حبائلو ال حد فيو وأما الحنابلة

: كمػن الشػبهات اؼبعتػربة ُب الػركن اؼبػادم للزنػا: كطء مطيق ة لل وطءب.الزنا بصغيرة غير     
ألنػػو ىػػو اؼبباشػػر للسػػلوؾ  فالح  د يل  زم الفاع  ل عن  د الجمه  ور صػػغّبة غػػّب مطيقػػة بػػبل عقػػد، 

اؼبادم كىو أصل الفعل، كفعلو زىن لغة كشرعان، كحبقيقة أف اؼبػرأة ؿبػل مشػتهى بػاللْب كاغبػرارة، 
 كالصغر.  فبل يتمكن فيو نقصاف باعبنوف

فبل حد عليو  ألف كجوب اغبد يعتمد كماؿ الفعل، كألف طبػع العقػبلء ال  أما عند األحناف
دييػػػل إٔب كطء الصػػػغّبة الػػػٍب ال تشػػػتهى كال ربتمػػػل اعبمػػػاع  ؽبػػػذا يعػػػزر كال حػػػد عليػػػو، كيقػػػوؿ 

 السرخسي:" ىذا فقو دقيق كفرؽ حسن ".
قلة صغّبان أك ؾبنونػان لوطئهػا فػزىن ّٔػا ال كمنها استسبلـ اؼبكلفة لغّب اؼبكلف، كأف تستدعي عا

حػػد عليهػػا عنػػػد األحنػػاؼ، كعنػػػد الشػػافعي كركايػػػة عػػن أيب يوسػػػف عليهػػا اغبػػػد  ألهنػػا زانيػػػة، 
فعليهػػا اغبػػد بػػالنص  ألهنػػا بػػالتمكْب زانيػػة، كالرجػػل ُب اإليػػبلج، كألهنػػا ّٔػػذا التمكػػْب تقضػػي 

 اغبد. شهوهتا، فالفعل ثابت الكماؿ ُب جانبها، كمن ٍب تستلـز
 كفيو عدة مسائل، أعرض لبعضها على النحو التإب:حد السرقة:  .2

أركػاف السػرقة ثبلثػة، الفاعػل، كفعػل السػرقة، كالشػيء اؼبسػركؽ، كىتػك  أ.مسألة هتك الحرز:
 اغبرز شرط من شركط فعل السرقة باعتباره أحد أركاهنا، كللفقهاء آراء فيو:

اؿ اؽبتػػػك لوجػػػوب القطػػػع، كحجػػػتهم ُب كمػػػ  -باسػػػتثناء أيب يوسػػػف -يشػػػَبطوف  األحن   اف /
ذلك أف تكامل اؽبتك شرطه لتكامػل اعبنايػة، كال يتكامػل اؽبتػك فيمػا يتصػور فيػو الػدخوؿ إال 

 . 186بالدخوؿ، فإف ٓب يكن دخوؿ كاف اؽبتك ناقصان، كُب النقصاف شبهة العدـ
ز أـ ٓب فيقولػػػوف دبطلػػػق اؽبتػػػك، سػػػواء دخػػػل اعبػػػاين اغبػػػر  أم   ا األئم   ة الث ث   ة وأب   و يوس   ف /

 .187يدخل، ألف الدخوؿ ليس بشرط عندىم ُب سباـ اؽبتك
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مػػن شػػركط فعػػل السػػرقة إخػػراج اؼبػػاؿ مػػن حػػرزه، يعػػرض ب.مس  ألة إخ  راج الم  ال م  ن ح  رز : 
الفقهاء للشبهة ُب ىذه اؼبسػألة بشػيء مػن التفصػيل، ال سػيما إذا كػاف اؼبسػركؽ شػيئان كاحػدان، 

رج  بقيتو، فهم ال يقطعونو كلػو كػاف مػا أخرجػو يسػاكم كأخرج اعباين بعضو ٍب أيدرًؾ قبل أف خيي
، فػإذا كػػاف اؼبسػركؽ ال تنفػرد أجػػزاءه  نصػابان أك يزيػد، كعلػػة ذلػك أف كمػاؿ اإلخػػراج شػرطه الـز

 بعضها عن بعض فإنو إذا ٓب جيب القطع فيما بقي ُب اغبرز ٓب جيب أيضان فيما خرج منو.
ر ثوبػػا منشػػورا علػػى حػػائط بعضػػو ُب جػػاء ُب اؼبدكنػػة:" مػػن جػػ ج.تم  ام اإلح  راز ش  رط الزم:

، كجػػاء ُب شػػرح الزرقػػاين:" لػػو كجػػد اؼبسػػركؽ 188الػػدار كبعضػػو خارجهػػا ُب الطريػػق ٓب يقطػػع "
كالخػػتبلؿ اغبػػرز  ،علػػى ىػػذا الوجػػو فأخرجػػو فػػبل قطػػع عليػػو، ألنػػو ّٔػػذا الوجػػو ال يعتػػرب ؿبػػرزان "

 أسباب، منها:
ا األخػػػّب عػػػد خائنػػػان كٓب يقطػػػع ُب اغبػػػق ُب دخػػػوؿ اغبػػػرز للمالػػػك كاؼبنتفػػػع كإف أخػػػذ ىػػػذ -1

 األغلب . 
اإلذف ينفػػي اغبػػرز، فػػإذا حصػػلت السػػرقة مػػن األمػػاكن العامػػة ال قطػػع لوجػػود اإلذف العػػاـ  -2

بالدخوؿ, كإذا سرؽ الضيف مضيفو ٓب يقطع لوجود اإلذف اػباص بالدخوؿ، شرط أال يأخذ 
 من مكاف ُب البيت ٓب يضيفو فيو صاحب البيت. 

 : مثل الربيد كااكم كاؼبدارس كاألسواؽ كاؼبساجػد كالعيػادات كمكاتب كاإلذف العاـ 
 ؿبررم العقود كاامْب كمكاتب اؼبهندسْب ..... إْب . 

أمػػػػا اإلذف اػبػػػػاص فيقتصػػػػر علػػػػى فػػػػرد أك فئػػػػة مػػػػن النػػػػاس مثػػػػل األقػػػػارب كاألصػػػػدقاء كاػبػػػػدـ 
مػن اغبػرز قػدر نصػاب  كالضيوؼ كمن يستدعيهم من العماؿ كاؼبهنيْب، فمن سػرؽ مػن ىػؤالء

 ٓب يقطع على اختبلؼ بينهم، أما غّبىم فيقطع. 

إذا سػػرقت صباعػػة شػػيئان كاحػػدان ككػػاف مػػن بيػػنهم مػػن ديتنػػع قطعػػو ج.مس  ألة س  رقة الجماع  ة: 
 العتبار خيصو كأف كاف صغّبا أك ؾبنونا، فالرأم عند العلماء على النحو التإب:

  يقطعوف اآلخرين .جمهور الفقهاء :  
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دينػػع القطػػع عػػن اعبميػػع، كحجتػػو أف السػػرقة جنايػػة كاحػػدة قامػػت بالكػػل، فػػإذا ٓب  يف  ة :أبوحن
 يقع فعل بعضهم موجبان للقطع كاف فعل الباقْب بعض العلة، كال يثبت اغبكم ّٔا.

: إذا أخػػرج السػػارؽ اؼبػػاؿ علػػى دفعػػات ككػػاف مػػا أخرجػػو ُب ح.ش  رط النص  اب ف  ي المس  روق
 لكن ؾبموع الدفعات يساكم نصابان.الدفعة الواحدة ال يساكم نصابان ك 

فػػػبل يقطعونػػػو بػػػإطبلؽ, سػػػواءن كػػػاف القصػػػد كاحػػػدان أـ متعػػػددان كسػػػواء تقاربػػػت مػػػرات  الحنفي   ة
اإلخػػراج أـ تباعػػدت كإمنػػا يقطػػع السػػارؽ فحسػػب إذا أخػػرج مػػن اغبػػرز مػػا يبلػػغ نصػػابا ُب اؼبػػرة 

 الواحدة.
اكز آّمػػػوع نصػػػابان, مػػػا داـ فػػػبل يقطعونػػػو إذا تعػػػددت مػػػرات اإلخػػػراج كلػػػو جػػػ أم   ا المالكي   ة

ػرج ُب أم مػرة مػػا يسػاكم نصػابا كػامبلن, غػػّب أف ذلػك بشػرط أال يكػوف اإلخػػراج  السػارؽ ٓب خيي
 اؼبتتابع مصحوبان بقصد كاحد كإالَّ تعْبَّ القطع.

 يقطعوف ُب رأم كال يقطعوف ُب رأم آخر.  والشافعية
 ، : أف يتتابع اإلخراجاألولشرطْب، فبل يقطعوف ُب ىذه اغبالة إال باجتماع  وأما الحنابلة
 أال يتخللو علم اؼبالك ّٔتك حرزه.  والثاني :

كما اتفق اعبمهػور علػى عػدـ قطػع السػارؽ إذا ٓب يبلػغ مػا سػرقو مػن حػرز كاحػد نصػابان, كإمنػا 
ػػرًج مػػن اغبػػرز الواحػػد نصػػابان   يبلػػغ ؾبمػػوع مػػا سػػرقو مػػن أحػػراز متعػػددة نصػػابان  إذ الشػػرط أف خيي

 كامبلن. 
ال تكتمػػل السػػرقة دبجػػرد إهنػػاء حيػػازة الغػػّب  إنش  اء حي  ازة جدي  دة عل  ى الم  ال المس  روق:خ.

علػػى اؼبػػاؿ, كإالَّ اخػػتلط األمػػر بػػاإلتبلؼ كاإلضػػاعة, كإمنػػا تكتمػػل السػػرقة بػػإحبلؿ حيػػازة ؿبػػل 
 أخرل دكف كجو شرعي.

ؼبسػركؽى قػببلن يكتفػوف باغبيػازة اغبكميػة، كمثاؽبػا مػا إف أخػرج ا فالمالكية والشافعية والحنابلة
 . 189على أف خيرج بعده ليأخذه

فيشَبطوف اغبيازة اغبقيقية، كمثاؽبا : ما إف خرج ىو كاؼبسركؽ معو ُب قبضػتو ال أما األحناف 
 . 190يتخلى عنو
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ىػل يقطػع بسػرقة اغبػرز ذاتػو؟ تػدؽ اؼبسػألة عنػدما ينصػب األخػذ علػى  د. سرقة الحرز ذاته:
ؼبػػا فيهػػا فهػػل ىػػي كػػذلك بالنسػػبة ألبوأّػػا كنوافػػذىا ذات اغبػػرز ال علػػى مػػا فيػػو، فالػػدار حػػرز 

 كسقفها كحوائطها؟ اختلف العلماء ُب ذلك:
ال يقطػػع  ألف السػػرقة عنػػده تقتضػػي اإلخػػراج مػػن اغبػػرز، كنفػػس اغبػػرز لػػيس ُب  ف  أبو حنيف  ة

 اغبرز فبل يتحقق اإلخراج.
نفسػو، فمػن سػرؽ فيقطعػوف، كحجػتهم أف مػا كػاف حػرزان لغػّبه فهػو حػرز ل وأما األئم ة الث ث ة

خباءن أك ما فيو قطع  ألف اػبباء حرز لنفسػو كؼبػا فيػو، كمػن أخػذ مػن أجػزاء اغبػائط أك خشػبو 
 .191نصابان قطع  ألف اغبائط حرز لغّبه فيكوف حرزان لنفسو

كاألمثلػػػػة علػػػػى تطبيقػػػػات الشػػػػبهة كثػػػػّبة يصػػػػعب حصػػػػرىا، كدبػػػػا أين اعتمػػػػدت ىػػػػدؼ 
 ة، جعلت التمثيل ُب حدكد ذلك.الدراسة إثبات حجية مبدأ درء اغبد بالشبه

 حد القذف .3

 192)النسب نفي أك بالزنا القذؼ ىو القذؼ عبردية اؼبادم )الركن
  إثبات عن عجزه مع نسبو نفى أك بالزنا، عليو آِّب اعباين رمى إذا الركن ىذا يتوفر

اءى  أىٍربػىعىػةً بً  يىٍأتيوا ٓبىٍ  ٍبيَّ  اٍلميٍحصىنىاتً  يػىٍرميوفى  كىالًَّذينى  قولو ذلك على كالدليل  شبىىػاًنْبى  فىاٍجلًػديكىيمٍ  شيػهىدى
ةن  ا شىػهىادىةن  ؽبىيػمٍ  تػىٍقبػىليوا كىالى  جىٍلدى  ُب بػالرمي فػاؼبراد ،[4 :النػور سػورة اٍلفىاًسػقيوفى  ىيػمي  كىأيكلىَٰئًػكى   أىبىػدن
 بو رماىا دبا يشهدكف شهود بأربعة اإلتياف اشَباط من كيفهم ىذا بالزنا، الرمي ىو اآلية ىذه

 ىو أربعة الشهود يكوف أف لثبوتو يشَبط الذم كالشيء الوحيد بو، رماىا فيما صدقو هرليظ

 193.التعزير يوجب كإمنا اغبد يوجب ال اؼبعاصي بسائر الرمي أف إٔب باإلضافة الزنا،
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مػا  أك بالزنػا الرمػي علػى الػداؿ اللفػظ كىػو الصػريح، بػاللفظ تكػوف أف القذؼ لصيغة كيشَبط
 زنيػت قػد أك ف زا يػا  القػاذؼ يقػوؿ كػأف غػّبه، معػُب حيتمػل كال سب،الن كنفي ؾبراه جيرم

  194)زاف أنت أك تزين كرأيتك

 الصريح باللفظ القذؼ حكم :الثاين الفرع

كاضػحة  داللػة النسػب كنفػي الزنػا على الداؿ الصريح باللفظ القذؼ أف على195 الفقهاء اتفق
 تػوافرت إذا القػاذؼ علػى ؼالقػذ حػد إلقامػة موجػب آخػر، ؼبعػُب احتمػاؿ أك لػبس غػّب مػن

 .بقية شركطو

 القذؼ عبردية اؼبادم الركن شبهة

 :بالتعريض القذؼ شبهة

 197كلغّبه لو اتمل بالشيء اؼبعُب إفهاـ كىو196التصريح ضد :اللغة ُب التعريض

أقػبح  مػا كقػوؿ ذكػر فيػو ؽبػا لػيس داللػة الكػبلـ تضػمْب التعريض أف الكناية كبْب بينو كالفرؽ
 .خبيل بأنو تعريض البخل،

 تعبػّبنا القػدر رمػاد ككثػّب النجػاد، طويػل فػبلف :كقػوؿ اؼبػردكؼ، كإرادة الرديػف ذكػر كالكنايػة

 كمضياؼ. القامة طويل أنو عن

 يعد الرمي ال الٍب اؼبعاين من كغّبه بالزنا الرمي حيتمل بكبلـ القذؼ ىو :بالتعريض كالقذؼ

 كال أمػي بػزاف أنػا )مػا :لآلخػر أحػدىم قػوؿي بػأف التعػريض اغبدية. كيكوف للعقوبة موجبنا ّٔا

ُب  العلمػاء اختلػف فقػد معػُب مػن أكثػر ربتمػل بػالتعريض القػذؼ صػيغة أف علػى بزانيػة كبنػاء
 :كاآلٌب آراؤىم ككانت فيو اغبد كجوب
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  حنيفػة أيب رأم كىػو القػاذؼ علػى اغبػد يوجػب ال بػالتعريض القػذؼ :األكؿ الػرأم

 :يأٌب دبا كاستدلوا200.كالظاىرية199حنبل بن أضبد عن كركاية كالشافعي198
 ا كحـر تفريق التعريض ا فأباح العدة، فَبة ُب باػبطبة كالتعريض التصريح بْب

ػا عىلىٍيكيمٍ  جينىاحى  )كىالى  ػاءً  ًخٍطبىػةً  ًمػنٍ  بًػوً  عىرٍَّضػتيمٍ  ًفيمى  أىنَّكيػمٍ  اللَّػوي  عىلًػمى   أىنٍػفيًسػكيمٍ  ُب  أىٍكنػىٍنػتيمٍ  أىكٍ  النّْسى
ةى  تػىٍعزًميوا كىالى   مىٍعريكفنا قػىٍوالن  تػىقيوليوا أىفٍ  ًإالَّ  ًسرِّا تػيوىاًعديكىينَّ  الى  كىلىًَٰكنٍ  كنػىهينَّ سىتىٍذكيري  ػاحً  عيٍقػدى  حىػٌبََّٰ  النّْكى
ليػػغى  لىػػوي  اٍلًكتىػػابي  يػىبػٍ  غىفيػػوره  وى اللَّػػ أىفَّ  كىاٍعلىميػػوا  فىاٍحػػذىريكهي  أىنٍػفيًسػػكيمٍ  ُب  مىػػا يػىٍعلىػػمي  اللَّػػوى  أىفَّ  كىاٍعلىميػػوا  أىجى
ًليمه   قاؿ التصريح : ففٌرؽ ،[ 235 :البقرة سورة حى

التصػريح  بػْب فيػو يفػرؽ القػذؼ فكػذلك التعػريض، كحكػم التصػريح حكػم بػْب كجػل عػز
 201.كالتعريض

 كفاة من اؼبعتدات خبطبة التعريض ُب اؼبسلموف أيها عليكم إٍب ال أنو :اآلية كمعُب

 التصػريح عػن هنػى ٍب فيهػا، راغػبه  أنػو عرضنػا منػو متفه قوال للمرأة الرجل يقوؿ بأف أزكاجهن

 أف يصػح ال ـبتلفػْب شػيئْب كالتعػريض التصػريح كػاف كإذا202العػدة أثنػاء بػو كالوعػد بػالزكاج

 التعػريض بػْب فػٌرؽ قػد ا كػاف كإذا .203إصبػاع نصػوال بغػّب اآلخػر حكػم أحػدمها ييعطػى

 تػدرأ كاغبػدكد باغبػد، عليػو عاقػبيي  فيمػا ييفػرؽ بينهمػا أف فػأكٔب عليػو، ييعػزر فيمػا كالتصػريح

 .بالشبهات

جيػب  ال كاغبػد شػبهة، كاالحتمػاؿ اؼبعػاين، مػن غػّبه حيتمػل كالكناية التعريض أف إٔب باإلضافة
 204االحتماؿ. مع
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 "إبل؟ لك ىل ":فقاؿ .أسود غبلمنا كلدت امرأٌب إف ا، رسوؿ للنيب يا قاؿ رجبل أف ركم

 فأىن ":قاؿ .نعم :قاؿ "أكرؽ؟ من فيها ىل ":قاؿ .رضبيٍ  :قاؿ "لوهنا؟ ما ":قاؿ .نعم :قاؿ

 205عرؽ نزعو ىذا ابنك فلعل " :قاؿ .نزعو عرؽ أراه :قاؿ "ذلك؟ كاف

 كىػو أسػود أنػو بسػبب الولػد نسػب بنفػي عػرض قػد األعػرايب ىػذا إف :االسػتدالؿ كجػو

 يوجب ٓب ذلك كمع التعريض ُب حد ال أنو على ىذا فدؿ .التعريض بذلك عليو أبيض،اغبد

 206الرسوؿ بالقذؼ.

 207معطل فاغبد كعسى لعل اغبد بلغ إذا ):قاؿ أنو طالب أيب بن علي عن )ركم

كالقػذؼ  االحتمػاالت، انتفػت إذا إال يقػاـ ال اغبػد أف القػوؿ ىػذا يبػْب :االسػتدالؿ كجػو
 .إقامتو منع إٔب يؤدم كىذا معُب من أكثر حيتمل بالتعريض

  شبهة الركن المعنوي . ب
عنوم جوىر القصد لدل الفاعل، كشرطا القصد: اإلدراؾ، كحرية ديثل الركن اؼب

اإلختيار، كحيث أف من شرائط تطبيق اغبد توافر القصد اعبنائي  كألنو ال يتحقق بدكف علم 
كإرادة حرة  كألف اغبكم ُب الشرعيات ال يثبت إال بعد العلم ّٔا كبدكف إكراه على اؼبعاصي، 

يورثاف شبهةن تكوف سببا لرفع العقاب عن الفاعلْب باتفاؽ  فيًهمى من ذلك أف اعبهل كاإلكراه
 العلماء، أعرض لكل منهما على النحو التإب: 

  : 208. شبهة الجهل1
كىي تصيب إدراؾ الفاعل كإحاطتو دبا يفعل أك بتعيْب ؿبل فعلو أك دليل حرمتو. 

 ،ٓب يشتبو عليودكف من األمر حق من اشتبو عليو  ُبتقـو ، كىي علاشبهة الفكتسمى أيضان 
ـى حبلالن  ،الفعل اعتقاده حلُّ  ُب فيقعي  ،الدليل دليبلن  غّبى  الشبهةو  الواًقعي ُب فيظنُّ   ُب كيظن اغبرا
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. كحاصل ما ُب دليل، كحيث ال دليل يفيد اغبل فييشَبطي الظن إٔبنفسو من غّب استناد 
ذلك عمر  "، إف كاف  الباب ما ريًكمى عن سعيد ابن اؼبسيّْب أف رجبل زىن باليمن فكتب ُب
 يعلم أف ا حـر الزىن فاجلدكه, كإف كاف ال يعلم فعلموه فإف عػاد 

 فحدكه".
كقاؿ الصحابياف اعبليبلف عمر كعثماف بن عفاف:" ال حد على من ٓب يعلم ربرًن 

 الزىن إال من علمو "، كّٔذا قاؿ عامة أىل العلم. 
ألحكاـ, فإف اشتهرت األحكاـ فىجيلُّ فادعاء عدـ العلم باغبرمة شبهة لعدـ اشتهار ا

العلماء يرل أف الشبهة ال تثبت، كبعضهم يرل أف ال أقل من إيراث الشبهة لعدـ التبليغ, 
 حٌب مع شيوع األحكاـ كاستفاضتها .

كركل أبو نصر اؼبركزم عن عبيد بن نضيلة قاؿ: "رفع إٔب عمر بن اػبطاب  امرأة 
قاال: ال، فقاؿ: لو علمتما لرصبتكما فجلدمها أسواطان تزكجت ُب عدهتا فقاؿ: ىل علمتما؟ ف

 .209ٍب فرؽ بينهما "، فدرأ اغبد عنهما لعدـ علمهما بالتحرًن
؟( ، دليله على أف العلم بالتحرًن الـز 210كُب قوؿ اؼبصطفى  ؼباعز: ) أىتىٍدرًم مىا الزّْىنى

 لوجوب اغبد، كزبلفو يورث شبهة تسقطو .
ار اإلسبلـ ال يقـو مقاـ العلم ُب كجوب اغبد كما كمنهم من يرل أف الكوف ُب د

 .  211ىو قائم مقامو ُب األحكاـ كلها
كيقوؿ الكماؿ ابن اؽبماـ:" نقل إصباع أىل العلم على اشَباط العلم حبرمة الزىن 
لوجوب اغبد, كىذا مفيد أف جهلو باغبرمة يكوف عذرا لو، فأكرث شبهة، كإذا ٓب يكن عذرا 

 .فمٌب يتحقق كونو عذرا " بعد اإلسبلـ أك قبلو
كزاد ُب كتاب الفتح:"أف الزىن حراـ ُب صبيع األدياف كاؼبلل، فاغبريب إذا دخل دار 
د، كال يلتفت إليو, ؼبا كرد عن رسوؿ ا من  اإلسبلـ فأسلم فزىن كقاؿ ظننت أنو حبلؿ حيي

اً فىذىكىريكٍا لىوي أىفَّ رىجيبلن ًمنػٍهيٍم حديث عبد ا بن عمر  قاؿ: ) أىفَّ اٍليػىهيودى جىاءيكٍا ًإٔبى رىسيوًؿ 
ديكفى ُب التػٍَّورىاًة ُب شىٍأًف الرٍَّجًم؟، فػىقىاؿى : نػىٍفضىحيهيمٍ   كىاٍمرىأىةن زىنػىيىا, فػىقىاؿى ؽبىيمي الرَّسيوؿي  : مىا ذبًى
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بٍػتيٍم، ًإفَّ ًفيهىا الرٍَّجمى، فػىقىرىأى مىا قػىبػٍلىهىا كىمىا بػىٍعدىىىا، فػىقىاؿى لىوي  كىجييٍلىديكفى، قىاؿى عىٍبدياً ٍبني سىبلَّـى: كىذى
هي فىًإذىا ًفيهىا آيىةي الرٍَّجًم، فػىقىاليوٍا: صىدىؽى يىا ؿبيىمَّدي, ، فػىرىفىعى يىدى ًفيهىا آيىةي  عىٍبدي اً ٍبني سىبلَّـى: اٍرفىٍع يىدىؾى

ٍرأىًة الرٍَّجًم، فىأىمىرى ًًّٔمىا رىسيوؿي اً  فػىريصًبىا، قىاؿى عىبٍ  : فػىرىأىٍيتي الرَّجيلى حيىًٍِب عىلىى اٍلمى دي اً بىني عيمىرى
يىًقيهىا اغبًٍجىارىةى(

212. 
يقوؿ :" فكيف يقاؿ إذا ادعى مسلم أصلي أنو ال يعلم حرمة الزىنى أنو ال حيد 

 النتفاء شرط اغبد ؟".
ادعى كأجاب ابن عابدين ليزيل ىذا االعَباض فقاؿ:"إف العلم باغبرمة شرط فيمن 

، أك بْب قـو جهاؿ مثلو ال  اعبهل ّٔا كظهر عليو أمارة ذلك، بأف نشأ كحده ُب شاىقو
يعلموف ربرديو، أك يعتقدكف إباحتو  إذ ال ينكر كجود ذلك، فمن زىنى كىو كذلك فور دخولو 
دار االسبلـ ال حيد اتفاقا  إذ التكليف باألحكاـ فرع العلم ّٔا، كىو ال يعلم، كّٔذا يزكؿ 

 ارض "التع
 

 -رأي الباحث:
الباحث يرل التفرقة ُب األحواؿ، كذلك بالسماح للقاضي بأف يأخذ بالظركؼ 
الشخصية لكل متهم على حدة، سواء كاف مسلمان حديثى عهدو باإلسبلـ، أك مسلما ناشئا 
 ُب دار اإلسبلـ بْب أىلو ، كما إنِب أؤيد الرأم القائل بأنو : إذا ادعى الزاين اعبهل بالتحرًن
تمل أف جيهلو حقيقة كإف كاف مسلما ناشئا ُب دار اإلسبلـ بأف نشأ بباديتها، قيًبلى  ككاف حيي
منو الحتماؿ صدقو، كىأيؤىيًّْدهي بقوؿ الدسوقي : " أما إف جهل اغبكم أك العْب فبل حد ، 
كيقبل قولو بدعول جهلو العْب أك اغبكم ، بشرط أف يظن بو ذلك اعبهل ، كأما إذا كاف 

 كاضحان فبل يقبل قولو ". الزنا
 كأما بشأف حديث العهد باإلسبلـ يؤيد كركد الشبهة بعدـ العلم ُب حقو ما كرد ُب القصة 

يقاؿ فيمن  -السابقة لعمر  من أف اغبرمة الثابتة ُب كل ملة ال تناُب أف بعض الناس جيهلها 
أقل من تدقيق النظر  ، فكيف كالباب تػيٍقبىلي فيو الشبهات, فبل-جاءنا من دار أىل الكتاب

 ُب حاؿ كل متهم على حدة.

                                                           
 .172, ص  8أخرجو الستة إال النسائي , كركاه اإلماـ البخارم ُب صحيحو   ج - 212
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 أساس هذا النوع 
أم ’كأساس ىذا النوع من الشبهة اعبهل أك الغلط، ككبلمها قد ينصب على اغبكم 

  كال ييقصىدي بالدليل ىنا أف يكوف الفاعل عاؼبا بنص اآلية ‘أم ال’، أك على العْب ‘الدليل
 لفعل اؼبقدـ عليو فقط.أك اغبديث ، كإمنا يكفي علمو حبرمة ا

أف جيهل الفاعل كجود حكم حيـر الفعل، فيظنو مباحان على  فمن الجهل بالحكم :
األصل ، كىذا ىو اعبهل البسيط ، كقد يتوىم الفاعل كجود حكمو يبيح لو ارتكاب فعلو ، 

ُب شبهة الزىنى : " كجاىل  213كىذا ىو اعبهل اؼبركب أك الغلط ، كُب ذلك يقوؿ الدسوقي
كم من يعتقد كطء حل األجانب لكونو حديث عهد باإلسبلـ كىو طارئ من ببلد اغب

 بعيدة عن ببلد اإلسبلـ ".
: فينصب على الواقع اؼبوجب للتحرًن، كمن يعتقد أجنبيةن زكجتىوي، أما الجهل بالعين

أك أمتو، ٍب تبْب لو أهنا أجنبية عنو، كىذا أيضا قد يكوف جهبلن ؾبردان، كقد يقَبف بوىمو 
ـبالف للواقع فيصبح غلطان، يقوؿ الدسوقي:" كال خيفى أف الغالط ىو عينو جاىل العْب، 
فأحدمها مكرر مع اآلخر، فإما أف ييقصىر اعباىل على جاىل اغبكم، كإما أف حيمل الغالط 

 على الشاؾ  ألف من كطي امرأة شاٌكان ُب كوهنا زكجتو فإنو ال حد عليو ".
 

 بالعين : أمثلة الجهل بالحكم والجهل
، كىو أف جيهل الفاعل ربرًن الزىنى غبداثة أوال: الجهل بالحكم / ومن قبيله المثال السابق

 عهذه باإلسبلـ أك ألحد األسباب اؼبذكورة آنفان.
فبل حد عليو إذا ظن  ،أك البائنة على خلع ،من يأٌب زكجتو اؼبطلقة ثبلثا * كمن ذلك أيضان 

، حق اغبل ُبالثبلث أك اػبلع موجب لزكاؿ النكاح ذلك أف طبلؽ  أساسأهنا ربل لو، ك 
حق  ُبكلكن حكم النكاح يبقى ، كىو الطبلؽ الثبلث أك اػبلع، لوجود اؼببطل غبل ال 

 ألنودُّ صاحبو حييى ك فلهذا كاف الوطء ؿبرما  العدة، تنتهيحٌب  األزكاجكاغبرمة على ، الفراش
                                                           

 نسبة الدسوقيب اشتهر ، الدسوقي عرفة بن أضبد بن ؿبمد ىو . 242، ص  6الزركلي . اؼبرجع السابق   ج  - 213
 ، ىػ1230 سنة ّٔا كتوُب بالقاىرة عاش ، أزىرم ، كالعربية الفقو علماء من ، اؼبذىب مالكي ، دبصر دسوؽ بلد إٔب
 السنوسي شرح على كحاشية ، اؼبالكي الفقو ُب خليل ـبتصر على الكبّب الشرح على الدسوقي حاشية:  كتبو من

 . العقائد ُب الرباىْب أـ ؼبقدمتو
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ذلك أف ظنو ًحلّْيَّة الفعل ىنا مبِب على نوع  ,دشتباه كظن اغبل فبل حيي إال إذا ادعى اإل ,زىنى 
حق اغبل أيضا،  ُب ي، فظن أنو بقاألزكاجحق الفراش كحرمة  ُبدليل، كىو بقاء النكاح 

إال أنو يورث  -كإف ٓب يصلح دليبل على اغبقيقة-فكأنو استصحب اغباؿ السابقة، فظنو ىذا
فبل تتحقق الشبهة،  -كىو الوطء-فعل أما إذا ٓب يظن بقاء حلية ال، 214شبهة تدرأ عنو اغبد

 ذلك أف زكاؿ النكاح بالطبلؽ الثبلث أك اػبلع ؾبمع عليو.
بسبب أك عدـ حرمتها، كذلك  حليتو, ذىنو ُبأنو قاـ أم  ,بادعاء الظنىي كالعربة 

 حنيفة. عند أيب دَّ الظن حي  عً دَّ فإف ظن كلكنو ٓب يى  ,جهلو باألحكاـ الشرعية
أف تػزؼ إليػو امػرأة علػى أنػو زكجتػو فيطأىػا، أك أف يتػزكج  ن / ومن قبيله:ثانياً الجهل بالعي  

أختػػو مػػن الرضػػاعة كىػػو جيهػػل أهنػػا أختػػو، أك أف يعقػػد علػػى امػػرأة شػػهد اثنػػاف بوفػػاة زكجهػػا ٍب 
اتضح أهنما كامهاف أك كاذباف، أك أف يأخذ ماالن على صورة السرقة يظنو ملكو أك ملك فرعو، 

ككالقـو على اؼبائدة فسيقوا طبرا فمن علم أنػو طبػر  ،215كنهو فيقتلو  كأف يسقيو السم ال يدرم
 سبق.أنو ظنو لبىنان مثبل كما  يبشرط أف يدع, كمن ٓب يعلم ال حيد ,لزمو اغبد

ففي كل األحواؿ السابقة ال حيد الفاعل بالزنا أك السرقة أك اػبمر، كذلك لوجود الشبهة ُب   
 رأم اعبمهور.

 به: ضابط الجهل الذي يعتد
يشَبط ُب اعبهل اؼبعترب ُب ىذا اؼبقاـ أف يكوف فبا يغتفر، كعليو فإف اعبهل نوعاف، جهل غّب 

 مغتفر، كجهل قد يغتفر:
فلػػػيس مػػػن اعبهػػػل اؼبغتفػػػر جهػػػل أصػػػل التحػػػرًن اؼبتفػػػق عليػػػو  الجه   ل غي   ر المغتف   ر:

ك أيضان أف يعلػم باإلصباع شرعان كعقبلن، كاػبمر كالزىن كالسرقة كالقذؼ كالقتل اغبراـ، كمن ذل
اعباين حرمة الفعل كلكنو جيهل عقوبتو، كعلمو حبرمة الػزىن كجهلػو بػرجم الػزاين اصػن، كجلػد 

 غّب اصن، ككعلمو حبرمة السرقة كجهلو قطع يد السارؽ.
مثالػو أف جيهػل الفاعػل حكمػان حيتػاج إٔب نظػرو كاسػتدالؿ، أك مسػألة  الجهل المغتفر:

فمثػػل ىػػذا يصػػح أف يكػػوف مغتفػػران كغػػّب مغتفػػر  إذ خيتلػػف حكمػػو ربتػػاج إٔب ربػػرو كاستقصػػاء، 

                                                           

 .  54-53ص,  9ج( مطبعة السعادة   نسخة ) اؼببسوط .رخسىالس - 214
 .67عوض ؿبمد. اؼبرجع السابق  ص - 215
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ػةي ذريعػةن  باختبلؼ أحواؿ الفػاعلْب، فػإف الفقهػاء حيتػاطوف ُب ىػذا النػوع حػٌب ال يتخػذه الظَّلىمى
ألىوائهم فبل ييطبق حد كال ييستوَبى قصػاص، كؽبػذا ىػم يقيدكنػو دبػا يضػمن جديتػو كال يقبلػوف 

 ؾبرد اإلدعاء بو.
 إف الفقهاء يشَبطوف أف يشهد على جهل الفاعل دليله خاص أك قرينة حاؿ.كبشكل عاـ ف

كقد خيتلف الفقهاء ُب اؼبذاىب أك ُب اؼبذىب الواحد حػوؿ بعػض تطبيقػات الشػبهة، فحيػث 
يثبتها بعضهم ُب موضع ينفيها اآلخركف، غّب أف ىذا اإلختبلؼ ليس ُب كوف اعبهل مغتفػران، 

اؿ، كأمثلػػة ذلػػك عديػػدة ُب كتػػب الفقػػو، قػػاؿ الزيلعػػي كبعػػض كإمنػػا حػػوؿ الػػدليل أك قرينػػة اغبػػ
فقهاء األحناؼ :" كحيد بوطء امرأة أجنبية كجدت ُب فراشو كإف قاؿ ظننت أهنا امرأٌب، ألنو 
بعػػػد طػػػوؿ الصػػػحبة ال تشػػػتبو عليػػػو امرأتػػػو، كقػػػد ينػػػاـ ُب فراشػػػها غّبىػػػا مػػػن اػػػاـر كاؼبعػػػارؼ 

يعتػػرب، ككػػذلك إذا كػػاف أعمػػى  ألف امرأتػػو ال زبفػػى  كاعبػػّباف، فلػػم يسػػتند الظػػن إٔب دليػػل فػػبل
عليو بعد طػوؿ الصػحبة، يعرفهػا بػاعبس كالػنفس كالرائحػة كالصػوت، فػبل ييعػذىري بػَبؾ الػتفحص 
عنهػػا، إال إذا دعاىػػا فأجابتػػو أجنبيػػة فقالػػت أنػػا امرأتػػك فوطئهػػا، فإنػػو ال حػػد عليػػو  ألف ظنػػو 

 .216استند إٔب دليل شرعي كىو اإلخبار"
 افق ىذا الرأم النسجامو مع معيار الرجل العادم لقياس علل األحكاـ.كإين أك 

 . شبهة اإلكرا  :2
كفبا يلحق بشبهات الركن اٍلمعنوم اإلكراه، كىو يصيب حرية الفاعل ُب اإلختيار  ألنو غالبان 

.  ما يصيب اإلرادة كىي عنصره ُب الركن اؼبعنوم كبدكهنا ال يقـو
 ره يىرفع األحكاـ عن من كقع عليو، غبديث اؼبصطفىكالعلماء على أف اإلكراه عذ

) ريًفعى عىٍن أيمًٍَّب اػٍبىطىأي كىالنٍّْسيىافي كىمىا اٍستيٍكرًىيواٍ عىلىٍيًو( 
217 . 

 غّب أف لو تعريف كأنواع كشركط كأحكاـ ُب التفصيل التإب:
كػره، ىو عارضه للشػخص مػن غػّبه، كمعنػاه ضبػل الغػّب علػى إتيػاف مػا يتعريف اإلكرا  : 

 .218 كقيل ىو إلزاـ الغّب دبا ال يريده طبعا أك شرعا
                                                           

 .  68عوض ؿبمد . اؼبرجع السابق   ص- 216

ـ ، ) مصر ، مطبعة بايب اغبليب ( ، ص 1973ىػ/1393،  4االدين اغبنبلي . جامع العلـو كاغبكم   ط - 217
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عنػد اغبنفيػػة نوعػػاف: إكػػراه ملجػي، كإكػػراه غػػّب ملجػػي، فػاؼبلجي مػػا كػػاف هتديػػدان  أنواع  ه :
بالقتػػػل أك بػػػإتبلؼ عضػػػو، كغػػػّب اؼبلجػػػي مػػػا كػػػاف هتديػػػدان دبػػػا دكف ذلػػػك، كػػػاغببس كالضػػػرب 

 .219الشديد ككبومها
  شروطه /

 ادرانعلى تنفيذ ما توعدكىدد بو،كأف يغلب ذلك على ظن اؼبكرىه.أف يكوف اؼبكرًهي ق1
.جيب أف يقـو معو خطر ينبي بوقوع ضرر جسيم ال ديكن توقعو كال ذبنبو قبل أف 2

 يقع، كمستحيبل دفعو إذا كقع. 
.جيب أف يكوف ميلجئا  ألنو ليس كل إكراه يصلح أف يكوف شبهة مانعة من اغبد  إذ 3    

قّْقه للشبهة إالَّ ما كاف منو ميٍلًجئان إٔب ارتكاب الفاحشة، أما ما كاف إكراىان ليس كل إكراهو ؿب
غّب ميٍلًجيو فبل تقـو معو الشبهة اؼبانعة من إقامة اغبد, مثالو: من يضع سبلحان فوؽ رأس 
, فهو ليس كمن ىىدَّدى شخصان  آخر مهددا إياه بالقتل لّبغمو على سرقةو أك شرب طبرو أك ًزىنى

الضرب أك اإليذاء عن طريق اؽباتف مثبلن, أك عن طريق رسالة بريدية إف ىو ٓب يرتكب آخر ب
أحد تلك األفعاؿ  ألف ذلك قد يكوف مدعاةن الزباذ الذرائع ُب سبيل ربقيق اؼبصاّب 
اؼبمنوعة, ففعل الزىنى ؿبققه لًلَّذَّة, كشرب اػبمر ؿبققه للنشوة, كفعل السرقة ؿبققه  إلثراء الذمة 

ية للسارؽ  إٍذ كلُّ ىذًه يراىا الفاعل مصاًلحي لو, كلكن ألغاىا الشارع, كرتب على اؼبال
, كشرب  ارتكأّا عقوبات حدية, الًسيَّما كأف بعض اعبرائم قد يػيتىحايىلي اًلرتكأّا كالزىنى
لجي الذم ال يَبؾ 

ي
اػبمر, كما داـ ىذا فإف ما حيقق الشبهة ُب ؾباؿ اإلكراه ىو اإلكراه اؼب

رىه خياران إال ارتكاب اعبرديةللمك
، كحيدد ابن قيم ضابط اإلكراه اؼبلجي فيقوؿ:"كالعمل 220

                                                           

دار اؼبطبوعات اعبامعية (،  ـ، ) مصر، اإلسكندرية،>==5عوض ؿبمد. قانوف العقوبات)القسم العاـ(  ط - 219
 كما بعدىا.  968ص 

لجي يفسد اإلختيار، كغّب اؼبلجي ال يفسده،  إال غّب أف اإلكراه بنوعيو يعدـ الرضا عند الفاعل، - 220
ي
 أف اإلكراه اؼب

ىو اإلرتياح إٔب الشيء قوالن كفعبل، أما اإلختيار فهو إرادة الشيء قوال أك فعبل كالقصد الرضا كالرضا غّب اإلختيار ، ف
 .597عبد ا . اؼبرجع السابق  ص عمر إليو  لذا فكل راضو ـبتار كليس العكس. 
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على ىذا، لو اضطرت امرأة إٔب طعاـ أك شارب عند رجل فمنعها إال بنفسها كخافت اؽببلؾ 
 فجعل خوؼ اؽببلؾ شرطان. 221فمكنتو من نفسها فبل حد عليها"

 أدلته الشرعية : 
ًئنّّ بًاإًلديىػاًف(.دليلو من الكتاب: قولو ت1  ، كقولو  222عأب: ) ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى

نٍػيىا كىمىٍن  )تعأب:  كىالى تيٍكرًىيوٍا فػىتػىيىاًتكيٍم عىلىى اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرىٍدفى ربىىصُّنان لًتىٍبتػىغيوٍا عىرىضى اغبٍىيىاًة الدُّ
، ًلمىا ريًكمى عن جابر ابن عبد ا أف 223اًىًهنَّ غىفيوره رىًحيمه(ييٍكرًٍىهينَّ فىًإفَّ اى ًمٍن بػىٍعًد ًإٍكرى 

ا أميمة كاف يريدمها على الزىنى  ا مسيكة كأخرل يقاؿ ؽبى جارية لعبد ا ابن سلوؿ يقاؿ ؽبى
 .224فشكتا ذلك لرسوؿ ا  فنػىزىلت ىذه اآلية

2 : )اٍذىىيب فػىقىٍدغىفىرى اي . أما دليلو من السنة قولو فقولو  المرأةو استيكرىت على الزىنى
 كىحىدَّ صاحبىها دكهنا, دليل على إسقاط اغبد باإلكراه مٌب ثبت.225لىًك)

. كمن اآلثار كثّب للصحابة رضواف ا تعأب عليهم أصبعْب, سبقت اإلشارة إليها ُب باب 3
نها، اآلثار من تأصيل األحاديث ُب ىذا البحث, كلكن ال بأس من إيراد ما ٓب يشر إليو م

فقد رىكىلى أبو يوسف عن النػَّزَّاؿ بن سربة
قاؿ:" بينما كبن دبُبن مع عمر  إذ امرأةه ضخمة  226

على ضبار تبكي قد كاد الناس أف يقتلوىا من الزضبة عليها، كىم يقولوف ؽبا زنيت زنيت، 
فقالت: كنت امرأة ثقيلة  -إف اؼبرأة ردبا استكرىت-فلما انتهت إٔب عمر  قاؿ: ما شأنك؟

لرأس، ككاف ا يرزقِب من صبلة الليل، فصليت ليلة ٍب منت، فو ا ما أيقظِب إال رجل قد ا
ركبِب، ٍب نظرت إليو مقصيا ما أدرم من ىو من خلق ا، فقاؿ عمر: لو قتلت ىذه 

، 227خشيت على األخشبْب النار، ٍب كتب إٔب أمراء األمصار أف ال تيقتل نفس دكنػو "
 عمر  اغبد عن اؼبرأة بدعول اإلكراه, كاعتباره شبهة مسقطة للحد.ككجو اإلستدالؿ درأ 
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كركل اإلماـ مالك:" أف عبدا كاف يقـو على رقيق اػبمس، كأنو استكره جارية من ذلك 
 . 228الرقيق، فوقع ّٔا، فجلده عمر بن اػبطاب كنفاه، كٓب جيلد الوليدة ألنو استكرىها "

 ؼبنع ذلك.كىذا أىٍدعىى لؤلخذ بالشبهة كىأىنٍػفىى 
 229كفبا يذكر للتابعْب من تطبيقاتو لشبهة اإلكراه ما كرد عن القاضي أيب اؼبطرؼ

أنو سئل عن امرأة ادعت أف رجبل استكرىها كجاءت تدمي ككانت بكرا كأتت مستغيثة 
متعلقة بو كىو ينكر، كىو معركؼ بالشر، فأجاب: "أهنا إذا أتت تدمي، أك ثيبا ال تدمي 

 .230ها، فبل حد عليها فيما قذفتو ، كيدرأ عنها اغبد ّٔذه الشبهة "كقد بلغت فضيحة نفس
كبناء على ما تقدـ فإف من كقع عليو اإلكراه ُب حد فإف ذلك يورثو شبهة تسقط 

 عنو اغبدَّ لزكما, استنادان إٔب األدلة الثابتة من الكتاب كالسنة كآثار الصحابة كأقواؿ العلماء.
 
 

 ج. شبهة الركن الشرعي
ًّٔػػا انضػػواء الفعػػل ربػػت نػػص التجػػرًن  إذ ال جرديػػة كال عقػػػوبة إال بػػنص لقولػػو  كييقصػػد

ػػٌبَّ نػىبػٍعىػػثى رىسيػػوالن( ، كىػػو أصػػل ىػػذا النػػوع، غػػّب أف بيانػػو ّٔػػذا 231تعػػأب: ) كىمىػػا كينَّػػا ميعىػػذًّْبْبى حى
 اؼبعُب خيتلف عن تفصيلو ُب ىذا اؼبطلب على ما يأٌب.

قرره الفقهاء من أف:" كل فعل خيتلف فيو الفقهاء  كاألصل ُب ىذا النوع انضواءه ربت ما
 .232حبل كربرديا فإف اإلختبلؼ يكوف شبهة سبنع اغبد "

، فارّْـ ىو ، أحدمها حيلل، كاآلُب مسألة كاحدة: أف يقـو دليبلف وحا له خر حيـر
 ـ كبعضً من العمـو ارّْ  األصل كىو يعم على كل األفراد، أما الل فهو خاص مستثُبن 

 ،شأنو الدليل ُبحق من كرد  ُبيدؿ على عْب اؼبدعى كىو ًحلُّ الفعل  أفراده، كىو ال
 التحرًن. ُبكلكن الدليل الل أكرث شبهة  ،حقيقتو ُبفيكوف الفعل ؿبرما 
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كقد اعتد فقهاء اؼبذاىب األربعة ّٔذا النوع، فاعتربكا التعارض بْب أدلة التحرًن 
 كل جهة أباحها عآب، كعلة اعتبارىم ىذا اإلختبلؼ كالتحليل شبهة فقالوا بأال حد ُب

شبهة ىي اإلحتياط ُب إقامة اغبدكد   ألنو إذا كاف الفعل حبلال عند بعض العلماء حراما 
 عند البعض اآلخر فإف احتماؿ اػبطأ يكوف قائمان بالنسبة للفريقْب، كمن ٍب دفع يكوف دفع 

طي ُب العقوبة.اغبد أكٔب من إجيابو  ألف اإلماـ أف خيطي ُب   العفو خّب من أف خيي
كُب ىذا اؼبعُب يقوؿ اإلماـ الشاطيب  ُب حديثو عن لواحق  اجتهاد األئمة:" إف ؿبىىاؿَّ 
ػرى قصدي الشارع ُب كل كاحد منهما  فإف الواسطة  اػببلؼ دائرةه بْب طرُبٍى نفيو كإثباتو ظىهى

صارت الواسطة يتجاذّٔا الدليبلف آخذة من الطرفْب بسبب ، ىو متعلق الدليل الشرعي ، ف
معا، دليل النفي كدليل اإلثبات، فتعارض عليها الدليبلف فاحتيج إٔب الَبجيح، كإال فالتوقف 

 كتصّب اٍلمتشأًّات، كؼبا كاف قد تبْب ُب ذلك األصل إٔب ىذا اٍلمعُب ٓبى حيتج إٔب مزيد.
ض ما ُب معناىا، كما إال أف األدلة كما يصح تعارضها على ذلك الَبتيب يصح تعار 

ُب تعارض القولْب على اؼبقلد  ألف نسبتهما إليو نسبة الدليلْب إٔب آّتهد، كمنو تعارض 
األحكاـ الدالة على العبلمات اؼبختلفة، كما إذا انتيًهبى نوعه من اٍلمتاع ينديري كجود مثلو من 

لى أنو حبلؿ، كيدؿ غّب اإلنتهاب، فيػيرىل مثلو ُب يد رجلو كرع، فيدؿ صبلح ذم اليد ع
ندكر مثلو من غّب النهب على أنو حراـ، فيتعارضاف، كمنو تعارض األشباه اعبارة إٔب األحكاـ 

إذ كل كاحدة 233اؼبختلفة، كمنو تعارض األسباب  كاختبلط اؼبيتة بالذكية، كالزكجة باألجنبية 
، كمنو تعارض الشرك  ط  كتعارض منهما تطرؽ إليها احتماؿ كجود السبب الل كاـر

البينتْب  إذ قلنا أف الشهادة شرط ُب إنفاذ اغبكم، فإحدامها تقتضي إثبات أمر، كاألخرل 
 تقتضي نفيو، ككذلك ما جرل ؾبرل األمور داخل ُب حكمها ".

كبناء على ما تقدـ، فبما أف الغالب ُب ىذا النوع ىو تنازع األدلة، اخَبت تسمية 
الطريق ، كاستبعدت تسمية األحناؼ حٌب ال حيصل  اعبهة أكشبهة اؼبالكية كالشافعية ب

اػبلط حسب التقسيم الذم اعتمدتو، كفضلت ذكر كل تسمية كضعها العلماء ربت ىذا 
ع ما ُب الباب قدر اإلمكاف على النحو التإب :  النوع قبل مثاؽبا رجاءى صبى

                                                           

بالنسبة إٔب الزكج إذا ظن أم ، كالزكجة باألجنبية  أم اؼبذبوحة الشاة اؼبذكاةبكيقصد الشاة اؼبيتة غّب اؼبذكاة ، ك  - 233
 أهنا امرأتو فوطئها على ىذا الظن .



 106 

 -: 234الجهة أو الطريقشبهة 
تتوقف على ظن اعباين  كال ,توذا تتحقق بقياـ الدليل الناُب للحرمة ُب يكى

لكن ك ، ةللحرم نافيان  لّْ للحً  تان بً ثٍ مي  دى جً وي لى حد ذاتو  إٔب الدليل ُب رى ظً لو ني  و، دبعُب: أن235كاعتقاده
ُب ل قائم ت للحً ثبً مي كىذا ألىف الدليل الٍ   ال لّْ حى  ُب شبهةن  فأكرث ىذا الدليلى  عارىضو مانعه 

 .236فأكرث شبهة، حقيقة ؼبانع كإف زبٌلف عن إثباتو ال حكمان، 
ت اؼبلك و ثب) كىي اعبارية اؼبشَبؾ فيها  فإف اؼبوطوءة  ُبأف الشبهة إذا كانت مثاؿ ذلك: ك 

 للشريك الواطي يقتضى التحليل، كثبوتو من كجو للشريك اآلخر يقتضي التحرًن، من كجو
اؿ اؼبفسدة   ألف اغبدكد أسباب ؿبظرة فبل تثبت إال عند كمفلم يبق معو اسم الزىنى 

  ألف اؼبصلحة الكربل ُب استيفػاء اإلنساف ىي ادير كلهاػمتنع اغبد على التقيف كسبىحضها،
 . 237عبادة الدياف

نوع ىذه اغباالت ىو شبهة حكم الشرع حًبل ال، فبل جيب اغبد  ُبفالثابت إذف 
للحل  ألهنا نشأت عن دليل موجب  ال ةال، كإف علم الفاعل حرم ُببشبهة كجدت 

  .ال ُب
 شبهة الدليل:
من الشهود اعترب العلماء ، فقد قضية الزكاج ُبمسألة اعتبار الشهود يدؿ عليها 

اؼبالكية الذين يركنو صحيحا  خبل ،عترب عقد النكاح فاسدااي لو زبلفت  الٍبشركط الصحة 
عيَّ الشر ركن الشرط إشهاره جعل ببشرط إعبلف الدخوؿ فقط، فالدخوؿ مع عدـ الشهود 

ألف الشبهة اعَبت ربقق الركن   العقد ُب غّب متحقق بالنسبة ؼبن اشَبطوا الشهود عبردية الزىنى 
 . 238الفعل ليس بزىنى  أفأثبت  الذمبوجود دليل اؼبالكية 

نفسها الٍب تيزكج يرل أف اؼبرأة  الذم عقد الزكاج ببل كٕب عند أيب حنيفة  ُبككذلك 
حا لصحة العقد ، فهو ال يرل رضا الوٕب شرطان لصحة صحيزكاجها بدكف رضاء كليها يكوف 
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مرأةو على نفسها ، فالدخوؿ ىنا مع عدـ بأف ال كالية ال ,غّب ذلك كفالعقد، كاعبمهور ير 
عند أيب  من جهة اعتبار كوف النكاح صحيحان  الرضا شبهة اعَبت ربقق ركن جردية الزىنى 

  .ا اغبد درأ ًّٔ شبهة يي  ينتج ْبرأيال ابيلي تقك كمن جهة اعتباره باطبلن عند اعبمهور ،  حنيفة,
معلقا على ىذه الشبهة ُب األنكحة اؼبختلف فيها:"إف ؿبل 239كيقوؿ اإلماـ اؼباركدم

اػببلؼ ُب النكاح ببل كٕب أك ببل شهود أال يقارنو حكم، فإف حكم شافعيّّ ببطبلنو حيدَّ، 
وة اؼبدرؾ ال عْب اػببلؼ" كإف حكم حنفي أكمالكي بصحتو ٓب حيد، كالضابط ُب الشبهة ق

. 
 240شبهة الشمول :

كانطبػػػاؽ لفػػػظ السػػػارؽ علػػػى فعػػػل الطػػػرار )أم النشػػػاؿ، كفعػػػل    كمناطهػػػا خفػػػاء معػػػُب اللفػػػظ
 .241النباش، ُب قولو تعأب: ) كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيواٍ أىٍيًديػىهيمىا(

غػػّب اسػػم السػػرقة إالَّ لنقصػػاف  فقػػاؿ بعػػض الفقهػػاء : إهنمػػا مػػا اخػػتصَّ فعػػلي كػػلٍّ منهمػػا باسػػمو 
معُب السرقة فيهما , كبالتإب ال ييقطعاف  ألف قطعهما ال يفهم من لفظ السارؽ ُب اآلية، بل 

 ال بد من أمر خارجي يدؿ عليو.
كذىػػب فريػػق آخػػر إٔب: أهنمػػا مػػا اخػػتصَّ كػػلُّ كاحػػدو منهمػػا باسػػمو غػػّب اسػػم السػػارؽ إالَّ لزيػػادة 

 قطعهما.معُب السرقة فيهما, فيجب 
كمنشػػػأ االخػػػتبلؼ ىنػػػا التسػػػمية اػباصػػػة، الػػػٍب ذبعػػػل كضػػػوح معػػػُب اللفػػػظ كخفػػػاءه ُب 

، كاضحا عند غّبىم.   موضع اشتباه، فيكوف اللفظ بالنسبة إليهما خفيا عند قـو
، كالطػػرار ىػػو الػػذم ينشػػل 242فىالطُّػػػرُّ ىػػو أخػػذ مػػاؿ الغػػّب كىػػو حاضػػر يقظػػاف قاصػػد حفظػػو

اؼبهارة كخفة ُب اليد، فهو يغاير السػارؽ ُب جػرأة اؼبسػارقة، لػذا الناس حٌب ُب النهار بنوع من 
ظبي باسم خاص، فاالتفاؽ منعقػد علػى قطعػو لوجػود قرينػة خارجيػة غػّب لفػظ السػارؽ، كىػي 

 زيادة معُب السرقة فيو بآّارأة. 
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، خفيةن  . لذا اختلػف العلمػاء 243أما النباش فهو من يأخذ ماالن ال حافظ لو، من حرزو ناقصو
 حػػدمها، كسػػبب اإلخػػػتبلؼ فيػػو ماليػػة اؼبسػػػركؽ, كونػػو كفنػػػان تنفػػري منػػو النفػػػوس فػػبل يشػػػَبيو ُب

 أحد، كاغبرز، كوف القرب ليس حرزان لؤلقمشة:
فػبل يقطعاهنمػا، ألهنمػا يريػاف أف النبػاش أخػذ مػاالن غػّب مرغػوب فيػو، كال  فأبو حنيفة ومحم د

 .244دفبلوؾ ألحد، كمن غّب حرز، كُب ىذا شبهة يسقط ّٔا اغب
 .245فيقطعانو لقولو: ) مىٍن نػىبىشى قىطىٍعنىاهي( وأما اإلمام الشافعي  وأبو يوسف

رضبػو ا ُب مػا يقطػع بسػرقتو:" كىكىفىػنه ُب قػىػرٍبً بػىٍيػتو ؿبيٍػرىزو ؿبيٍػرىزه "، قػاؿ  246يقوؿ اإلمػاـ النػوكم
غلػق ُب العمػراف الشربيِب:" يقطع سػارقو  ألف القػرب ُب اؼبقػابر حػرز ُب العػادة كمػا أف البيػت اؼب

 حرز كإف ٓب يكن فيو أحد " .
يوافق ىذا الرأم ابن قدامة إذ يقوؿ:" كلنػا قػوؿ ا تعػأب: ) كىالسَّػارًؽي كىالسَّػارًقىةي  ومن الحنابلة

، كىػػػػذا سػػػػارؽ ، فػػػػإف عائشػػػػة رضػػػػي ا عنهػػػػا قالػػػػت:" سػػػػارؽ أمواتنػػػػا  247فىػػػػاٍقطىعيواٍ أىيٍػػػػًديػىهيمىا(
تػاجي إٔب ‘ مػن أف القػرب لػيس حبػرز ’ ، كما ذكركه248كسارؽ أحيائنا " ال يصػح  فػإف الكفػن حيي

تركػػػو ُب القػػػرب دكف غػػػّبه، كيكتفػػػى بػػػو ُب حػػػرزه، كقػػػوؽبم أنػػػو ال مالػػػك لػػػو فبنػػػوع  ألنػػػو فبلػػػوؾ 
للميػػت ألنػػو  كػػاف مالكػػا ُب حياتػػو كال يػػزكؿ ملكػػو إال عمػػا ال حاجػػة لػػو بػػو إليػػو، ككليػػو يقػػـو 
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 ضرورة :شبهة ال
مثاؽبا السرقة عاـ آّاعة، فقد ذىب اعبمهور إٔب أف الضركرة شبهة قوية تدرأ اغبد،     

كدليلها ما كرد عن عمر ابن اػبطاب أنو درأ اغبد عن غلماف حاطب ابن أيب بلتعة لسرقتهم 
وؿ ناقة اؼبزين عاـ آّاعة، ألف من شركط السرقة كوف السارؽ ـبتاران غّب مضطر، كُب ىذا يق

ابن قيم:" كىذه شبهة قوية تدرأ القطع عن اتاج، ال سيما كىو مأذكف لو ُب مغالبة 
صاحب اؼباؿ على أخذ ما يسد رمقو، كعاـ آّاعة يكثر فيو ااكيج كاؼبضطركف، كال يتميز 
اؼبستغِب منهم كالسارؽ لغّب حاجة من غّبه، فاشتبو من جيب عليو اغبد دبن ال جيب عليو، 

 250فدرئ"
يبلحظ ُب ىذا النوع أف ابن حـز كىو ال يدرأ اغبدكد بالشبهات إال أنو سلك ك 

 251مسلك اعبمهور ُب ىذه اؼبسألة فدرأ اغبد عن السارؽ للضركرة.
 شبهة الملك :

 أنكىلى  مىا أىٍطيىبى  كقولو: ) ًإفَّ  ،252(يكى بً ألى  اليكى مى كى  تى نٍ أى )  من ابنو لقولو: األبسرقة  اكمثاؽب
ملكية  :أم ,اؼبًلك يافيقتض افالنص ففهذا،  253(كىٍسًبوً  ًمنٍ  كىلىدىهي  كىًإفَّ  ٍسًبوً كى  ًمنٍ  الرَّجيلي 
كلكن قد عارض  , يفيد معُب اؼبلك ُب اغبديث األكؿالبنو كمالو، ألف حرؼ البلـ  األب

فثبتت  , كىو اإلصباع على عدـ إرادتو حقيقة ،ىذا اؼبعُب مانع دينع من إرادة حقيقة اؼبلك
صبيع  ُبكاجبة شرعا مطلقا أبيو على  االبنمكاف، ألف نفقة ـ بقدر اإلبالبلَّ  الشبهة عمبلن 

 ،الوجوب على ابنو فهي غّب كاجبة شرعا مطلقا كإمنا مؤقتة األب، بعكس نفقة األبأحواؿ 
  .من حقو ؽبذا كاف أخذه من ماؿ ابنو كأنو أخذ جزءان 

الٍب تثبت للولد دبقتضى كىناؾ عارض آخر مأخوذ من عدة نصوص ىو اؼبلكية اػباصة 
نا دليبلف، ىالقواعد العامة للملكية، كدبقتضى الشخصية اؼبستقلة كالذمة اؼبالية اؼبنفصلة، ك 

أحدمها يبيح كاآلخر دينع، فبل يتحقق الركن الشرعي للجردية كىو كوف الفعل مقطوع حبرمتو 
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ُب  شبهةأنو أكرث  من غّب شبهة  ذلك أف الدليل اؼبعارض كإف كاف غّب منتج للتحليل إال
 . 254التحرًن
ييدرأ عنو اغبد كتقاـ  " أنو : بنتو ، قاؿ اإلماـ مالك  أككَب الرجل يقع على جارية ابنو * 

، أم يظن أنو حيل لو كىذا لنفس العلة السابقة ، 255" عليو اعبارية ضبلت أـ ٓب ربمل
 .اإلنبساط ُب ماؿ ابنو ألنو ملك لو 

ذلك  ُبكالعكس، ىي شبهة ييدرأ ّٔا اغبد على تفصيل  ككذلك سرقة الزكج ماؿ زكجتو* 
كعند اإلماـ ، مطلقاعلى أمّْ الزكجْب إذا سرؽ ماؿ زكجو فعند اغبنفية ال قطع ، عند العلماء

أما  ،256انفرد كل منهما ببيتو حيرز فيو متاعو إذاربد اؼبسكن، كبالقطع امالك ال قطع إذا 
مطلقا إذا  اآلخرا: قطع أحد الزكجْب بسرقة أشهرمه ,ذلك قوالف ُبالشافعي فلو اإلماـ 

عليهما  قطع  كعند اإلماـ أضبد ال، 257كىذا ىو الراجح عند اإلماـ النوكم ,أحرز عنو اؼباؿ
 . 258كلو أيحرز عنو

 شبهة الحق :
* كمنها سرقة الشريك من ماؿ الشركة ، أم أف يأخذ الرجل ماالن من شركتو على كجو 

ديلك اؼبسركؽ    ألنوقطع السارؽ من ماؿ شركة ىو فيها شريكعلى أال ي الجمهور، فالسرقة
  .عْب الشبهة ىيكىذه اؼبلكية  ،على الشيوع

 -مشركط قطعو بشرطْب:ف عند المالكيةأما 
 أف يكوف ماؿ الشركة ؿبجوبا عنو . .1
  .259فإف سرؽ أقل من نصاب حصتو فبل يقطع أف يأخذ نصابا أكثر من حصتو .2

 حقو. ُبكاعتيربت الشبهة عليو ف فبل قطع اىذاف الشرط تحققفإذا ٓب ي
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* كمنو أخذ آّاىد اؼبستحق جزءا من ماؿ الغنيمة على كجو اػبفية بصورة السرقة، كعلة  
كوف اغبق ىنا شبهة كليس سببا صرحيا لدرء اغبد ىو أف حقو ٓب يتأكد بالقسمة بعد، 

يء من الغنيمة إٔب فيحتمل أف يأخذ من حق غّبه، لذا لو مات قبل القسمة ال ينتقل ش
 .260كرثتو عند اعبمهور

اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكٔبى  * كمن ذلك أيضا السرقة من ااـر غّب اآلباء، لقولو تعأب : ) كىأيكليوٍا األىٍرحى
بًبػىٍعضو ُب ًكتىاًب اً(

، من حيث أف ا تعأب أكجب صلة األرحاـ كإيتاء ذم القرىب، 261
 م ُب ماؿ بعض.جعل لذكم األرحاـ شبهة حق بعضه

 
 تقدير شبهة الجهة أو الطريق :

، فيو نوع من التجاكز، 262يرل بعض الباحثْب أف تسمية ىذا النوع بشبهة الدليل
كتعريفها بأف : " يكوف ُب اؼبوضوع دليبلف متنازعاف أحدمها حيـر كىو الراجح، اآلخر يبيح 

 ال كاعبهة   إذ اعبامع كىو اؼبرجوح "، ىو تعريف غّب دقيق   ألف فيو خلطان بْب شبهٍب
بْب الشبهتْب ىو اجتماع دليلْب متنازعْب على ؿبل كاحد، غّب أف الفارؽ بينهما يتمثل ُب 
أف الدليلْب ُب شبهة ال يقوماف لدل نفس آّتهد كيتفاكتاف ُب داللتهما، فيعمل بدليل 

شبهة الطريق فالدليبلف التحرًن بوصفو حقيقة شرعية كيعتد بدليل اغبل بوصفو شبهة، أما ُب 
اؼبتنازعاف يىثبيتاف لدل ؾبتهدين ـبتلفْب، فيكوف الفعل حبلالن على اغبقيقة عند أحدمها ، 

، كىو بذلك يوافق رأم الزيلعي كابن اؽبماـ ُب أف شبهة 263كحراما على اغبقيقة عند اآلخر
، كىذا األخّب خيتلف باختبلؼ اغبدكد، كأف كلَّ ؿبلو ديكن أف   ال تتعلق دبحل الفعل اـر

ينحل إٔب صبلة من العناصر ) كيقصد ّٔا شرائط الركن حسب ما أرل ، فيضرب مثاالن لو حبد 
السرقة الذم يتطلب تطبيقو توافر شركط عدة ُب ال، كاؼبالية كبلوغ النصاب ككونو ُب حرز 

شبهة ُب بعض مثلو فبلوكا للغّب إٔب غّب ذلك، ككل شرط من ىذه الشركط ديكن أف تعَبيو ال
أحوالو، ففي شرط اؼبالية اغبنفيةي ال يقطعوف ُب سرقة اؼباؿ غّب اؼبطلق أك الذم يشوبو ماليتو 
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، كحجتهم أف 266، أك ما يتسارع إليو الفساد265أك اؼبباحة 264قصػور، كاألمواؿ التافهة،
يقطع  قصور اؼبالية يورث نقصانا كُب النقصاف شبهة العدـ. كُب شرط احَباـ اؼباؿ كتقومو ال

الفقهاء ُب سرقة طبر الذمي كخنزيره كلو كاف السارؽ ذميا، ألهنما إف كانا ؿبَبمْب عند 
الذميْب فليس كذلك عندنا. كُب شرط اؼبلكية ال يقطع الشريك إذا سرؽ من ماؿ شركتو، كال 
اارب إذا سرؽ من ماؿ الغنيمة، كال من سرؽ من بيت اؼباؿ من اؼبسلمْب عند بعض 

ال الدائن إذا سرؽ من ماؿ مدينو اعباحد اؼبمطاؿ قدر حقو بقصد اإلستيفاء، الفقهاء، ك 
 .267كيطرد بالنسبة إٔب باقي اغبدكد

 رأي الباحث:
أرل أف التسمية ُب ؿبلها كالتعريف دقيق، كذلك من جهة أف الدليلْب حيظياف  -1

، كليس كونو  بوزهنما لدل نفس آّتهد أيضان، غّب أف أحدمها رجح عنده على اآلخر فقدمو
كذلك أنو ال قيمة للدليل اؼبعارض عنده كإف رجح عند غّبه من الفقهاء، كقد عمل اإلماـ 
مالك ّٔذا ُب مسألة إشهار الدخوؿ، كأف اغبل بذلك مقيد بشركط ال تتوافر ُب ؾبرد العقد، 
ا كالدليل على ىذا الفهم قوؿ العز بن عبد السبلـ:" ليس اختبلؼ العلماء ىو الشبهة، كإمن

التعارض بْب أدلة التحرًن كالتحليل، فإف اغببلؿ ما قاـ دليل ربليلو، كاغبراـ ما قاـ دليل 
 ربرديو، كليس أحدمها أكٔب من اآلخر ". 

كيقوؿ الشيخ أبو زىرة:" إف اػببلؼ الذم يكوف شبهة ىو اػببلؼ ُب أصل اغبل 
دينع من إقامة اغبد عند  كالتحرًن، أما اػببلؼ ُب أف ىذا شبهة أك ليس بشبهة فإف ىذا ال

، كُب ىذا تطبيق للمالكية ما نصو:" من تزكج خامسة أك امرأة 268من يقرر انتفاء الشبهة "
طلقها ثبلثا قبل أف تنكح زكجان غّبه أك أختو من الرضاعة أك النسب أك شيئا من ذكات 

إف تزكج امرأة ُب عدهتا ااـر عليو عامدان عارفان بالتحرًن أقيم عليو اغبد، كٓب يلحق بو الولد، ك 
د، سواءن كاف عاؼبان أك جاىبلن  د، كعوقب، ككذلك ناكح امرأتو اؼببتوتة ال حيي عاؼبان بالتحرًن ٓب حيي
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لئلختبلؼ فيها، كأما إف كانت مطلقة ثبلثا فإف كاف عاؼبان حد  ألنو ٓب خيتلف فيو، كإف كاف 
 . 269جاىبل ٓب حيد "

فيو ىو اػببلؼ ُب أصل التحرًن ، كالٍب ك يتضح من ىذا النص أف أساس الشبهة 
تتجلى ُب أف العامداف األكؿ كالرابع ٓب تقم ُب حقهما شبهة الطريق أك اعبهة، لعلة أف اغبكم 
فيما فػىعىبلى ثابت بالدليل القطعي الذم ال ينازعو غّبه عند الفقهاء، إال أف يدعيا اإلشتباه أك 

 .270ىو شبهة اعبهل ليس ىذا النوع ؿبلو اعبهل فينتقبل بذلك إٔب نوع آخر من الشبهات
لوجود شبهة اغبق كلو  -كلو كاف عاؼبان -أما العامداف الثاين كالثالث فبل حيد أحدمها 

باإلستصحاب، كتفسّب ذلك أف ىذا الزكاج ال يثبت معو اغبد  ألف اؼبرأة خلقت للزكاج كٓب 
ب أمر عارض ليس متصبل يوجد سبب من أسباب التحرًن قائمه بذاهتا دينعها منو، بل السب

بذاهتا، ما جيعل اإلباحة األصلية قائمة حكما، فهي شبهة سبنع إيقاع اغبد. كمن ذلك أيضا 
 .271من كطي البائنة بينونة صغرل أك كربل ُب العدة ال يثبت عليو اغبد لنفس الشبهة

أما ُب اعَباء الشبهًة شرائطى الركن فبل خبلؼ ُب ذلك، إمنا اػببلؼ ُب تصنيف  -2
الشبهات ربت مسميات تضبطها حبيث ال ذبد نوعان صينّْفى ربت ضابطو مندرج ربت ضابط 

ُب تصنيف الشبهات، الدليل على  -حسب ما بدا ٕب-آخر غّبه، األمر الذم ٓب يتحقق 
ذلك األمثلة التالية: فسرقة األصوؿ من الفركع، صنفها البعض على أهنا شبهة ملك،  

هنا شبهة حق، كأيب زىرة، كصنفها البعض على أهنا شبهة كالكبيسي، كصنفها البعض على أ
ؿبل، كعوض ؿبمد، كمن ذلك سرقة الشريك من ماؿ شركتو، كسرقة اارب من ماؿ 
الغنيمة، أك السرقة من بيت اؼباؿ عند بعض الفقهاء، كسرقة الدائن من ماؿ مدينو اعباحد 

ة اغبق كشبهة اؼبلك كشبهة ال، اٍلميمىًطاٍؿ قدر حقو بقصد اإلستيفاء، كلها ترد ُب شبه
 على حسب داللة اؼبسألة، لذا فإين ال أرل خبلفا يقـو مع ما ذكر. 
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أما ما قدمو من جهة تنازع الدليلْب كونو يفرؽ بْب شبهة ال إذا كاف التنازع  -3
 متحققان لدل نفس آّتهد، أك شبهة الدليل إذا كاف متحققان لدل ؾبتهدين ـبتلفْب، فهذا قد
يصح إذا اعتربنا أف شبهة اعبهة أك الدليل تعِب ضركرة اختبلؼ جهة اغبكم، ال مناط الطريق 
اؼبوصل إٔب اغبكم، ما يقتضي لزـك حكم كاحد ُب كل مسألة لدل الفقيو الواحد، كىذا ما ٓب 
يطرد ُب الفقو الشرعي، كدليل عدـ اضطراده ثابت باإلستقراء، فهذا اإلماـ الشافعي  أسس 

ُب العراؽ على غّب ما أسسو ُب مصر، ؼبا بدا لو من تقلبات األحواؿ ُب اختبلؼ مذىبو 
اؼبعيشة كطبائع الناس ، كيؤكد ذلك ما أكردتو آنفا من قوؿ اإلماـ الشاطيب ُب حديثو عن 
لواحق اجتهاد األئمة كال بأس من إيراد بعضو ىنا دبا خيدـ اؼبسألة إذ يقوؿ:" إف ؿبىىاؿَّ 

 طرُبٍى نفيو كإثباتو ظىهىرى قصدي الشارع ُب كل كاحد منهما  فإف الواسطة اػببلؼ دائرةه بْب
آخذة من الطرفْب بسبب، ىو متعلق الدليل الشرعي، فصارت الواسطة يتجاذّٔا الدليبلف 
معا، دليل النفي كدليل اإلثبات، فتعارض عليها الدليبلف فاحتيج إٔب الَبجيح، كإال فالتوقف 

 ؼبا كاف قد تبْب ُب ذلك األصل إٔب ىذا اٍلمعُب ٓبى حيتج إٔب مزيد.كتصّب اٍلمتشأًّات، ك 
إال أف األدلة كما يصح تعارضها على ذلك الَبتيب يصح تعارض ما ُب معناىا، كما ُب 
تعارض القولْب على اؼبقلد  ألف نسبتهما إليو نسبة الدليلْب إٔب آّتهد، كمنو تعارض 

فة، كما إذا انتيًهبى نوعه من اٍلمتاع ينديري كجود مثلو من األحكاـ الدالة على العبلمات اؼبختل
غّب اإلنتهاب، فيػيرىل مثلو ُب يد رجلو كرع، فيدؿ صبلح ذم اليد على أنو حبلؿ، كيدؿ 
ندكر مثلو من غّب النهب على أنو حراـ، فيتعارضاف، كمنو تعارض األشباه اعبارة إٔب األحكاـ 

بلط اؼبيتة بالذكية، كالزكجة باألجنبية  إذ كل كاحدة اؼبختلفة، كمنو تعارض األسباب  كاخت
، كمنو تعارض الشركط  كتعارض  منهما تطرؽ إليها احتماؿ كجود السبب الل كاـر
البينتْب  إذ قلنا أف الشهادة شرط ُب إنفاذ اغبكم، فإحدامها تقتضي إثبات أمر، كاألخرل 

 حكمها ".تقتضي نفيو، ككذلك ما جرل ؾبرل األمور داخل ُب 
إٔب غّب ذلك فبا يدؿ على أف اختبلؼ رأم الفقيو ُب اؼبسألة الواحدة ليس فبنوعان 
كإمنا جائز حسب تغّب كجو اؼبصلحة الشرعية فيها ، كالشريعة ضبىَّػالة أكجو ، كىذا سر بقائها 

 كخلودىا، كا أعلم .
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 المطلب الرابع
 اإلثبات في الشبهة

اغبدكد كالقصاص عناية خاصة ، كاشَبطوا إليقاع كل  أكٔب الفقهاء أدلة اإلثبات ُب
منها أف تكوف أدلة اإلثبات فيها حاظبة ، كاجتهدكا ُب بياف الشركط البلزمة ُب كل دليل ، 
كٓب يصرح فقهاء اغبنفية كالشافعية باعتبار اػبلل ُب أدلة اإلثبات قسما من أقساـ الشبهة ، 

بل صرح ّٔا بعضهم ُب كثّب من اؼبواطن ، لذا فإف لكنهم كمع ذلك ٓب ينفوا شبهة اإلثبات ، 
الشبهة ُب اإلثبات تتعلق بأدلتو ، كاتفق العلماء على أف أدلة إثبات اغبدكد ىي البينة كاإلقرار 
فقط , كعليو فإف البحث ُب شبهة اإلثبات سيكوف مقصورا على أدلة اغبدكد الشرعية فقط 

ينة القوية كاختبلؼ العلماء ُب اعتبارىا دليبل من دكف غّبىا, كإف تعدَّامها فإٔب مسألة القر 
عدمو ، كعليو أستهل اؼبطلب األكؿ بتعريف اإلثبات كبياف شركط الدليل ، ٍب الشهادة 
كشبهاهتا ، ٍب اإلقرار كشبهاتو ، ٍب القرائن كقوهتا الثبوتية ، ٍب أثر الشبهة عند العلماء على 

 النحو التإب :
 شروط الدليلتعريف اإلثبات ، و  اواَل:
 اإلثبات تعريف .1

، 272اإلثبات لغة: مصدر أثبت اغبق أقاـ حجتػو، كاألمػر حققػو كصػححو، كعرفػو حػق اؼبعرفػة
)  ، كىو تعدية نسبة ثبوت شيء لشيء. 273قاؿ تعأب : ) ديىٍحيو اي مىا يىشىاءي كىيػيٍثًبتي

لوقػف عنػد كاصطبلحا : ىو اغبكم بثبوت شيءو آلخػر، كيطلػق علػى اإلجيػاد كىػو مػن كجػوه ا
 . 274القراء ، كما يطلق على العلم ذبوُّزان فيقاؿ: العلم إثبات اؼبعلـو على ما ىو بو

أما شبهة اإلثبات فيعرفها بعض الفقهاء ادثْب بأهنا: " كل عارض يقَبف بالدليل أك 
 . 275يعَبيو بعد قيامو فيذىب دبعُب اليقْب فيو أك يوىنو "
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  : شروط الدليل  .2
شػركط الػدليل اؼبعتػرب ُب ثبلثػة ىػي القطعيػة كالفوريػة كاالسػتمرار، حصر بعض ادثْب 

، أعرضها علػى النحػو التػإب 276ككل شرط من ىذه الشركط ُب رأيهم ديكن أف تلحقو الشبهة
: 
كيكػػوف الػػدليل قطعيػػان إذا أسػػفر عػػن يقػػْبو بصػػحة مػػا شػػهد عليػػو،  القطعي  ة ف  ي ال  دليل : -1

 الشك، كيقع ذلك ُب األمور التالية: كزبتل القطعية إذا خالط اليقْب شيء من
أف يكوف الدليل ؿبتمبلن : أم قاببل للتأكيل ، كؽبذا ال يقبل الفقهاء ُب الشهادة على الزىنى  -أ

تمػػػل اغبػػػل كاغبرمػػػة ، كال يعػػػد زىنى إال إذا كػػػاف  أف يقػػػوؿ الشػػػاىد رأيتػػػو يطؤىػػػا ، ألف الػػػوطء حيى
 حراما.

يكػػن الػػدليل متناىيػػا ُب البيػػاف كؽبػػذا أكجبػػوا سػػؤاؿ  قصػػور الػػدليل : كزبتػػل القطعيػػة إذا ٓب -ب
شػاىد السػػرقة عػػن اؼباىيػػة، فإهنػػا تطلػػق علػػى اسػَباؽ السػػمع كالػػنقص مػػن أركػػاف الصػػبلة، كعػػن 
الكيفية، الحتمػاؿ كونػو سػرؽ علػى كيفيػة ال يقطػع معهػا ، كعػن اؼبكػاف، الحتمػاؿ أال يكػوف 

قػػػادـ عنػػػد مػػػن يػػػرل ذلػػػك، كعػػػن حػػػرزا أك أف يكػػػوف دار حػػػرب، كعػػػن الزمػػػاف، الحتمػػػاؿ الت
اؼبسػػركؽ، الحتمػػاؿ كونػػو فبػػا ال قطػػع فيػػو، كعػػن مقػػداره، الحتمػػاؿ أف يكػػوف دكف النصػػاب، 
كعػػػن اؼبسػػػركؽ منػػػو، الحتمػػػاؿ كجػػػود عبلقػػػة سبنػػػع اغبػػػد، كُب حػػػديث مػػػاعز مػػػا يؤكػػػد كجػػػوب 

 االستفصاؿ. 
عػارض يفضػي إٔب انتفاء اؼبعارض : كمن شركط القطعية كذلك  انتفاء اؼبعارض  ألف الت -ج 

التهاتر، كمنو أف تشهد إحدل البينتْب خببلؼ ما شهدت بو األخرل، فتقػـو بينػة كاملػة علػى 
الثبػػوت كأخػػرل مثلهػػػا علػػى النفػػػي، كػػأف يشػػػهد أربعػػة علػػى رجػػػل بػػالزىنى بػػػامرأة كيشػػهد أربعػػػة 

ات مػن آخركف عليهم بأهنم ىم الذين زنوا ّٔا، أك أف يشهد أربعة على امرأة بالزىنى كتشهد ثق
النسػػاء بأهنػػا عػػذراء، ففػػي ىػػذه األحػػواؿ ينػػدرئ اغبػػد لقيػػاـ الشػػبهة، الحتمػػاؿ صػػدؽ الػػدليل 

 اؼبعارض. 
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كمػػن ىػػذا القبيػػل أيضػػان تكػػذيب اؼبسػػركؽ منػػو للسػػارؽ ُب إقػػراره أك لشػػهود السػػرقة فيمػػا        
بػة ، قػاؿ شهدكا بو، كػأف يقػوؿ ٓبى يسػرؽ مػإب كإمنػا أخػذه علػى كجػو العاريػة أك اإلجػارة أك اؽب

الكاساين: " ييسًقطي اغبٍىدَّ تكذيبي اؼبسركًؽ منو للسارؽ ُب إقػراره بػأف يقػوؿ: ٓب يسػرؽ مػِب "، 
كمنهػػػػا تكذيبػػػػو البينػػػػة بػػػػأف يقػػػػوؿ: شػػػػهد شػػػػهودم بػػػػزكر   ألنػػػػو إذا كػػػػذب فقػػػػد بطػػػػل اإلقػػػػرار 

 كالشهادة فسقط القطع. 
 التكذيب ـببل بالقطعية.كإٔب ىذا ذىب الشافعية كاغبنابلة،أما اؼبالكية فلم يعتربكا 

أما الفورية فمقتضاىا أف تؤدل الشهادة على فور اعبردية  ألف اؼبسلم إذا عاين الفورية :  -2
حدا فهو باػبيار، إما أف يغلب جانب السَب إقالةن لعثرة أخيو كإعانػة لػو علػى التوبػة فػبل يقػدـ 

ة  دفعػا للفسػاد كقطعػا على الشػهادة، كإمػا أف يغلػب  حػق ا تعػأب فيػؤدم الشػهادة حسػب
لػػدابر الرذيلػػة، ككػػبل األمػػرين منػػدكب كاغبػػاؿ معتػػرب، فقػػد يتعػػْب أحػػد األمػػرين ُب حػػاؿ كيتعػػْب 

 نقيضو ُب أخرل.
كعلػػى اؼبسػػلم أف يػػوازف بػػْب األمػػرين كأف خيتػػار بغػػّب إبطػػاء   ألف اؼبوقػػف ال حيتمػػل الَباخػػي   

غػّب شػائع ٍب تقػدـ ألدائهػا كانػت غػّب فإذا أمسك الشػاىد عػن الشػهادة فػَبة مػن الػزمن لعػذر 
الى ذبىيػوزي شىػهىادىةي خىٍصػمو  ):  صػلى ا عليػة كسػلممقبولة، ألف تػأخّب األداء يػورث هتمػة، كقػد قػػاؿ 

كىالى ظىًنْبو(
، كعػن 279، قػاؿ تعػأب: ) كىمىػا ىيػوى عىلىػى اٍلغىٍيػًب ًبظىنًػْبو(278، كالظنػْب ىػو اؼبػتهم277

ى لى عى  كاٍ دي هً ا شى منَّى إً فى  وً تً رى ضٍ حى  دى نٍ عً  كاٍ دي هى شٍ يى  ٓبىٍ  دٍّ ى حى لى عى  كاٍ دي هً شى  ـه وٍ قػى  اديَّى أى عمر بن اػبطاب أنو قاؿ:"
، كيقػػوؿ الكمػاؿ ابػن اؽبمػاـ إف الشػػاىد إذا شػهد بعػد التقػادـ إمػػا 280" مٍ ؽبىيػ ةى ادى هى شىػ الى كى  نو غٍ ًضػ

كػػاف فاسػػقان فاسػػق أك مػػتهم بالعػػداكة  ألنػػو إذا كػػاف قػػد اختػػار جانػػب األداء ٍب أخػػر الشػػهادة  
مػػػة العػػػداكة ككػػػبل الوصػػػفْب موجػػػب لػػػرد  قتػػػو هتي كإذا كػػػاف قػػػد اختػػػار جانػػػب السػػػَب ٍب شػػػهد غبى

 .   281شهادتو
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 شبهة.  تبالقوؿ بأف تأخّب اإلثبا وينفرد الحنفية   
 . 282فيقبلوف الشهادة على اغبد كإف تطاكؿ الزماف  أما المالكية والشافعية

ليو العمل ىو كجوب اغبد إذا شهد الشػهود أك أقػر رأياف: كالذم ع اإلمام أحمدكُب مذىب 
 . 283اعباين حبدٍّ حديثو أك قدًن

كأمػػا االسػػتمرار فمعنػػاه بقػػاء معػػُب القطػػع ُب الػػدليل مػػن كقػػت اتصػػالو بعلػػم اإلس  تمرار :  -3
القاضي إٔب صػدكر اغبكػم ، بػل إف أكثػر الفقهػاء يشػَبطوف بقػاء ىػذا اؼبعػُب حػٌب يػتم التنفيػذ 

لى ذلك أنو إذا اعَبل الدليلى بعد تقدديو أمره من شػأنو اإلخػبلؿ بقطعيتػو ٓب أيضان ، كيَبتب ع
يقم اغبد، كمن ذلك رجوع اؼبقر عن إقراره كالشهود أك بعضهم عن الشػهادة  ألف ُب الرجػوع 
شبهة، فالقاضي بعد الرجوع ال يدرم أصدقوا ُب األكؿ أـ ُب الثاين، فينتفي ظػن الصػدؽ مػن 

بػػت ال ؿبالػػة إمػػا ُب الشػػهادة أك ُب الرجػػوع، كال جيػػوز اغبكػػم بشػػهادة جػػانبهم  ألف كػػذّٔم ثا
 الكاذب أك بإقراره.

 

 ثانياً: الشهادة

ىي اغبضور كاؼبشاىدة، يقاؿ شاىد فبلف فبلنا إذا حضره كعاينو، كىي  َب اللغةتعريفها/
ىي  كالشهادة 284خرب قاطع خيتص دبعُب يتضمن ضرران على غّب اؼبخرب، كّٔذا خيرج اإلقرار،

البينة ُب القضاء ، كىي الشهود أماـ جهة قضائية لبياف اغبق، سواء على الشاىد أـ على 
ٍيًن ًمٍن رًجىاًلكيٍم( ، أم: أىٍشًهديكٍا شهيدين ، كمن  285غّبه، كُب القرآف : ) كىاٍستىٍشًهديكٍا شىًهيدى
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ػُّهىا الرَّسيوؿي ًإنَّا أىٍرسىٍلنىاؾى أظباء ا اغبسُب الشهيد ، كالشاىدي اسمه للرسوؿ  ، قاؿ تعأب: ) يىا أىي
شىاًىدان كىميبىشّْران كىنىًذيران(

 ، أم شاىدا على أمتك باإلببلغ كالرسالة، كىي على ضربْب: 286
جار ؾبرل العلم، فيقوؿ:}أشهد{ كبلفظو تقـو الشهادة ، كال يػيٍرضىى من الشاىد  أحدهما :

 أف يقوؿ أعلم، بل حيتاج أف يقوؿ أشهد. 
 .287جارو ؾبرل القسم، فيقوؿ }أشهد با أف زيادان منطلق{ :والثاني 

: إخبار حاكم حبق عن علم ُب ؾبلس القضاء ليقضى بو،  وفى ا ط ح الفقهاء هي
 . 288كقيل: ىي إخبار عن تعلق أمر دبعْب يوجب حكما، كىى البينة

 كعرفها ابن عابدين بأهنا : " إخبار صدؽو إلثبات حق ".
 دليلها من الكتاب 

،  289ولو تعػأب : ) كىالبلًَّتى يىٍأًتْبى اٍلفىاًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم فىاٍستىٍشًهديكٍا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن ًمٍنكيٍم(ق
اًء فىأيٍكلىًئكى عً  اءى فىًإٍذ ٓبٍى يىٍأتيوٍا بًالشُّهىدى ٍندى كقولو  ُب قضية اإلفك : ) لىٍوالى جىاءيكٍا عىلىٍيًو بًأىٍربػىعىًة شيهىدى

اًذبيوفى( اً   .290ىيمي اٍلكى
 دليلها من السنة

بامرأتو : ) أىٍربػىعىةي شيهيودو  291قػوؿ الرسوؿ ؽببلؿ بن أمية حْب قذؼ شريك بن ظبحاء
) كىًإالَّ حىدّّ ُب ظىٍهرًؾى

292. 
أىرىأىٍيتى لىٍو كىجىدتي مىعى  )قاؿ لرسوؿ ا :  293كمنها أيضا ما ركم أف سعد بن عبادة

ًهلوي حىٌبَّ آٌب بًأىٍربػىعىًة شيهيودو؟ فػىقىاؿى لىوي الرَّسيوؿي اٍلكىرًني : نػىعىٍم(اٍمرىأىٌب رىجيبلن أيمٍ 
294 . 
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 قد أصبعت األمة على قبوؿ الشهادة.ومن اإلجماع/ 
ؽبا ثبلث مراتب عامة ُب أحكاـ الشريعة ككل ، كسته مع التفصيل ، أربعة ُب  مراتبها /

لغالبة ، كشاىد كاحد ُب بعض مسائل األحواؿ الزىنى ، كشاىدين ُب باقي اغبدكد كاؼبسائل ا
 الشخصية كالرضاع كاغبيض على التفصيل التإب : 

 أربعة شهود رجاؿ أحرار عدكؿ ُب الزىنى . -1

 . رجلْب عدلْب حرين ُب صبيع األمور، كُب اغبدكد، عدا الزىنى كالقصاص    -2

اًلكيٍم( ٍيًن ًمٍن رًجى  .295لقولو تعأب : ) كىاٍستىٍشًهديكاٍ شىًهيدى

كاتفقوا على شهادة رجل كامرأتْب ُب األمواؿ خاصة دكف الدماء كاعبراح، كُب  -3
 حقوؽ األبداف كالنكاح كالطبلؽ كالرجعة كالوكالة كالوصية خبلفا أليب حنيفة. 

كاتفقوا على شهادة امرأتْب دكف رجل فيما ال يطلع عليو الرجاؿ، كاغبمل كالوالدة  -4
 كالقرف، خبلفا للشافعي.كاالستهبلؿ، كعيوب النساء، كالرتق 

كاتفق اعبمهور على شهادة رجل كاحد مع اليمْب ُب األمواؿ خاصة خبلفا أليب  -5
 حنيفة. 

 . 296كاتفقوا أيضا ُب شهادة اؼبرأتْب مع ديْب ُب األمواؿ خاصة -6
 حكمة العدد في الشهادة على الزنى/

 خص البارئ  الشهادة ُب الزىن بأربعة شهود، لعدة اعتبارات منها : 
بو إٔب القذؼ, فغلظ عليو ُب ذلك بزيادة العدد ُب الشهود على  ةف القاذؼ ال ضركر أ .1

 الزىن دفعا للضرر عن اؼبقذكؼ.

ٍب إف اإلنساف مندكب لو السَب على نفسو كعلى غّبه، حيث الشهادة فرض كفاية   .2
  أصبل إال ُب بعض اغباالت ، كأىف يسألو القاضي عنها ، ففرضه عليو أف يقـو ّٔا   ألف

 كتماهنا يكوف حينئذ ـبالفة. 

                                                                                                                                                                      

 10ىػ ، ) لبناف ، بّبكت ، دار إحياء الَباث العريب ( ، ج 1392،  2شرح النوكم على صحيح مسلم   ط - 294
 .  .  126 – 119، ص 
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كأيضا إذا كاف آّـر معاندان غّب مرتدع شاعت جرائمو كشاع فساده بْب الناس، فػىييٍشهىدى  .3
عليو حٌب تتحقق حكمة الشهادة، كىى حفظ النظاـ كدفع الضرر كصيانة اغبقوؽ، 

 تطبيقان لشرع ا . 
ذؼ, لقولو تعأب: ) كىالًذينى يػىٍرميوفى فإذا ٓب يتم النصاب ُب شهادة الزىن انقلبت إٔب جردية ق

ةن كىالى تػىٍقبػىليوٍا ؽبىيٍم شىهىادى  اءى فىاٍجًلديكىيٍم شبىىاًنْبى جىٍلدى ةن أىبىدان اٍلميٍحصىنىاًت ٍبيَّ ٓبٍى يىٍأتيوٍا بًأىٍربػىعىًة شيهىدى
كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى(

297 . 
 تيقظ كاغبرية.كالعقل كالبلوغ كالعدالة كال اإلسبلـشروطها / 

ألنو ال تقبل شهادة كافرو على مسلم  ألنو متهم ُب  298فاإلسبلـ شرط أداء ُب الشاىد، .1
 كال شهادة كافر على كافر ألنو ال كالية لو عليو. حقو اتفاقان،

 العقل كالبلوغ: فبل ذبوز شهادة آّنوف كاؼبعتوه ُب اغبدكد كال شهادة الصغّب. .2

الشهود اتفاقان, كمعناىا عدـ الفسق, بدليل قولو تعأب : ) العدالة: اشَبيًطت العدالة ُب  .3
كىأىٍشًهديكٍا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيٍم(

كقولو  .300، كقولو تعأب : ) اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم(299
اًء(  .301تعأب: ) فبٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى

 إال بعد التأكد من  كقد أصبع العلماء على عدـ قبوؿ الشهادة ُب اغبدكد كالقصاص
 

 عدالة الشاهد.
كقد عرفها بعض الفقهاء بأهنا: "ىيئة راسخة ُب النفس ربث على مبلزمة التقول باجتناب 

، فالعدؿ جيتنب الكبائر كالسرقة 302الكبائر كتوٌقي الصغائر كالتحاشي عن الرذائل اؼبباحة"
كيتقي األفعاؿ اؼبباحة اؼبخلة  كالزىنى ككبومها، كيتقي اإلصرار على الصغائر ُب غالب أحوالو،
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باؼبركءة، كاألكل ُب السوؽ، كاؼبشي حافيا ُب بلد ال يفعلوف ذلك، كاإلدماف على اللعب 
بالشطرنج كالنرد ببل قمار، كاؽبزؿ اػبارج عن عػرؼ أىل الكماؿ من آّوف كالدعابػة، كالرقص 

 كالصفق باألكف ال موجب 
 يقتضيو.

 عية كأضبد ابن حنبل . كقد اشَبطها اؼبالكية كالشاف
كيرل أبو حنيفة أهنا حق للخصم، فإف طلبها فحص اغباكم عنها، كإال فبل. كيقوؿ شهاب 

 .303الدين القراُب:" العدالة حق  تعأب جيب على اغباكم أف ال حيكم حٌب حيققها "
ر *كُب اإلكتفاء بظاىر العدالة أـ كجوب البحث كالتنقيب عنها خبلؼ: كمرده أثره عن عم

بن اػبطاب حْب سأؿ عن أمور خفية ُب الشاىد، كليلو كهناره، كمعاملتو بالدينار كالدرىم، 
 كمدخلو كـبرجو، كسفره كحضره، إٔب غّب ذلك ليستدؿ ّٔا على عدالتو.

 : فاعبمهور على كجوب البحث كالتنقيب عنها. اختلف الفقهاء في ذلك
كالقصاص بالذات, ذلك أف اغبدكد  كيرل اإلماـ أبو حنيفة عدـ البحث عنها ُب اغبدكد

 .304كالقصاص جيب أف حيتاؿ إلسقاطهما لقولو : ) اٍدرىؤيٍكاٍ اغبٍيديكدى بًالشُّبػيهىاًت(
 305شهادة الفاسق/

أخذ بعض الفقهاء بشهادة الفاسق األمثل فاألمثل إذا عدـ العدكؿ, شرط أف ال 
، كاستدلوا بأف اإلستثناء ُب قولو تعأب: ) كىالى تػىٍقبػىليواٍ 306يكوف فسقهم بقوؿ الزكر كالكذب

) يعود على صبيع  307ؽبىيٍم شىهىادىةن أىبىدان كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى ًإالَّ الًذينى تىايبوٍا ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى
 اؼبذكور قبلو، كخالفهم ُب ذلك اغبنفية بأنو عائده على اعبملة األخّبة فقط، لذا فهم ال
يقبلوف شهادة ادكد ُب قذؼ كإف تاب، ألف التػوبة عندىم إمنا ترفع عنو صفة الفسق فقط، 
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أما الشهػادة فممنوعة عليو مطلقان ، بلفظ: ) أىبىدان(، يقوؿ السرخسي:" إف ادكد ُب القذؼ 
 ، كىو يرل أنو إذا308ليس لو شهادة األداء عند أيب حنيفة ، فإف الشرع أبطل شهادتو "

كصبهور  .309شهادتو فتقبل اعبلد قبل كأما تاب كإف أبدا شهادتو تقبل ال القاذؼ جلد
 الفقهاء ُب شهادة الفساؽ على ثبلث ركايات : 

 : أهنا ترد كال حد عليو، كىو قوؿ أيب حنيفة كؿبمد . األولى
أف شهادة الفاسق ترد كجيب ّٔا اغبد عليو، كىو قوؿ اإلماـ مالك كالثورم كأيب  والثانية :

 .310إسحاؽ كابن قدامة، غّب أف اؼبشهػور عنػد اؼبالكية قبوؿ شهادة القاذؼ قبل جلده
قوؿ الشافعية، فهم يفرقوف بْب ما إذا كاف رد الشهادة لسبب ظاىر كالعمى كالرؽ  والثالثة :

كالفسق الظاىر فلهم قوالف: اغبد كعدمو ، كبْب ما  إذا كاف رد الشهادة لسبب خفي، 
  .311باتفاؽ فيمتنع اغبد عندىم

لىصي من ىذا إٔب أف العدالة شرط ُب الشهود, فإذا زبلفت أكرثت شبهة ُب الشهادة،  كخيي
ربتمل الصدؽ كقد ربتمل الكذب، كاغبد يثبت باليقْب, كاليقْب ال يقـو مع  ذلك أهنا قد

بت اإلحتماؿ, فأكرث ىذا شبهةن لىًزـى منها عدـي األخًذ بالشهادة كمن ٍب سقوط اغبد إذا ٓب يث
 بغّبىا.

التيقظ: كىو الفطنة كالتحرز ُب الشاىد  ألنو إف كاف من أىل الغفلة أك البلو ٓب ييؤمن  .4
عليو التحيل من أىل اغبيل فيشهد بالباطل، لذا فبل ذبوز شهادة اؼبغفل كاؼبعتوه كالسفيو  
ألهنم ال يوثق بضبطهم للوقائع، كال ذبوز شهادة الشاؾ أك الظاف لكونو غّب متأكد من 

 312شهادتو.
اغبرية: ألف قدر اؼبناصب الدينية من القضاء كالشهادة كأمثاؽبا ال تليق بذكم الرؽ، كىذا  .5

 313عند اعبمهور.
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 314أما عند اغبنابلة كالظاىرية كابن اؼبنذر فإهنم جييزكف شهادة العبد لعمـو آيات الشهادة.
 الشبهة في األداء:

ب أف تتفق البينة على الزمن كتتناكؿ كيفية الشهادة أماـ القاضي ُب اغبدكد  جي
كاؼبكاف كالكيفية الٍب رأكا ّٔا الزانيػىٍْب، يقوؿ الشافعية : يشَبط ُب البينة التفصيل, فعليها أف 
تذكر دبن زىن عبواز أف ال حد عليو بوطئها ، كالكيفية الٍب رأكه ّٔا معها الحتماؿ إرادة 

ف رأيناه أدخل ذكره أك قدر حشفتو اؼبباشرة فيما دكف الفرج كما ىذا دبوجب للحد, فيقولو 
منو ُب فرج فبلنة على كجو الزىن ، كيؤيد قوؽبىم ىذا سػؤاؿ اٍلمصطفى  ًلمػاعز حػْب قػاؿ لو: 

) فىًبمىٍن زىنػىٍيتى ؟)
الحتماؿ أف تكوف لو شبهة ُب اؼبفعوؿ ّٔا، كحْب سألو : ) أىًنٍكتػىهىا؟  315

: نػىعىٍم، فػىقىاؿى عىلىٍيًو الصَّبلىةي  : نػىعىٍم ، فػىقىاؿى كىالسَّبلىـي: حىٌبَّ بػىلىغى ذىًلكى ًمٍنكى ُب ذىًلكى ًمنػٍهىا؟ قىاؿى
: نػىعىػٍم( : كىمىا يىًغيبي اٍلًمٍركىدي ُب اٍلمٍكحىلىًة كىالرّْشىاءي ُب اٍلًبٍئًر؟ قىاؿى . كل ىذا الحتماؿ أف 316قىاؿى

 تكوف لو شبهة ُب الفعل. 
ىنى ًّٔا زىنن يوجب اغبد ، إذا كانوا عاؼبْب كقاؿ الزركشى: يفضل أف يقـو مقاـ قوؽبم، ز 

 بأحكامو .
كيشَبط الشافعية تقدـ لفظ أشهد على أنو زىن، خبلفان لئلماـ مالك، كأف يتحدكا ُب ذكر 

 .317اؼبوضع فإهنم لو اختلفوا فيو بطلت شهادهتم
 كعند اإلماـ مالك حْب ييسئل القـو يشهدكف على الرجل بالزىن قػاؿ: ينبغي لئلماـ أف 

يسأؽبم عن شهادهتم ، يريد بذلك كيف رأكه ككيف صنع, فإف كاف ذلك فبا يدرأ عنو بو 
 اغبد درأه . 

كعنده ُب السرقة إذا شهد اثناف على السارؽ فقاؿ أحدمها رأيتو سرؽ كبشا, كقاؿ اآلخر 
 رأيتو سرؽ نعجة ال يقطع الف شهادهتما اختلفت .
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سارؽ أف يقوال ىذا ىو اؼبتاع اؼبسركؽ منو ، كيستحسن اإلماـ مالك  ُب الشاىدٍين على ال
كال يشهداف أنو سرؽ منو حٌب ال يقاـ عليو اغبد ، كٓب يشَبط البدء بلفظ أشهد كما عند 

 . 318الشافعية
ـه  كعند أيب حنيفة ذات تفصيل الشافعية  ألف من النساء من يعتقد ُب كل كطء حرا

، فقاؿ: العيناف تزنياف، كزنامها النظر، أنو زىن  كألف الشرع ظبى الفعل فيما دكف الفرج زىن
كاليداف تزنياف كزنامها البطش ، كالرجبلف تزنياف كزنامها اؼبشي، كالفرج يصدؽ ذلك كلو أك 

 . 319يكذب، كاغبد ال جيب إال باعبماع ُب الفرج
كإف ثبت اغبد ببينة فعليها اغبضور كالبداءة بالرجم, كإذا ٓب ربضر كاف ذلك شبهة, كاغبدكد 

 .320أ بالشبهاتتدر 
   حية الشهود للشهادة: 

عاىػة العمػى أك الصػمم أك أو  قد يعَبم الشاىد ما خيل بصبلحيتو للشػهادة كالتهمػة
البكم، كالتهمة ىي أف جيلب الشاىد نفعان إٔب اؼبشهود عليو أك أف يدفع عنو ضػرران، كىػي تػرد 

ػػهىادىةي   أبػػو ، كركل321خىٍصػػمو كىالى ظىنًػػْبو( شػػهادة الشػػاىد اتفاقػػان، لقػػوؿ الرسػػوؿ  : ) الى ذبىيػػوزي شى
 عىلىٍيػػػوً  ا صىػػػلَّى ا رىسيػػػوؿى  عػػػوؼ: )أىفَّ  بػػػن ا عبػػػد بػػػن طلحػػػة حػػػديث مػػػن اؼبراسػػػيل ُب داكد

ػػػػلَّمى  ػػػػهىادىةي  ذبىيػػػػوزي  الى  ًإنَّػػػػوي  مينىاًديػػػػان  بػىعىػػػػثى  كىسى حػػػػديث آخػػػػر أخرجػػػػو ، كُب 322(ظىنًػػػػْبو  كىالى  خىٍصػػػػمو  شى
 اً  وؿي سيػرى  اؿى قى  : )قي عن الزىرم عن عركة عن عائشة قالتالَبمذم عن يزيد بن زياد الدمش

ػ ودو لي ؾبىٍ  الى كى  ةو نى ائً خى  الى كى  نو ائً خى  ةي ادى هى شى  وزي ذبىي  الى  مى لَّ سى كى  وً يٍ لى ى ا عى لَّ صى   يػوً خً ى أى لىػعى  رو ٍمػم غى ذً  الى كى  ان دٌ حى
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، كالغمػر العػداكة ،323(ةو ابىػرى قػى  الى كى  ءو الى  كى ُب  ْبو نًػظى  الى كى  تً ٍيػبػى الٍ  لً ىٍ أًلى  عً انً قى الٍ  كرً الزُّ  ةً ادى هى شى بً  بو رَّ ؾبيى  الى كى 
 إٔب بشػهادتو نفعػا جيػر ألنػو كغػّبه  كػاألجّب البيػت أىػل خيػدـ الذم البيت، ىو ألىل كالقانع
 نفقتػػو مػػن يأكػػل ألنػػو الشػػاىد  إٔب نفعػػو يعػػود لػػو للمشػػهود اؼبػػاؿ مػػن حصػػل مػػا ألف نفسػػو 
لوالػده،  الولػد أك لولده يشهد كالوالد نفسو إٔب هادتونفعا بش جر من شهادة تقبل ال كلذلك
مواليػػو،  ينتمػي الػذم كىػو كالء، ُب ىػو اؼبػتهم كالظنػػْب أحػد علػى للمفلػس دبػاؿ يشػهد كالغػرًن

 كىػػو نفسػػو، عػػن بػػو الوثػػوؽ ينفػػي ألنػػو شػػهادتو رد كإمنػػا ذكيػػو، ينتسػػب الػػذم كىػػو قرابػػة، كال
 ، كاعتمػػد324فيػػو يكذبونػػو كالنػػاس النسػػب مػػن ففػػبل أخػػو أنػػا أك فػػبلف ابػػن أنػػا القائػػل الػػداعي
 .325(خىٍصًموً  عىلىى خىٍصمو  شىهىادىةي  تػيٍقبىلي  قاؿ: ) الى   أنو كىو صحيحا خربا الشافعي

كشهادة التهمة على ثبلثة أقساـ: ؾبمع عليها لقوهتا، كشهادة اإلنساف لرجل من 
ف فيها، كشهادة األخ قبيلتو، كؾبمع على إلغائها لضعفها، كشهادة اإلنساف لنفسو، كـبتل

 . 326ألخيو أك الرجل لصديقو اؼببلطف
ؽبذا اؼبعُب استبعد الشارع الكرًن أشخاصا من الشهادة على اغبدكد لعدة اعتبارات، 
منها اؼبيل للمشهود لو، أك عليو، كمنها جر منفعة أك دفع مضرة، كمنها اغبرص عليها، ككل 

 تهم، على التفصيل التإب :ذلك راجع إما لصفة ُب الشاىد، أك لقرابتو باؼب
( الصحبة/ -1 ٍفًع مىٍغرىـو ، كىذا ييبْبّْ أف كل 327يقوؿ اؼبصطفى: ) الى شىهىادىةى عبًىرّْ مىٍغنىمو كىالى ًلدى

من تربطو باؼبشهود عليو عبلقة فيها مصلحة جيرىا عليو بالغنم تكوف ُب عبلقتو ؿباباة لو، 
عنو تكوف فيها شبهة خوؼ منو، كُب اغبالتْب  ككل من تربطو باؼبشهود عليو عبلقة دفع مغـر

ال تقبل شهادتو, ألف ذلك يشكك ُب صدؽ الشاىد الذم ىو أساس القضاء, فبل 
 . 328يعترب
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 أك لولده يشهد كالوالد نفسو إٔب بشهادتو نفعا جر من شهادة تقبل ال البنوة واألبوة/ -2
 نفسو، إٔب بشهادتو نفعا جير مالوالده كإف عبل األكؿ كإف سفل الثاين  ألف كبل منه الولد
ال  كلذلك الشاىد  إٔب نفعو يعود لو للمشهود اؼباؿ من حصل ما ألف نفقتو  من يأكل ألنو

 ان دٌ حى  ودو لي ؾبىٍ  الى كى  ةو نى ائً خى  الى كى  نو ائً خى  ةي ادى هى شى  وزي ذبىي  الى : ) اً  وؿً سي رى  ذبوز شهادة أحدمها للثاين لقوؿ
 الى كى  ءو الى  كى ُب  ْبو نً ظى  الى كى  تً يٍ بػى الٍ  لً ىٍ أًلى  عً انً قى الٍ  كرً الزُّ  ةً ادى هى شى بً  بو رَّ ؾبيى  الى كى  وً يخً ى أى لى عى  رو مٍ م غى ذً  الى كى 
 .329(ةو ابى رى قػى 
كمنها أيضان شهادة الزكجْب على بعضهما عند اإلمامْب مالك كالشافعي  المصاهرة/ -3 

ب أك دبصاىرة, كىو كأغلب الفقهاء , كذلك لوركد التهمة ُب حق الشاىد بسبب القرابة بنس
م ُب أم 330عليو الصبلة كالسبلـ يقوؿ:) الى ذبىيوزي شىهىادىةي خىٍصمو كىالى ظىًنْبو( ، كالظنْبي من اهتًُّ

 شيء، كالقريب متهم دبحاباة قريبو, كاؼبتهم شهادتو مردكدة .
 كال ذبوز شهادة الرجل لزكج ابنو كال لزكج أبيو ، كأصبع عليو أغلب اؼبالكية .

كأما ُب شهادة األخوين ُب شيءو ففي قوؿ عند اؼبالكية ىي جائزة كليست   وة/األخ -4 
 أصاب أخاه منو شيء أك أصاب كشهادة األب كابنو. كاألكضح ُب األخ أنو إف كاف لو غُبن 

 عيالو فبل ذبوز شهادتو لو, كذلك للحوؽ التهمة ّٔما. 
هادة ماداـ الشاىد عدال، فكل كيرل الظاىريوف كالزيديوف أف القرابة ال سبنع من قبوؿ الش

 عدؿ مقبوؿ لكل أحد كعليو . 
كَب الرجل ذا كيدو للرجل اؼبصاُب لو يصلو كيعطف عليو ال ذبوز لو شهادتو إال أف ال ينالو 

 معركفو كال صلتو فهي جائزة عند اإلماـ مالك .
كَب األصل أف كل من ذيكركا ذبوز شهادهتم حبسب األصل مادامت شركطها قد 

فيهم إال أهنم ّٔذه الصفات من أب كابن كزكج ... إْب  كرد ُب حقهم احتماؿ  توفرت
 الصدؽ كالكذب فىضىعيفى اليقْب ،بل عيدـ, فلم يقم اغبد باإلحتماؿ .

 كمنها شهادة األعمى ، فقد اختلف الفقهاء ُب جوازىا على التفصيل التإب : العاهة/  -5
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" ال ذبوز الشهادة عند مالك ُب الزىنى إال على ُب اؼبدكنة: 331ففي الزىنى يقوؿ ابن القاسم
، غّب أنو يبدم رأيو دبخالفة رأم اإلماـ مالك ُب موضع آخر إذ يقوؿ حْب سيئل: 332الرؤيا "

" أرأيت إف شهد قـو ٍب ماتوا فزكوا كىم موتى، أيقيم اغبدكد كالقصاص ُب قوؿ مالك؟ قاؿ: 
، ىذا كلو يقيم اإلماـ ُب اغبد كال يلتفت نعم، قاؿ: كإف خرسوا أك عموا أك جنوا؟ قاؿ: نعم

إٔب الذم أصأّم من ذلك ُب رأيي "، كُب تبصرة اغبكاـ فإف شهادة األعمى جائزة عند 
اإلماـ مالك  شرط أف يبلـز اؼبشهودى عليو زمنا طويبل حٌب يقطع بأف ما ظبعو صوت فبلف، 

لنيب  عن اؼبسائل، كيعملوف على كٓب يذكر الزنا ، كدليلو  أف الصحابة كانوا يسألوف أزكاج ا
قوؽبن كىم ال يسمعوف منهن غّب األصوات، كأجازىا ُب اللعاف، شرط أف يقوؿ: "كصل إٕب 

 .333العلم بزناىا ، أك يقوؿ ظبعت اغبس"
 أما عند اإلمامْب الشافعي كأبو حنيفة فشهادتو فبنوعة إال ُب النسب كاؼبوت. 

ت لو شهادة ُب الزنا عند أيب حنيفة رضبو يقوؿ السرخسي:" كاألعمى ليس فمن األحناف
ا  ألف الشهادة على الزىن ال تكوف إال بعد الرؤية كاؼبركد ُب اؼبكحلة، كليس لؤلعمى ذلك 

"334. 
ال ذبوز الشهادة على فعل، كزنا كغصب كغّبه إال باإلبصار، كال تقبل  وعند الشافعية

 حٌب يشهد بػو عند القاضي على الصحيح. شهادة األعمى إال أف يػيقىرَّ لو ُب أذنو فيتعلق بو
يقوؿ ابن قدامة:" إف شهود الزىن إذا كانوا عميانان أك بعضهم جلدكا  ألف  ومن الحنابلة

العمياف معلـو كذّٔم ألهنم شهدكا دبا ٓب يركه يقينا، كاألعمى كاذب يقينان، كىو ليس من 
 .335أىل الشهادة على األفعاؿ ، فوجوب اغبد عليو أكٔب "

 التحمل : وقت
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اؼبشهور ُب شهادة األعمى عند العلماء أهنا جائزة ُب األقواؿ فقط دكف األفعاؿ، 
كىذا فيما ربملو بعد العمى، أما شهادتو ُب األفعاؿ الٍب ربملها قبل العمى فظاىر كبلـ 
 بعض اؼبالكية أهنا ال ذبوز، كىى عند الشافعية جائزة إذا ربمل الشهادة بصّبان ٍب عىًميى بعدىا

 شرط أف يكوف اؼبشهود لو كعليو معركُب اإلسم كالنسب.
 كعند اغبنفية قاؿ ابن أيب ليلى كأبو يوسف : ما شهد عليو قبل أف يعمى قبلناه .

كيرل ابن عابدين أف شرائط التحمل ثبلثة: العقل الكامل كقت التحمل، كالبصر، كمعاينة 
 الشهود بالبصر إال ما يثبت بالتسامع.

ُب شرح العمدة قاؿ: "ذبوز شهادتو ُب األقواؿ إذا كاف فطنا كال  336العيِبكاغبق ما قرره 
تشتبو عليو األصوات كيتيقن عْب اؼبشهود لو كاؼبشهود عليو فإف شك ُب شيء من ذلك ٓب 

ػز شهادتو، كال تقبل ُب اؼبرئيات إال أف يكوف قد ربملها قبل العمى كىػو يتيقن عْب   ذبى
 اؼبشهود عليو أك يعرفو" .

 ماؿ ابن حجر إٔب قبوؿ شهادتو سواء ربملها بصّبا أك بعد العمى .ك 
فأجازكا ما ربملو قبلو ال بعده، ككذا ما يتنػزؿ فيو منزلة البصّب كأف  وفصل الجمهور:

ييشهذه شخص بشيء كيتعلق ىو بو إٔب أف يشهد بو عليو
337. 

بلفا ُب الشهادة كيرل شهاب الدين القراُب أف اختبلؼ العلماء ُب شهادة األعمى ليس خ
بالظن، بل بالكبلـ ُب ربقيق مناط، فاؼبالكية يقولوف أف األعمى قد حيصل لو القطع بتمييز 
بعض األقواؿ فيشهد ّٔا، كالشافعية يقولوف ال حيصل العلم ُب ذلك اللتباس األصوات، 
فيقوؿ: " ... كمدارؾ العلم أربعة: العقل، كإحدل اغبواس اػبمس، كالنقل اؼبتواتر، 

 اإلستدالؿ، كمن علم شيئا بوجو من الوجوه اؼبوجبة للعلم يشهد بو ".ك 
 :استمرار   حية الشهود للشهادة

كالبد من استمرار صبلحية الشهود للشهادة حٌب التنفيذ حبيث لو رجع الشهود أك 
 أحدىم سقطت الشهادة كدرأ اغبد. 
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مر على ثبلثة أكجو: إما أف إذا رجع شهود الزىنى أك بعضهم عن شهادهتم فاأل فعند األحناف
يكوف رجوعهم قبل القضاء، كإما أف يكوف بعده كلكن قبل التنفيذ، كإما أف يكوف بعد 
التنفيذ، فإذا رجعوا قبل القضاء أم قبل صدكر اغبكم على اؼبشهود عليو فإف اغبد ال يقاـ، 

ؿ: حيد كلكنهم حيدكف حد القذؼ، كذا إف رجع أحدىم، كخالف زفر ُب ىذه اؼبسألة فقا
الرابع فقط، أما إذا رجعوا بعد القضاء كقبل التنفيذ فاغبد ال يقاـ على اؼبشهود عليو، 
كحجتهم أف العارض بعد صدكر اغبكم فبا يندرئ بالشبهات، غّب أهنم حيدكف حد القذؼ 

 .338عند أيب حنيفة كأيب يوسف، كخالفهما ؿبمد كزفر ُب أنو حيد الراجع فقط
سألة:"كرجوع الشهود بعد القضاء قبل اإلمضاء يسقط اغبد  ذلك كيقوؿ الكساين ُب ىذه اؼب

 .339أف رجوعهم حيتمل الصدؽ كالكذب فيورث شبهة "
أما إذا رجع أحدىم بعد إقامة اغبد فإما أف يكوف اغبد جلدان أك رصٍبان، ففي اغبالْب عندىم 

ألنو ال يكوف  جيلد الراجع كحده حد القذؼ، كخالفهم زفر ُب حد الرجم أف الراجع ال حيد 
قاذفان لو بعد موتو، فهو يثِب عليو خّبان، نعم شهادتو األكٔب قذؼ، كلكن ال حيد ُب قذؼ 

 .340ميت  ألف حد القذؼ ال يورث
" إذا شهد الشاىداف على رجل بالسرقة ٍب رجعا عن شهادهتما قبل أف قال اإلمام مالك: 

ل القضاء ّٔا، لو ذلك كال يقضى القاضي ّٔا ؽبما ذلك، كمن شهد شهادة كرجع عنها قب
 .341شيء عليو، كإذا أتيا بسارؽ فشهدا عليو ٍب جاءا كقاال كمهنا سقط اغبد"

كقاؿ أيضان:" كبعد كجوب اغبد بالقضاء بو إذا جاءت البينة كقالت ما شهدنا إال بالزكر ديرأ 
، كركم عنو أنو قاؿ:"كاف شريح القاضي إذا جاءه الشاىداف يقوؿ ؽبما: 342اغبد "
دتكما أقضي، فكيف جيب أف يقضي بشهادة شاىد يقوؿ ال تقضي بشهادٌب كأنا بشها

 راجع عنها للعذر الذم أعتذر بو؟ ".

                                                           

 .47، ص 9-5السرخسي . اؼبرجع السابق   ج - 338
 . 67, ص 7الكاساين. اؼبرجع السابق   ج  - 339
 .48، ص 9-5السرخسي . اؼبرجع السابق   ج - 340

 . 286ص  - 6لك بن أنس. اؼبدكنة الكربل  جما - 341
 155ص  -بن أنس . نفس اؼبرجع كنفس اعبزء مالك  - 342
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, خاصة *كما يشَبط بقاء أىلية الشهود إٔب كقت التنفيذ، كىو شرط لئلماـ أيب حنيفة 
فإذا أصيب الشاىد بعارض من عوارض األىلية قبل تنفيذ اغبد أنقص ىذا العارض من 

ليتو أك أعدمها سقطت شهادتو، ألف األىلية الزمة إٔب كقت التنفيذ، ألف البينة تبدأ أى
بالرجم أكال ٍب الناس الحتمػاؿ مظنة أف يرجع أحدىم، فإذا ًب اإلثبات كصػدر اغبكم كجبت 

 .343اؼببادرة إٔب التنفيذ, كال تأخّب بدكف عذر ُب التنفيذ, فاغبد إف ثبت ال يعطل
 ثالثا: اإلقرار

: اإلذعاف للحق، كىقػىرَّ الشٍَّيءي أم ثػىبيتى كىسىكىنى، كأقررت الكبلـ لفبلف لغةن يفه: تعر 
يء باللساف أك بالقلب أك ّٔما إثبات الش، كاإلقرار ىو اإلعَباؼ، ك 344أم بينتو حٌب عرفو

 .346، كأقر على نفسو بالذنب، أم اعَبؼ باغبق كأثبتو345كإبقاء األمر على حالو، معان 
بار عن ثبوت حق للغّب على اؼبقر، أك ىو اإلعَباؼ دبا يوجب حقا على إخىو  :اً وا ط ح

عليو سواء كاف ذلك عن طريق الكبلـ أـ الكتابة  إظهار اؼبكلف ماقائلو بشرطو، كقيل ىو 
 .347أـ اإلشارة اؼبتبينة من األخرس

بالغا  اؼبقرإثبات جرائم اغبدكد، كالعلماء على كجوب اغبد بو إذا كاف  ُبكىو أحد األحدين 
فوجب أف  ,عاقبل ـبتارا يصح منو اإلعَباؼ، ألف اعَباؼ اإلنساف على نفسو كسب عليها

  اإلثبات ُباإلقرار على الشهادة بعضهم قدـ  ايلزمو إقراره كيؤخذ بو، كىو سيد األدلة، لذ
 ألف اإلنساف ال يقر على نفسو دبا يضرىا.

اءى لًلًَّو كىلىٍو ) يىا أىيػُّهىا الذً  تعأب: ولو ق ب:الكتا دليله من ينى ءىامىنيوٍا كيونيوٍا قػىوَّاًمْبى بًاٍلًقٍسًط شيهىدى
َى عى   الَّ إً  سو فٍ نػى  لُّ كي   بي سً كٍ تى  الى كى  ، كقولو تعأب: )348عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم( (اهى يػٍ لى

 : )تعأب كقولو، 349
( ةه ّبى صً بى  وً سً فٍ ى نػى لى عى  افي سى نٍ اإلً  لً بى 

350.  
                                                           

 . 339-338الشريف. اؼببادئ الشرعية   ص  - 343

 ..120، ص  2الفّبكز آبادم. اؼبرجع السابق   ج - 344

 .160الكفوم . اؼبرجع السابق   ص  - 345
 .225، ص 2. ميارة.    ج725اؼبعجم الوسيط. ص  - 346

  .66ص  العقايب النظاـ  .الشريف -347
 . 134سورة النساء . اآلية  - 348
 166سورة األنعاـ : ءاية  - 349
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اعَبفت على نفسها  أفالغامدية بعد  مى جى رى بإقراره، كى  ان اعز م  مصطفىالٍ  مى جى رى  :من السنةدليله 
 الذمكقىطىعى يد السارؽ ، 351ا(هى صبيٍ ارٍ فى  تٍ فى رى تػى اعٍ  فً إً ىذا فى  ةً أى رى  امٍ ٔبى إً  يسي نً ا أى يى  دي أيغٍ  ) قاؿ: فبالزىنى 

 اعَبؼ على نفسو بالسرقة.
 ل عصر.فقد أصبع العلماء على صحة اإلقرار، ككونو حجة ُب كوأما اإلجماع: 
 شروطه العامة: 

 التكليف، أم العقل كالبلوغ،فبل يصح إقرار الصيب كآّنوف. -1

 الرشد، فبل يصح إقرار اجور عليو لسفو أك عتو أك بلو.  -2

 الصحو، فبل يصح إقرار السكراف. -3

 الطواعية كاإلختيار، فبل يصح إقرار اٍلمكرىه.  -4
 
 

 الرجوع عن اإلقرار/
أصبع بو ، فقد ىو مسألة الرجوع عنو بعد ثبوت اغبد  قراراإلمبحث  ُبمناط اغبديث      

 إذاكال يقاـ اغبد  إال  اإلقرار يعترب شبهة يسقط ّٔا اغبد,الرجوع عن  أفأىل العلم على 
 ُب للسنة الفعلية للمصطفى  أسانيدالباب من  ُبؼبا  ,حٌب التنفيذ اؼبقر على إقرارهثبت 

لعلو يرجع، فلو ٓب يكن لو معُب ؼبا  ،352(تى رٍ ظى نى  كٍ أى  تى زٍ مى غى  كٍ أى  تى لٍ بػَّ قػى  كى لَّ عى لى  ) حديث ماعز:
 ,فلم يسمعوه " ردكين إٔب الرسوؿ " فتبعوه فقاؿ:  فر يعدككعندما رصبو الصحابة ، قالو

 وي اللَّ  وبي تي يى فػى  وبى تي يػى  فٍ أى  وي لَّ عى لى  وهي مي تي كٍ رى تػى  بلَّ ىى )  :فقاؿ  كرصبوه حٌب مات، فذكركا ذلك للرسوؿ
 .354"  ىذا أكضح دليل على أنو يقبل رجوعو" الرب: قاؿ ابن عبد ،353(وً يٍ لى عى 

تكذيب نفسو  ُبالصدؽ  لي ايً فإف ظهرت ـبىى اإلقرار، كاؼبراد بالتوبة ىنا الرجوع عن 
  ُبدؽ ػيص :كمعُب يتوب فيتوب ا عليو أم، فبل قيًبل، فإف كاف من اػبوؼ كاألٓب

                                                                                                                                                                      

 14سورة القيامة : ءاية  - 350
  .1325ص  ,3ج ,باب من اعَبؼ على نفسو بالزىن ,كتاب اغبدكد   صحيح مسلم .أخرجو اإلماـ مسلم - 351
 سبق زبرجيو. - 352
 .145ص  ,2ج ,باب رجم ماعز بن مالك ,كتاب اغبدكد   سنن أىب داكد. داكد ُب سننو أخرجو أبو - 353

 . 307ص ,5ج  كاألسانيد اؼبوطأ من اؼبعاىن  ُبالتمهيد ؼبا  .عبد الربابن  - 354
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 .355بالتوبة طال يسقفاغبد رجوعو فيقبل، فالتوبة دبعُب الرجوع كإال 
 ُبألنو حيتمل أف يكوف صادقا   كالسرقة كالسكر بالزىنى  اإلقرارالرجوع عن  ":الكاسانيقال 

اإلنكار يكوف كاذبا  ُبالرجوع كىو اإلنكار، كحيتمل أف يكوف كاذبا فيو، فإف كاف صادقا 
ظهور اغبد  ُبشبهة اإلقرار، فيورث  ُباإلنكار يكوف صادقا  ُباإلقرار كإف كاف كاذبا  ُب

 ".مع الشبهات ال تستوَبكاغبدكد 
 ٍب يرجع عن ذلك كيقوؿ ٓب أفعل كإمنا  يعَبؼ على نفسو بالزىنى  الذم ُب وقال اإلمام مالك

  كال يقاـ عليو اغبد ,إف ذلك يقبل منو "يذكره: يءكاف ذلك مِب على كجو كذا ككذا لش
إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، كإما  بوجهْب:إال  ذال يؤخىو   الذمكذلك ألف اغبد 

أقيم عليو حٌب كقت التنفيذ فإف أقاـ على اعَبافو  ,عليو حٌب يقاـ عليو اغبد يثبتباعَباؼ 
 .356" اغبد

 ُبىو اعَباؼ أف العدكؿ نفسو حيث  فيو,يثّب شبهة عن اإلعَباؼ ذلك أف العدكؿ 
ألنو يلـز من كوف  ْب اإلعَباف مضمونو بعدـ صحة االعَباؼ األكؿ، كّٔذا لزمًت الشبهةي 

 اعتبارعلى من قاؿ بعدـ  دّّ و رى يكفلزكمان،  سقط اغبدفي أحدمها صحيحا عدـ صحة اآلخر,
كاضحة سائر اغبقوؽ، فاغبجة  ُباغبدكد كاإلقرار  ُبالرجوع عن اإلقرار شبهة كأف اإلقرار 

 بقوة األثر .
 
 

 نطاق العدول المسقط للحد:
  ،سائر اغبدكد اؼبتعلقة حبق ا تعأب خالصا فيها ُبا يقبل كالعدكؿ عن اإلقرار إمن

ال  باإلقرارثبت  إذا كالسرقة كشرب اػبمر، أٌما ما خلص فيو حق العبد كحد القذؼ كالزىنى 
يسقط بالرجوع عنو، ذلك أف حق العبد بعد أف يثبت ال حيتمل السقوط بالرجوع عن 

 .االعَباؼ كسائر اغبقوؽ اؼبالية كالقصاص
 رار اإلقرار أربع مرات :تك

                                                           

مكتبة اؼبرحـو )  موع الفقهي ُب مذىب اإلماـ مالكضوء الشموع على شرح آّ  حاشية األمّب األمّب.ؿبمد  - 355
 .390ص ,2جـ ( ، 1964ى . مهداة للجامعة الليبية بنغازم ؿبمد بن عامر اام

 . 826ص  ,2ج  جاء فيمن اعَبؼ على نفسو بالزىن باب ما  اؼبوطأ .بن انسمالك  - 356
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يثبت بو اغبد إال بعد أف يتكرر أربع  أبو حنيفة كأضبد أف اإلقرار الاإلماماف اعترب 
كغبديث ركاه اإلماـ مالك:  ىذه اعبردية بالذات، قياسا على عدد الشهود ُب ,الزىنى  ُبمرات 

 اً  وؿي سي رى  أىٍربىعى مىرَّاتو فىأىمىرى بًوً   اً  وؿً سي رى  ) أىفَّ رىجيبلن اٍعتػىرىؼى عىلىى نػىٍفًسًو بًالزّْىنى عىلىى عىٍهدً 
فػىريًجمى(

، يقوؿ ابن اؽبماـ:" كاإلقرار أف يقر البالغ العاقل على نفسو بالزىنى أربع مرات ُب 357
أربعة ؾبالس من ؾبالس اؼبقر، كلما أقر رده القاضي، كذلك إعظاما ألمر الزىنى كربقيقا ؼبعُب 

ز اعً مى  وى ىٍ كى ) ْبى يّْ مً لى سٍ األى  نى مً  له جي ى رى تى ا أى مَّ لى : ) ىريرة فقاؿأبو ا ركاه كاستدلوا دب ،358السَب "
 ,وي نٍ عى  ضى رى عٍ أى فى  ,تي يٍ نػى زى  اً  ؿى يىا رىسيو  اؿى قى فػى  دً جً سٍ مى الٍ  ُب  وى ىٍ كى  مى لَّ سى كى  وً يٍ لى عى  ى اي لَّ صى  اً  وؿى سي رى 
 ,اتو رَّ مى  عى بى رٍ أى  كى لً  ثنا ذى ٌبَّ حى  ,وي نٍ عى  ضى رى عٍ أى فى  ,تي يٍ نػى زى  ًإينّْ  اً  ؿى يىا رىسيو  :اؿى قى فػى  وً هً جٍ كى  اءى قى لٍ ى تً حَّ نى تػى فػى 
 ؟وفه ني جي  كى بً : أى اؿى قى فػى  مى لَّ سى كى  وً يٍ لى عى  ى اي لَّ صى  اً  وؿي سي رى  اهي عى دى  اتو رَّ مى  عى بى رٍ أى  وً سً فٍ ى نػى لى عى  دى هً ا شى مَّ لى فػى 
 .359(وهه صبهه رٍ ا: اؿى قى فػى ، مٍ عى نػى  اؿى قى  ؟تى نٍ حصً : أى اؿى قى فػى  ,الى  :اؿى قى 

 ؼى رى تػى اعٍ فى  مى لَّ سى كى  وً يٍ لى عى  ى اي لَّ صى  يبّْ لنَّ ى لً تى أى  زان اعً مى  فَّ أى ) كأخرجو أبو داكد عن بن عباس قاؿ: 
، اتو رَّ مى  عى بى رٍ أى  كى سً فٍ ى نػى لى عى  تى دٍ هً : شى اؿى قى فػى  ٍْبً تػى رَّ  مى ىنى الزّْ بً  ؼى رى تػى اعٍ فى  اءى جى  ٍبيَّ  هي دى رى طى فى  ٍْبً تػى رَّ  مى ىنى الزّْ بً 
 .360(وهي صبيي ارٍ فى  وً بً  واٍ بي ىى اذٍ 

كَب لفظ  ،ألنو إذا كجب اغبد ٓب جيز تركو  فلو كجب اغبد دبرة كاحدة ؼبا أعرض عنو النيب 
أنو قاؿ لو  بكر  اإلماـ أضبد عن أيبمسند كَب  (،اتو رَّ مى  عى بى رٍ ا أى هى تػى لٍ قػي  كى نَّ أى  سى يٍ لى أى ) قاؿ لو: 
كىذا ، 361(كى صبىى رى  الرَّاًبعىػةى  تى فٍ رى تػى اعٍ  فً إً )  نفسو ثبلث مرات: بعد اعَبافو على  النيبحبضرة 
أبا كقد أقر الرسوؿي  ,مرات لبلعَباؼ بالزىنى  تكرار اإلقرار أربعالداللة على اشَباط  ُبأصرح 

 .362زلة قولوػفكاف دبن،  ينكره عليوكٓبى  ربك

                                                           

 . 821، ص  2بن أنس . اؼبرجع السابق   جمالك  - 357

 . 117ص  4ابن اؽبماـ . اؼبرجع السابق   ج  - 358
، ص  3الباقي   ) لبناف ، بّبكت ، دار إحياء الَباث العريب ( ، ج صحيح مسلم   ربقيق ؿبمد فؤاد عبد - 359

 .  312 – 308. ص 1318
 . 251ص , 2ج . اؼبرجع السابق  داكدأبو  - 360
، ) بّبكت ، دار اؼبعرفة ( ، : السيد عبد ا ىاشم اليماينالدراية ُب زبريج أحاديث اؽبداية  ربقيق. ابن حجر- 361

 .95، ص2ج
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  ُبفى اإلقرار ؼبرة كاحدة بل يك، فبل يشَبطاف تعدد اإلقرار مالك والشافعي انماموأما اإل
 ةً أى رى  امٍ ٔبى إً  يسي نً ا أى يى  دي غٍ أي  ) : ف اإلقرار إخبار، كاػبرب ال يزيد بالتكرار، كاستدلوا بقولو أل  كيلٍّ 

(اهى صبيٍ ارٍ فى  تٍ فى رى تػى اعٍ  فً إً ىذا فى 
كٓب يقل لو إف اعَبفت أربع  ،، فعلق الرجم على ؾبرد اإلعَباؼ363

 على ىذا . ة، كمذىب األباضي كلو كاف ذلك كاجبا لقالو ،مرات
مقاـ  ُباإلعَباؼ التكرار كٓب يقيده بعدد، كىو  ُبىريرة ٓب يشَبط  : حديث أيبالعيِبكقاؿ 

 . البياف عن كقت اغباجة ركال يؤخالبياف، 
السرقة   ُبسواء عندنا من أقر بالزىن مرة أك مرتْب أك "باضية:بن غامنمن فقهاء األاكقاؿ 

ذلك كلو إذا ثبت على إقراره  ُبكل ذلك عندنا، كاغبد جيب عليو   كذلك أك أقر أربع مرات
 ." حٌب تأخذه السياط

عقلو كؽبذا قاؿ لو: أبك  ُبشك   النيبمن ماعز حصل ألف  اإلقرارٍب إف تكرار  
 . ةجنوف ، كٓب يكرره للغامدي

 
  فة اإلقرار:

كاإلقرار يلـز ، مفبل حيد باإلقرار اؼببه ،جيب أف يكوف اإلقرار مفصبل موضحا دقيقا
 فَّ أى )  النيب:ده ما ركم عن ػفإف أقر بأنو زىن بامرأة فكذبتو لزمو اغبد دكهنا، كسن ،صاحبو

 تٍ رى كى نٍ أى فى  كى لً ذى  نٍ ا عى ؽبىى أى سى فى  ةً أى رٍ مى  الٍ ٔبى إً   ثى عى بػى ، فػى وي ا لى اىى مَّ سى فى  بًاٍمرىأىةو  ىنى زى  وي نَّ أى  هي دى نٍ عً  رَّ قػى أى فى  اهي تى أى  بلن جي رى 
(اهى كى رى تػى كى  دَّ اغبٍى  هي دى لى جى فى  ,تٍ نى زى  وفى كي تى  فٍ أى 

  اإلمام الشافعي.وهذا قول  ،364
  إنكارىا فصار ؿبكوما بكذبو ُبصدقناىا  ألنَّا  ال حد عليو :وأبو يوسف ةأبو حنيفقال 

فعل كاحد  ألنو  ّٔما ينتفيفلـز منو أف  ,حنيفة جيب أف يقـو بالطرفْب ألف الزىن عند أيب
 مطلقا كإمنا أقر أقر بالزىنى  ما ألنوكىذا   كنت فيو الشبهة تعدت إٔب طرفيوفإف سب ،يتم ّٔما

خبلفا ؼبا لو أطلق كقاؿ زنيت  , بفبلنة كقد درئ عنها فيلـز منو أف يدرأ عنو بالضركرةبالزىنى 
 .365فإنو حيد
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 : اإلثبات فيالتقادم 
مػة بالشػهود لنظر فػي صإٔب ا اإلقرار أك ُب أداء الشهادة ُبتأخذنا شبهة التأخر  حة اعتباره هتي

خصوصان، كإٔب معرفػة رأم العلمػاء ُب إقامػة حػدٍّ ثبػت بشػهادة أك إقػرار متقػادمْب علػى النحػو 
 : التإب

شبهة  التأخر ُب الشهادة حنيفة وأباإلمام يعترب  أواًل/ التأخر في أداء الشهادة:
بن اؽبماـ:"كإذا شهد ، يقوؿ ا حد القذؼ خاصة ُبإال  ,دارئة للحد اؼبتقادـ بصفة عامة

الشهود حبد متقادـو ٓبٍى دينعهيم عن إقامتو بيعديىيٍم عن اإلماـ ٓبى تيقبل شهادهتم، إال ُب حد 
.366القذؼ خاصة"  ، كيشمل لفظ اغبد اؼبتقادـ ىنا حد السرقة كشرب اػبمر كحد الزىنى

لو أف يسأؽبم كيقوؿ اإلماـ السرخسي:"كإذا شهدت األربعة بالزىنى بْب يدم القاضي ينبغي 
، إٔب أف قاؿ: كأما السؤاؿ عن الوقت عبواز أف يكوف  عن الزىنى ما ىو ككيف ىو كمٌب زىنى

 .367العهد متقادما، فإف حد الزىنى حبجة البينة ال يقاـ بعد تقادـ العهد عندنا "
 ٓبىٍ  دٍّ ى حى لى عى  كاٍ دي هً شى  ـه وٍ ا قػى ديَّى أى "ركم عن عمر بن اػبطاب قولو: ىذا ما ُب وحجة األحناف

. فالشاىد ـبّب بْب أف 368" مٍ ؽبىي  ةى ادى هى شى  الى كى  نو غٍ ى ضً لى عى  كاٍ دي هً ا شى منَّى إً فى  وً تً رى ضٍ حى  دى نٍ عً  كاٍ دي هى شٍ يى 
ن أف يسَب على ػكبي ،369(ً  ةى ادى هى الشَّ  اٍ وٍ يمي قً أى كى ) يقيم الشهادة حسبة  عمبل بقولو تعأب:

تػىرىهي اي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة(ميٍسًلمان سى  رى تػى سى  نٍ مى  و:)الفاعل عمبل بقول
دان بٍ ده عى بٍ عى  ري الى يىٍستػي  )كقولو: ، 370

أشار على ماعز أف يأٌب الرسوؿ  للذم  كقولو ،371(ةً امى يى قً الٍ  ـى وٍ ا يػى  هي رى تػى سى  الَّ ا إً يى نػٍ الدُّ  ُب 
 .372(كى لى  ان ّبٍ خى  افى كى   كى بً وٍ ثػى بً  وي تى َبٍ سى  وٍ زاؿ لى ىى  ايى  ) كيعَبؼ عنده بالزىن:

 الشاىد إف شهدفإف صل عندىم أف اغبقوؽ اػبالصة  تعأب تبطل بالتقادـ، كعليو كاأل
 إففد تقادـ العهد على ارتكاب اغب ٍب اختار السَب على الفاعل إذا، أما حرج عليوال فيها 
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أف اختار بعد أك عداكة حركتو  ىيجتو, شبهة التهمة بضغينة ذلك الشهادة بعد آداءه ُب
 .373ىذا االحتماؿ شبهة ففيال تكوف،كاحتماؿ أ, السَب
  إصباعا ذلك حد إنكاره عليو، فكافأعمر بن اػبطاب ٓب يػينػٍقىل عن عن ثر السابق األ ففي
 شهادة ؼبتهم، إال إذا كاف تأخره بعذر ظاىر كال ,الشهادة اؼبتأخرة هتمةأف ُب قد اعترب  إذ

أك غّب ذلك من األعذار ، أك كمرض الشاىد ي,ؿبل القاضك  بْب الشاىدكبعد اؼبسافة   بْب,
 انتفاء التهمة عن الشاىد.تشّب عقبل إٔب  اؼبنطقية الٍب

 ,فمنهم من قدرىا بشهر ,ربديد مدة التقادـ ُبكقد تباينت تقديرات األحناؼ 
كإمنا ترؾ  ,لم حيدد مدة معينةفأبو حنيفة نفسو اإلماـ كمنهم من قدرىا بستة أشهر، أما 

 . 374ء حسب األعذار الظاىرة لويقدرىا كيف يشا للقاضياألمر 
 , جػاء ُب اؼبعيار اؼبعرب أف  يمالك والشافع اإلمامين عندُب الشهادة التقادـ  دحيق كال

 اإلبطاء ُب الشهادة ال يضر إذا كاف القصد منو التحرم كالتثبت.
 شبهة سبنع من قبوؿ الشهادة اؼبتأخرة. أف التقادـ الراجحة  ىي أحمداإلمام عن كَب ركاية 

ف الشهادة فيو كأل   ألف حق العبد فيو أغلب حد القذؼ ُبكال يقبل حباؿ التقادـ 
كمادامت الدعول ٓب ترفع كاحتماؿ أف يؤخرىا من لو اغبق ُب ، متوقفة على رفع الدعول

 .375فبل يعترب ,جانب الشاىد مظنة التهمة كالضغينة ُبرفعها كارد ٓب تبق معو 
 اإلقرار: فيالتقادم ثانياً/ 

 إال ُبيكوف ال أثر للتقادـ على اإلقرار عند من يقوؿ بو، ذلك أف أثر التقادـ  كال 
ألف اؼبرء ال يتهم فيما  اإلقرار  ُبكىذا ال يقـو  ,ألهنا ربمل معُب الضغينة كالتهمة  الشهادة

، إال ُب حد الشرب عند أيب حنيفة كأيب يوسف، أما عند ؿبمد ابن اغبسن على نفسو وً بً  رُّ قً يي 
 .376ذ بو كما يؤخذ بالسرقة كالزىنى فيؤخ

 تقدير شبهة اإلثبات :
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يقوؿ الدكتور عوض ؿبمػد:" اغبػديث عػن شػبهة اإلثبػات ُب غػّب موضػعو، بػل ىػو ُب تقػديرنا 
ينطوم على خطأ، كلذلك فإنو يتعْب إسقاط ىذه الشبهة  ذلػك بػأف افتقػار الػدليل إٔب صػفة 

ُب الدعول ال يصح اعتباره ؾبرد شػبهة،  القطعية سواء عند طرحو على القضاء أك عند اغبكم
كإمنػػا ىػػو عيػػب جػػوىرم يػػذىب دبعػػُب الػػدليل ذاتػػو كيعصػػف بوجػػوده، فالػػدليل ىػػو مػػا يولػػد ُب 
ػػزى عػػن ربقيػػق ىػػذا اليقػػْب فلػػيس بػػدليل أصػػبلن،  الػػنفس يقينػػا بصػػحة مػػا ييٍشػػهىدي عليػػو، فػػإذا عىجى

ة الشػرط مػن جهػة أخػرل، كالقوؿ بشبهة اإلثبات فيػو خلػط بػْب فكػرة الشػبهة مػن جهػة كفكػر 
كىو خلط فشا حٌب كادت اغبدكد الفاصلة بْب الفكرتْب سبىًَّحي، كالشػرط عنػد األصػوليْب ىػو 
ما يَبتب على عدمو العدـ، كؼبا كاف الفقهاء يعتربكف القطػع كاالسػتمرار شػرطْب الزمػْب لقيػاـ 

دليل شػرعان، كإذا  الدليل، كمقتضى اعتبارمها كذلك أف يكوف زبلف أحدمها مانعا من كجػود الػ
كاف اغبد ال يقاـ ُب ىذه اغبالة فليس ذلك ؼبقاـ الشبهة بل لتخلف الدليل، كالغريب أف من 
الفقهاء من يلمس ىذه اغبقيقة ٍب ال يصرفو ذلك عن التمسك بشبهة اإلثبات، يقػوؿ الشػيخ 

اإلقرار فػإف اغبػد أبو زىرة: كإذا رجع اؼبقر عن إقراره بالسرقة أك الزىنى كٓب يكن شبة إثبات سول 
 .377ال يقـو ؼبقاـ الشبهة، بل باألحرل لسقوط دليل اإلثبات

كالنتيجة الٍب خلصػنا إليهػا ىػي الثمػرة اؼبنطقيػة للقواعػد األصػولية، فاألصػل العػدـ كمػا  
، فإذا كاف الدليل غػّب قطعػي بػأف كجػد معػارض لػو أك كػاف 378يقاؿ، كاليقْب ال يزكؿ بالشك

ألف اؼبعارض أك العدكؿ يردنا إٔب األصل كيؤكػده، أمػا الػدليل  عدكؿ عنو فكفة األصل ترجح،
غّب القطعي فبل يثمػر يقينػا عكسػيا كال حػٌب غلبػة ظػن، بػل ظنػا ؾبػردان كىػو ال يكفػي، كإذا ٓب 
من اغبديث عػن الشػبهة فهػي علػى األكثػر شػبهة ُب جانػب الثبػوت ال النفػي، كاغبػد  يكن بيد ّّ

 .379ال يقاـ بالشبهة، ال أنو أندرأ ّٔا"إذ ديتنع ىنا فلعلة كاضحة، ىي أنو 
 رأي الباحث :

 ُب ؿباكلة تقديرى شبهة اإلثبات أقوؿ: إهنا من أقول الشبهػات فػي نظرم، كتعليل ذلك 
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تقدـ، بأف الشبهة إمنػا تقػـو ُب طريػق االقتنػاع بالػدليل اؼبثبػت، كىػذا الفهػم تفضػل بػو الػدكتور 
من اغبديث عن الشبهة فهي على األكثر شبهة  ّّ عوض ؿبمد نفسو ُب قولو:" كإذا ٓب يكن بيد

ُب جانب الثبوت ال النفي، كاغبد إذ ديتنع ىنا فلعلة كاضػحة، ىػي أنػو ال يقػاـ بالشػبهة ال أنػو 
أندرأ ّٔا"، فالشبهة ُب ىذا اؼبعُب متحققة، كإذا صح أنو اعتربىا ُب اإلثبات فإف النفي مػرتبط 

ُب اإلثبػػات، كمػػن ىنػػا فػػإين أرل اػبػػبلؼ ُب اؼبسػػألة بػػو  إذ ٓب يكػػن شبػػة نفػػي لػػو ٓب تقػػم شػػبهة 
قػػػائم مػػػن جهػػػة فقػػػو التشػػػريع عنػػػد العلمػػػاء كفكػػػر القضػػػاء عنػػػد اؼبعػػػارض، فالتشػػػريع يتطلػػػب 
اجتهادان قد يكوف مطلقان أك مقيدان، أمػا القضػاء فػبل ينبغػي لػو إال االجتهػاد اؼبقيػد، كىػو الػذم 

أحكامها  كألنو لػو اجتهػد بػإطبلؽ لتضػاربت يقـو على القطع ُب اؼبسائل  ألهنا ؿبددة سلفا 
أحكامو، كُب ىذا التضارب اىتزاز ؼببػدأ العدالػة ُب الدكلػة، فهػذا عمػر بػن اػبطػاب ُب اؼبسػألة 
اغبجريػػػػة قضػػػػى لئلخػػػػوة ألـ كٓب يقػػػػض لؤلخػػػػوة األشػػػػقاء بنصػػػػيب ُب مػػػػّباث أخػػػػيهم، ٍب عػػػػاد 

قاء بقػػوؽبم: ىػػب أبانػػا ليقضػػي نفػػس القضػػاء فػػذم مسػػألة شػػبيهة فػػاعَبض عليػػو األخػػوة األشػػ
حجران ُب اٍليىػمّْ، أليست أمنا كاحدة؟ فقضى قضػاءن آخػر، فجمعهػم ُب الثلػث مػع اإلخػوة ألـ، 
فجػػاءه أصػػحاب اؼبسػػألة األكٔب فاعَبضػػوا لديػػو، فقػػاؿ: ذلػػك علػػى مػػا قضػػينا، كىػػذا علػػى مػػا 

اكتفػػى  نقضػػي، كالشػػاىد ُب ىػػذا األثػػر أف عمػػر مػػارس كظيفػػة التشػػريع ُب ىػػذه اؼبسػػألة، فلػػو
 بكونو قاضيا غبكم ؽبم كما حكم لغّبىم، كا أعلم.

 الشرعية موقف الشريعة اإلس مية من القرائنرابعا: 
كىي اإلقرار -بعد الفراغ من أدلة اإلثبات الشرعية اؼبتفق عليها باإلصباع ُب جرائم اغبدكد 

بْب العلماء ُب ييشار ُب ىذا اؼبقاـ إٔب ما ىو دبثابتها كلكن على اختبلؼ  -كالشهادة
اعتماده ُب اغبدكد من عدمو، كىي القرائن القوية، كالضابط ُب اعتبار قوة القرينة ىو: أف 
تكوف دالة على نسبة الفعل لفاعلو كداللة الرماد على كجود النار, كؽبذه القرائن تطبيقات 

 عدة عند العلماء، أعرض ؼبا شاع منها لقوهتا حسب الَبتيب التإب :

 مٍل على امرأة ال زوج لها وال سيد:ظهور حَ  - 1
يرل اعبمهور أنو إذا ٓب يكن دليل على الزىنى غّب اغبمل فادعت اؼبرأة أهنا أكرىت أك 
أهنا قد كطئت بشبهة فبل حد عليها بذلك، فإذا ٓب تدع اإلكراه كال الوطء بشبهة فبل حد 

، أك تشهد البينة بو علي ها  ذلك أف اغبد أصبل ال عليها أيضا، ما ٓب تعَبؼ صراحة بالزىنى
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،  غّب أهنم اختلفوا ُب اعتبار ظهور اغبمل على امرأة ال ييعرىؼي ؽبىا 380يثبت إال ببينة أك بإقرار
زكجه كال سيد كونو قرينة على جردية الزىنى فيكفي لتوقيع اغبد عليها أـ ال، تفصيلو على النحو 

 التإب:
يم البينة على أهنا استكرىت يرل كجوب اغبد عليها إال أف تق فاإلمام مالك 

فيقوؿ:" األمر عندنا ُب اؼبرأة توجد حامبل كال زكج ؽبا فتقوؿ قد استكرىت، أك تقوؿ 
تزكجت، أف ذلك ال يقبل منها، كإهنا يقاـ عليها اغبد، إال أف يكوف ؽبا على ما ادعت من 

اثت حٌب النكاح بينة، أك على أهنا استكرىت، أك جاءت تدمي إف كانت بكرا، أك استغ
أيتيت كىي على ذلك اغباؿ، أك ما أشبهو ىذا من األمر الذم تبلغ فيو فضيحة نفسها، 

 . 381قاؿ: فإف ٓب تأت بشيء ّٔذا، أقيم عليها اغبد كٓب يقبل منها ما ادعت "
كيقوؿ ابن فرحوف:" كإف ظهر اغبملي حًبيرَّةو بلديةو ليست بغريبة كال يعرؼ ؽبا زكج فإهنا ربد، 

ؽبا غصبت ككنت مكرىة إال أف تظهر أمارة تيصدّْقيها، بأف يػيرىل منها أثر الدـ أك كال يقبل قو 
صياح أك استغاثة كما أشبو ذلك فبا يدؿ على صدقها"، كُب جواىر اإلكليل:" كإف ظهر 
ضبل بغّب ذات زكج كال سيد فادعت أهنا غصبت ٓب يقبل دعواىا الغصب على الزىنى ّٔا إال 

، كإتياهنا تدمي مشتغيثة عند نزكؿ األمر ّٔا، كيقبل دعواىا اإلشتباه بقرينة دالة على صدقها
 .382أك الغلط أك النـو  ألف ىذه تقع كثّبان "

من علماء اؼبالكية فّبل سقوط اغبد عنها كإف ٓب تكن ٍب أمارة، كمثلو ابن  383أما الباجي
كاف اغبمل عن راشد الذم يرل أهنا إف قالت كيًطئت بْب الفخذين كدخل اؼباء إٔب فرجي ف

 ذلك فينبغي أف ييدرأ اغبد عنها  ألف ذلك فبكن، كُب اغبديث:) اٍدرىؤيكاٍ اغبٍيديكدى بًالشُّبػيهىاًت(.
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فهذه النصوص من اؼبػذىب اؼبػالكي تػدؿ ُب ؾبملهػا علػى األخػذ بقرينػة اغبمػل، غػّب أف قوهتػا 
الػك، كقػد تٍنػزًؿ إٔب تتفاكت من فقيو آلخر، إذ قد تصل إٔب قوة الدليل عند البعض كاإلمػاـ م

 مرتبة الدالئل عند بعضهم كالباجي كابن راشد. 
مػػػدا  بػػػاغٍبق، كأنػػػزؿ عليػػػو  صكحجػػػتهم مػػػا كرد عػػػن عمػػػر بػػػن اػبطػػػاب  قولػػػو:"إف ا بعػػػث ؿبي

كرصبنػػا  الكتػاب، فكػػاف فبػػا أنػزؿ ا آيػػة الػػرجم، فقرأناىػا كعقلناىػػا ككعيناىػػا، رجػم رسػػوؿ ا 
زمػػػاف أف يقػػوؿ قائػػل كا مػػػا قبػػد آيػػػة الػػرجم ُب كتػػػاب ا، بعػػده، فأخشػػى إف طػػػاؿ بالنػػاس 

 فيضلوا بَبؾ فريضة أنزؽبا ا ، كالرجم ُب كتاب ا حق على من زنىػى إذا 
 . 384أحصن، من الرجاؿ كالنساء، إذا قامت البينة أك كاف اغببل أك االعَباؼ "

لستة أشهر، فأمر ّٔا أف  كمن ذلك أيضا ما ركم:" أف عثماف بن عفاف أٌب بامرأة كلدت   
ترجم، فقاؿ علي بن طالب: ليس لك عليها سبيل، قاؿ ا تعأب:)كىضبىٍليوي كىًفصىاليوي ثىبلىثيوفى 

، كىذا يدؿ على أنو كاف يرصبها حبملها، كركم عن عمر كبوه من ىذا، كركم عن 385شىٍهران)
ىنى عبلنية، فزىنى السر: أف يشهد أنو قاؿ:" يا أيها الناس: إف الزىنى زناءاف، زىنى سر، كز علي  

الشهود، فيكوف الشهود أكؿ من يرمي، كزنا العبلنية: أف يظهر اغببل أك االعَباؼ، فيكوف 
اإلماـ أكؿ من يرمي"، كىذا قوؿ سادة الصحابة، كٓب يظهر ؽبم ُب عصرىم ـبالف فيكوف 

 إصباعا. 
، ي أما الشافعية قوؿ الشربيِب:" كال ربد خلية حبلى فبل يعتربكف ظهور اغبمل قرينة على الزىنى

، أك كلدت كٓب تقر بو  ألف اغبد إمنا جيب ببينة أك إقرار ".   ٓب تقر بالزىنى
يقوؿ ابن قدامة:" كإذا حبلت امرأة ال زكج ؽبا كال سيد ٓب يلزمها اغبد بذلك،  ومن الحنابلة

د  ألنو حيتمل أنو كتيسأؿ، فإف ادَّعت أهنا أيكرىت أك كيطئت بشبهة أك ٓب تعَبؼ بالزىنى   ٓب ربي
 من كطًء إكراه أك شبهة، كاغبد يسقط بالشبهات ".

كيقدـ رأيو فيقوؿ:" كلنا إنو حيتمل أنو من كطء إكراه أك شبهة كاغبد يسقط بالشبهات، كقد 
قيل أف اؼبرأة قد ربمل من غّب كطءو بأف يدخل ماء الرجل فرجىها بفعلها أك بفعل غّبىا  لذا 

أيضان، كقد ركم عن عمر أنو:"أٌب بامرأة حامل فادعت أهنا أكرىت، فقاؿ: قد ربمل البكر 
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، كركم عن علي بن أيب 386خل سبيلها، ككتب إٔب أمراء األجناد أف ال ييقتل أحده إال بإذنو"
، كعن عبد ا بن 387طالب كالعباس أهنما قاال:" إذا كاف ُب اغبد لعل كعسى فهو معطل "

ن عامر أهنم قالوا: " إذا اشتبو عليك اغبد فادرأ ما استطعت مسعود كمعاذ بن جبل كعقبة ب
 "، كال خبلؼ ُب أف اغبد ييدرأ بالشبهات، كىي متحققة ىهنا ".

 تقدير قرينة الحمل :
أف رأم اؼبالكية أقول ُب ىذه اؼبسألة  كذلك لقوة أدلتهم كسبلمتها من النقد  قدر*ي  

أثور عن الصحابة كاػبلفاء الراشدين  كألف قرينة كاإلعَباض  كألف القضاء بقرينة اغبمل ىو اؼب
اغبمل فيها من القطع كاليقْب ما يرقى ّٔا إٔب مرتبة الدليل، خاصة ُب ىذا العصر الذم تقدـ 
، كىل غشاء البكارة سليم أـ  فيو العلم كالطب كسهل إثبات تعرض اؼبتهمة للمواقعة أك الزىنى

يبلج أـ ال، كعليو تنتفي الشبهات الٍب ربـو حوؿ ال، كمدة اغبمل، كعمر اعبنْب، كىل ًب اإل
ىذه القرينة الٍب ىي أقول من الشهادة  ألف الشاىد ال يستطيع اإلدالء بالتفاصيل الدقيقة 

 .388للواقعة، ككوف اؼبواقعة كاملة أـ سطحية
 قرينة القذف بالتعريض:.2

منا اػببلؼ ال خبلؼ ُب القذؼ باللفظ الصريح بْب العلماء أنو موجب للحد , كإ
ُب كناية اؼبعُب كالتعريض بو كقرينة على القذؼ ىل جيب بو اغبد أـ ال، فعند اإلماـ أيب 
حنيفة كُب ركاية عن اإلماـ أضبد أنو ال حد ُب القذؼ بالتعريض، كسند ىذا القوؿ من 

ا : ) كىالى جينىاحى عىلىيٍ فرؽ بْب التصريح باػبطبة كالتعريض ّٔا, فقاؿالكتاب أف اؼبؤب   كيٍم ًفيمى
ٍن الى عىرٍَّضتيٍم ًبًو ًمٍن ًخٍطبىًة النّْسىآًء أىٍك أىٍكنػىٍنتيٍم ُب أىنٍػفيًسكيٍم عىًلمى اي أىنَّكيٍم سىتىٍذكيريكنػىهينَّ كىلىكً 

تػيوىاًعديكىينَّ ًسرٌان ًإالَّ أىٍف تػىقيوليٍواٍ قػىٍوالن مىٍعريكفان(
389. 

ن أيب ىريرة قاؿ: ) أىفَّ رىسيوؿى اً كسنده من السنة ما كرد عن سعيد بن اؼبسيّْب ع
: يىا رىسيوؿى اً ًإفَّ اٍمرىأىٌب كىلىدىٍت غيبلىمان أىٍسوىدان،  : صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىٌلمى جىاءىهي أىٍعرىايبّّ فػىقىاؿى فػىقىاؿى
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, قىاؿى  : ضبيٍره : مىا أىٍلوىانػيهىا؟ قىاؿى : نػىعىٍم، قىاؿى ؟ قىاؿى ؟ قىاؿى نػىعىٍم, ىىٍل لىكى ًمٍن ًإًبلو ا ًمٍن أىٍكرىؽى : ًفيهى
) : فػىلىعىلَّ ابٍػنىكى ىذا نػىزىعىوي ًعٍرؽه : أىرىاهي ًعٍرؽه نػىزىعىوي، قىاؿى ؟ قىاؿى : فىأىىنَّ كىافى ذىًلكى  .390قىاؿى

لنفيو النسب عن ابنو, كىو عليو فلو أف التعريض بالقذؼ يوجب اغبد غبده رسوؿ ا  
كىى ُب -الشرع قد فرؽ بْب صريح اػًبطبة كالتعريض ّٔا  الصبلة كالسبلـ ٓب يفعل، كماداـ

فمن باب أكٔب أف يفرؽ بْب التصريح كالكناية ُب اغبدكد، فضبل عن أف  -باب التعازير
 .391التعريض كالكناية حيتمل غّبه، كاإلحتماؿ شبهة، كاغبدكد تدرأ بالشبهات

ذا فهم منو القذؼ, أك دلت أف اغبد جيب بالقذؼ بالتعريض أك الكناية إ اإلمام مالككعند 
القرائن على أف القاذؼ قصد القذؼ, كلكنو يستثِب تعريض األب البنو لبعد التهمة، إال إذا 

 صرح فعليو اغبد. 
يقوؿ ابن القاسم ُب الرجل يقوؿ ما أنا بزاف كيقوؿ قد أخربت أنك زاف، قاؿ:" يضرب اغبد 

كقالو اػبرشي أيضا كزاد:"من قاؿ ، 392ُب رأيي  ألف مالكا قاؿ ُب التعريض اغبد كامبل"
، كأما إف ٓب يذكر الفرج  آلخر أنا عفيف الفرج فإنو حيد ألجل ذكر الفرج  ألنو تعريض بالزىنى

 فبل حد عليو ".
ال قذؼ بالتعريض كالكناية إال إذا ثبتت نية القاذؼ بقصد القذؼ   اإلمام الشافعي كعند  

حد، كإال فبل، يقوؿ الشّبازم ُب اؼبهذب:"كإف عرَّضى ألف التعريض مع النية دبٍنزلة الصريح، فيي 
بالقذؼ كادَّعى اٍلمقذكؼي أنو أراد قذفو كأنكر القاذؼ فالقوؿ قولو  ألف ما يدعيو ؿبتمل، 

 . 393كاألصل براءة الذمة "
:"فإف كاف األبواف ُب غاية البياض كالولد ُب غاية السواد جاز ) نفي 394يقوؿ اإلماـ الغزإب

 حد الوجهْب ".الولد  على أ
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غّب أف معظم فقهاء اؼبالكية يشَبطوف قرينة اػبصومة لوجوب اغبد، فمن قاؿ ػبصمو 
ما أنا بزاف، أك أيب معركؼ، فكأنو قاؿ لو يا زاين، أك أف أباؾ ليس دبعركؼ, كىذا ىو القوؿ 

ا ُب زىمىاًف عيمىرى ُب ركاية عن اإلماـ أضبد، كسند اإلمامْب ما ركم ُب اػبرب:" أىفَّ رىجيلىٍْبً اًستىبَّ 
مىري ٍبًن اػٍبىطَّاًب، فػىقىاؿى أىحىديمهيىا ًلآلخىًر: كىاً مىا ًأيب ًبزىافو كىالى أيمّْي ًبزىانًيىةو، فىاٍستىشىارى ُب ذىًلكى عي 

يًو كىأيمًّْو مىٍدحه غىيػٍري ٍبني اػٍبىطَّاًب، فػىقىاؿى قىاًئله: قىٍد مىدىحى أىبىاهي كىأيمَّوي , كىقىاؿى آخىريكفى : قىٍد كىافى أًلىبً 
هي عيمىري اغبٍىدَّ شبىىاًنْبى " هي اغبٍىدَّ , فىجىلىدى ىذا ، نػىرىل أىٍف ذبىًٍلدى

395 . 
غّب أف بعض فقهاء اغبنابلة يرل ُب مثل ىذه اؼبسألة تفسّب الكبلـ ُب حاؿ اػبصومة ، كمن 

، أك ما أن ا بزاف، أك ما أمي بزانية، يقوؿ ػبصمو يا حبلؿ ابن اغببلؿ، ما يعرفك الناس بالزىنى
ففي مثل ىذه األمثلة لو أتى بتفسّب حيتمل كوف الكبلـ ليس قذفان قيًبلى كعيزّْر، كيشَبط 

 .396بعضهم ربليفو اليمْب ُب ذلك
فقد ركم عنو عدـ كجوب اغبد ُب  اإلمام أحمد،كيرل ابن قدامة اختبلؼ الركاية عن     

ابقْب، كركل عنو األثـر أف عليو اغبد، كسنده أنو ىذه اؼبسألة، كاستدؿ باآلية كاغبديث الس
مركم عن عمر  ُب اػبرب السابق، كأف عثماف ابن عفاف جلد رجبلن قاؿ آلخر:" يا ابن شامة 

، يعرض لو بزىنى أمو، كيدعم ابن قدامة رأيو بقولو:" كألف الكناية مع القرينة 397الوذر "
مل إال ذلك اؼبعُب، كلذلك كقع الطبلؽ الصارفة إٔب أحد ؿبتمبلهتا كالصريح الذم ال حيت

بالكناية، فإف ٓب يكن ُب اػبصومة كال جدت قرينة تصرؼ إٔب القذؼ فبل شك ُب أنو ال 
 جيوز قذفان ".

 -رأي الباحث:
أرل أف كل حالة حيدث فيها القذؼ بالتعريض أك ما أشبهو يَبؾ فيها األمر للقاضي 

لظركؼ كاؼببلبسات ايطة بكل كاقعة ليمحص كيدقق كل حالة على حدة، مع مراعاة ا
بذاهتا، كذلك حسب ما يتبْب لو من عبلقة الطرفْب الصفاء كاؼبودة، أـ البغضاء الشحناء، 
كمن سّبة الفاعل كطبائعو كعادتو ُب ذلك أنو يستعمل مثل ىذا اللفظ ُب عادتو أـ ال، 

                                                           

 . =6>، ص  6ركاه اإلماـ مالك . اؼبوطأ   باب اغبد ُب القذؼ كالنفي كالتعريض ، ج - 395

 . 111، ص  6هوٌب .  اؼبرجع السابق   ج الب - 396

 . 1023كاؼبعجم الوسيط . اؼبرجع السابق   ص  - 397



 145 

 غّب ذلك فبا حيسم اؼبسألة كاستيعابو معاين ألفاظو ىل مثلو يفهم إشارات األلفاظ أـ ال، إٔب
بيقْب أك يرجحو ، دؿ على ذلك كل ما ريكم عن الصحابة رضواف ا عليهم أهنم استفصلوا 
كسألوا كشاكرا بعضهم حٌب استقر رأيهم دبا اطمأنوا إليو ُب إصدار حد القاذؼ بالتعريض، 

 كا أعلم.
 قرينة نكول أحد الزوجين عن اللعان :.3

الطػرد كاإلبعػاد، كشػرعا: كلمػات معلومػة جعلػت حجػة للمضػطر  لغػة تعريف اللع ان:
 . 398إٔب قذؼ من ليطّْخى فراشيوي كأيغبًٍقى العاري بو

حسػم اإلسبلـ األمر ُب مسألة قذؼ األزكاج بعضهم باللعاف، ُب قولو تعأب: )  تقديم:
اءي ًإالَّ أى  ًدًىٍم أىٍربىعكىالًذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيٍم كىٓبٍى يىكيٍن ؽبىيٍم شيهىدى شىهىادىاتو بًاً  نٍػفيسيهيٍم فىشىهىادىةي أىحى

اًذًبْبى  ا اٍلعىذىابى أىٍف  ًإنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقْبى كىاػٍبىاًمسىة أىٍف لىٍعنىةي اً عىلىٍيًو ًإٍف كىافى ًمنى اٍلكى كىيىٍدرىأي عىنػٍهى
ا ًإٍف كىافى ًمنى  ًذًبْبى كىاػٍبىاًمسىةي أىٍف غىًضبى تىٍشهىدى أىٍربىعى شىهىادىاتو بًاً ًإنَّوي لىًمنى اٍلكىا اي عىلىيػٍهى

)  . 399الصَّاًدًقْبى
أىفَّ ًىػػبلىؿى ابٍػػػنى أيمىيَّػػػةى عػػػن ابػػن عبػػػاس: )  كسػػبب نػػػزكؿ ىػػاتْب اآليتػػػْب مػػا ركاه أبػػػو داكد

ػلَّمى قىذىؼى اٍمرىأىتىوي  ػًعٍندى النَّيبّْ صىلَّى ا عىلىٍيػًو كىسى ػرًيًك ابٍػًن سى ٍحمىاءى، فػىقىػاؿى النَّػيبُّ صىػلَّى ا عىلىٍيػًو ًبشى
: يىا رىسيوؿى اً، ًإذىا رىأىل أىحىدينىا عىلىػى اٍمرىأىتًػًو رىجيػبلن  ، فػىقىاؿى يػىٍنطىلًػقي كىسىلَّمى: اٍلبػىيػّْنىةي أىٍك حىدّّ ُب ظىٍهرًؾى

ػػػ ػػػدّّ ُب ظىٍهػػػرًؾى ، فػىقىػػػاؿى يػىٍلػػػتىًمسي اٍلبػىيػّْنىػػػةى؟ فىجىعىػػػلى النَّػػػيبُّ صىػػػلَّى ا عىلىٍيػػػًو كىسى : اٍلبػىيػّْنىػػػةي أىٍك حى لَّمى يػىقيػػػوؿي
: كىالػػػًذم بػىعىثىػػػكى بًػػػػاغبٍىقّْ ًإينّْ لىصىػػػاًدؽه ، كىلىيػيٍنػػػزًلىنَّ ا مىػػػا يػيبػىػػػػرّْئي ظىٍهػػػرًم ًمػػػنى اغبٍىػػػدّْ ، فػىنػىػػػػزىؿى  ًىػػػبلىؿي

ػافى ًمػنى الصَّػاًدًقْبى)، النػو  ()كىالػًذين يػىٍرميػوفى أىٍزكىاجىهيػمٍ ًجرٍبًيلي، كىأىنٍػزىؿى عىلىٍيًو: ر، فػىقىػرىأى حىػٌبَّ بػىلىػغى:)ًإٍف كى
ا كىالنَّػيبُّ صىػلَّى ا ػًهدى ػاءى ًىػبلىؿي فىشى  عىلىٍيػًو فىاٍنصىرىؼى النَّيبُّ صىلَّى ا عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىأىٍرسىلى إًلىٍيًهمىا، فىجى

ػدىكيمىا كىػ : ًإفَّ اى يػىٍعلىمي أىفَّ أىحى ػا  كىسىلَّمى يػىقيوؿي ػًهدىٍت، فػىلىمَّ ؟ ٍبيَّ قىامىػٍت فىشى ػا تىائًػبه ػٍل ًمٍنكيمى ، فػىهى اًذبه
ػا تػىرٍ  ًجػعي، ٍبيَّ كىافى ٍبىَّ اػٍبىاًمسىةى كىقػَّفيوىىا، فػىقىاليوٍا: ًإنػَّهىا ميوًجبىةه، فػىتػىلىكَّأىٍت، كىنىكىصىٍت، حىٌبَّ ظىنػىنَّا أىنػَّهى

 ، ػا فىػًإٍف قىالىٍت: الى أىٍفضىحي قػىٍوًمي سىائًرى اٍليػىػٍوـً ػلَّمى: اٍنًظريكىى فىمىضىػٍت، فػىقىػاؿى النَّػيبُّ صىػلَّى ا عىلىٍيػًو كىسى
ػاءىتٍ  ػرًيًك ابٍػًن سىػٍحمىاءى، فىجى ػٍدِبىى السَّػاقػىٍْبً فػىٍهػوى ًلشى ٍليىتػىػٍْبً خى ػاًبغى اإٍلً نػىػٍْبً سى ػلى اٍلعىيػٍ  جىاءىٍت بًػًو أىٍكحى
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، فػىقىػػػاؿى النَّػػػيبُّ صىػػػلَّى ا عىلى  ػػػذىًلكى ػػػافى ٕب كىؽبىىػػػا بًػػػًو كى ػػػلَّمى: لىػػػٍوالى مىػػػا مىضىػػػى ًمػػػٍن ًكتىػػػاًب اً لىكى ٍيػػػًو كىسى
ػػٍأفه( كمنػػاط البحػػث ُب ىػػذا األمػػر مػػا لػػو امتنػػع      ، ركاه اعبماعػػة إال مسػػلما كالنسػػائي.400شى

الزكج عن لعاف زكجتو بعد قذفو إياىا بالزىن، أحيد حد القذؼ بناء على أف نكولو عن اللعاف 
أـ ال؟ كما لو امتنعت ىي عن مبلعنتو أربػد حػد الػزىن بنػاءن علػى أف امتناعهػا  قرينة على كذبو

 قرينة على صدقو أـ ال؟.
قاؿ اػبطايب ُب اغبديث من الفقو أف الزكج إذا قػذؼ امرأتػو برجػل بعينػو ٍب تبلعنػا فػإف اللعػاف 

أنػو قػاؿ  يسقط عنو اغبد، فيصّب ُب التقدير ذكره اؼبقػذكؼ بػو تبعػا، كال يعتػرب حكمػو، كذلػك
ػدّّ ُب ظىٍهػرًؾى  ؽببلؿ بن أميػة:) ، فلمػا تبلعنػا ٓب يتعػرض ؽبػبلؿ باغبػد، كال يػركل ُب اٍلبػىيػّْنىػةي أىٍك حى

شػيء مػن األخبػػار أف شػريك بػن سػػحماء عفػا عنػو، فػىعيلًػػمى أف اغبػد الػذم كػػاف يلزمػو بالقػػذؼ 
عػن نفسػو، فلػم سقط عنػو باللعػاف، كذلػك ألنػو مضػطر إٔب ذكػر مػن يقػذفها بػو إلزالػة الضػرر 

حيمػل نفسػو علػى القصػد لػػو بالقػذؼ كإدخػاؿ الضػرر عليػػو، كال خيفػى أنػو ال ضػركرة ُب تعيػػْب 
 من قذفها بو. 
 

 موقف الجمهور:
ذىػػػب اعبمهػػػور إٔب إقامػػػة حػػػد القػػػذؼ علػػػى الػػػزكج إذا قػػػذؼ زكجتػػػو بػػػالزىن كٓب يػػػأت 

مػػػن  401ف كالصػػػاكمبالبينػػػة كامتنػػػع عػػػن اللعػػػاف، كمػػػن ىػػػذا الػػػرأم الشػػػيخ الػػػدردير، كابػػػن فرحػػػو 
 كغّبىم من الشافعية. 402علماء اؼبالكية، كالغزإب كالرافعي

:" كإذا نكلػػػت اؼبػػػرأة ) عػػػن اللعػػػاف  كىػػػي حػػػرة مسػػػلمة 403يقػػػوؿ ابػػػن راشػػػد المالكي   ةفمػػػن 
، ككرثهػػػا زكجيهػػػا، كإف كانػػػت غػػػّب مػػػدخوؿو ّٔػػػا جيلػػػدت مائػػػة كبقيػػػت 404مػػػدخوالن ّٔػػػا رصبػػػت
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 ّٔا، كإف كانػت كتابيػة عوقبػت، كلػو أرادت زكجة، كإف كانت أمة جلدت كإف كانت مدخوال
أف تبلعن بعد نكوؽبا فللمتأخرين قوالف، كإذا نكل الزكج أك رجع حد حد القذؼ، فػإف عػاد 
إٔب اللعػػػاف فحكػػػى ابػػػن اغباجػػػب أف لػػػو ذلػػػك، كقػػػاؿ غػػػّبه: الصػػػحيح أف ذلػػػك ال يقبػػػل منػػػو 

"405. 
أنػو قػد يبػاح لػو ذلػك أكال، كقػد  يقوؿ الغزإب:" الزكج كاألجنيب ُب القػذؼ، إال الشافعيةكمن 

جيػػب عليػػػو، كلػػو دفػػػع العقوبػػة عػػػن نفسػػو باللعػػػاف، كإجيػػاب عقوبػػػة الزنػػا علػػػى اؼبػػرأة، ٍب للمػػػرأة 
الدفع بلعاهنا "، كاؼبراد من ىذا النص أف الزكج إذا قذؼ زكجتو فبل يدفع عنو حد القذؼ إال 

كجهػػػا، فداللػػػػة كجػػػوب اغبػػػػد أف يبلعنهػػػا، كأف الزكجػػػة يقػػػػع عليهػػػا حػػػػد الزنػػػا إال أف تبلعػػػػن ز 
 باإلمتناع ظاىرة.

يقػػوؿ ابػػن قيم:"كىػػل القضػػاء بػػالنكوؿ إال رجػػوعه إٔب ؾبػػرد القرينػػة الظػػاىرة، الػػٍب  الحنابل  ة كمػػن
علمنػػا ّٔػػا ظػػاىرا أنػػو لػػوال صػػدؽ اؼبػػدعي لػػدفع اؼبػػدعى عليػػو دعػػواه بػػاليمْب، فلمػػا نكػػل عنهػػا 

ى أصل براءة الذمة، ككثّب من القػرائن نكولو قرينة ظاىرة دالة على صدؽ اؼبدعي، فقدمت عل
 .406كاألمارة أقول من النكوؿ، كاغبس شاىد بذلك، فكيف يسوغ تعطيل شهادهتما؟"

كيقوؿ:"كقػػػد جعػػػػل ا  أدٍيػػػػافى اللعػػػػاف ُب جانػػػػب الػػػػزكج أكالن، فػػػػإذا نكلػػػػت اؼبػػػػرأة عػػػػن 
و تعػػػأب:) معارضػػػة أديانػػػو بأدياهنػػػا كجػػػب عليهػػػا العػػػذاب باغبػػػد، كىػػػو العػػػذاب اؼبػػػذكور ُب قولػػػ

ابػىهيمىا طىائًفىةه مّْنى اٍلميٍؤًمًنْبى( كىٍليىٍشهىٍد عىذى
407"408. 

فػػػبل يوجبػػػوف حػػػد القػػػذؼ بنكػػػوؿ الػػػزكج عػػػن اللعػػػاف، فهػػػم يعتػػػربكف أف كلمػػػات  الحنفي   ةأمػػػا 
اللعػػػػاف نفسػػػػها تعتػػػػرب قػػػػذفا، فكيػػػػف تكػػػػوف مسػػػػقطة غبػػػػد القػػػػذؼ، كأف حػػػػد القػػػػذؼ خػػػػاص 

القذؼ يعترب منسوخا ُب حق األزكاج، لػذا فػإف باألجانب، كاللعاف خاص باألزكاج  ألف حد 
 عقوبة الزكج إذا نكل عن اللعاف كالزكجة إذا امتنعت عنو ىي اغببس تعزيران.

                                                                                                                                                                      

ـ، ) لبناف ، بّبكت ، 1999، 1أبو زيد القّبكاين . النوادر كالزيادات   ربقيق : ؿبمد عبد العزيز الدباغ، ط - 404
 .339، ص5دار الغرب اإلسبلمي (، ج

 . 340، ص5قّبكاين. اؼبرجع السابق  جال - 405
 .8ابن قيم. الطرؽ اغبكمية  ص - 406
 .2سورة النور. اآلية - 407

 .109، ص1ابن قيم. أعبلـ اؼبوقعْب  ج - 408
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يقوؿ السرخسي:" كإذا امتنع منو ) أم امتنػع الػزكج عػن اللعػاف  حيػبس حػٌب يبلعػن  ألف مػن 
 يػأٌب بػو، كال جيػب عليهػا امتنع إيفاءي حػقٍّ مسػتحق عليػو ال ذبػرم النيابػة ُب إيفائػو حيػبس حػٌب

حد بلعانو  ألف شهادة اؼبرء لنفسو ال تكوف حجة ُب استحقاؽ ما يثبػت مػع الشػبهات علػى 
-الغّب ابتداءن، فكيف تكوف حجة ُب استحقاؽ ما يندرئ بالشبهات، كىػذا ألف الشػهادات 

ذا ال تػػتم اغبجػػة ّٔػػا،  فمػػن اػبصػػم أكٔب، ٍب يقػػوؿ: فػػإ -كإف تكػػررت مػػن كاحػػد لػػيس خبصػػم
(امتنعػػت ) أم الزكجػػة عػػن اللعػػاف  حبسػػت، كاؼبػػراد مػػن قولػػو تعػػػأب: )  ػػا اٍلعىػػذىابى هى  كىيىػػٍدرىأي عىنػٍ

 .409اغببس، ال اغبد "
كينفي ابن رشد معُب اغببس عن كلمة العذاب ُب اآلية، كيرل أف اؼبقصود ّٔػا ىػو حػد الػزىن  

كىيىػػٍدرىأي ) ُب قولػػو تعػػػأب:  ألهنػػا جػػاءت معػػرؼ بػػاأللف كالػػبلـ، فيقػػوؿ معلقػػا علػػى الـ التعريػػف
) ا اٍلعىذىابى :"كالبلـ معرفة، فاؼبراد بو اغبد اؼبعلـو الذم أكجبو ا على الزناة ُب كتابو كعلى عىنػٍهى
 . 410لساف نبيو  "

 
 تقدير قرينة النكول عن اللعان :

اؼ .يػرل الػدكتور الشػريف مػا يػراه اعبمهػػور ُب ىػذه اؼبسػألة ىػو الصػحيح، كيعتػرب أف األحنػػ1
ناقضوا أنفسهم حْب اعتػربكا صػحة لعػاف الفاسػق مػع عػدـ جػواز شػهادتو، كأهنػم جييػزكف لعػاف 
األعمى مع أف شهادتو عندىم ال ذبوز، كأف تناقضهم ىذا يؤكد صحة ما ذىب إليػو اؼبالكيػة 

 ُب ىذه اؼبسألة.
سػلم مػن .كيرل األستاذ الَبىوين أف الرأم الراجح رأم اعبمهػور  ألف أدلػتهم عنػده أقػول كت2

، كلػػوال  النقػػد كاإلعػػَباض، كأف نكػػوؿ اؼبػػرأة عػػن اللعػػاف قرينػػة قاطعػػة علػػى ارتكأّػػا جرديػػة الػػزىنى
ؽبػػا لكػػي ال يقػػاـ عليهػػا حػػد ذلػػك ؼبػػا امتنعػػت عنػػو  ألف اللعػػاف ىػػو اؼبخػػرج الػػذم جعلػػو ا 

.  الزىنى
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 رأي الباحث :
لزكجة عنو من القرائن الٍب تثبػت أف اعتبار مسألة نكوؿ الزكج عن اللعاف أك امتناع ا يرل     

ّٔا اغبدكد ليس على إطبلقو  ألنو إف كاف يدؿ على ىذا اؼبعُب من كجػو فإنػو يػدؿ علػى غػّبه 
من كجو آخػر  إذ ُب التحديػد اؼبسػبق للعػاف بأركانػو كشػركطو مػا يػوحي بأنػو غػّب ؿبتػاج لػدليل 

ا صػدقو لػو امتنعػت ىػي أك قرينة يثبػت معهػا كػذب الػزكج فيمػا رمػى بػو زكجتػو، أك يثبػت معهػ
(عن مبلعنتو  نعم، قد يعلق ىذا الفهم من جهة قولو تعأب: )  ػا اٍلعىػذىابى أنػو دليػل  كىيىٍدرىأي عىنػٍهى

علػػى أهنػػا جيػػب عليهػػا حػػد الػػزىن إف ٓب تبلعػػن زكجهػػا، كيؤيػػد أف ىػػذا الفهػػم مػػردكد مػػن كجػػوو 
فػػرؽ بينهمػػا، كىحيػػدَّ الثبلثػػةي دليػػله: أنػػو لػػو شػػهد ثبلثػػة مػػع الػػزكج علػػى أنػػو زنػػت الػػتعن الزكجػػاف ك 

لعدـ اإلعتػداد بشػهادة الػزكج، إال إف نكلػت عػن اللعػاف فإهنػا ربػد، فلػو كػاف النكػوؿ قرينػة ؼبػا 
اعتػػػرب لعاهنػػػا راٌدان لشػػػػهادة الشػػػهود، كىػػػو مػػػػا ال يتػػػوفر فيمػػػػا لػػػو شػػػهدكا علػػػػى زىنى غػػػّب زكجػػػػة 

صػة بػاألزكاج، كأحكامهػا أحدىم، كما داـ كػذلك دؿ علػى أف مسػألة اللعػاف مػن اؼبسػائل اػبا
تأخػذ نوعػا مػن اػبصوصػية جيعػل انطبػاؽ مسػػألة القرينػة ُب إثبػات الػزىنى أك القػذؼ مػن األمػػور 
الػٍب قػد يصػعب ضػػبطها ُب مثلهػا كفقػا ؼبػا تقػػدـ، يقػوؿ الػدكتور الشريف:"كخبلصػة القػػوؿ أف 

يقػػػػاس  اللعػػػػاف حكػػػػم مسػػػػتقل لذاتػػػػو، شػػػػرعو ا رضبػػػػة لعبػػػػاده، فػػػػبل حيمػػػػل علػػػػى الشػػػػهادة كال
 عليها". كا أعلم.

 
 
 
 

 رأي الباحث تقدير اإلثبات بالقرائن بشكل عام :
لقد ؼبست فيما مر من أمثلة قوة اغبجة عند الفريقْب, فلم يتسنَّ ٕب اػبيار، كىذه 
ىي حقيقة الشبهة، لذا فإين ال أميل ألحد الرأيْب دكف اآلخر، كإف فعلت أراين أعود على 

كذلك لقوة التدليل كالتحليل اؼبنطقى  كألف الفريقْب يسوغاف رأيهما الذم تركتو باإلعتبار، 
دبا يوافق العقل كالنقل  كألف قصد الشارع يظهر ُب طرُب اؼبسألة كما قاؿ اإلماـ الشاطيب ، 
فلئلثبات أدلتو كللنفي أدلتو، ال يَبجح أحدىا على اآلخر كال يربو عليو إال بتغّب مناط 
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ف على القاضي أف جيتهد كحيقق أصل القرينة كداللتها، ال أف حيكم اغبكم، لذا فالواضح ٕب أ
دبجردىا، كإذا تقدـ أف اإلماـ مالك يأخذ بالقرينة فإنو إذ يفعل ال يأخذ إال بالقرينة القوية، 
كىذا يعِب أنو ال ينفي احتماؿ الشبهة، كإمنا ىو يأخذ ّٔا إف جاءت من طرؽ مستساغة 

تربىا، كإذا رجحت لديو القرينة حٌب رقت إٔب مرتبة الدليل فهذا عقبل كمنطقا، كإال فهو ال يع
ال يعِب توسعو ُب باب القرائن حٌب ييقاؿ أنو ال يقيم األحكاـ على اليقْب، كال ىو مفرط ُب 

 إقامة اغبد إذا ثبت ُب مثل ُب ىذه اغباالت.
ال كمها كعلى ىذا فاإلصباع قائم بْب العلماء باتفاؽ على كسيلٍب إثبات اغبدكد, أ

الشهادة كاإلقرار, لكوهنما منصوص عليهما ُب الكتاب كالسنة، كاختبلفهم ُب القرائن القوية 
ال يفتح باب التعارض, فكلهم على صواب  ألهنم جيتهدكف كفق األصوؿ الفقهية اؼبتفق 
عليها، حسب اعتبارىم ؽبا على التباين, كماداـ ىذا فإف األمر منحسم, ذلك أف أمران ىذه 

وي خاضع لئلجتهاد كما قدـ لذلك الشاطيب، كما خضع لئلجتهاد دخلو االحتماؿ, كما  حالي 
كاف كذلك استوعب التوسع ُب األخذ بالشبهة كالتضييق منو لصحة األخذ كاإلمتناع. كا 

 أعلم.
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 المبحث الثاني
 والقصاص الحدود شبهة اثر من الليبي القانون نظر وجهة

 
 إلي اربعه مطالب:وينقسم هذا المبحث 

 شبهة الحد في القانون الليبي المطلب األول:
 موقف القانون الليبي من القرائن القوية المطلب الثاني:
 شبهة الحد في قضاء المحكمة العليا المطلب الثالث:
 أثر األخذ بالشبهة في القانون الليبيالمطلب الرابع: 
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 المطلب األول
 الليبي شبهة الحد في القانون

لقد ذبوؿ اؼبشرع اللييب ُب أرجاء الفقو اإلسبلمي بْب قواعده كمسائلو كأحكامو ، فلم يفرؽ 
، إال حبسب ما يراه متماشيا مع اؼبصلحة العامة ُب الدكلة، كأخذ ُب 411بْب مذىب كآخر

ربديد الشبهات بوجو عاـ بآراء صبيع الفقهاء متفرقة, غّب أنو حْب يفعل فإنو يأخذ القوية 
ؼبعتربة منها، كالٍب تتماشى مع حاؿ الوقت، كيعرض عن الضعيفة الٍب إف صحت اكبصر ا

أثرىا ُب شخص كاحد أك اثنْب ال حيصره إال ؾبتهد مطلق، أعرض لتفصيل مسائل الشبهة 
 الٍب أخذ ّٔا اؼبشرع ُب القانوف اللييب على النحو التإب:

 -:412حاالت الشبهة المعتبرة في القانون الليبى
اؼبشرع اعبنائي ُب ؾباؿ العقوبات على كضع مناذج ربمل أحكاما عامة عبميع دأب 

اعبرائم، كمناذج خاصة ربمل أحكاـ خاصةن بكل جردية على حدة، كباستقراء تشريعات 
اغبدكد ُب القانوف اللييب يبلحظ أف اؼبشرع صىدَّرىىا بنصوص ربمل أنواعان عامة من الشبهات، 

كد دكف استثناء، كذلك كشبهة اإلكراه، كشبهة اإلضطرار، تنطبق على صبيع جرائم اغبد
كشبهة اعبهل، كشبهة الغلط، كغّبىا فبا يعترب ُب مصاؼّْ الشبهات العامة، كعلى ىذا 

 األساس تنقسم الدراسة إٔب عرض كل نوع على حدة  على النحو التإب : 
 

 أوالً : الشبهات العامة في تشريعات الحدود :
ـ. ُب شأف 1425لسنة  13، من القانوف رقم 3، ؼ4/ ـك1، ؼ1.نص اؼبشرع ُب: ـ1

إقامة حدم السرقة كاغبرابة على أنو : ] جيب أف يكوف اعباين عاقبل أًب شباين عشرة سنة 
 ميبلدية ، ـبتاران غّب مضطر [ . 

ؼ. بشأف حد الزىنى على أنو: ] 1973لسنة 70، من القانوف رقم 2، ؼ2.كنص ُب: ـ2
 فاعل عاقبل، أًب شباف عشرة سنة من عمره، كقصد ارتكاب الفعل [. يشَبط أف يكوف ال

                                                           

 . 17عوض ؿبمد. اؼبرجع السابق  ص - 411

: حاالت ال يقاـ فيها حد السرقة. اعبريدة  3ـ . ـ 1425لسنة  13قانوف حدم السرقة كاغبرابة رقم  - 412
 , السنة الرابعة كالثبلثوف.6الرظبية  العدد



 153 

ؼ.على أنو:]كيشَبط ُب القاذؼ أف 1974لسنة52من القانوف رقم3.كما نص ُب ـ3
 يكوف عاقبل ـبتاران، أًب شباف عشرة سنة من عمره،قاصدا القذؼ،عآب دبدلوؿ ما قذؼ بو[.

 ي حظ على هذ  النصوص: 
  ُب صبيع جرائم اغبدكد، مشلت صبيع الفاعلْب كإف اختلفت أهنا عددت شبهات عامة

جرائمهم، اعتيربىٍت دبثابة أحكاـ عامة فيها، كذلك مثل شبهة اإلكراه، كشبهة اإلضطرار، 
كشبهة اعبهل، كشبهة الغلط، فهذه كلها تتوافر ُب صبيع اغبدكد، كال تستقل جبردية دكف 

 أخرل.
 وف الفاعل ُب جردية الزىنى ـبتاران، كلعلو يقاؿ كما أف اؼبشرع ٓب ينص على كجوب أف يك

كبعض فقهاء اغبنفية كمحمد  والحنابلة 413مشركطا، كأيب ثور أبي حنيفةأنو أخذ برأم 
بن اغبسن بإطبلؽ ُب ذلك، فهم ال يعتربكف اإلكراه ُب الزىن متصورا ُب جانب الرجل، 

غبد  ألف الوطء ال يكوف يقوؿ ابن قدامة:" كإف أكره الرجل فزىن فقاؿ أصحابنا عليو ا
إال باإلنتشار، كاإلكراه ينافيو، فإذا كيجد اإلنتشار انتفى اإلكراه، فيلزمو اغبد، كما لو 

 .414أيكره على غّب الزنا فزىن "

فيشَبط لزـك اغبد إذا أكرىو غّب السلطاف، كيعلل ذلك بأف الرجل ال يزين  أبو حنيفةأما     
 اعية ، خببلؼ اؼبرأة  ألف التمكْب يتحقق ما ٓب تنتشر آلتو، كذلك دليل الطو 

منها مع اإلكراه ، فبل يكوف سبكينها دليل الطواعية، أما إذا أكرىو السلطاف فبل حد عليو  
، كإمنا كاف قصده من اإلقداـ عليو دفع اؽببلؾ  ألف اغبد مشركع للزجر كىو مٍنزجر عن الزىنى

 . 415عن نفسو
اف أال حد عليو لعمـو اػبرب  كألف اغبدكد تدرأ كابن اؼبنذر فّبي اإلمام الشافعيأما 

بالشبهات، كاإلكراه شبهة فيمنع اغبد  ألنو ىو كاؼبرأة ُب ذلك سواء  كألنو إذا كاف 
بالتخويف بسلب اغبياة أك ما شابو فبل يسوغ القوؿ بعدمو، لذا إف ٓب جيب عليها اغبد ٓب 

                                                           

كُب أبا ثور، أصلو من قبيلة بِب  ىو إبراىيم بن خالد بن أيب اليماف، ي .30، ص1الزركلي. اؼبرجع السابق  ج - 413
 ىػ ، ككاف فقيها 170كلب، كلد سنة 

 .من أصحاب اإلماـ الشافعي
 . 187، ص 8ابن قدامة . اؼبرجع السابق   ج - 414
 . 187، ص 8ك ابن قدامة . اؼبرجع السابق   ج - 415
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ر فبل يصح  ألف التخويف بَبؾ الفعل، جيب عليو أيضان، أما قوؽبم أف التخويف يناُب اإلنتشا
 . 416كالفعل ال خياؼ منو فبل دينع ذلك

قاؿ اإلماـ النوكم الى حىدَّ عىلىى ميٍكرىهو ُب اأٍلىٍظهىًر، كيدلل الشربيِب ردان على من خالفو حبجة أف 
 انتشار اآللة ال يكوف إال بشهوة كاختيار بقولو:" كمأخذ اػببلؼ الَبدد ُب تصوير اإلكراه ُب
، كالصحيح تصويره  ألف انتشار اآللة تقتضيو الطبيعة عند اؼببلبسة "، أما الغزإب فكأنو  الزىنى
يأخذ برأم أيب حنيفة إذ يقوؿ: " كُب اؼبكره على الزىنى قوالف، كاؼبكرىة على التمكْب ال حد 

 عليها ".
 كاغبق الذم أميل إليو ىو إمكاف إكراه الرجل على الزىن أيضا.

 
 

 الشبهات الخا ة في تشريعات الحدود :ثانيا : 
بْب اؼبشرع اعتباره لبعض الشبهات الػٍب قويػت عنػده جبػبلء ُب اؼبػادة الثالثػة مػن قػانوف 
السرقة كاغبرابة، كقد عاعبها مراران بالتعديل كاإللغاء على عدة مراحػل، ففػي القػانوف األكؿ رقػم 

رابػػػػة نػػػػص علػػػػى تسػػػػع ىػػػػػ. ُب شػػػػأف إقامػػػػة حػػػػدم السػػػػرقة كاغب1392ـ/1972لسػػػػنة  148
ـ. 1425لسػنة  13ٍب اختصرىا بالقػانوف رقػم  417حاالت للشبهة ال يقاـ فيها حد السرقة،

                                                           

 ابن قدامة . اؼبرجع نفسو ،  كاعبزء كالصفحة . - 416

لت السرقة من األماكن العامة أثناء العمل فيها أك أم مكاف آخر مأذكف .إذا حص5كىذه اغباالت ىي : - 417
.6للجاين ُب دخولو كٓب يكن اؼبسركؽ ؿبرزا. . 7. إذا حصلت السرقة بْب األصوؿ كالفركع أك بْب الزكجْب أك بْب ااـر

كاف اؼبالك فباطبلن أك جاحدان، كحل . إذا كاف اعباين دائنان ؼبالك اؼباؿ اؼبسركؽ، ك 8إذا كاف مالك اؼباؿ اؼبسركؽ ؾبهوال.
. 9أجل الدين قبل السرقة، ككاف ما استؤب عليو يساكم حقو أك أكثر من حقو دبا ال يصل إٔب النصاب ُب اعتقاده.

. إذا كاف :إذا كاف اؼبسركؽ شبارا على الشجر أك ما يشأّها كالنبات غّب اصود كأكلها اعباين من غّب أف خيرج ّٔا.
. إذا ;يكا باإلتفاؽ أك التحريض أك اؼبساعدة ، ما ٓب تصل اؼبساعدة إٔب حد اعتبار اعباين شريكا باؼبباشرة.اعباين شر 

. إذا تعدد اعبناة ُب جردية السرقة كٓب يبلغ ما >سبلك اعباين اؼباؿ اؼبسركؽ بعد السرقة كقبل اغبكم هنائيا ُب الدعول.
. إذا كاف =ن اؼبسركؽ نصابان ال تتم سرقتو إال بتعاكهنم صبيعا.أصاب كل كاحد منهم نصابا ال يقطعوف، ما ٓب يك

للسارؽ شبهة ُب اؼبلك كشركة أك استحقاؽ ُب كقف ككالسرقة من الغنيمة، كال خيل ما تقدـ خبضوع اغباالت اؼبشار 
 إليها ألحكاـ قانوف العقوبات أك أم قانوف آخر.
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ـ. 1428لسػػنة  11ُب طبػػسو فقػػط، كحػػذؼ البػػاقي ألمػػر يػػراه اؼبشػػرع، ٍب جػػاء القػػانوف رقػػم 
لسػػنة  10، فػألغى البنػػد الرابػع مػن ذات اؼبػػادة، ٍب صػدر القػػانوف رقػم 13كعػدؿ القػانوف رقػػم 

 ، بنصوص اختصرت بنودا كاختصت أخرل.14349ك.ر، كاستبدؿ اؼبواد 1369
كقػػػد جيػػػد منػػػع تطبيػػػق اغبػػػد علػػػى سػػػرقة أمػػػواؿ الدكلػػػة العامػػػة كاػباصػػػة سػػػنده ُب رأم 
اعبمهػػور, علػػى خػػبلؼ مػػع اؼبالكيػػة يعػػود ُب ؾبملػػو إٔب انتظػػاـ بيػػت اؼبػػاؿ مػػن عدمػػو، السػػيما 

 يبْب فيو علتو. كأف اؼبشرع ٓب يضع مذكرة إيضاحية ؽبذا التعديل

 أعرض لكل ذلك بالتفصيل، مبينا سنده ُب اؼبذاىب الفقهية لكل شبهة : 
ميبلدية على أنو ال يطبق 1425لسنة13نصت اؼبادة الثالثة من قانوف السرقة كاغبرابة رقم

 -حد السرقة إذا كاف للجاين شبهة كما ُب األحواؿ اآلتية :
 . 418.إذا حصلت السرقة بْب األصوؿ كالفركع1

أك بػػْب الػػزكجْب أك بػػْب اػػاـر  كذلػػك لوجػػود اإلذف الصػػريح أك الضػػمِب بالػػدخوؿ، كالقاعػػدة 
عند العلماء أف اإلذف ينفي اغبرز  فاغبرز كاإلذف ال جيتمعاف  ألف اإلذف حيمل معػُب السػماح 
 باالنبساط ُب اؼبكاف اؼبأذكف فيو بالدخوؿ  كاالنبساط حيمل معُب الشبهة  ألف اؼبأذكف لو قػد
يظن السماح لو بأخذ ما يريػد، كقػد أخػذ القػانوف ُب ىػذه اؼبسػألة بػرأم اعبمهػور  كألف اغبػرز 
شرط ُب اؼبسركؽ  كألف من أسباب اختبلؿ اغبرز اإلذف بدخولو، ٓب يقطع السارؽ اؼبأذكف لو 

 دخوؿى اغبرز، ألف اعباين ؼبا دخل بإذفو فسرؽ كاف خائنان ال سارقان حقيقةن.
مقتصران على فرد أك فئة من الناس، مثل األقػارب كاألصػدقاء  ا اً يكون اإلذن خ كقد

كاػبدـ كالضيوؼ كمن يستدعيهم صاحب اؼبكاف من العماؿ كاؼبهنيْب فمن يسػرؽ مػن ىػؤالء 
مػػػن اغبػػػرز قػػػدر نصػػػاب ٓب يقطػػػع، أمػػػا غػػػّبىم فيقطػػػع، ككػػػذلك الضػػػيف إذا سػػػرؽ مضػػػيفو ٓب 

مػػػن مكػػػاف ُب البيػػػت ٓب يضػػػيفو فيػػػو  يقطػػع  لوجػػػود اإلذف اػبػػػاص بالػػػدخوؿ، شػػػرط أال يأخػػذ
 صاحب البيت، على تفصيل ُب ذلك.

مثل الربيد كاػاكم كاؼبػدارس كاألسػواؽ كاؼبسػاجد كالعيػادات  وقد يكون اإلذن عاماً:
كمكاتػػػػب ؿبػػػػررم العقػػػػود كاػػػػامْب كمكاتػػػػب اؼبهندسػػػػْب ..... إْب، فالسػػػػرقة مػػػػن كػػػػل ىػػػػذه 

 األماكن ال قطع فيها لوجود اإلذف بالدخوؿ.
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.إذا كاف اعباين دائنا ؼبالػك اؼبػاؿ اؼبسػركؽ ككػاف اؼبالػك فبػاطبل أك جاحػدان كحػل أجػل الػدين 2
قبل السرقة ككاف ما استؤب عليػو يسػاكم حقػو أك أكثػر مػن حقػو دبػا ال يصػل إٔب النصػاب ُب 

 اعتقاده. 
، ما نصو: ال يقطع من سرؽ من المالكيةكسند القانوف ُب ىذه الفقرة ىو فقو اؼبدرسة 

ماًؿ غرًنو لو جاحدو غبًىقًّْو الذم عليو قدره، أك من غرًن لو مقرٍّ دبا عليو لو فباطلو غبًىقًّْو مع 
من األحناؼ إذ يقوؿ 419قدرتو عليو كطلبو منو  ألف لو شبهة قوية فيو ، كيوافقهم اؼبّبغياين

ء غبقو، ُب كتاب اؽبداية:" كمن لو على آخر دراىم فسرؽ منو مثلها ٓب يقطع  ألنو استيفا
 . 420كاغباؿ كاؼبؤجل فيو سواء، استحسانا  ألف التأجيل لتأخّب اؼبطالبة "

 .للجمهوركىذا الرأم خبلفا 
.إذا كاف اؼباؿ اؼبسركؽ شبارا على الشجر أك ما يشأّها كالنبات غّب اصود كأكلها اعباين 3

 من غّب أف خيرج ّٔا .
ابى ًمٍنوي ًبًفيًو ًمٍن ًذم حىاجىةو غىيػٍرى ميتًَّخذو مىٍن أىصى  : )كسند القانوف ُب ذلك قوؿ اؼبصطفى  

نىةن فىبلى شىٍيءى عىلىٍيًو، كىمىٍن خىرىج ًبشىٍيءو فػىعىلىٍيًو غىرىامىةه ًمٍثًليَّةه كىاٍلعيقيوبىةي، كىمىٍن سىرىؽى ًمٍنوي شى  ٍيئان بػىٍعدى خيبػٍ
اٍلقىٍطعي كىمىٍن سىرىؽى ًمٍن ديكًف ذىًلكى فػىعىلىٍيًو غىرىامىةه ًمٍثًليَّةه  أىٍف يػيٍؤًكيًو اعبٍىرًيني فػىبػىلىغى شبىىنى اٍلًمجىنّْ فػىعىلىٍيوً 

كىاٍلعيقيوبىةي 
421. 

 .إذا سبلك اعباين اؼباؿ اؼبسركؽ بعد السرقة كقبل اغبكم هنائيا ُب الدعول.4
كؿبمد ابن اغبسن، عمبلن دببدأ التيسّب ُب اغبدكد،  أبي حنيفةكسند القانوف ُب ىذا قوؿ 

جمهور, يقوؿ ُب اؽبداية:"كإذا قضي على رجل بالقطع ُب سرقة فويًىبت لو ٓب يقطع خبلفا لل
، كيقوؿ السرخسي:"فأما إذا كىب اؼبسركؽ منو اؼباؿ إٔب السارؽ أك باعو منو فإذا كاف 422"

 قبل قضاء القاضي بالقطع سقط القطع عنو، النقطاع خصػومتو، كإف كاف بعد 
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 .423القضاء "
 فيقطعوف، كزفر كذلك، كىي ركاية عن أيب يوسف افعي كأضبد  أما األئمة مالك كالش

كابن اؽبماـ، يقوؿ الدسوقي:" فإذا سرؽ نصابان كأخرجو من حرزه ٍب كىبو لو صاحبو فإف 
القطع ال يرتفع عنو ، لكن قيد ىذا بعضهم دبا إذا كىبو لو صاحبو بعد أف بلغ اإلماـ كإال 

 فبل قطع ".
يصىةو   )ن أمية أنو قاؿ: كحجتهم ما ركم عن صفواف اب كيٍنتي نىاًئمان ُب اٍلمىٍسًجًد عىلىى طبًى

، فىأيًخذى الرَّجيلي فىًجيءى بًًو النَّيبَّ   ان، فىجىاءى رىجيله فىاٍختػىلىسىهىا ًمِبّْ ، فىأىمىرى بًًو ٕب، شبىىني ثىبلىًثْبى ًدٍرمهى
: فىأىتػىٍيتيوي فػىقيٍلتي أىتػىٍقطىعيوي ًمنٍ  : فػىهىبلَّ  لًيػيٍقطىعى، قىاؿى ان؟ أىنىا أىبًيعيوي كىأيٍنًسئيوي شبىىنػىهىا، قىاؿى أىٍجًل ثىبلىًثْبى ًدٍرمهى

قىةه،  )، كُب ركاية ابن حجر:424كىافى ىذا قػىٍبلى أىٍف تىٍأتًيىًِب ًبًو؟ ًإينّْ ٓبٍى أيرًٍد ىذا، كىىيوى عىلىٍيًو صىدى
غبديث يدؿ على أف البيع أك اؽببة بعد القضاء ال . فهذا اقىاؿى ىىبلَّ كىافى قػىٍبلى أىٍف تىٍأتًيىًِب ًبًو ؟ 

تسقط القطع، كألف ىذا حد من حدكد ا اػبالصة فإذا كجب بقياـ سببو فبل ديتنع استيفاؤه 
ا أىتىاين )ؼبلك عارض ُب ال، كما استدلوا حبديث النَّيبّْ: تػىعىافػىويٍا اغبٍيديكدى قػىٍبلى أىٍف تىٍأتيوين بًًو، فىمى

 .  425فػىقىٍد كىجىبى  ًمٍن حىدٍّ 
كيعللوف ذلك بأف السرقة قد سبت انعقادان بفعلها ببل شبهة، كظهوران عند اغباكم كقضى 
عليو بالقطع، أما عارض سبليكها لو بعد ذلك ال يعترب ُب رفع اغبد  ألنو ٓب يتبْب بو قياـ 

 اؼبلك لو كقت السرقة، فبل شبهة إذف.
اؼبسألة بقولو:" كحجتنا أف انتفاء ملك السارؽ عن كيدلل السرخسي على رأم أيب حنيفة ُب 

اؼبسركؽ شرطه لوجوب القطع عليو، كما يكوف شرطا لوجوب القطع عليو يػيرىاعىى قياميو إٔب 
كقت االستيفاء  ألف اؼبعَبض بعد القضاء قبل االستيفاء كاؼبقَبف بأصل السبب، بدليل 

تقطع اػبصومة  ألنو ما كاف خياصم  العمى كاػبرس كالردة كالفسق ُب الشهود، كألف اؽببة
 .426ليهب منو، كما يػيفىوّْتي اؼبقصود بالشيء ال يكوف منهيا عنو "
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 .إذا كاف للسارؽ شبهة ُب اؼبلك كشركة أك استحقاؽ ُب كقف ككالسرقة من الغنيمة .5
 ُب ماؿخ فاً للمالكية  إذ يعتربكنو فبلوكا على الشيوع، رأي الجمهوركسند القانوف ُب ىذا 

الشركة خصوصا، كيبلحظ أف ىذه الفقرة تتضمن ثبلثة بنود، الشركة، كبيت اؼباؿ، كالغنيمة، 
 على النحو التإب:

يقوؿ النوكم:" كإف سرؽ من حرز شريكو مشتػىرىكان فبل قطع ُب  أوال / سرقة مال الشركة:
أشبو كطء األظهر، كإف قىلَّ نصيبو "، قاؿ الشربيِب:" ألف لو حقان شائعان، كذلك شبهة، ف

 .427اعبارية اؼبشَبكة "
 .428:"ال يقطع إذا سرؽ من ماؿ لو فيو شركة"  ألف للسارؽ فيو حقااألحنافيقوؿ 
فيفصػػل ُب ىػػذه اؼبسػػألة فيقػػوؿ:" كالعمػػل ُب ذلػػك أف ننظػػر فػػيمن سػػرؽ مػػن  اب  ن ح  زمأمػػا 

شػػيء لػػو فيػػو نصػػيب، أك مػػا اشػػَبؾ فيػػو مػػن بيػػعو أك مػػّباث ذلػػك، نظػػر، فػػإف أخػػذ زائػػدا علػػى 
صيبو فبا جيب ُب مثلو القطع قطع كال بػد، فػإف سػرؽ أقػل فػبل قطػع عليػو، إال أف يكػوف مينًػع ن

حقَّو ُب ذلػك، أك احتػاج إليػو فلػم يصػل إٔب أخػذ حقػو إال دبػا فعػل، كال قػدر علػى أخػذ حقػو 
خالصػا فػبل يقطػع إذا عػرؼ ذلػك، كإمنػا عليػػو أف يػرد الزائػد علػى حقػو فقػط  ألنػو مضػػطر إٔب 

كىقىػٍد فىصَّػلى لىكيػٍم مىػا ذا ٓب يقػدر علػى زبلػيص مقػدار حقػو، كا تعػأب يقػوؿ : ) أخذ ما أخذ إ
حىرَّـى عىلىٍيكيٍم ًإالَّ مىا اٍضطيرًٍرًبيٍ إًلىٍيًو(

429"430. 
 ُب ىذه اؼبسػألة، فاعترب سرقة الشريك من ماؿ  الجمهورالقانوف اللييب برأم  كقد أخذ

 شركتو شبهة تدرأ اغبد. 
 ن مال الوقف: ثانياً/ السرقة م

ال يقطعوف مطلقا، يقوؿ ابن عابدين:" كأما ماؿ الوقف فلم أر من صرح بو، األحناف 
 كال خيفى أنو ال يقطع بو، كعللوه فيما لو سرؽ حيصيرى اؼبسجد من حرز بعدـ اؼبالك ".
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على عدة أقواؿ بْب القطع العاـ، كالتفصيل ُب حاؿ السارؽ، الشافعية فقد اختلفوا  أما
إلماـ النوكم:"كاألصح قطعو دبوقوؼ"، كحجتهم أنو ماؿ ؿبرز سواء كاف اؼبلك فيو  يقوؿ ا

 تعأب، أـ للموقوؼ عليو، أـ للواقف. 
أما الشّبازم فيفصل حاؿ السارؽ فيقوؿ:" كإف سرؽ إنساف من غلة كقف على الناس ٓب 

لتو فقّب أك يقطع  ألنو من الناس، كإف كاف الوقف على الفقراء كاؼبساكْب فسرؽ من غ
مسكْب ٓب يقطع  ألنو من أىل الوقف، كإف سرؽ منها غِب قطع  ألنو ليس من أىل الوقف 

"431. 
فيسلك مسلك الشّبازم ُب معرفة صفة السارؽ فيقوؿ:" كإف سرؽ من  ابن قدامةأما 

الوقف أك من غلتو ككاف من اؼبوقوؼ عليهم مثل أف يكوف مسكينا سرؽ من كقف 
معينْب عليهم كقف فبل قطع عليو  ألنو شريك، كإف كاف من غّبىم اؼبساكْب، أك من قـو 

 .432قطع  ألنو ال حق لو فيو "
ؽبذا اعترب اؼبشرع السرقة من ماؿ الوقف شبهة  الحتماؿ أف يكوف السارؽ مسكينا سرؽ 

 من كقف اؼبساكْب، ألنو شريك ُب ىذا الوقف، كاغبدكد تدرأ بالشبهات.
 :ثالثا / السرقة من الغنيمة   

 :" كمن سرؽ من الغنيمة فبن لو فيها ابن قدامة، يقوؿ فقه الحنابلةسند القانوف ُب ذلك 
حق أك لولده أك لسيده أك ؼبن ال يقطع بسرقة مالو ٓب يقطع لذلك، كإف ٓب يكن من 
الغامنْب، كال أحدا من ىؤالء الذين ذكركا فسرؽ منها قبل إخراج اػبمس ٓب يقطع  ألف لو ُب 

إف أخرج اػبمس فسرؽ من األربعة األطباس قطع، كإف سرؽ من اػبمس ٓب اػبمس حقا، ك 
سةى أقساـ فسرؽ من طبس ا تعأب كرسولو ٓب يقطع، كإف سرؽ  يقطع، كإف قيسّْمى اػبمسي طبى

 .433من غّبه قطع، إال أف يكوف من أىل ذلك اػبمس"
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، عدا اؼبالكية، كإف ٓب يصرحوا بو رأي الجمهورغّب أين أرل األظهر ُب عدـ القطع ىو 
كسند ذلك اتفاقهم على عدـ القطع ُب شبهة اؼبلك، كىي ُب الغنيمة متحققة للمجاىد، 

 فإذا سرؽ ٓب يقطع.
فيقطعوف ُب السرقة من الغنيمة إذا حيزت، ال قبل حوزىا، كذلك لضعف  أما المالكية

، ًمٍن حً ’ كذا‘الشبهة، يقوؿ الشيخ خليل:" تػيٍقطىعي اٍلييٍمُبى ًبسىرًقىًة  ٍرًز ًمٍثًلًو، ًمٍلًك غىٍّبو، ؿبيٍتػىرىـو
ًة، أىٍك مىاًؿ شىرًكىةو ًإٍف حيًجبى عىٍنوي  ، أىًك اٍلغىًنيمى ْـّ اٍلًمٍلًك، الى شيبػٍهىةى لىوي ًفيًو، كىًإٍف ًمٍن بػىٍيًت مىاؿو ، تىا

 كىسىرىؽى فػىٍوؽى حىقًّْو ًنصىابان ".
، كُب ىذه اغبالة حيكم على اعباين .إذا كقعت السرقة على أمواؿ الدكلة العامة كاػباصة6

إضافة إٔب عقوبة السجن أك اغببس اؼبقررة للجردية، برد اؼباؿ اؼبسركؽ كبغرامة تعادؿ ثبلثة 
 أمثاؿ قيمتو.

كىذه الفقرة اػبامسة أضيفت بالتعديل األخّب لقانوف حدم السرقة كاغبرابة, بالقانوف رقم ) 
رأي رقة من اػبزانة العامة، كسندىا ُب ذلك ك.ر كىي سبنع القطع ُب الس 1369لسنة   10

 عدا اؼبالكية.  الجمهور
ال يقطعوف بسرقة بيت اؼباؿ بإطبلؽ  ألنو ماؿ العامة، كالسارؽ من  فالحنفية والحنابلة

 .434العامة
ُب ىذه اؼبسألة فيقوؿ:" كمن سرؽ ماؿى بيًت اؼباًؿ إف فيرز لطائفة  بعض الشافعيةكيفصل 

ال فاألصح أنو إف كاف لو حق ُب اؼبسركؽ كماًؿ مصاّبى ككصدقة ليس ىو منهم قيطع، كإ
كىو فقّب فبل ، كإال قيطع "، كيعلل الشّبازم ذلك بقولو: " ألف للغِب ُب بيت اؼباؿ حقا 

"435. 
مػػا ركم:" أف رجػػبل سػػرؽ مػػن بيػػت اؼبػػاؿ، فكتػػب  رأي الجمه  وركمػػن األدلػػة الػػٍب تسػػند 

، كركم 436طع عليو، ما من أحد إال كلو فيو حق "بعضي عماًؿ عمرى إليو بذلك، فقاؿ : ال ق
 أيضا عن علي أنو كاف يقوؿ:" ليس على من سرؽ من بيت اؼباؿ قطع ".
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كابػػن اؼبنػػذر كضبػػاد فيقطعػػوف ُب سػػرقتو  ألنػػو مػػاؿ ؿبػػرز كال حػػق للسػػارؽ فيػػو  المالكي  ةأمػػا 
حديثػو  ُب معػرض 437قبل اغباجة  كألف شبهة اؼبلك فيػو ضػعيفة، يقػوؿ سػيدم أضبػد الػدردير

عن شركط اؼبسركؽ أف يكوف:" تاـ اؼبلك ال شبهة لو فيو، فيقطع كإف من بيت اؼباؿ". كعلق 
:" أم السػػارؽ ال تكػػوف لػػو شػػبهة قويػػة ُب اؼبسػػركؽ، فيقطػػع مػػن سػػرؽ فبػػا ال بع  ض المالكي  ة

شبهة لو فيو قوية بأف ٓب تكن لو فيو شبهة أصبل، بػل كإف سػرؽ فبػا لػو فيػو شػبهة ضػعيفة بػأف 
 بيت اؼباؿ". سرؽ من

كيوافق ابن حـز ُب ذلك ، ما يدؿ على أنو يعتد بالشبهة من حيث ال يدرم أك ال يريد ، إال 
 .438أنو يوجو األمر إٔب اإلضطرار دبا يبدك من قولو، ليبعد بو عن كصف الشبهة

ػػػلُّ العمػػػل ّٔػػػا خبضػػػوعها  كىػػػذه اغبػػػاالت ُب القػػػانوف اعبديػػػد اؼبتعلقػػػة بشػػػبهة حػػػد السػػػرقة ال خيًي
 كاـ قانوف العقوبات أك أم قانوف آخر .ألح
على أنو: إذا تعدد اعبناة ُب جردية السرقة كٓب يبلغ ما أصاب كل  439. كنص القانوف القدًن7

 كاحد منهم نصابا ال يقطعوف، ما ٓب يكن اؼبسركؽ نصابان ال تتم سرقتو إال بتعاكهنم صبيعا.
ُب شػرط  440الكية يقوؿ الشيخ خليػل، فمن اؼبالمالكية والشافعيةكسند القانوف ُب ىذا فقو 

ٍػلو ًإًف اٍسػتػىقىلَّ كيػلّّ  لىػةو أىًك اٍشػتػىرىكىا ُب ضبى اكتماؿ النصاب ُب اؼبسركؽ: " كىالى أىٍف تىكىمَّلى دبًػرىارو ُب لىيػٍ
كىٓبٍى يػىنيٍبوي ًنصىابه "، كيعلق بعض فقهاء اؼبالكية بقولو: " كال يقطع السارقاف إف اشَبكا ُب ضبػل 

إخراجو من حرزه إف كاف قد استقل كل منهما حبملػو كحػده بػدكف إعانػة اآلخػر كٓب النصاب ك 
يػىنيٍب أيػان منهمػا نصػابه مػن اؼبسػركؽ إذا قسػماه، فػإف ٓب يسػتقل كػل منهمػا حبملػو فيقطعػاف   

 ألهنما حينئذو كسارؽ كاحد ".

                                                           

 ىو أضبد بن ؿبمد الدردير أبو الربكات ، إماـ فاضل من أئمة اؼبالكية ، تقدمت ترصبتو . - 437
. اؼبرجع السابق   ج   - 438  . =76،  >76، ص  55ابن حـز

ـ. الذم 1425لسنة13ـ. الذم ًب إلغاؤه بالقانوف رقم1972لسنة  148ىو قانوف حد السرقة كاغبرابة رقم  - 439
ـ. إفرقبي بشاف إقامة حدم السرقة كاغبرابة، 1972لسنة  148على أنو: ] يلغى القانوف رقم  21نص ُب ـ

 كتعديبلتو، ككل حكم آخر يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف[ . 

ىو خليل بن إسحاؽ بن موسى اعبندم، يلقب ضياء الدين، إماـ  .364، ص2اؼبرجع السابق  ج الزركلي. - 440
 من أئمة اؼبالكية،.
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فػدخلوا، ما جػاء ُب آّمػوع:" كإف اشػَبؾ صباعػة ُب نقػب حػرز  المذهب الشافعيكمثالو ُب 
كأخػػػرج كػػػل كاحػػػد مػػػنهم مػػػاالن انفػػػرد بإخراجػػػو، فػػػإف بلغػػػت قيمػػػة مػػػا أخرجػػػو كػػػل كاحػػػد مػػػنهم 

، كمثلػػػو ُب مػػػًب اؼبنهػػػاج 441نصػػػابان بنفسػػػو كجػػػب عليػػػو القطػػػع، كإف ٓب يبلػػػغ نصػػػابان ٓب يقطػػػع"
فػػػيمن اشػػػَبكا ُب السػػػرقة:"كلو تعاكنػػػا ُب النقػػػب كانفػػػرد أحػػػدمها بػػػاإلخراج قيطػػػع اٍلميخػػػرج، كلػػػو 

 سط نقبو فأخذه خارجه كىو يساكم نصابْب ٓب ييقطعا ُب األظهر ". كضعو بو 
كيعلق الشربيِب بقولو:"كخرج بقولػو )كىػو يسػاكم نصػابْب مػا إذا كػاف يسػاكم دكف النصػابْب، 

 .442فبل قطع عليهما جزمان "
ُب قبوؿ شهادة ادكد ُب القذؼ ُب اغبدكد  برأي األحنافكما كقد أخذ القانوف اللييب 

 سقط عقوبة عدـ قبوؿ الشهادة بتوبة ادكد، كيعترب تائبا إذا رد إليو اعتباره [.:] ت15ـ
.كما نص القانوف القدًن أيضا على عدـ القطع إذا حصلت السرقة من األماكن العامة 8

 أثناء العمل فيها أك أم مكاف آخر مأذكف للجاين ُب دخولو كٓب يكن اؼبسركؽ ؿبرزان.
أيضا ُب الفقرة األخّبة، كذلك لوجود  الجمهور، ورأي المالكيةرأي كسند ىذه الفقرة    

 اإلذف، كلعدـ إحراز اؼبسركؽ عن اعباين مع كجود اإلذف بالدخوؿ.
.كما تضمن القانوف القدًن فقرة تقضي بعدـ القطع إذا كاف مالك اؼباؿ اؼبسركؽ ؾبهوالن، 9

 .مذهب الحنفيةكسندىا ُب ذلك 
ريك باالتفاؽ أك التحريض أك اؼبساعدة، ما ٓب تصل .كنص أيضا على عدـ قطع الش10

 اؼبساعدة إٔب حد اعتبار اعباين شريكا باؼبباشرة.
على  1فقرة 2نصت ـ م. في شأن إقامة حد الزنى:1703لسنة  07قانون رقم .11

أنو: ] حيد الزاين باعبلد مائة جلدة ، كجيوز تعزيره باغببس مع اعبلد[. يبْب نص ىذه اؼبادة 
 لمشرع :قصدين ل

أف اؼبشرع قصد التعزير باغببس مع إمكاف اعبلد الذم ال يعترب من اغبدكد،  األول :
 كىو الذم ال يزيد على عشرة أسواط. 

 أنو قصد اعبمع بْب اغبد باعبلد كالتعزير باغببس. الثاني :

                                                           

 .  13، ص  18الشّبازم . اؼبرجع السابق   ج  - 441

 . 172، ص 4الشربيِب . اؼبرجع السابق   ج  - 442
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فإذ أف النص حيتمل التفسّبين، كباستقراء نصوص اكمة العليا ال يوجد منها ما 
ى عدـ اعتبار القصد األكؿ، دؿ ذلك على أف اؼبشرع أخذ دببدأ درء حد الزىن يدؿ عل

بالشبهة القوية كإف ٓب يفصلها صراحة كما فعل ُب قانوف السرقة كاغبرابة، كردبا يرجع ذلك 
إٔب كثرة أنواعها كعدـ إمكاف حصر تطبيقاهتا، فَبؾ أمرىا للقاضي يستبينها دبعرفتو كيقدر 

 اؼبعتربة، كذلك ربت رقابة اكمة العليا.قوهتا حسب الضوابط 
على أنو:]كيشَبط ُب القاذؼ أف يكوف عاقبل ـبتاران، أًب شباين عشرة سنة من 3.كنصت ـ12

 عمره، قاصدا القذؼ، عاؼبان دبدلوؿ ما قذؼ بو[. 
يبْب من ىذا النص أف اؼبشرع أخذ صراحة بشبهة الركن اؼبعنوم اؼبتمثلة ُب شبهٍب اعبهل 

ه ُب قولو ـبتارا ، أم غّب مكره كال مضطر ، كيستشف ذلك أيضا من قولو قاصدا كاإلكرا
 .اإلمام مالك القذؼ، ففيو تلميح بأخذه بالقذؼ بالتعريض، كىو رأم 

من ذات القانوف على أنو: ] كيراعى ُب صحة اإلقرار كالشهادة  5.كما نصت ـ13
 كشركطهما اتباع اؼبشهور من أيسر اؼبذاىب [. 

دؿ على أنو أخذ دببدأ درء اغبد إذا قامت الشبهة ُب اإلثبات، كىذا يعِب اشَباط كىذا ي
ثبوت اؼبقر على إقراره حٌب غبظة التنفيذ، كقبوؿ عدكؿ اؼبقر عن إقراره، كعدـ األخذ بالبينة 
إذا رجع أحد الشهود قبل التنفيذ، أك اختل فيو أحد شركط الشهادة، كأف ٓب يكن عدالن، أك 

 غن، أك ما إٔب ذلك فبا ذكر ُب مبحث اإلثبات.بو هتمة الض
كمػن ىنػػا يىبًػػْبي أف اؼبشػػرع الليػػيب أخػػذ دببػػدأ درأ اغبػػدكد بالشػػبهات, كاختػػار  فيهػػا مبػػدأ 
الوسطية، فبل ضىيَّقى مػن حػدكدىا حػٌب ال تكػاد توجػد، كال ىػو أفػرط فيهػا حبيػث يػدخل معهػا 

 ما ليس منها. 
هة الػذم اعتمػده ُب القػانونْب القػدديْب: غّب أف النقػد قػد يوجػو خبصػوص ضػابط الشػب

ميبلديػػة ُب شػػأف إقامػػة حػػدم السػػرقة كاغبرابػػة، 1425لسػػنة11ـ. كؽ1972لسػػنة 148ؽ
كذلك خبصوص الشبهة اؼبنصوص عليها ُب البند الرابع من اؼبادة الثالثة كالٍب تسػقط اغبػد عػن 

لدعول  إذ أهنا من الشبهات اعباين إذا سبلك اؼباؿ اؼبسركؽ بعد السرقة كقبل اغبكم هنائيا ُب ا
الطارئة، كىي شبهة ضعيفة قد ال يكوف ؽبا كجو أصبل، كاألحاديث ُب البػاب قاطعػة ُب ىػذه 
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اؼبسألة  إذ اغبد قاـ ككجب، فسقوطو ال نص فيو، كضابط الشػبهة أف تكػوف قويػة اؼبػدرؾ، ال 
 ك1369لسنة10ضعيفة اؼبدرؾ، كقد ؼبس اؼبشرع ذلك فعاد كألغى ىذا البند بالقانوف رقم

 
 
 

 المطلب الثاني
 موقف القانون الليبي من القرائن القوية 

 أوالً / القذف بالتعريض :
من قانوف حد القذؼ على أف:]القذؼ ىو الرمي بالزىن، أك نفي النسب، بأية  1.نصت ـ1

 كسيلة كانت، كُب حضور اؼبقذكؼ أك غيبتو، كُب عبلنية أك بدكهنا[. 
يشَبط ُب القاذؼ أف يكوف عاقبل ـبتارا، أًب شباف عشرة سنة على أنو: ]  3.كما نصت ـ2

 كقت ارتكػاب اعبردية، قاصدان القذؼ، عاؼبا دبدلوؿ ما قذؼ بو [.
يبْب من ىذين النصْب أف اؼبشرع يعتد بداللة اللفظ كقصد القاذؼ، كالثاين أىم من األكؿ، 

  ألنو 3ليو حػد الزىن كفق نص ـفلو كىُبَّ القاذؼي أك عىرَّضى بالقذؼ كٓب يقصده ال يطبق ع
غّب قاصد، كإذا كُب بلفظو ال يعلم مدلولو ٓب يعاقب كفق نفس اؼبادة، أما لو استيًدؿَّ على 
قصد القاذؼ من شحناءى بينو كبْب اؼبقذكؼ بالكناية أك التعريض أك من ظركؼ اغباؿ 

 .مذهب الجمهوركمبلبساتو فإنو حيد حد القذؼ كلو ادعى خبلفو، كسند القانوف ُب ذلك 
 ثانياً / نكول أحد الزوجين عن اللعان :

 على أنو:] فإذا امتنع الزكج عن اللعاف حيد حد القذؼ [. 4فقرة  8.نصت اؼبادة 1
الػػذين ذىبػػوا إٔب إقامػػة حػػد القػػذؼ علػػى الػػزكج إذا  موق  ف الجمه  وركسػػند القػػانوف ُب ذلػػك 

كمػن ىػػذا الػرأم الشػيخ الػدردير، كابػػن قػذؼ زكجتػو بػالزىن كٓب يػأت بالبينػػة كامتنػع عػن اللعػاف، 
 فرحوف، كالصاكم من علماء اؼبالكية، كالغزإب كالرافعي كغّبىم من الشافعية.

 :" كإذا نكل الزكج أك رجع حيدَّ حىدَّ القذؼ ".443قاؿ ابن راشد
                                                           

د القفصي البكرم ، اؼبعركؼ بابن ىو ؿبمد بن عبد ا بن راش.111ص ، 7ج   السابق اؼبرجع.  الزركلي - 443
 ىػ .736راشد ، من علماء اؼبالكية بتونس ، أخذ عن ابن دقيق العيد باؼبشرؽ ، توُب سنة 
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 يقوؿ الغزإب من الشافعية:" الزكج كاألجنيب ُب القذؼ، إال أنو قد يبػاح لو ذلك أكال، 
عليو، كلو دفع العقوبة عن نفسو باللعاف "، دليل على أف حد القذؼ كاجب عليو كقد جيب 

 إف قذؼ كٓب يبلعن.
 كىذا موقف اعبمهور من اؼبالكية كالشافعية كغّبىم ، عدا األحناؼ .

على أنو:]كإذا امتنعت الزكجة عن اللعاف حكمت اكمة حببسها 5ؼ8.كما نصت ـ2
 ماىا بو، فإذا صدقتو ربد حد الزىن[. حٌب تبلعن، أك تصدؽ الزكج فيما ر 

وأخ    ذ ب    رأي *.كيبلحػػػػظ أف القػػػػانوف ٓب يأخػػػػذ ُب ىػػػػذه اؼبسػػػػألة بػػػػرأم اعبمهػػػػور، كإمنػػػػا تركػػػػو 
فهػػم ال يوجبػػوف حػػد القػػذؼ بنكػػوؿ الزكجػػة عػػن اللعػػاف، بػػل ال يوجبونػػو حػػٌب ُب  األحن  اف،

ف تكػػوف مسػػقطة نكػوؿ الػػزكج عنػو، فهػػم يعتػػربكف أف كلمػات اللعػػاف نفسػها تعتػػرب قػػذفا، فكيػ
غبػد القػذؼ، كأف حػد القػذؼ خػاص باألجانػب، كاللعػاف خػاص بػاألزكاج  ألف حػد القػػذؼ 
يعترب منسوخا ُب حق األزكاج، لذا فإف عقوبػة الػزكج إذا نكػل عػن اللعػاف كالزكجػة إذا امتنعػت 

 عنو ىي اغببس تعزيران.
حػٌب يبلعػن  ألف مػن يقوؿ السرخسي:" كإذا امتنع منو ) أم امتنػع الػزكج عػن اللعػاف  حيػبس 

امتنػػع عػػن إيفػػاء حػػق مسػػتحق عليػػو ال ذبػػرم النيابػػة ُب إيفائػػو حيػػبس حػػٌب يػػأٌب بػػو، كال جيػػب 
عليها حد بلعانو، ألف شهادة اؼبرء لنفسو ال تكوف حجة ُب استحقاؽ ما يثبت مع الشبهات 
علػػػػى الغػػػػّب ابتػػػػداءن، فكيػػػػف تكػػػػوف حجػػػػة ُب اسػػػػتحقاؽ مػػػػا ينػػػػدرئ بالشػػػػبهات، كىػػػػذا ألف 

ال تػػتم اغبجػػة ّٔػػا، فمػػن اػبصػػم أكٔب، ٍب  -كإف تكػػررت مػػن كاحػػد لػػيس خبصػػم-ادات الشػػه
ػػا يقػػوؿ، فػػإذا امتنعػػت ) أم الزكجػػة عػػن اللعػػاف  حبسػػت، كاؼبػػراد مػػن قولػػو تعػػأب: )  هى كىيىػػٍدرىأي عىنػٍ

)  .444اغببس، ال اغبد " اٍلعىذىابى
د حد القذؼ [، فتنص على أنو:] كإذا كذب الرجل نفسو بعد اللعاف حي 6.أما الفقرة 3

 كىذا رأم صبهور الفقهاء دبا فيهم األحناؼ.
بقولو:] يطبق اؼبشهور من أيسر 16*.كُب ىذا كذاؾ يبْب اؼبشرع اللييب موقفو جببلء ُب نص ـ

اؼبذاىب فيما ٓب يرد بشأنو نص ُب ىذا القانوف بالنسبة إٔب جردية القذؼ اؼبعاقب عليها حدان 
ؿباكلة منو لسد الذرائع الٍب قد يَبتب على عدـ سدىا ..[. أنو يأخذ بالشبهة القوية، 

                                                           

 . 40، ص 7، اعبزء  4السرخسي . اؼبرجع السابق   ج - 444
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مشاكل عملية خطّبة، كإذ أف ىذا النص ال زاؿ نافذان حٌب اآلف فذلك يعِب اقتصار اإلثبات 
ُب حد القذؼ على الشهادة كاإلقرار دكف القرائن األخرل  إذ ىو اؼبشهور ُب أيس 

ع ُب بداية ُب السبيعنيات ُب األدلة اؼبذاىب.أما اإلثبات ُب باقي اغبدكد فقد حصره اؼبشر 
اؼبتفق عليها عند العلماء، اإلقرار كالشهادة، كأحاؿ على أيسر اؼبذاىب فيما ٓب يرد بشأنو 

ـ ُب شأف حدم 1972لسنة  148نص، كىذا ما أكدتو اؼبذكرة اإليضاحية للقانوف رقم 
اؼبقرر ُب الشريعة منو إذ تقوؿ ُب ىذا الشأف: ] إف  10السرقة كاغبرابة خبصوص اؼبادة

اإلسبلمية أف جرائم اغبدكد ال تثبت إال بوسائل ؿبددة، كىى ُب صبلتها ال زبرج عن اإلقرار 
كالبينة، كيراد بالبينة شهادة رجلْب عدلْب..[. غّب أنو عاد فألغى كعدؿ فخرج على ذلك، ٕب 

 تعليق كنقد أرجئو إٔب موضعو من ىذا الفصل.
  ثالثاً / قرينة ظهور الحمل :

قرنية ظهور اغبمل دليبل علػى  73لسنة  70ٓب يعترب اؼبشرع اللييب ُب قانوف الزىن رقم 
الزىن، فلم جييىوٍّْز إثبات جردية الزىن إال باألدلة الشرعية الثابتػة فقػط، كقػد أصبلػت اكمػة العليػا 

لسػػػنة  10ـ.حيػػػث جػػػاء ُب حكػػػمو ؽبػػػا أنػػػو :] ؼبػػػا كػػػاف القػػػانوف رقػػػم 1977ذلػػػك كلػػػو سػػػنة 
ـ صػػػدر نػػػزكالن علػػػى أحكػػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػبلمية كمػػػا جػػػاء ُب ديباجتػػػو كتنفيػػػذان للقػػػرار 1972

الصػػادر مػػن ؾبلػػس قيػػادة الثػػورة بتشػػكيل عبػػاف ؼبراجعػػة التشػػريعات كتعػػديلها دبػػا يتفػػق كاؼببػػادئ 
سػػواء اؼبنصػػوص عليهػػا -اإلسػػبلمية للشػػريعة اإلسػػبلمية فإنػػو ينبغػػي لػػذلك أف تكػػوف أحكامػػو 

متفقػػػة مػػػع أحكػػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػبلمية, خاصػػػة الصػػػرحية منهػػػا  -عنهػػػا صػػػراحة أك اؼبسػػػكوت
 الواردة ُب القرآف الكرًن كالٍب ٓب خيتلف فقهاء اؼبسلمْب على تفسّبىا . 

كمػػػػن ٍب فػػػػإف القػػػػانوف السػػػػالف الػػػػذكر كإف ٓب حيػػػػدد بػػػػنص صػػػػريح أدلػػػػة إثبػػػػات جرديػػػػة الػػػػزىن 
ئػػػة جلػػػدة إال أف ذلػػػك ال جيػػػب أف اؼبنصػػػوص عليهػػػا ُب مادتػػػو األكٔب كاؼبعاقػػػب عليهػػػا حػػػدا دبً 

يؤخذ على أف القانوف اؼبشار إليو قػد تػرؾ أمػر إثباهتػا إٔب القواعػد العامػة ُب اإلثبػات اؼبقػررة ُب 
قانوف اإلجراءات اعبنائية, ألف ذلك يصطدـ باآليات الصرحية ُب القرآف الكرًن ُب شػأف عػدد 

 الشهود البلـز توفرىم إلثبات جردية الزىن . 
فػػإف إثبػػات جرديػػة الػػزىن اؼبعاقػػب عليهػػا باعبلػػد حػػداِّ ال يكػػوف إال بإحػػدل كسػػيلتْب : كمػػن ٍب 
وش هادة ، كقد أصبع الفقهػاء علػى أنػو دليػل ُب ىػذا اؼبقػاـ كإف اختلفػوا َب عػدد مراتػو, اإلقرار
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يشػػهدكف أهنػػم شػػاىدكا فعػػل الوقػػاع، كالقػػوؿ باسػػتلزاـ الػػدليل الشػػرعى أربع  ة ش  هود ع  دول، 
 اؼبعاقػػب عليػػو حػػدا جيػػد سػػنده فيمػػا نصػػت عليػػو اؼبػػادة العاشػػرة مػػن قػػانوف بشػػأف إثبػػات الػػزىن

إقامة حد الزىن ُب فقرهتا األكٔب مػن أنػو: يطبػق اؼبشػهور مػن أيسػر اؼبػذاىب فيمػا ٓب يػرد بشػأنو 
نص خاص ُب ىذا القػانوف بالنسػبة إٔب جرديػة الػزىن اؼبعاقػب عليهػا حػدان, كغػِبه عػن البيػاف أف 

الشػػػرعي ىػػػو شػػػرط السػػػتحقاؽ اعبػػػاين للحػػػد, كىػػػو لػػػذلك أكثػػػق ارتباطػػػا  ثبػػػوت الػػػزىن بالػػػدليل
باؼبوضوع منو باإلجراءات، كما أف القوؿ ُب اؼبادة العاشرة سالفة الذكر ُب الفقرة الثانية منها: 
)أما بالنسبة لئلجراءات فيطبق ُب شأهنا قانوف اإلجػراءات اعبنائيػة فيمػا ٓب يػرد بشػأنو نػص ُب 

يلىذا القانوف, ال يع فيما يتعلق بإثبات جردية الزىن إٔب القانوف اؼبذكور كإمنا اإلحالة  ِب أهنا ربي
اإلجػػػػراءات ُب التحقيػػػق كااكمػػػة كغّبىػػػا مػػػن اإلجػػػراءات الػػػٍب ال تتعلػػػق  قاصػػػرة علػػػى اؼبعنيػػػة

 .445باإلثبات 
قبل التعديل، ال جيوز  73لسنة  70كبناء على ما تقدـ فإنو كفقا لقانوف الزىن رقم 

جردية الزىن اؼبعاقب عليها حدا بغّب األدلة الشرعية اؼبقررة ُب الشريعة اإلسبلمية كىى  إثبات
اإلقرار كالشهادة، كىذا يدؿ على أف ظهور اغبمل مستبعد كدليل إلثبات جردية الزىن كفق 
اؼببدأ اؼبتقدـ  ألنو لو سلمنا بأنو دليل شرعي إال أنو ـبتلف فيو، كأف ىذا اإلختبلؼ حيقق 

إال أف رأم  -إذ ُب اؼبسألة أكثر من رأم كلكل فريق حجتو-شبهة اعبهة أك الطريقمعُب 
القائلْب بو ليس أقول من القائلْب بغّبه كال العكس، يؤكده ما تقدـ من نصوص اإلماـ 
الشاطيب ، ؽبذا رأل اؼبشرع أف يسلك بالقاضي منحان آخر ىو الرجوع إٔب اؼبشهور ُب أيسر 

 مة أبي حنيفة والشافعي ورواية هي عن اإلمام أحمد.وهو رأي األئاؼبذاىب، 
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 المطلب الثالث
 شبهة الحد في قضاء المحكمة العليا

لشبهة اغبد ُب القضاء اللييب تطبيقيات كثّبة، كللمحكمة العليا مبادئ كثّبة ال تلغيها 
، التعديبلت الٍب طرأت على تشريعات اغبدكد كإف تعلقت بنصوص بعض القوانْب اؼبلغاة

 يفصل كل ذلك طرح بعضو منها كالتعليق عليو على النحو التإب :

" ؼبػا كػاف بعػض الفقهػاء يػرل أف اإلخػراج  المبدأ األول/ في جريم ة الس رقة ونص ه:
من اغبرز ركن ُب جردية السرقة كأف الػدخوؿ إليػو إذا كػاف فبكنػا شػرط تتكامػل بػو اعبرديػة، فػإذا 

اؼبسركقات فبن أخذ اؼباؿ من حرزه أخذان تامػان كمػا ٓب تعدد الفاعلوف ككاف دكر أحدىم تسلمي 
يهتك اغبػرز ىتكػان متكػامبلن بينمػا يػرل آخػركف غػّب ىػذا لعمػـو اآليػة الكرديػة ُب قولػو تعػأب: ) 

ػػػارًقىةي فىػػػاٍقطىعيواٍ أىيٍػػػًديػىهيمىا( ػػػارًؽي كىالسَّ كىالسَّ
، كلكونػػػو ميًعينػػػان لػػػؤلكؿ أك مسػػػهما معػػػو ُب ارتكػػػاب 446

يػػنص علػػى اتبػاع اؼبشػػهور مػػن  75/  8أيْب لػػو شػػهرتو. كؼبػا كػػاف القػػانوف رقػم الفعػل، ككػػبل الػر 
ػػرج  أيسػػر اؼبػػذاىب فػػإف الػػرأم القائػػل بػػأف األصػػل أال ييقطىػػع ُب السػػرقة إال الشػػخص الػػذم خيي

 .447اؼباؿ من حرزه ىو األيسر للمتهم ألنو يسقط عنو اغبد فيتعْب اتباعو "
 :  ىالمبدأ الثاني في أدلة إثبات جريمة الزن

ـ إٔب حصر أدلة إثبات جردية الزىن اؼبعاقب عليو حدان ُب 1977ذىبت اكمة العليا سنة
الشهادة كاإلقرار فقط طبقان لرأم اعبمهور كذلك قبل التعديل فقالت:" إنو ؼبا كاف القانوف 

 -كما جاء ُب ديباجتو-ـ قد صدر نزكالن على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 1973لسنة  70
للقرار الصادر من ؾبلس قيادة الثورة بتشكيل عباف ؼبراجعة التشريعات كتعديلها دبا  كتنفيذان 

سواء اؼبنصوص –يتفق كاؼببادئ اإلسبلمية للشريعة اإلسبلمية، فإنو ينبغي أف تكوف أحكامو 
متفقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، خاصة الصرحية منها  –عليها صراحة أك اؼبسكوت عنها

قرآف الكرًن كالٍب ٓب خيتلف فقهاء اؼبسلمْب على تفسّبىا، كمن ٍب فإف القانوف الواردة ُب ال
السالف الذكر كإف ٓب حيدد بنص صريح أدلة إثبات جردية الزىن اؼبنصوص عليها ُب مادتو 

                                                           

 . 40رة اؼبائدة . اآلية سو  - 446
 ـ.منشػور ُب ؾبلػػة 1977/يناير 11ىػ اؼبوافق 1397ؿبـر  21ؽ. جلسة 348/23طعن جنائي رقم  - 447

 .161ـ. ص 1977ىػ ، العدد الرابع يوليو 1397اكمة العليا السنة الثالثة عشر رجب 
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األكٔب كاؼبعاقب عليها حدان دبئة جلدة إال أف ذلك ال جيب أف ييؤخذ على أف القانوف اؼبشار 
إثباهتا إٔب القواعد العامة ُب اإلثبات اؼبقررة ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية  ألف إليو قد ترؾ أمر 

ذلك يصطدـ باآليات الصرحية ُب القرآف الكرًن ُب شأف عدد الشهود البلـز توفرىم إلثبات 
جردية الزىن، كمن ٍب فإف إثبات جردية الزىن اؼبعاقب عليها باعبلد حدان ال يكوف إال بإحدل 

اإلقرار، كقد أصبع الفقهاء على أنو دليل ُب ىذا اؼبقاـ كإف اختلفوا ُب عدد مراتو، كسيلتْب، 
أك شهادة أربعة شهود عدكؿ يشهدكف أهنم شاىدك فعل الوقاع، كالقوؿ باستلزاـ الدليل 
الشرعي بشأف إثبات الزىن اؼبعاقب عليو باعبلد حدان جيد سنده فيما نصت عليو اؼبادة 

مة حد الزىن ُب فقرهتا األكٔب من أنو يطبق اؼبشهور من أيسر اؼبذاىب العاشرة من قانوف إقا
فيما ٓب يرد بشأنو نص خاص ُب ىذا القانوف بالنسبة إٔب جردية الزىن اؼبعاقب عليو حدا، 
كغِب عن البياف أف ثبوت الزىن بالدليل الشرعي ىو شرط الستحقاؽ اعباين للحد، كىو 

اإلجراءات، كما أف قوؿ اؼبادة العاشرة السالفة الذكر ُب لذلك أكثق ارتباطا باؼبوضوع منو ب
الفقرة الثانية منها، أما بالنسبة لئلجراءات فيطبق بشأهنا قانوف اإلجراءات اعبنائية فيما ٓب يرد 
بشأنو نص ُب ىذا القانوف ال يعِب أهنا ربيل فيما يتعلق بإثبات جردية الزىن إٔب القانوف 

اؼبعنية قاصرة على التحقيق كااكمة كغّبىا من اإلجراءات اؼبتعلقة اؼبذكػور ، كإمنا اإلحالة 
 ". 448باإلثبات

 
 ويستخلص من هذا المبدأ ما يلي :

أف اؼبشرع ال يقصد بعدـ تعرضو ألدلة اإلثبات الشرعية اؼبتفػق عليهػا إثبػات الػزىن بوسػائل  .1
عترب الوسػائل العلميػة إثبات أيخر، كإمنا ىو يعتربىا أسوة بتشريعات اغبدكد األخرل، كإف ا

 دليبلن ُب التعديل األخّب.
لسػػػػنة  6أف ىػػػػذا اؼببػػػػدأ ملػػػػـز عبميػػػػع اػػػػاكم ُب ليبيػػػػا  ألنػػػػو كفقػػػػا لقػػػػانوف اكمػػػػة رقػػػػم ) .2

كالػػذم نػػص ُب مادتػػو اغباديػػة كالثبلثػػوف  449تنظػػيم اكمػػة العليػػاـ. بشػػأف إعػػادة 1982
العليػػا ُب أحكامهػػا ملزمػػة عبميػػع علػػى أنػػو " تكػػوف اؼببػػادئ القانونيػػة الػػٍب تقررىػػا اكمػػة 

                                                           

ـ ، العدد الثاين ، السنة 25/6/1974ؽ ، جلسة :  154/21ؾبلة امة العليا . الطعن اعبنائي رقم :  - 448
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األخػػرل ُب اعبماىّبيػػة العربيػػة الليبيػػة الشػػعبية االشػػَباكية "، كبنػػاءن  اػػاكم ككافػػة اعبهػػات
علػػى ىػػذا الػػنص ال يبػػق شػػك حػػوؿ حجيػػة ىػػذا اغبكػػم كمػػا قػػرره مػػن ربديػػد أدلػػة إثبػػات 

 الزىن.

ؽبػػا كال سػػيد ال كمػػا يفهػػم مػػن كػػل كمػػا تقػػدـ أف قرينػػة ظهػػور اغبمػػل علػػى امػػرأة ال زكج  .3
 تعترب دليبل إلقامة حد الزىن، كإف جاز التعزير بناءن عليها.

ُب  73لسنة  70كنصو " إف اؼبادة العاشرة من القانوف رقم  في الزنى أيضا: المبدأ الثالث/
شأف إقامة حد الزىن تنص على أنو : ) يطبق اؼبشهور من أيسر اؼبذاىب فيما ٓب يرد بشأنو 

انوف بالنسبة إٔب جردية الزىن اؼبعاقب عليها حدان فإذا ٓب يوجد نص ُب نص خاص ُب ىذا الق
اؼبشهور طبقت أحكاـ قانوف العقوبات كقد جرل قضاء ىذه اكمة على أف إنكار أحد 
الطرفْب لواقعة الزىن يعترب شبهةن تدرأ اغبد عن الطرؼ اآلخر أخذان باؼبشهور ُب مذىب اإلماـ 

اؼبذاىب ُب الصدد . ككاف الثابت من مدكنات اغبكم اؼبطعوف  أيب حنيفة الذم يعترب أيسر
فيو أنو ٓب يوقع عقوبة اغبد على الطاعنْب على أساس أف اؼبتهمة األكٔب كىي الطرؼ اآلخر 
ُب كاقعة الزىن أنكرت أماـ اكمة أهنا أتت فعل اعبماع مع أمٍّ من الطاعنْب كأنو عاقبهما 

قوباتوأكرد ُب ذلك قولو: إنو بالنسبة لطلب اامي تطبيق اغبد تعزيران طبقان ألحكاـ قانوف الع
الشرعي للزنا ُب غّب ؿبلو ألف الدليل الشرعي غّب متوافر إذ أنكرت اؼبتهمة األكٔب أماـ 
اكمة كنفت حصوؿ أم زىن كأنو بالنسبة لتهمة اؼبواقعة بالرضا كالدعارة اؼبنسوبة للمتهمة 

بلن أماـ الشرطة كأماـ النيابة العامة كاعَبؼ اؼبتهموف الثاين األكٔب فقد اعَبفت ّٔما تفصي
كالثالث كالرابع عليها كعلى أنفسهم عما نيسب إليهم كيعترب ىذا اإلعَباؼ دليبل كامبلن 
تطمئن إليو اكمة ُب ثبوت التهمة كأف ىذا الذم أكرده اغبكم يتفق كصحيح القانوف 

 كيتعْب لذلك رفض الطعن " .
: كمن اؼببادئ أيضا ما نصت عليو اكمة العليا ُب حكم ؽبا ُب  ابع/ في اإلقرارالمبدأ الر 

ؾباؿ اإلقرار بأنو: " ؼبا كاف نص اؼبادة العاشرة من قانوف إقامة حد الزىن تقضى ُب فقرهتا 
األكٔب بأنو يطبق اؼبشهور من أيسر اؼبذاىب فيما ٓب يرد بشأنو نص ُب ىذا القانوف بالنسبة 

الزىن اؼبعاقب عليها حدا فإف اؼبراد من أيسر اؼبذاىب بالنسبة إٔب اؼبتهم ىو ذلك  إٔب جردية
الذم فيو مصلحتو، كىى فيما يتعلق بإثبات جردية الزىن باإلقرار، باألخذ بالرأم القائل 



 171 

بوجوب تكرار اإلقرار أربع مرات كأف يراجع ُب كل مرة ُب إقراره كال حيد إال إذا أصر عليو 
 .450.." بعد مراجعتو

 كقد أخذ قانوف السرقة القدًن ُب ؾباؿ اإلقرار برأم األحناؼ كاغبنابلة .
من القانوف القدًن تنص الفقرة الرابعة على أنو: ] للجاين العدكؿ عن إقراره  10ففى اؼبادة 

إٔب ما قبل صّبكرة اغبكم هنائيا [, كىذا يعُب أنو إذا رجع اؼبقر عن إقراره أماـ اعبهات 
 سقط برجوعو اغبد كلو بعد صدكر اغبكم  كذلك لوجود الشك ُب القضائية ي

  اإلقرار األكؿ  كاؼبقرر أف اغبدكد تسقط بالشبهات.
كقد أكدت اكمة العليا مسألة العدكؿ عن اإلقرار، فاعتربت أف عدكؿ اعباين عن    

قانوف إقراره يورث شبهةن تيسقط عنو اغبد كإف كاف ال يسقط عنو عقوبة التعزير طبقا ل
العقوبات, فقالت: " إف عدكؿ اعباين عن إقراره سواء ًب أماـ ؿبكمة اؼبوضوع أك ؿبكمة 
النقض كإف كاف يَبتب عليو عدـ توقيع حد السرقة إذا ٓب تكن السرقة ثابتة إال بإقراره طبقا 

أف ىذا ؼبا تقضى بو الفقرة الثانية من اؼبادة العاشرة من قانوف إقامة حدم السرقة كاغبرابة إال 
العدكؿ ليس من شأنو إىدار إقرار اعباين الصادر منو قبل ىذا العدكؿ، سواء كاف اإلقرار ُب 
ؿبضر صبع اإلستدالالت أك ُب ؿباضر التحقيقات اإلبتدائية أك النهائية، فاإلقرار الصادر من 

بات اعباين يظل قائما كمنتجا آلثاره بالنسبة للسرقة اؼبعاقب عليها دبقتضى قانوف العقو 
"...451. 

كنصها: ]  9غّب أف القانوف اعبديد ٓب يتضمن نصا مشأّا، فقد جاء اإلثبات ُب ـ
تثبت اعبرديتاف اؼبنصوص عليهما ُب اؼبادتْب األكٔب كالرابعة من ىذا القانوف ) أم السرقة 

 كاغبرابة  باعَباؼ اعباين، كبأم كسيلة إثبات أخرل [.
ؾباؿ إثبات السرقة كاغبرابة، فلم يقصره على اإلقرار كيفهم من ىذا النص أف اؼبشرع كسع ُب 

كالشهادة، غّب أف التساؤؿ الذم يثور حوؿ ىذا النص ىو ٓب ذكر أحدمها كترؾ اآلخر، أم 
ٓب نص على اعَباؼ اعباين كأمهل الشهادة؟ ككبلمها دليبلف متفق عليهما شرعان؟ ذلك حٌب 
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لجئو ذلك إٔب ذكر اإلعَباؼ دكف كإف قصد األخذ حبرية اإلثبات ُب ىذا الصدد ال ي
الشهادة  إذ كاف حريا بو أف حييل إٔب قانوف اإلجراءات اعبنائية، كونو حيوم ىذين الدليلْب 

أنو ال زاؿ يقيم اعتباران لؤلحكاـ اػباصة  -حسب رأيي-كغّبمها، كإذ أنو ٓب يفعل دؿ ذلك 
كإال ٓب يكن ؽبذا التخصيص  باإلقرار، كالعدكؿ عنو، ككونو أربع مرات، كأماـ جهة قضائية،

 معُب.
ال جيوز لتشريع كضعي أف خيالف  -كما قدـ الد. عوض-كعبلكة على ذلك فإنو 

حكما قطعيا من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كإال كاف ىذا التشريع غّب دستورم، فما الذم 
لداللة الثبوتية، أعبأ اؼبشرع ؽبذا اإلطبلؽ؟ اللهم إال إذا كانت اغبكمة ُب األدلة الشرعية قوة ا

 كيضحى تربير ذلك أنو أينما كجدت تلك القوة صلحت تلك الوسيلة لئلثبات .
من ذات اؼبادة اؼبشار  4ىذا كإف كاف قانوف حد الزىن ٓب يتضمن نصان مشأّان لنص الفقرة 

إليها إال أنو نص ُب الفقرة األخّبة من ذات اؼبادة العاشرة على أف أحكاـ ىذا القانوف ال 
 بأحكاـ قانوف العقوبات أك أم قانوف آخر فيما ٓب يرد بشأنو نص ُب ىذا القانوف . زبل
ـ بشاف إقامة حدم  1972لسنة  148كمن ىذا يىًبْبي أنو: حٌب كإف كاف القانوف رقم     

ـ كىذا األخّب عدؿ 1425لسنة  13السرقة كاغبرابة قد ألغي دبقتضى القانوف اعبديد رقم 
ك.ر إال أف ما قررتو اكمة العليا من مبادئ عامة تبقى مطبقة, 1369ة لسن 10بالقانوف رقم 

فنصها ىذا يفيد األخذ بعدكؿ اعباين عن إقراره األكؿ كاعتباره شبهة دارئة للحد، كيسرم 
 ىذا على الزىن أيضا، فاغبدكد ال تقـو مع الشبهات .

 كذلك لكثرهتا . طلبإٔب غّب ذلك من اؼببادئ الٍب آثرت جعلها ُب ملحق ؽبذا اؼب
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 المطلب الرابع
 أثر األخذ بالشبهة في القانون الليبي

خيتلػػػف الفقػػػو الشػػػرعي عػػػن فقػػػو القػػػانوف الوضػػػعي مػػػن كجػػػوه كثػػػّبة، فهػػػو فقػػػو متميػػػز 
بأصولو كقواعده كمصطلحاتو، كالشبهة كمصطلح غّب مألوؼ ُب فقػو القػانوف الوضػعي، كىػي 

ُب إطػار مػن الغمػوض كاإلّٔػاـ، فهػم ال يسػتطيعوف  حْب تطرؽ ظبع رجاؿ القانوف تَباءل ؽبػم
ربديػػد طبيعػػة الشػػبهة كبالتػػإب فهػػم غػػّب قػػادرين علػػى ربديػػد النظػػاـ القػػانوين الػػذم يقابلهػػا ُب 
فقههم، كمن اؼبقرر ابتداءن أف بياف حقيقة الشبهة ال ديثل جوىر اؼبشكلة، كإمنا جوىر اؼبشكلة 

أمكػن ربديػد ىػذا األثػر أصػبح التكييػف بعػد ذلػك  ينحصر أساسان ُب ربديد أثر الشبهة، فإذا
 ىينا.

كاؼبعلـو أف القاضي إذا حكم بالرباءة ُب القانوف الوضعي فإنو يبنيهػا إمػا علػى أسػباب  
إجرائيػػة أك موضػػػوعية، كاألسػػباب اإلجرائيػػػة عديػػدة ك يعنينػػػا مػػن بينهػػػا نقػػص الػػػدليل أك عػػػدـ 

 أقساما عدة أمهها اثناف : اكتمالو، أما األسباب اؼبوضوعية فيمكن تقسيمها 
 األكؿ : زبلف ركن أك شرط الـز لوقوع اعبردية . 

 كالثاين : كجود مانع من موانع العقاب . 
كالقسػػم  األكؿ حيػػدث أثػػره ُب نطػػاؽ اعبرديػػة  إذ حيػػوؿ دكف كقوعهػػا قانونػػا، أمػػا الثػػاين 

رديػػة بطبيعػػة فيحػػدث أثػػره ُب جانػػب العقوبػػة، فيحػػوؿ دكف اسػػتحقاقها، كىػػو يقتضػػي كقػػوع اعب
.   كديكػػن 452اغبػػاؿ، كيتوقػػف ربديػػد القسػػم الػػذم تنتمػػي إليػػو علػػى معرفػػة األثػػر الػػذم ربدثػػو

  -إصباؿ اآلثار اؼبَبتبة على األخذ بشبهة اغبد ُب القانوف اللييب  ُب النقاط التالية :
للييب .أف الشك يفسر ؼبصلحة اؼبتهم, كىذا مبدأ أساسيّّ ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية ا1   

, من أف عبارة اإلحالة إٔب أيسر اؼبذاىب 453أقرتو اكمة العليا ُب أحد أحكامها السابقة
فيما ٓب يرد بشأنو نص ىو ما كانت فيو مصلحة للمتهم على حد تعبّبىا, كمن ذلك مسألة 
عدد مرات اإلقرار الٍب تعترب ُب جردية الزىن اؼبعاقب عليها حدان, فاؼبذىب اؼبشهور من أيسر 
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، ا ؼبذاىب ىو ذلك الذم يقرر أف اإلقرار جيب أال يقل عن أربع مرات، يراجع فيها اٍلميًقرُّ
قياسان على عدد الشهود ُب ذات اعبردية، كىذا رأم صبلة من الفقهاء, منهم اإلماماف أبو 

 حنيفة كأضبد, كما ىو إال ؼبصلحة اؼبتهم, لدفع اغبد عنو إف رجع ُب إحدل مرات اإلقرار.
صل ُب اإلنساف الرباءة، كىذا أيضا من اؼببادئ العامة ُب الشريعة كالقانوف، فإف ٓب . أف األ2

 تثبت اعبردية اغبدية بالقطع كاليقْب فبل عقوبة، كإف أمكن التعزير حسب ما يراه القاصي. 
.تطبيق مبدأ العدالة  إذ ليس من العدؿ اهتاـ إنساف جبـر ٓب تكتمل أركانو كٓب تثبت شركطو 3

خلف موانعو، كال من العدؿ إيقاع العقاب على اؼبتهم ُب اعبرائم اغبدية بدليل ظِب، كٓب تت
 فما يراه القاضي عدال فهو اؼبعتمد.

.اليقْب ال يزاؿ بالشك، فيعمل باألصل، كىو بقاء ما كاف على ما كاف، كألف الشبهة 4
 شك، كبراءة الذمة يقْب، فبل يزكؿ اليقْب بالشبهة.

 10لتعزير ُب جرديٍب الزىن كالقذؼ، كيستشف ىذا األثر من اؼبادتْب .الشبهة ال تسقط ا5
من قانوف حد القذؼ، حيث نصتا على أنو: ] يطبق اؼبشهور من  16من قانوف حد الزىن، ك

الزىن كالقذؼ  اؼبعاقب أيسر اؼبذاىب فيما ٓب يرد بشأنو نص ُب ىذا القانوف بالنسبة إٔب ) جرديٍب 

قانوف العقوبات [، كاؼبعركؼ أف قانوف  جد نص ُب اؼبشهور طبقت أحكاـعليهما حدان، فإذا ٓب يو 
العقوبات قانوف تعزيرم، فدؿ ذلك على أف عقوبة ىذين اغبدين ىي التعزير إذا سقط اغبد، 
كىذا ما ال قبده ُب قانوف حدم السرقة كاغبرابة، كقد نبو اإلماـ السيوطي على ىذا األثر 

 .454لتعزير ، كإمنا تسقط الكفارة "حْب قاؿ : " الشبهة ال تسقط ا
فإذا تكونت عقيدة القاضي من أم دليل أك قرينة طرحا أمامو ُب اعبلسة , كيسرم ىذا 

 اغبكم أيضا على جردية الزىن كباقي جرائم اغبدكد .
كمن ىنا يبْب ٕب أف اؼبشرع قد هنج منهجا كسطا بْب التوسع اؼبفرط كالتشديد 

، أك إصباع ئما أك غالبا سندىا أحاديث اؼبصطفى اؼبطلق, فكانت قواعده فيها دا
الصحابة أك اعبمهور، ككاف ال يأخذ بالرأم الواحد إال تبعا لوجود مصلحة يراىا جديرة 

 باغبماية. 
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كال تعِب أحدية الرأم أىالَّ سند لو، أك أف سنده ضعيف، بل على العكس من ذلك, 
, كإذا أخ ذ بو اؼبشرع ُب مسألة ما فؤلونو حيمى مصاغبمعينة إف لو سندان قويان ىو نىصّّ أك أىثػىره

يراىا اؼبشرع جديرة باغبماية لصيانة آّتمع كحفظ كيانو كتأسيسو اؼبطلوب فكاف ىذا ىو 
 كا أعلم. -حسب ما أرل–مدخلو لؤلخذ بو  

كىذا الرأم يسنده التسليم بأف اؼبشرع ليس ُب نيتو ـبالفة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كإف  
 .ف قد تعرض للنقد ُب سياسة التشريعكا
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 المبحث الثالث

 مقارنة في أثر الشبهة الحدود بين الشريعه اإلس مية والقانون الليبي
 رأي الباحث       القانون الليبي     الشريعة اإلس مية  

   الزنا
لقد اخذت الشريعة اإلسبلمية ُب  -1

ظهور اغبمل علي امرأه ال زكج ؽبا  قرينة
ّبل اعبمهور أنو إذا ٓب يكن كال سيد ف

دليل على الزىنى غّب اغبمل فادعت اؼبرأة 
أهنا أكرىت أك أهنا قد كطئت بشبهة فبل 

يرل كجوب   فاإلمام مالك حد عليها
اغبد عليها إال أف تقيم البينة على أهنا 

استكرىت فيقوؿ:" األمر عندنا ُب اؼبرأة 
جد حامبل كال زكج ؽبا فتقوؿ قد تو 

استكرىت، أك تقوؿ تزكجت، أف ذلك ال 
يقبل منها، كإهنا يقاـ عليها اغبد، إال أف 
يكوف ؽبا على ما ادعت من النكاح بينة، 
أك على أهنا استكرىت، أك جاءت تدمي 
إف كانت بكرا، أك استغاثت حٌب أيتيت 
كىي على ذلك اغباؿ، أك ما أشبهو ىذا 

لذم تبلغ فيو فضيحة نفسها، من األمر ا
قاؿ: فإف ٓب تأت بشيء ّٔذا، أقيم عليها 

أما  اغبد كٓب يقبل منها ما ادعت
فبل يعتربكف ظهور  والحنيفة الشافعية

، يقوؿ الشربيِب:"  اغبمل قرينة على الزىنى
، أك  كال ربد خلية حبلى ٓب تقر بالزىنى
كلدت كٓب تقر بو  ألف اغبد إمنا جيب 

يقوؿ ابن  ومن الحنابلة ببينة أك إقرار
قدامة:" كإذا حبلت امرأة ال زكج ؽبا كال 
سيد ٓب يلزمها اغبد بذلك، كتيسأؿ، فإف 

ـ ُب شأف إقامة 1973لسنة 70قانوف رقم 
قرنية ظهور اغبمل دليبل على الزىن، )حد الزنا 

فلم جييىوٍّْز إثبات جردية الزىن إال باألدلة 
 الشرعية الثابتة فقط

 70ٓب يعترب اؼبشرع اللييب ُب قانوف الزىن رقم 
قرنية ظهور اغبمل دليبل على الزىن،  73لسنة 

فلم جييىوٍّْز إثبات جردية الزىن إال باألدلة الشرعية 
قط، كقد أصبلت اكمة العليا ذلك  الثابتة ف

ـ.حيث جاء ُب حكمو ؽبا 1977كلو سنة 
لسنة  10أنو :] ؼبا كاف القانوف رقم 

ـ صدر نزكالن على أحكاـ الشريعة 1972
اإلسبلمية كما جاء ُب ديباجتو كتنفيذان للقرار 
الصادر من ؾبلس قيادة الثورة بتشكيل عباف 

ق كاؼببادئ ؼبراجعة التشريعات كتعديلها دبا يتف
اإلسبلمية للشريعة اإلسبلمية فإنو ينبغي لذلك 

سواء اؼبنصوص عليها -أف تكوف أحكامو 
متفقة مع أحكاـ  -صراحة أك اؼبسكوت عنها

الشريعة اإلسبلمية, خاصة الصرحية منها 
الواردة ُب القرآف الكرًن كالٍب ٓب خيتلف فقهاء 
اؼبسلمْب على تفسّبىا . كبناء على ما تقدـ 

قبل  73لسنة  70كفقا لقانوف الزىن رقم  فإنو
التعديل، ال جيوز إثبات جردية الزىن اؼبعاقب 

عليها حدا بغّب األدلة الشرعية اؼبقررة ُب 
الشريعة اإلسبلمية كىى اإلقرار كالشهادة، 
كىذا يدؿ على أف ظهور اغبمل مستبعد  

 كدليل إلثبات جردية الزىن كفق اؼببدأ اؼبتقدـ
أم اؼبالكية أقول ُب ىذه أف ر كالباحث يرم 

اؼبسألة  كذلك لقوة أدلتهم كسبلمتها من 
النقد كاإلعَباض  كألف القضاء بقرينة اغبمل 
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ادَّعت أهنا أيكرىت أك كيطئت بشبهة أك 
د  ألنو حيتمل أنو  ٓب تعَبؼ بالزىنى ٓب ربي
من كطًء إكراه أك شبهة، كاغبد يسقط 

 بالشبهات

ىو اؼبأثور عن الصحابة كاػبلفاء الراشدين  
كألف قرينة اغبمل فيها من القطع كاليقْب ما 

يرقى ّٔا إٔب مرتبة الدليل، خاصة ُب ىذا 
ب كسهل العصر الذم تقدـ فيو العلم كالط

، كىل  إثبات تعرض اؼبتهمة للمواقعة أك الزىنى
غشاء البكارة سليم أـ ال، كمدة اغبمل، كعمر 

اعبنْب، كىل ًب اإليبلج أـ ال، كعليو تنتفي 
الشبهات الٍب ربـو حوؿ ىذه القرينة الٍب ىي 

 أقول من الشهادة

فالحد يلزم  ُب اثبات جردية الزنا.2
، مالك بن أنساالماـ الفاعل عند 

: "ال يقبل رجوعو، -رضبهم ا– كاغبنابلة
  عدا اغبنيفةكال يدفع عنو اغبد، 

 73لسنة  70اؼبادة العاشرة من القانوف رقم 
ُب شأف إقامة حد الزىن تنص على أنو : ) 

يطبق اؼبشهور من أيسر اؼبذاىب فيما ٓب يرد 
بشأنو نص خاص ُب ىذا القانوف بالنسبة إٔب 

يها حدان فإذا ٓب يوجد جردية الزىن اؼبعاقب عل
نص ُب اؼبشهور طبقت أحكاـ قانوف 

 العقوبات

ُب شأف إقامة حد الزىن تنص  يراى الباحث
على أنو : ) يطبق اؼبشهور من أيسر اؼبذاىب 
فيما ٓب يرد بشأنو نص خاص ُب ىذا القانوف 
بالنسبة إٔب جردية الزىن اؼبعاقب عليها حدان 

أحكاـ فإذا ٓب يوجد نص ُب اؼبشهور طبقت 
قانوف العقوبات كقد جرل قضاء ىذه اكمة 
 على أف إنكار أحد الطرفْب لواقعة الزىن يعترب
شبهًة تدرأ الحد عن الطرؼ اآلخر أخذان 
باؼبشهور ُب مذىب اإلماـ أيب حنيفة الذم 
يعترب أيسر اؼبذاىب ُب الصدد  ككاف الثابت 
من مدكنات اغبكم اؼبطعوف فيو أنو ٓب يوقع 

د على الطاعنْب على أساس أف عقوبة اغب
اؼبتهمة األكٔب كىي الطرؼ اآلخر ُب كاقعة 
الزىن أنكرت أماـ اكمة أهنا أتت فعل 
اعبماع مع أمٍّ من الطاعنْب كأنو عاقبهما 

كأكرد ُب   تعزيران طبقان ألحكاـ قانوف العقوبات
ذلك قولو: إنو بالنسبة لطلب اامي تطبيق 

ؿبلو ألف الدليل  اغبد الشرعي للزنا ُب غّب
الشرعي غّب متوافر إذ أنكرت اؼبتهمة األكٔب 
أماـ اكمة كنفت حصوؿ أم زىن كأنو 
بالنسبة لتهمة اؼبواقعة بالرضا كالدعارة اؼبنسوبة 
للمتهمة األكٔب فقد اعَبفت ّٔما تفصيبلن أماـ 
الشرطة كأماـ النيابة العامة كاعَبؼ اؼبتهموف 
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ها كعلى أنفسهم الثاين كالثالث كالرابع علي
عما نيسب إليهم كيعترب ىذا اإلعَباؼ دليبل  
كامبلن تطمئن إليو اكمة ُب ثبوت التهمة 
كأف ىذا الذم أكرده اغبكم يتفق كصحيح 
 القانوف كيتعْب لذلك رفض الطعن 

 

   .السرقه
اتٌفق الفقهاء على أٌف .اثبات السرقة 1

كذىب   الٌسرقة تثبت باإلقرار أك بالبيٌنة
هور الفقهاء إٔب أٌف الٌسارؽ جيب أف صب

يكوف ـبتاران ُب إقراره، فإف أكره على 
اإلقرار حببس أك ضرب أك كبومها، فبل 

  . يعتٌد ّٔذا اإلقرار

كقد أفٌب بعض متأٌخرم اغبنفٌية بصٌحة 
إقرار الٌسارؽ مع اإلكراه ألٌف الٌسرٌاؽ قد 

  . غدكا ال يقٌركف طائعْب

نٌو يعمل بإقرار كذىب بعض اؼبالكٌية إٔب أ
اؼبٌتهم مع اإلكراه إف ثبت عند اغباكم أنٌو 

  . من أىل الٌتهم

كيشَبط اغبنفٌية أف يكوف اؼبقٌر بالٌسرقة 
ناطقان، كؽبذا فإهٌنم ال يعتٌدكف بإشارة 

األخرس، كلو كانت مفهمةن، الحتماؿ 
إشارتو اإلقرار كغّبه، كىذا يورث شبهةن 

صٌحة كيرل اعبمهور   . تدرأ عنو اغبدٌ 
إقراره، إف كانت إشارتو مفهمةن قبل ىذا 

  . اإلقرار

 اإلثبات 9اؼبادة )

تثبت جرديتا السرقة كاغبرابة اؼبنصوص عليهما 
ُب اؼبادتْب األكٔب كالرابعة من ىذا القانوف 

حقيق أك ااكمة، باعَباؼ اعباين دبرحلة الت
 أك بالشهادة، أك بأية كسيلة إثبات علمية.

أف القانوف اعبديد ٓب يرل الباحث 
 9يتضمن نصا مشأّا، فقد جاء اإلثبات ُب ـ

كنصها: ] تثبت اعبرديتاف اؼبنصوص عليهما ُب 
اؼبادتْب األكٔب كالرابعة من ىذا القانوف ) أم 

سيلة السرقة كاغبرابة  باعَباؼ اعباين، كبأم ك 
 إثبات أخرل [.

كيفهم من ىذا النص أف اؼبشرع كسع ُب ؾباؿ 
إثبات السرقة كاغبرابة، فلم يقصره على اإلقرار 
كالشهادة، غّب أف التساؤؿ الذم يثور حوؿ 
ىذا النص ىو ٓب ذكر أحدمها كترؾ اآلخر، 
أم ٓب نص على اعَباؼ اعباين كأمهل 
 الشهادة؟ ككبلمها دليبلف متفق عليهما شرعان؟
ذلك حٌب كإف قصد األخذ حبرية اإلثبات ُب 
ىذا الصدد ال يلجئو ذلك إٔب ذكر اإلعَباؼ 
دكف الشهادة  إذ كاف حريا بو أف حييل إٔب 
قانوف اإلجراءات اعبنائية، كونو حيوم ىذين 

-الدليلْب كغّبمها، كإذ أنو ٓب يفعل دؿ ذلك 
أنو ال زاؿ يقيم اعتباران لؤلحكاـ  -حسب رأيي
قرار، كالعدكؿ عنو، ككونو أربع اػباصة باإل

مرات، كأماـ جهة قضائية، كإال ٓب يكن ؽبذا 
 التخصيص معُب.
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كال يكوف اإلقرار كافينا إلقامة اغبٌد، إالٌ 
إذا كاف صرحيان كتبٌْب القاضي منو توافر 
أركاف الٌسرقة، حبيث ال تبقى معو أٌم 

  . شبهة

كاشَبط صبهور الفقهاء أف يصدر اإلقرار 
عند من لو كالية إقامة اغبٌد، فبل يعتٌد 
باإلقرار الٌصادر عند غّبه، كال باإلقرار 

  . قبل الٌدعول

تثبت الٌسرقة بشهادة رجلْب تتوافر فيهما 
  . شركط ربٌمل الٌشهادة كشركط أدائها

كعلى ذلك جيب أف يكوف الٌشاىد كقت 
األداء ذكران، مسلمان، بالغان، عاقبلن، حرٌان 

  . بصّبان، عدالن، ـبتاران 

هادة الٌنساء فبل يقاـ حٌد الٌسرقة بش
منفردات أك مع رجاؿ، كال بٌد من شهادة 
رجلْب، فبل تقبل شهادة رجل كاحد كلو 

كالٌتفصيل ُب   . مع ديْب اؼبسركؽ منو
إذا توافرت الٌشركط   .   شهادة )   : مصطلح

اؼبتقٌدمة، أٌدل الٌشاىد شهادتو على 
الٌسرقة بدكف ديْب، ألٌف لفظ الٌشهادة 

ربليف الٌشاىد يتضٌمن اليمْب، كألٌف 
يتناَب مع إكرامو اٌلذم أمر بو الٌنيٌب صلى 

أكرموا الٌشهود، »  : ا عليو كسلم ُب قولو
.فإٌف الٌلو حييي ّٔم اغبقوؽ  

كما قدـ -كعبلكة على ذلك فإنو 
ال جيوز لتشريع كضعي أف  -الد. عوض

خيالف حكما قطعيا من أحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية، كإال كاف ىذا التشريع غّب 

بلؽ؟ دستورم، فما الذم أعبأ اؼبشرع ؽبذا اإلط
اللهم إال إذا كانت اغبكمة ُب األدلة الشرعية 
قوة الداللة الثبوتية، كيضحى تربير ذلك أنو 
أينما كجدت تلك القوة صلحت تلك الوسيلة 

 لئلثبات .
 

إذا حصلت السرقة بْب األصوؿ  .أ2
فإذا كانت بْب  اكبْب الزكجْب كالفركع
الشافعي كإسحاؽ كالثورم  الفركع

ال  ؿ اػبرقي أنو يقطعكاغبنفية، كظاىر قو 
قطع عليو، كىو قوؿ مالك كأيب ثور كابن 

أف اؼبالكية  اما اذا كاف بْب الزكجْب اؼبنذر

نصت اؼبادة الثالثة من قانوف السرقة 
ميبلدية على أنو 1425لسنة13كاغبرابة رقم

ال يطبق حد السرقة إذا كاف للجاين شبهة  
 -كما ُب األحواؿ اآلتية :

 .إذا حصلت السرقة بْب األصوؿ كالفركع. أ
إذا كػػاف اعبػػاين دائنػػا ؼبالػػك اؼبػػاؿ اؼبسػػركؽ .ب

ككػػػػاف اؼبالػػػػك فبػػػػاطبل أك جاحػػػػدان كحػػػػل أجػػػػل 

ذلوجػػػػػػود اإلذف الصػػػػػػريح أك يػػػػػػرل الباحػػػػػػث أف 
الضػػػمِب بالػػػدخوؿ، كالقاعػػػدة عنػػػد العلمػػػاء أف 
اإلذف ينفػػي اغبػػرز  فػػاغبرز كاإلذف ال جيتمعػػاف  
ألف اإلذف حيمػػل معػػُب السػػماح باالنبسػػػاط ُب 

ف فيو بالدخوؿ  كاالنبسػاط حيمػل اؼبكاف اؼبأذك 
معُب الشبهة  ألف اؼبأذكف لو قد يظػن السػماح 
لػػو بأخػػذ مػػا يريػػد، كقػػد أخػػذ القػػانوف ُب ىػػذه 
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يفصلوف ُب ما بْب الزكجْب، فبل 
يقطعوهنما ُب ما ٓب حيرزاه عن بعضهما، 
فإف سرؽ أحدمها من اآلخر ما ىو ؿبرزه 

عنو قطع، كاللخمي يرل عدـ القطع 
ن اإلحراز أحسن، إذا كاف القصد م

باإلغبلؽ التحفظ من أجنيب، أما إذا كاف 

 .لتحفظ كل منهما من اآلخر قطع
 
إذا كػػػػػػػاف اعبػػػػػػػاين دائنػػػػػػػا ؼبالػػػػػػػك اؼبػػػػػػػاؿ .ب

اؼبسػػػركؽ ككػػػاف اؼبالػػػك فبػػػاطبل أك جاحػػػدان 
كحػػػػل أجػػػػل الػػػػدين قبػػػػل السػػػػرقة ككػػػػاف مػػػػا 
اسػػػػتؤب عليػػػػو يسػػػػاكم حقػػػػو أك أكثػػػػر مػػػػن 
 حقو دبا ال يصل إٔب النصاب ُب اعتقاده. 

 
ال يقطع من سرؽ  ،المالكيةفعند 

من ماًؿ غرًنو لو جاحدو غًبىقًّْو الذم عليو 
قدره كيوافقهم اؼبّبغيانيمن األحناؼ إذ 
يقوؿ ُب كتاب اؽبداية:" كمن لو على 
اما  آخر دراىم فسرؽ منو مثلها ٓب يقطع

 . اعبمهور فيقطع

 

 

 

إذا كقعت السرقة على أمواؿ الدكلة  ج.
اغبنفية كاغبنابلة ال ف    العامة كاػباصة

يقطعوف بسرقة بيت اؼباؿ بإطبلؽ  ألنو 
 ماؿ العامة، كالسارؽ من العامة.

كيفصل بعض الشافعية ُب ىذه اؼبسألة 
فيقوؿ:" كمن سرؽ ماؿى بيًت اؼباًؿ إف فيرز 
لطائفة ليس ىو منهم قيطع، كإال فاألصح 
أنو إف كاف لو حق ُب اؼبسركؽ كماًؿ 

فبل  مصاّبى ككصدقة كىو فقّب  

أما اؼبالكية كابن اؼبنذر كضباد فيقطعوف ُب 

الػػػػػدين قبػػػػػل السػػػػػرقة ككػػػػػاف مػػػػػا اسػػػػػتؤب عليػػػػػو 
يسػػاكم حقػػو أك أكثػػر مػػن حقػػو دبػػا ال يصػػل 

 إٔب النصاب ُب اعتقاده. 
مة إذا كقعت السرقة على أمواؿ الدكلة العا.ج

 كاػباصة

.إذا سبلك اعباين اؼباؿ اؼبسركؽ بعد السرقة د
 كقبل اغبكم هنائيا ُب الدعول

اؼبسػػػػألة بػػػػرأم اعبمهػػػػور  كألف اغبػػػػرز شػػػػرط ُب 
اؼبسػػػػػػركؽ  كألف مػػػػػػن أسػػػػػػباب اخػػػػػػتبلؿ اغبػػػػػػرز 
اإلذف بدخولػػػػو، ٓب يقطػػػػع السػػػػارؽ اؼبػػػػأذكف لػػػػو 

دخػل بػإذفو فسػرؽ  دخوؿى اغبرز، ألف اعباين ؼبا 
كأف الباحث يوافق  كاف خائنان ال سارقان حقيقةن 

 رأم اؼبالكية ُب عدـ القصع كيعد خائنان.

 
سند القانوف ُب ىذه يرام الباحث لقد     

اؼبالكية، ما نصو: ال يقطع من  رأمالفقرة ىو 
سرؽ من ماًؿ غرًنو لو جاحدو غًبىقًّْو الذم عليو 

ا عليو لو فباطلو قدره، أك من غرًن لو مقرٍّ دب
غًبىقًّْو مع قدرتو عليو كطلبو منو  ألف لو شبهة 

من األحناؼ إذ  قوية فيو ، كيوافقهم اؼبّبغياين
يقوؿ ُب كتاب اؽبداية:" كمن لو على آخر 
دراىم فسرؽ منو مثلها ٓب يقطع  ألنو استيفاء 
غبقو، كاغباؿ كاؼبؤجل فيو سواء، استحسانا  

 لبة ". ألف التأجيل لتأخّب اؼبطا

كالباحث يرال اف  كىذا الرأم خبلفا للجمهور
القانوف خيبلؼ اعبمهور ُب ىذه اؼبسئلة كأف 

 الباحث يوافق رأم اعبمهور.
 
 

كىذه الفقرة اػبامسة ُب  يراى الباحث
أضيفت بالتعديل األخّب لقانوف حدم 

 1369لسنة   10السرقة, بالقانوف رقم ) 
ػبزانة ك.ر كىي سبنع القطع ُب السرقة من ا

العامة، كسندىا ُب ذلك رأم اعبمهور عدا 
كيرال الباحث اف رأم اؼبالكية ىو  اؼبالكية

األنسب ُب عصرنا اغباضر ألف إذا كجب 
القطع اليكوف ىناؾ إطربات داخل الدكلة 

 كانتظاـ بيت اؼباؿ. 
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سرقتو  ألنو ماؿ ؿبرز كال حق للسارؽ 
فيو قبل اغباجة  كألف شبهة اؼبلك فيو 

 .ضعيفة
 
.إذا سبلك اعباين اؼباؿ اؼبسركؽ بعد د

  السرقة كقبل اغبكم هنائيا ُب الدعول
كؿبمد ابن اغبسن عمبلن دببدأ حنيفة فال

فا للجمهور, يقوؿ التيسّب ُب اغبدكد خبل
ُب اؽبداية:"كإذا قضي على رجل بالقطع 

أما األئمة  ُب سرقة فويًىبت لو ٓب يقطع
 مالك كالشافعي كأضبد  فيقطعوف

 
 
 

 

 

 

إذا سبلك اعباين اؼباؿ اؼبسركؽ  والباحث يراى
 ا ُب الدعول.بعد السرقة كقبل اغبكم هنائي

كسند القانوف ُب ىذا قوؿ أيب حنيفة كؿبمد 
ابن اغبسن، عمبلن دببدأ التيسّب ُب اغبدكد، 
خبلفا للجمهور, يقوؿ ُب اؽبداية:"كإذا قضي 
على رجل بالقطع ُب سرقة فويًىبت لو ٓب يقطع 
"، كيقوؿ السرخسي:"فأما إذا كىب اؼبسركؽ 

اف قبل منو اؼباؿ إٔب السارؽ أك باعو منو فإذا ك
قضاء القاضي بالقطع سقط القطع عنو، 

 النقطاع خصػومتو، كإف كاف بعد 
 القضاء ".

أما األئمة مالك كالشافعي كأضبد  فيقطعوف، 
 كزفر كذلك، كىي ركاية عن أيب يوسف 
كابن اؽبماـ، يقوؿ الدسوقي:" فإذا سرؽ 

نصابان كأخرجو من حرزه ٍب كىبو لو صاحبو 
الباحث يرل أف رأم ك فإف القطع ال يرتفع عنو 

 اعبمهور ىو األنسب كيوجب القطع.
 

   القذف

ُب مسألة إقامة اغبد القدؼ ُب  .1
، فهم ال يوجبوف حد ألحنافااللعاف 

القذؼ بنكوؿ الزكجة عن اللعاف، بل ال 
يوجبونو حٌب ُب نكوؿ الزكج عنو، فهم 
يعتربكف أف كلمات اللعاف نفسها تعترب 

د القذؼ، قذفا، فكيف تكوف مسقطة غب
كأف حد القذؼ خاص باألجانب، 

كاللعاف خاص باألزكاج  ألف حد القذؼ 

على أنو:]كإذا امتنعت الزكجة 5ؼ8نصت ـ
عن اللعاف حكمت اكمة حببسها حٌب 

بو، فإذا تبلعن، أك تصدؽ الزكج فيما رماىا 
 صدقتو ربد حد الزىن[

كيبلحػػػػظ أف القػػػػانوف ٓب يأخػػػػذ  يػػػػرال الباحػػػػث
ُب ىذه اؼبسألة برأم اعبمهور، كإمنا تركو كأخذ 
بػػرأم األحنػػاؼ، فهػػم ال يوجبػػوف حػػد القػػذؼ 
بنكوؿ الزكجة عن اللعاف، بل ال يوجبونو حػٌب 
ُب نكػوؿ الػزكج عنػو، فهػم يعتػربكف أف كلمػات 

فكيػػػػػػف تكػػػػػػوف اللعػػػػػػاف نفسػػػػػػها تعتػػػػػػرب قػػػػػػذفا، 
مسػقطة غبػد القػذؼ، كأف حػد القػذؼ خػاص 
باألجانػػب، كاللعػػاف خػػاص بػػاألزكاج  ألف حػػد 
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اما كيعترب منسوخا ُب حق األزكاج،
يوجبوف حد  المالكية والشافعية الحنابلة

 قاذؼ اللعاف.

القذؼ يعترب منسوخا ُب حق األزكاج، لذا فإف 
عقوبػػة الػػزكج إذا نكػػل عػػن اللعػػاف كالزكجػػػة إذا 

 امتنعت عنو ىي اغببس تعزيران.

يقػػوؿ السرخسػػي:" كإذا امتنػػع منػػو ) أم امتنػػع 
بس حٌب يبلعػن  ألف مػن الزكج عن اللعاف  حي

امتنػػػع عػػػن إيفػػػاء حػػػق مسػػػتحق عليػػػو ال ذبػػػرم 
النيابة ُب إيفائو حيػبس حػٌب يػأٌب بػو، كال جيػب 
عليهػػا حػػد بلعانػػو، ألف شػػهادة اؼبػػرء لنفسػػو ال 
تكػػػػػػػوف حجػػػػػػػة ُب اسػػػػػػػتحقاؽ مػػػػػػػا يثبػػػػػػػت مػػػػػػػع 
الشػػػػبهات علػػػػى الغػػػػّب ابتػػػػداءن، فكيػػػػف تكػػػػوف 
حجػػػػػة ُب اسػػػػػتحقاؽ مػػػػػا ينػػػػػدرئ بالشػػػػػبهات، 

كإف تكػررت مػن كاحػػد -لشػهادات كىػذا ألف ا
ال تػػتم اغبجػػة ّٔػػا، فمػػن اػبصػػم  -لػػيس خبصػػم

أكٔب، ٍب يقوؿ، فػإذا امتنعػت ) أم الزكجػة عػن 
اللعػػػػػاف  حبسػػػػػت، كاؼبػػػػػراد مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػأب: ) 

) ػا اٍلعىػذىابى يػرال أك اغبػبس، ال اغبػد  كىيىػٍدرىأي عىنػٍهى
 .يفضل رال اعبمهور
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 الفصل الخامس
 الخات  مة

انتهينا كحبمد ا تعأب كفضلو من حبث موضوع أثر الشبهة ُب اغبدكد كالقصاص بْب 
 الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اللييب.

ي  بعد أف تطرقنا إٕب عرض البيانات كربليلها ، ربصلنا على صبلة من النتائج كالتوصيات كى
 -كاالٌب:

 النتائج: -أ

. لقػػػػػد توصػػػػػل الباحػػػػػث إٕب كجػػػػػوب األخػػػػػذ بالشػػػػػبهة إذا ربققػػػػػت ُب موضػػػػػعها كاسػػػػػتدالؿ 1
إذا كقػػع  اؼبعصػػية فعػػل كأف باألحاديػػث الرسػػوؿ ك الصػػحابو كحػػديث عائشػػة رضػػي ا عنهػػا، 

 ال موضػػع ُب كػاف إذا أمػا اغبػد، سبنػػع شػبهة بػذاؾ ىػذا صػار, فيػػو منػو اعبهػل يتوقػع موضػع ُب
 كال, مطلقػػان  اغبػػد إقامػػة علػػى يػػؤثر ال فبػػا فهػػذا الشػػك درجػػات بػػأدىن فيػػو باعبهػػل الظػػن وريثػػ

 منًكػران  إنسػاف أم مػاؿ ُب اغبػق لػو بػأف الظػن يػدعي مػن مثػل, بالشػبهة بالقوؿ حجيةن  ييكسب
 ُب حقيقػػة الػػوىم يثػػور يعتػػرب كأف كال الدعػػاءه يلتفػػت ال ىػػذا فمثػػل شػػرعان  السػػرقة جرديػػة بػػذلك
 األمػر عليػو اشػتبو قػد الشػبهة ادعػى مػن يكػوف أف ك ارتكابو لو سائغه  مَّا فعبلن  أف الفاعل ذىن

 مػػا كإال ذىنػػو، ُب الظػػن تػػوافر مػػن كالبػػد مػػثبلن، دلػػيبل الػػدليل غػػّب يظػػن كػػأف  حقيقػػة ذاتػػو ُب
 ظػن علػى فيػو الشػبهة تتوقػف فػبل ذاتػو ُب للحرمػة النػاُب الػدليل بعكػس كذلػك الشبهة، قامت
 تكػػوف أف جيػب حقػػو ك ُب الشػبهة تتحقػػق ال األمػر عليػو يشػػتبو ٓب مػن كأمػػا كاعتقػاده، الفاعػل

 الشػهادة أك اإلقػرار سػواء, اؼبعصػية فعل ارتكاب على الداللة ُب قاطعة األداء ُب اإلثبات أدلة
 تعتػرب ٓب كإال القاضي، ذىن ُب باليقْب ينهض ما إٔب معها ربتاج ال بذاهتا كافية تكوف كأف ،

 بفػَبة كاؼبعاينػة الشػهادة لػدليل بالنسػبة اعبرديػة ارتكاب بعد األداء ُب كالَباخيالشبهة  كاعتربت
 عػػن اغبكػػم صػػدكر قبػػػل حنيفػػةك الَباجػػع أليب خبلفػػا شػػبهة، يعتػػرب ال ّٔػػػا بػػأس ال الػػزمن مػػن

ثبػوت شػبهة اغبػد  ك اغبػد ّٔػا يػدرأ قويػة شػبهة يورث   كالشهادة اإلقرار)  الدليلْب ُب اإلثبات
شػػبهة  ُبتتحقػػق  الشػػرعيفشػػبهة الػػركن اؼبػػادم كالػػركن  ك الكتػػاب كالسػػنة كاإلصبػػاعقػػائم بمبػػدأه 

ربقػػق ركػػػن اعبرديػػة، مػػػن حيػػث أف الػػػنص علػػى ذبرديػػػو كفعػػل فيػػػو  متعػػػَب  كالػػٍباػػل أك اعبهػػػة، 
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إذ الشػػك يفسػػر   شػػك، كىػػو غػػّب ثابػػت حلػػو أك حرمتػػو، فيمنػػع ىػػذا الشػػك مػػن تطبيػػق اغبػػد
 فإهنػػػا اعبنػػػائيالقصػػػد  أمكأمػػػا شػػػبهة الػػػركن اؼبعنػػػوم  لشػػػبهاتلصػػػاّب اؼبػػػتهم، كاغبػػػدكد تػػػدرأ با

، كاإلكراه، كعدـ العلػم بػالتحرًن، كػل ىػذا مشػركط بػأف يػدعى الفاعػل اعبهلشبهة  ُبتتحقق 
 األخّبعدـ العلم بالتحرًن، كَب ىذا  أكعلى اغبد  اإلكراه أكحبل الفعل  أكاالشتباه حبل ال 

 ُبإف الػػػدليل اؼبثبػػػت لقيػػػاـ اغبػػػد تعَبيػػػو شػػػبهة  -:ثبػػػاتاإلكَب شػػػبهة  القاضػػػيشػػػركط ينظرىػػػا 
على نفسو بارتكاب  اعباينفيتحقق الدليل اؼبوجب للحد دبجرد إقرار  ,ربققو ُبصحتو كليس 

صػحتو مػن عػدمها كاغبػدكد تػدرأ بالشػبهات ،  ُبيوجبو , كلكػن العػدكؿ عنػو يػورث شػبهة  ما
إذا ٓب  أصػبلفػبل يقػـو الػدليل  -مػرين معػا :الشػهادة فيحتمػل كقػوع األ ُب كأمااإلقرار  ُبكىذا 

، أك ٓب تستمر صبلحيتهم حٌب التنفيذ، أك زبلػف يكتمل نصاب الشهود اؼبشَبط توافره شرعا
قػػد يقػػـو الػػدليل بالبينػػة فيكتمػػل نصػػأّا كتشػػهد مػػع ربقػػق شػػركطها كاملػػة القطعيػػة بالتهػػاتر ف

اسػػتمرار لعػػدـ  ,بعػػد أف ثبػػتفيسػػقط العػػدكؿ اغبػػد  مأك كلهػػ مأك بعضػػه الشػػهودحػػد أفّبجػػع 
قػاـ اغبػد فلحقتػو شػبهة لػـز  فػإذاكمػن ٍب  سقط اغبػدتفأكرث شبهة  الشهادة إٔب غبظة التنفيذ،

مػػن ذلػػػك عػػػدـ توقيعػػػو كإف كػػػاف ديكػػػن التعزيػػػر إذا كػػاف الػػػدليل اؼبعػػػدكؿ عنػػػو ىػػػو إقػػػرار اعبػػػاين 
علػى ىػذا فػإف الشػبهة ف على نفسػو ودبا يقر بلصاحبو  اإلقراربنفسو على نفسو كذلك إللزامية 

لػوال  ملوجػود الػذالعدـ ّٔذه الصفة كيلـز مػن عػدمها اقوة مدركها يلـز من كجودىا  ُباؼبعتربة 
 كجودىا قاـ .

 تعرض النتقادات قوية، كذلك لعدة أسػباب ذيًكػر منهػا مػا يبْب فبا تقدـ أف التشريع اللييب. 2
ور اغبياٌب اعبارؼ أىغبٍىػظي صػعوبةن ُب اتػزاف  ذيًكر كأيغًفل منها ما بقي، غّب أنو ُب سياؽ ىذا التط

ُب حركػػػة التشػػػريع نفسػػػو، ال ُب غايػػػة اؼبشػػػرع كقصػػػده، فػػػاؼبعوؿ عليػػػو ُب ىػػػذا ىػػػو نيػػػة اؼبشػػػرع 
ـى الشػػريعة اإلسػػبلمية، كاؼبتتبػػع للنصػػوص  الليػػيب، الػػذم كػػاف لػػو السػػبق ُب تضػػمْب قوانًينًػػًو أحكػػا

 ؾبػػػػاؿ، فلػػػػيس ذلػػػػك بغريػػػػب، إمنػػػػا ؿبػػػػل القانونيػػػػة كالتشػػػػريعات اؼبكملػػػػة يلحػػػػظ ىػػػػذا ُب غػػػػّب
اإلعَباض ىو التدخل بالتعديل كاإللغاء ألحكاـ مرجعها الشريعة اإلسػبلمية، فالتسػاؤؿ الػذم 
يطػػرح نفسػػو ُب ىػػذا الصػػػدد ىػػل كيفّْػػقى اؼبشػػرع ُب ذلػػػك أـ أخفػػق؟ كإذا كيفّْػػقى فػػإٔب أم مػػػدل؟ 

أنػػو ال سػػلطة لػػو ُب ذلػػك  إذ كلػػيس ؿبلػػو التحامػػل عليػػو بأنػػو عػػدؿ قانونػػا أك ألغػػى آخػػر حبجػػة 
 ُبتشػريعات اغبػدكد  ُب ةعتػرب مالشػبهة  تغّب األحكاـ منوط بتغػّب اؼبصػلحة، كىػذا مػن مهامػو،
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وص القانونيػػػة أك ُب النصػػسػػواءن ُب  ،فيهػػا كال مشػػدد طو رى ٍفػػػدبي  ىػػيفػػبل  ،ؿاعتػػدباالقػػانوف الليػػيب 
عػدة آثػػار  الليػػيبالقػانوف  ُبتشػريعات اغبػػدكد  ُباألخػذ بالشػػبهة  أحكػاـ القضػػاء كترتػب علػػى

فلػػيس ؾبػػرد قيػػاـ  الشػػرعية:مبػػدأ  -منهػػا:لعػػدة مبػػادئ  ضػػمِبتطبيػػق موضػػوعية كإجرائيػػة، ىػػي 
بػػػل البػػد مػػػن الػػنص علػػػى التجػػرًن كالعقػػػاب صػػراحة حػػػٌب  ،عاقػػػب عليػػومظػػن بتحػػػرًن الفعػػل ال

 ,كالشػبهة شػك ,حيػث أف الشػك يفسػر لصػاّب اؼبػتهم للمػتهم:مبدأ األيسر الفاعل ك يعاقب 
, ألنو أقػل مػن كأقػل مػن الظػن, كأحكػاـ اغبػدكد ال تقػـو علػى الشػك اليقػْب  كالشك غّب اعبـز

اإلنسػػػاف  ُبمبػػػدأ أف األصػػػل اغبػػػد ك انػػػدفع بػػػو إذا قػػػاـ بأركػػػاف اعبرديػػػة أك شػػػرائطها فػػػأكالظػػػن، 
فإف كاف البد من عقابو فبلبد من اليقْب القاطع بثبوت حده كليس ّٓػرد قيػاـ الشػبهة الرباءة: 

كشػػبهة اغبػػد تقابػػل موانػػع العقػػاب ُب قػػانوف العقوبػػات  ذلػػك إال رده إٔب أصػػلو كىػػو الػػرباءة ُب
 كليس أسباب اإلباحة.

. كيتوصل الباحث إٕب أف اؼبشرع اللييب قد يوافق الشريعة اإلسبلمية ُب بعد النصوص 3
قدسة حيتكموف إٔب شريعة م لييبأبناء آّتمع الإف كبعضها خيالف رأل اعبمهور فبدالك ف

، كعلى ىذا األساس ال جيوز زبضع للتغيّب أك التبديل كىي الدين  ذات أحكاـ ثابتة ال
لتشريع كضعي أف خيالف حكما قطعيا من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، كإال كاف ىذا 
التشريع غّب دستورم كىذا ما ذىبت إليو اكمة العليا حْب حصرت أدلة إثبات جردية الزىن 

دان ُب الشهادة كاإلقرار فقط طبقان لرأم اعبمهور كذلك قبل التعديل فقالت: اؼبعاقب عليو ح
ـ قد صدر نزكالن على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كما جاء 7;=5لسنة  4;إنو ؼبا كاف القانوف 

ُب ديباجتو، كتنفيذان للقرار الصادر من ؾبلس قيادة الثورة بتشكيل عباف ؼبراجعة التشريعات 
–فق كاؼببادئ اإلسبلمية للشريعة اإلسبلمية، فإنو ينبغي أف تكوف أحكامو كتعديلها دبا يت

متفقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،  –سواء اؼبنصوص عليها صراحة أك اؼبسكوت عنها
خاصة الصرحية منها الواردة ُب القرآف الكرًن كالٍب ٓب خيتلف فقهاء اؼبسلمْب على تفسّبىا، 

الذكر كإف ٓب حيدد بنص صريح أدلة إثبات جردية الزىن كمن ٍب فإف القانوف السالف 
اؼبنصوص عليها ُب مادتو األكٔب كاؼبعاقب عليها حدان دبئة جلدة إال أف ذلك ال جيب أف 
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ييؤخذ على أف القانوف اؼبشار إليو قد ترؾ أمر إثباهتا إٔب القواعد العامة ُب اإلثبات اؼبقررة ُب 
ك يصطدـ باآليات الصرحية ُب القرآف الكرًن ُب شأف عدد قانوف اإلجراءات اعبنائية  ألف ذل

 الشهود البلـز توافرىم إلثبات جردية الزىن.

كإذا كاف اؼبشرع الوضعي قد راعى ُب سائر اغبدكد أف يكوف إثباهتا موافقا للمبادئ األساسية 
ُب الشريعة اإلسبلمية كنص على ذلك صراحة ُب تشريعات اغبدكد فإف ىذا اغبكم كاجب 
اإلتباع ُب حد الزىن أيضا، بل إف كجو اللزـك ىنا أظهر  ألف ىذا اغبد عقوبة مقدرة شرعان 
لفعل ؿبدد شرعان كبدليل معْب شرعا ، فبل جيوز فصل اغبد عن دليلو ُب أم حاؿ، كإال 

 أكجبنا اغبد حيث ال جيب شرعان ، كىذا ظلم تأباه شريعة ا سبحانو كتعأب.
دثْب مػا جيػرم ُب حركػة التشػريع ُب ليبيػا اليػـو مػن تضػخم ُب التشػريع كيعزك بعض الفقهػاء اػ

 كعدـ مبلئمة إٔب عدة أسباب، منها:
 آلثارىا السلبية اؼبهملة، كلصعوبات تطبيقها  إصدار القوانْب دكف دراسة معقمة.1
  .ناتج عن انعداـ اؼبنهاج كالفلسفة الواضحة، تردد اؼبشرع اللييب بْب عدة أحكاـ.2
 .دقة الصياغة القانونية لكوهنا تسند إٔب غّب اؼبتخصصْبعدـ .3
 .إصدار القوانْب كتعديلهاؼبوازنة بْب اؼبصلحة كاؼبفسدة الناذبتْب عن امراعاة  . عدـ4
أدل إٔب كثػػرة التعػػديبلت كاالسػػتدراكات، األمػػر الػػذم لعػػب دكرا بػػارزان ُب ظهػػور كػػل ذلػػك  

 ات ؼببادئ الشريعة اإلسبلمية ُب كبوو منها. ، كعدـ مبلئمة التشريعأزمة التضخم التشريعي
ُب  <9@8/  ?;8فبعد أف أصدر اؼبشرع اللييب القانوف رقم تشريعات اغبدكد، كمن ذلك أيضا 

، ٍب استبدلو ><@8/  ?شأف إقامة حٌدم السرقة كاغبرابة عاد كقاـ بتعديلو بالقانوف رقم 
كديكن للقارئ مبلحظة  @=:8/  81رقم ، الذم عدؿ بدكره بالقانوف ـ>9;8/  :8بالقانوف رقم 

تردد اؼبشرع اللييب من خبلؿ اطبلعو على التعديبلت الواردة على اغباالت الٍب ال يقاـ فيها 
من القانوف رقم  <8كما أف اؼبشرع اللييب كإف كاف قد نص ُب اؼبادة   ،حد السرقة

األمر بإيقاؼ تنفيذ  جيوز ال :]على أنو >9;8/ :8من القانوف رقم  >8، كاؼبادة 9<@8/?;8
عقوبات اغبدكد اؼبنصوص عليها ُب ىذا القانوف ك ال استبداؿ غّبىا ّٔا كال زبفيضها كال 

ك.ر اؼبعدؿ للقانوف رقم @=:8/ 81، عاد كنص ُب اؼبادة الثانية من القانوف رقم [العفو عنها 
ذ ىذا القانوف تطبق على جرائم السرقة كاغبرابة الٍب كقعت قبل نفا :]ـ على أف >9;8/ :8
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أحكاـ قانوف العقوبات كرباؿ الدعاكل الٍب صدرت فيها أحكاـ بعقوبة اغبد إٔب اكمة الٍب 
أصدرت اغبكم إلعادة ؿباكمة اعباين طبقا غبكم الفقرة األكٔب من ىذه اؼبادة، كيعاد عرض 

كمة العليا لتطبيق القضايا الٍب أقرت فيها اكمة العليا عقوبة اغبد، كٓب يتم تنفيذىا، على ا
  .أحكاـ قانوف العقوبات عليها 
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 التو يات -ب

 آلثارىا السلبية اؼبهملة، كلصعوبات دراسة معقمةبإصدار القوانْب .يوصي الباحث بأف يتم 1
ناتج عن انعداـ اؼبنهاج كالفلسفة ، لكي تكوف عدة أحكاـلتردد اؼبشرع اللييب كعدـ تطبيقها 
  .الواضحة

إٔب غّب  إٕب اؼبختصْب كعدـ تركيها دقة الصياغة القانونية وصي الباحث بأف تكوف .ي2
 .اؼبتخصصْب

إصدار ؼبوازنة بْب اؼبصلحة كاؼبفسدة الناذبتْب عن امراعاة .يوصي الباحث بأف تكوف 3
القوانْب كتعديلها كأف يأخد الرام القانوف اللييب من الشريعة االسبلمية ما يناسب الواقع 

 .الدكلة لكي ال حيدث اضطرار أك نقد ُب التشريعات القانونيةداخل 
كأخّبان كعلى الرغم من اؼبشقة كالعناء ُب اغبصوؿ علي اؼبادة العلمية ؽبذا البحث فإين ألرجو 
من ا العلي القدير أف أكوف قد أديت ما جيب علي خدمة لوطِب كأمٍب بإخراج ىذا 

ي كال حيق ٕب ذلك أف ىذا العمل مربأ من النقص البحث على ىذه الصورة كمت أين ال أدع
أك خاؿ من العيب ،فبل كماؿ إال  تعإب كال عصمة إال ألنبيائو بل أنو كأم عمل إنساين 

 ؿبكـو بقدرة البشر فإنو معرض إٕب اػبطأ كالصواب.

فإف كاف ُب عملي ىذا صواب فمن ا عز كجل كإف كاف فيو خطأ فمِب كمن الشيطاف 
  منو كاغبمد  رب العاؼبْب.اعوذ با
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 المصادر والمراجع

 القراف الكرًن

 حرؼ, اللغوية كالفركؽ اؼبصطلحات ُب معجم, الكليات كتاب. البقاء ايوب ابن موسي أبو الكفوم 

   (.  الرسالة مؤسسة ، بّبكت)  ـ،1993/ىػ2،1413ط الشْب،

 .4 ج,  ؿبمد ؼبصطفى الكربل التجارية كتبةاؼب,  مصر)    القدير فتح اؽبماـ،شرح بن الكماؿ  

 .,التعريفات كتاب, ؿبمد بن الرضبن عبد بن القاىر عبد بكربن أبو اعبرجاين 

 األكؿ، اعبزء الوضعي، بالقانوف مقارنا اإلسبلمي اعبنائي التشريع ، القادر عبد الشهيد القاضي عودة 

 .، 193 عدد ، البياف ؾبلة ، الشرعية عقوباتال حوؿ تثار الٍب الشبهات دحض  ، عبدالعزيز الفوزاف 

 . اإلسبلـ حوؿ شبهات إبراىيم حسْب الشاذٕب، قطب ؿبمد  

  اعبنائي. الفقو ُب دراسات ، ؿبمد عوض  

 اغباء. حرؼ.4ط ك 2ط الوسيط  اؼبعجم. العربية اللغة ؾبمع

 .4ج ، ؿبمد مصطفى مطبعة مصر،)  القدير  فتح. اؽبماـ بن الكماؿ   

 اؼبكتبة ، مصر)  ،1ط اؼبطيعي، قبيب ؿبمد: ربقيق اؼبهذب  شرح آّموع. ازم ؿبمد حسنالشّب 

 .18ج ، بالفجالة العاؼبية

 عن نقبلن  ،347ص ،28ج ، اؼبعارؼ مكتبة الرباط،)  الفتاكل  تيمية اضبد بن عبد اغبليم، ابن

 .الشريف

 عبدالباقي، فؤاد ؿبمد: ربقيق رم البخا صحيح شرح البارم فتح. حجر  العسقبلين شهاب الدين ابن  

 .12ج ، اؼبعرفة دار بّبكت،)  ىػ1379

 . العقوبة، الثاين، اعبزء اإلسبلمي، الفقو ُب كالعقوبة اعبردية ، ؿبمد زىرة ابو 
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 سعود، بن ؿبمد اإلماـ جامعة السعودية،)  الوثائقي، الوصفي البحث منهج ، عبدالعزيز أربيعو ىند  

 . ق1443

 الدار اعبديدة، النجاح مطبعة الفرقاف، منشورات الشرعية، العلـو ُب البحث أجبديات ، فريداألنصارم   

 ـ.1997/  ىػ1417 البيضاء،

 مطبعة – بغداد.)ؼ1971/ىػ1391 كالقانوف اإلسبلمية الشريعة ُب السرقة أحكاـ.  الكبيسي أضبد

   . اإلرشاد

 مكتبة ، القاىرة. ) ؼ1963/ىػ1383 ، 3ط   اإلسبلمي اعبنائي التشريع ، القادر عبد عودة  

 .   1ج ، اؼبدين مطبعة ، العركبة

 ، اغبليب بايب مصطفى مكتبة,  مصر)  ـ،1952/  ىػ1371 ، 2ط ايط  القاموس. الفّبكز ابادم

 . 4ج

  221 ص ، 2ج ،  الفكر دار)  ، ـ1982/ىػ1402   الرسالة مًب شرح.  الزركؽ   

 . ، 1ج ،  كثّب ابن دار ، بّبكت ، لبناف)  ،. ؼ1987/ػى1407 ، 3ط   البخارم صحيح

  اإلسبلمية الدعوة ليبيا،طرابلس،كلية.)ؼ1998/ىػ1428  الشرعية العقوبات. الزحيلي كىبو    

 .، 4ج

 .2 ج. اؼبنّب اؼبصباح الفٌيومي سعيد بن يوسف،  

 ج ـ 1968 ق 1387. الفكر دار: دمشق.  10 ط. العاـ الفقهي اؼبدخل:  أضبد مصطفى الزرقا،  

2. 

 الثقافية الشؤكف دار: بغداد. التعريفات: ق 816 ت علي بن ؿبمد بن علي اغبسن، أبو اعبرجاين،  

 . العامة
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 /2ج ، الشعب دار القاىرة،)  ،1372 ،2 ط القرآف ألحكاـ مشس الدين،اعبامع القرطيب  

 . العالية، العربية الدراسات معهد يب،العر  الفكر دار) ـ،1966: سنة طبعة العقوبة . زىرة ؿبمد أبو  

 العلمية البحوث دار: الكويت, ) ؼ 1983, 2ط الشرعي  الفقو ُب الشبهة نظرية. عوض ؿبمد 

   . كالتوزيع للنشر

 لبناف،)  ـ،1982 ،1402 اإلقناع  مًب عن القناع كشاؼ البهوٌب منصور يب يونس بن صبلح ،

  . 6ج ، الفكر دار بّبكت،

 

 . 12ج ،   ةمطبعة دار اؼبعارؼ النظامي،  اؽبند)  ،  ىػ1325 ، 1ط   هتذيب التهذيب . ابن حجر 

 . 8ج   اعبامع الصحيح ُب مالَبمذ

  باد الدكنآحيدر ، ) اؽبند ،  ـ1955 ػ/ى 1375سنة ،  3  ط تذكرة اغبفاظ الذىيب مشس الدين ،

 ,. 2ج ,

/ ربقيق : عبد الوىاب عبد ىػ 1307ط  مشرح تقريب النواك  السيوطي جبلؿ الدين. تدريب الراكم

 اللطيف ، ) الرياض، مكتبة الرياض اغبديثة , .

 .2ج،   دار الكتب العربية،  بّبكت , لبنافم   ) بشرح الَبمذ معارضة األحوذ ،ابن العريب

 .  , 11ج ىػ 1351مطبعة السعادة / , )1ط  البداية كالنهاية الدين ، عماد الفداء أبو ابن كثّب  

 .4جة  ، مطبعة السعاد، ) مصر , ىػ 1328, 1ة  طاإلصاب .ن حجراب

 ة سنة :طبع   باب السَب على اؼبؤمن كرفع اغبدكد بالشبهات   كتاب اغبدكد  . سنن ابن ماجو

 .2ج ،   دار إحياء الكتب العربية، ) لبناف , بّبكت ، ـ 1953/ ىػ1373

 .ىػ1387سنة ،8ي   طسبلمإلتاريخ التشريع ا م.اػبضر 
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 ،2ج, ضبد بن حنبل أمطبوع على ىامش مسند اإلماـ   منتخب كنز العماؿ م.اؼبنتقى اؽبند

 ىػ.1401سنة  ,دار الرائد العريب  ) لبناف , بّبكت :  2  ط طبقات الفقهاء م .الشّباز 

  .7ج  ، اغبليب مطبعة مصطفى البايب، )مصر ،  ـ1961 /ىػ1380   3  ط نيل األكطار .الشوكاىن

 . 1ج اعبامع الصغّب   ي .السيوط

 ، 5ج ـ  عبلألاي . الزركل

 . 2ابن حجر. الدراية ُب زبريج أحاديث اؽبداية  ) بّبكت، دار الفكر ، ج

نصب  ي.الزيلع .مصنفو  ُب ةابن شيب يضان أخرجو أ اغبديثي  ك .113ص   طبقات الفقهاء .الشّبازل

ىػ ، ) مصر ، دار اغبديث  1357 ربقيق : ؿبمد يوسف البنورم ، ة ُب أحاديث اؽبداية  الراي

 .3ج، 

ىػ ، ) 1409،  1ابن أيب شيبة ُب مصنفو   ُب درء اغبدكد بالشبهات ، ربقيق كماؿ اغبوت ، ط 

 .5الرياض ، مكتبة رشد  ، ج

 ـ)بّبكت، دار الكتاب العريب 2001ىػ/941422اعبميلي السيد ،ط

  )مصر , ‘ الصغّب َب حديث البشّب النذيرشرح اعبامع ’العزيزل علي بن أضبد . السراج اؼبنّب  -32

 القاىرة: مطبعة حجازم .

  . 2ج،  م   ) لبناف , بّبكت ، دار الكتاب العريب شرح جامع الَبمذ . ةربف موذألحا

 . 1ج    للسيوطي الصغّب اعبامع بشرح اؼبنّب . السراج مالعزيز 

دار إحياء   ) 2ط  , حاديث الرسوؿ أ شرح التاج اعبامع لؤلصوؿ ُب غاية اؼبأموؿ ُب. ناصف منصور

 .3ج ، الكتب العربية 
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،  1غِب   طاؼب . . ابن قدامو 459ص  , 2ج   كتاب اغبدكد  .داكد أيبسنن  .داكدأبو  أخرجو

  . 10ج ىػ ، ) مطبعة اؼبنار  ,1348

  .5ج ،   اؼبغربة طبع.) ىػ1401 كاألسانيد اؼبعايناؼبوطأ من  ُبالتمهيد ؼبا  .الرب ابن عبد

 .5فورم ؿبمد عبد الرضباف اؼببارؾ. ربفة األحوذم   ) بّبكت ، دار الكتب العلمية ،ج

ج  ـ ، ) مصر ، مطبعة البايب اغبليب  ، 1964ىػ  1383,  1ط    على آّتىب الرىب زىر . السيوطى

6 . 

ة ، مكتبة دار اغبنبلي ابن النجار . منتهى اإلرادات   ربقيق عبد الغِب عبد اػبالق ، ) مصر ، القاىر 

 . 2العركبة  ، ج 

، )مصر , ـ  1959ىػ ،  1378طبعة أخرل سنة :  ، البخارمبشرح صحيح  البارمفتح . بن حجرا

 .15ج   ، مطبعة مصطفى الباىب اغبليب

) ـ. 1963ىػ. 1383   كتاب دعائم اإلسبلـ كذكر اغببلؿ كاغبراـ كالقضايا كاالحكاـ  ُب ةأبو حنيف

 . 2ج،   دار اؼبعارؼ

 .8البيهقي. السنن الكربل  كتاب اغبدكد  باب من زىن بامرأة مستكرىة, ج

 . 5ىػ ) الرياض ، مكتبة الرشد  ج1409،  1ابن أيب شيبة . اؼبصنف   ط

 .12ابن حجر . فتح البارم  ج

 . 6الذىيب . سّب أعبلـ النببلء   ج

ىػ ، ) بّبكت ، اؼبكتب 1403، سنة :  2مصنف عبد الرزاؽ   ربقيق: حبيب الرضباف األعظمي، ط

 . 10اإلسبلمي  ، ج

 . 3ج،  العثمانية ةدار الطباعة العام  )حاشية ابن عابدين .ابن عابدين
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 4ؼ. ) مصر ، مطبعة مصطفى بايب اغبليب  ، ج1960ىػ/1379،  4الصنعاين . سبل السبلـ   ط

. 

 .  8ج ي ،مطبعة الشرق ، دمشق ) , ىػ1378  معجم اؼبؤلفْب  .ا ضعمر ر  ةكحال

 . 2ىػ ، ) بّبكت ، دار الفكر  ، ج1401ابن كثّب . تفسّب ابن كثّب   

  مواؿ . صحيح مسلم ألباب تغليظ ربرًن الدماء كاألعراض كا   كتاب القسامة  . وصحيح مسلم ُب

 . 3ج

 . 11ج ، ىػ ، )مصر : اؼبطبعة اؼبّبية  1352،  1  ط  الفقو ُبالى  . الظاىرمابن حـز  

 . 3ج، كتاب البيوع    صحيحو  ُب البخارم

 . 4ـ ، ) بّبكت ، اؼبكتب اإلسبلمي  ، ج1970ىػ/ 1390ؿبمد مصطفى األعظمي، 

 .1  ج 2. كأيضان ط 207، ص 1الراكم  جتدريب  ي .السيوط

 .1جىػ، )القاىرة ,1366, 1 ط األنظارتنقيح  ؼبعاين األفكارتوضيح إظباعيل. بن ؿبمد األمّب

، 1ن اؼبلقن. خبلصة البدر اؼبِب  ربقيق: ضبدم عبد آّيد إظباعيل، طاألنصارم عمر بن علي ب

 .2ىػ،) الرياض، مكتبة رشد ، ج1410

 .3ـ، ) بّبكت، دار اعبيل ، ج141992الَبمذم. نوادراالصوؿ  ربقيق:د.عبد الرضباف عمّبة،ط

، الكتبة  ؼ. ) مصر ، القاىرة1955ىػ/1374،  1ابن قيم. أعبلـ اؼبوقعْب عن رب العاؼبْب   ط

 . 1التجارية الكربل ، مطبعة السعادة  ، ج

 العوا ؿبمد سليم. النظاـ اعبنائي اإلسبلمي   ) بّبكت ، دار اؼبعارؼ  .

 . 16ىػ، ) مصر القاىرة، مطبعة بايب اغبليب ، ج1324مالك ابن أنس. اؼبدكنة  ط

 462 ص2 ج .اعبنائي التشريع :عودة
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 .5 ج .القدير فتح شرح :اؽبماـ ابن

 .2 ج.اؼبعرب ترتيب ُب اؼبغرب :ؼبطرزم

 .3 ج .القرآف ألحكاـ اعبامع :القرطيب

 190 ص3 ج .القرآف ألحكاـ اعبامع :القرطيب

 .اإلسبلمي اعبنائي النظاـ أصوؿ ُب :لعوا

 ص . 6847 رقم حديث .التعريض ُب جاء ما :باب .ااربْب كتاب .البخارم صحيح :البخارم

1375  
 .4 ج كسنة النشر طبعة بدكف) .التوفيقية اؼبكتبة :القاىرة .العثيمْب صاّب بن ؿبمد الشيخ

 .5ابن قبيم . البحرالرائق   طبعة دار الكتب العربية الكرب ل ، ) بّبكت ، دار اؼبعرفة  , ج

 .172, ص  8اإلماـ البخارم ُب صحيحو   ج

 . , 9ج مطبعة السعادة   نسخة ) اؼببسوط .السرخسى

 ـ ، ) مصر ، مطبعة بايب اغبليب. 1973ىػ/1393،  4امع العلـو كاغبكم   طاغبنبلي الدين . ج 

ـ، ) مصر، اإلسكندرية، دار اؼبطبوعات 1998عوض ؿبمد. قانوف العقوبات)القسم العاـ  ط  

 اعبامعية ..

،  1الطربم . غاية اإلحكاـ ُب أحاديث األحكاـ   ربقيق : الدكتور ضبزة الزين ، ط

 .  6كت ، لبناف ، دار الكتب العلمية  ، جـ ، ) بّب 2004ىػ/1424

 43ص  -3ياقوت اغبموم. معجم البلداف  ج 

 .6األحكاـ. أليب اؼبطرؼ  ربقيق صادؽ اؼبوٕب  ج

ص ,1ىػ.ج 1346, مطبعة إحياء دار الكتب العربية  )1  طكتاب الفركؽ  .شهاب الدين القراُب

172.  
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 .4ج تبة التجارية الكربل )مصر, اؼبكشرح العناية على اؽبداية .البابرتى

 . 2ابن حجر . الدراية ُب زبريج أحاديث اؽبداية   ج

ـ ، ) مصر ، مطبعة بايب 1962ىػ/1382،  1الزرقاين . شرح موطأ مالك   ربقيق ابراىيم عطوة ، ط

 . 5اغبليب  ، ج

  .2دار الفكر ج  )بداية آّتهد كهناية اؼبقتصد .ابن رشد

 .  2ج  ، مطبعة مصطفى بايب اغبليبمصر ,   )  هناية اتاج ي.الرمل

ؼ. ، ) طرابلس ، جامعة 1995،  2ط  ُب التشريع اإلسبلمي  النظاـ العقايب .السبلـ الشريف عبد

 الفاتح  .

ىػ،) مصر ، بوالؽ ، 1306،  1الرىوين. حاشية اإلماـ الرىوين على شرح الزرقاين ؼبختصر خليل  ط

 .8جاؼبطبعة األمّبية ، دار الفكر  ، 

اؼبدين. حاشية اؼبدين على كنوف  مطبوع على ىامش حاشية اإلماـ الرىوين على شرح الزرقاين ؼبختصر 

 .8ىػ،) مصر ، بوالؽ ، اؼبطبعة األمّبية ، دار الفكر  ، ج1306،  1خليل  ط

ىػ ) مصر ، مطبعة السعادة  1323مالك بن أنس . اؼبدكنة الكربل   طبعة جديدة باألكفست سنة : 

 . 15،  ج

 

 10ىػ ، ) لبناف ، بّبكت ، دار إحياء الَباث العريب  ، ج 1392،  2النوكم على صحيح مسلم   ط

. 

 

ىػ / 1424، سنة :  1ابن رشد . بداية آّتهد كهناية اؼبقتصد   ربقيق : أبو الزىراء حاـز القاضي ، ط

 . 380، ص  2ـ ، ) لبناف ، بّبكت ، دار الفكر  ، ج 2003
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القاىرة ، مطبعة اإلستقامة ، اؼبكتبة  –. شرح ربفة اغبكاـ البن عاصم األندلسي   ) مصر الفاسي ميارة

 .1التجارية الكربل  ، ج

 ابن راشد . لباب اللباب   ) مصر ، القاىرة ، دار الثقافة الدينية . 

 . .  479، ص 6اؼبباركفورم . ربفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم   ج

 .2  كتاب األقضية، جمالك ابن أنس . اؼبوطأ 

 .6مالك ابن أس . اؼبدكنة الكربل   ج

ابن فرحوف . تبصرة اغبكاـ   مطبوع على ىامش فتح العلي اؼبالك ُب الفتول على مذىب اإلماـ مالك 

 .2، للشيخ عليش   ) دار الفكر  ، ج

 .2. ميارة.    ج725اؼبعجم الوسيط. ص 

  .3ج ,باب من اعَبؼ على نفسو بالزىن ,كتاب اغبدكد   صحيح مسلم .أخرجو اإلماـ مسلم

 . 5ج  كاألسانيد اؼبوطأ من اؼبعاىن  ُبالتمهيد ؼبا  .عبد الربابن 

مكتبة )  موع الفقهي ُب مذىب اإلماـ مالكضوء الشموع على شرح آّ  حاشية األمّب األمّب.ؿبمد 

 .2ج،  ـ 1964اؼبرحـو ؿبمد بن عامر اامى . مهداة للجامعة الليبية بنغازم 

 .2ج  جاء فيمن اعَبؼ على نفسو بالزىن باب ما  اؼبوطأ .مالك بن انس

  3صحيح مسلم   ربقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي   ) لبناف ، بّبكت ، دار إحياء الَباث العريب  ، ج

ابن حجر. الدراية ُب زبريج أحاديث اؽبداية  ربقيق: السيد عبد ا ىاشم اليماين، ) بّبكت ، دار 

 .2عرفة  ، جاؼب

األزىرم صاّب عبد السميع ا . جواىر اإلكليل شرح ـبتصر خليل   ) الناشر : بّبكت ، لبناف ، دار 

 . 2اؼبعرفة ، توزيع : دار الباز ، مكة اؼبكرمة  ، ج
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ؼ ، ) ليبيا ، بنغازم ، 1993،  1الَبىوين ؿبمد أضبد ضو . حجية القرائن ُب اإلثبات اعبنائي   ط

 . 219، ص  جامعة قاريونس 

ـ، ) لبناف ، 1999، 1القّبكاين أبو زيد . النوادر كالزيادات   ربقيق : ؿبمد عبد العزيز الدباغ، ط

 .5بّبكت ، دار الغرب اإلسبلمي ، ج

 ، ) لبناف ، بّبكت ، دار الغرب اإلسبلمي  . 1ابن رشد . اؼبقدمات اؼبمهدات   ط

 . . 8صر ، مطبعة مصطفى بايب اغبليب  ، جـ ، ) م1964ىػ/ 1383،  1النسائي . آّتىب   ط

ـ. 1425لسنة13ـ. الذم ًب إلغاؤه بالقانوف رقم1972لسنة  148ىو قانوف حد السرقة كاغبرابة رقم 

ـ. إفرقبي بشاف إقامة 1972لسنة  148على أنو: ] يلغى القانوف رقم  21الذم نص ُب ـ

 ع أحكاـ ىذا القانوف[ . حدم السرقة كاغبرابة، كتعديبلتو، ككل حكم آخر يتعارض م

 . 1975، يناير 2، العدد ) 11ـ . ؾبلة اكمة العليا ، ) س25/6/1974جلسة 

 ـ.منشػور ُب ؾبلػػة 1977/يناير 11ىػ اؼبوافق 1397ؿبـر  21ؽ. جلسة 348/23طعن جنائي رقم 

 ـ.1977ىػ ، العدد الرابع يوليو 1397اكمة العليا السنة الثالثة عشر رجب 

ـ ، العدد الثاين ، 25/6/1974ؽ ، جلسة :  154/21امة العليا . الطعن اعبنائي رقم : ؾبلة 

 ـ.1975السنة اغبادية عشرة ، يناير 

 .22ع  20نشر باعبريدة الرظبية س 

 ـ .1975، يناير 21، العدد ) 11ـ . ؾبلة اكمة العليا ،)س25/6/1974جلسة 

 ـ .1977" ،يناير 2، العدد"13) سـ. ؾبلة اكمة العليا ،)29/6/76جلسة 

 . 90عوض ؿبمد . اؼبرجع السابق   ص 

 ـ .1975" ،يناير 21، العدد"11ـ. ؾبلة اكمة العليا   ) س25/6/74جلسة 
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 123السيوطي. األشباه كالنظائر   ص

http://almaaref.org/maarefdetails.php?subcatid=1462&id=10562

&cid=462&supcat=44&bb=0&number=27/ 13|2|2016 
   http://webcache.googleusercontent.com/ 

http://2bac.medharweb.net/moamalat/indexfa65.html?book=16

&id=4 
 

 


