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  حكم التخدير 

  حال استيفاء احلدود والقصاص

  دراسة فقهية مقارنه

  
  زينب عياد حسن عبداهللا/ د

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

  فرع البنات بالقاهرة

 قسم الفقه املقارن
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 للعالمين  هللا رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمةً        الحمد

ا بالقول الفصل، والصالة والـسالم علـى أصـحابه الغـر            الذي جاءن 

الميامين، الذين لم يرضـوا بـشريعة اهللا بـديالً ، فاسـتقاموا علـى               

  وبعد...الحق

فالحدود في المجتمع اإلسالمي هي أسوار منيعة لحمايـة ضـروريات           

  : الوجود اإلنساني

مر  وفي حد الخ   ، وفي حد الزنا حفظ األنساب     ،ففي حد الردة حفظ الدين    

 وفـي حـد القـذف حفـظ         ، وفي حد القذف حفظ العرض     ،حفظ العقل 

  )١(. حفظ المال، وفي القصاص حفظ النفس وفي حد السرقة،العرض

وفي ضوء ما أحرزته التقنية الحديثة في مجال الطب الجراحـي مـن             

لعضو منه فال يكاد    الموضعي  إمكانية التخدير الكلي لإلنسان أو التخدير       

كن تخدير اإلنسان حال استيفاء الحدود والقصاص       يشعر باأللم، فهل يم   

بقصد تخفيف اآلالم؟ وهل استخدام التخدير يخالف مقاصـد الـشريعة           

 تنفيذ هذه الحدود، ونظراً ألن هذه المسالة لم يبحثها فقهاء           مناإلسالمية  

 حكمهـا   السلف؛ ألنها مستحدثة ولم تكن ممكنة في تلك األزمنة ليبحثوا         

 :اء اهللا من خالل العناصر اآلتيةش سوف أبحث حكمها إن

في بيان مصطلحات البحث مع بيـان حكـم التخـدير            :المبحث األول 

  الجراحي

                               

النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية رسالة ماجستير  )١(

  .٣سعد بن عمر الخراشي ص/ للباحث سعد بن علي بن تركي إشراف د
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   :ويشتمل على ثالثة مطالب

  .في تعريف التخدير مع ذكر أنواعه وطرقه: المطلب األول

  .المطلب الثاني في تعريف الحدود والقصاص 

  . حكم التخدير الجراحي:المطلب الثاني

 .أنواع الحدود وعقوبة كل حد : الثانيالمبحث 

  الحكمة من تشريع الحدود والقصاص: المبحث الثالث

 حكم التخدير حال إقامة الحدود ويشتمل علـى أربعـة           :المبحث الرابع 

  :مطالب

  حكم التخدير حال إقامة حد الرجم: المطلب األول

  حكم التخدير حال تنفيذ حد القتل: المطلب الثاني

  حكم التخدير حال إقامة حد الجلد: المطلب الثالث

  حكم التخدير حال اإلتالف لعضو: المطلب الرابع

  حكم التخدير حال استيفاء عقوبة القصاص: المبحث الخامس

واهللا أسأل أن يجعل خير عملي آخره وخير أيامي يوم لقائه وأن يجعل             

وأن يغفر لي ما زللت فيـه إنـه سـميع           , عملي خالصاً لوجه الكريم     

  .مجيب 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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  المبحث األول

  في بيان مصطلحات البحث مع بيان حكم التخدير الجراحي

  : ثالثة مطالبويشتمل على

  المطلب األول

  في تعريف التخدير مع ذكر أنواعه وطرقه

  :تعريف التخدير: أوالً 

خُـدور،  : ر والجمـع   مصدر خدر، والِخدر بالتسكين الست     :التخدير لغة 

خَـدروها  : ويطلق الِخدر على البيت إن كان فيه امرأة وإال فال، ويقال          

بالتثقيل أيضا بمعنى ستروها وصانوها عن االمتهان والخروج لقـضاء          

  .الليل المظلم: حوائجها، ويقال أخدر المرأة ألزمها الخدر، والخدر

مـن بـاب    : ِدر العضو خَدرا  يقال خَ . الكسل والفتور : والخَدر بالتّحريك 

فتـور  : تعب استرخى فال يطيق الحركة، والخدر من الشراب والـدواء         

يعتري الشارب وضعف
) ١(

.  

                               

 ، ،٢٣٠ ص٤ج) خدر(، مادة دار صادر/  الناشر،لسان العرب البن منظور )١(

 ، العلميةالمكتبة/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ، الناشر

، تاج ٤٥٩ص، مجمع اللغة العربية/ ، المعجم الوسيط ، تحقيق١٦٥ص

 . ١٤١ ص١١ج، دار الهداية/ العروس للزبيدي ، الناشر
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: وفي هذا التعريف اللغوي نجد أن التخدير يشتمل على معنيين أحدهما           

إثقـال  : الستر للعقل والحواس، عن إدراك ما يفعل باألعضاء، والثاني        

  .للجسم ومنعه من الحركة

 هو كل مادة تدخل جسم الكائن الحي وتعمل علـى تعطيـل             :والمخدر

واحدة من وظائفه أو أكثر وهذا تعريف لجنة الخبراء التابعـة لمنظمـة    

، أما مصطلح مخدر فخاص بمـواد معينـة         ١٩٦٩الصحة العالمية لعام  

  تثبط الجهاز العصبي المركزي 

  .   )١( تثبيطاً عاماً أو موضعياً لتعطيل الشعور أو اإلحساس

هو كـل   )  narcotic ( :المخدر جاء في الموسوعة الطبية الفقهية أن     

    . )٢(مادة تذهب الحس، وقد يصل تأثيرها إلى درجة إذهاب العقل 

التبنييج وهي كلمة تستعمل في معنى مقابـل        : واإلسم المرادف للتخدير  

خَـدر َأي   هو نَبتٌ مـسِبتٌ م    : األصل، وبالفتح : للتخدير والِبنج، بالكسر  

مخَبطٌ للعقِْل مجنِّن مسكِّن َألوجـاِع اَألوراِم والبثُـوِر         ... معروف وهو   

وَأوجاع األذن
)٣(

.    

                               

 ٧٥٣أحكام التخدير والمخدرات الطبية والفقهية للدكتور محمد الزحيلي ص  )١(

 - ٢٤ المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعةة بحث منشور بمجل

 . ٢٠٠٨ األول العدد

 ،دار النفـائس  / ط،  أحمد محمـد كنعـان    / الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور   ) ٢(

  . ٨٤١ص

مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر     / القاموس المحيط للفيروزآبادى ، الناشر     )٣(

 تاج العروس للزبيدي   ،   ١٨١الثامنة، ص /  لبنان، الطبعة  –والتوزيع، بيروت 

   .٤٢٩ ص٥ج) بنج(مادة 
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 وسـيلة   anaesthesia التخـدير  :والتخدير في اصطالح علماء الطب    

   .)١(طبية لتعطيل حس األلم بصورة مؤقتة 

  . العام والموضعيوقد جاء هذا التعريف عاماً أي شامالً التخدير

  :ويراد بالتخدير حال استيفاء الحدود والقصاص

 التي من شأنها تخفيف األلم الناشيء عنـد إقامـة           األدويةهو استعمال   

  .) ٢(الحدود أو القصاص، أو منعه بالكلية 

  : أنواع التخدير: ثانياً

 وفيه يفقد المريض حس األلم في موضع معين من          :تخدير موضعي -١

يفقد وعيه، وهذا النوع من التخدير قد يكون موضـعياً،          جسمه دون أن    

مثل تخدير منطقة معينة من الجلد، أو تخديراً لناحية معينة من الجـسم،     

مثل التخدير النصف السفلي من الجسم من أجل بعض العمليـات التـي    

  . تجرى في الحوض 

 وفيه يفقد المريض حس األلم، ويفقـد وعيـه،          :تخدير عام أو كلي   -٢

  .)٣(دم هذا النوع من التخدير في العمليات الجراحية العامة غالباً ويستخ

عبارة عن حالة إكلينكية مؤقتة     : وبالتالي فإن التخدير العام أو الكلي هو      

  :يمر بها اإلنسان وتتميز باآلتي

                               

   .١٨٩الموسوعة الطبية الفقهية ص)  ١(

حكم التخدير حال استيفاء الحد للدكتورة هيلة بنت عبد الـرحمن اليـابس ،              ) ٢(

 ه، الـسنة  ١٤٣٣ لشهر رجب مـن عـام   ٥٥بحث منشور بمجلة العدل عدد  

 نقالً من التداوي في اسـتيفاء العقوبـات البدنيـة            ، ٨الرابعة عشرة ، ص     

  .٢٢ص

  .١٨٩ الفقهية صالموسوعة الطبية) ٣(
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  .فقدان الوعي أو النوم-١

  .فقدان اإلحساس باأللم -٢

  .فقدان الحركات اإلنعكاسية الضارة -٣

ء العضالت ارتخا-٤
)١(

.  

  :طرق التخدير: ثالثاً

ـ   ينجم عن فعل األدوية التي تُ       :تخدير وريدي -١ ى عـن طريـق     عطَ

والمركنات والمنومات والمسكنات    الوريد، وتشمل هذه األدوية المهدئات    

 . مفردة أو مزدوجة والمرخيات 

على تهدئة روع المريض وتخفف قلقـه        المهدئات  تعمل :المهدئات -أ

ومخاوفه، ولكن ال تسبب النوم بل تسهل حدوثه نتيجة جرعاتها العادية،           

 . ولكن لو زيدت الجرعة فقد يحدث التركين والنوم الصناعي أو الغيبوبة

 تركين المريض فيبدو نائماً، ولكن       تعمل المركنات على   :المركنات -ب

يسهل إيقاظه نتيجة مفعول جرعاتها العادية، ولو زيدت الجرعة لحدث          

  .النوم أو الغيبوبة

 تعمل المنومات على حدوث النوم الصناعي أو الغيبوبة         :المنومات -ج

في جرعاتها العادية، ولو زيدت جرعاتها ألحدثت تثبيطـاً للوظـائف           

  . المرء إلى حد فقدان الحياةالحيوية وربما وصلت ب

على الشعور باأللم وتـسبب الراحـة         المسكنات  تقضي :المسكنات -د

وربما النوم إذا كانت من المورفينات أو أشباهها وهي مستعملة منذ قديم            

                               

محمود حافظ، /محمد فكري،د/د:التخدير واإلفاقة دراسة موسعة تأليف كل من )١(

دار الفكر / ، ط١٠١عباس حيدر ص/ سليم حبيب، د/ شريف حسن، د/ د

 .١٩٧٦العربي، الطبعة األولى 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=4918&vid=28
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الزمان، وكانت تستخرج من األفيون، فلما تطورت الصناعة الكيمياوية         

  .الدوائية ظهرت صنوف جديدة لتلك المسكنات 

 تشل العضالت وال تـشل العـصب، فيفـضل          :المرخيات العضلية  -ه

  .سم المرخي العضلي أو الشال العضلي بدالً من شال العصبإستعمال إ

 والعنايــة ويــستعمل اإلرخــاء فــي معظــم العمليــات الجراحيــة،

   .للمرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الصناعي المشددة

فيحدث   الرئة عن طريق  وهو الذي يعطى للمريض      :تخدير إنشاقي -٢

التخدير العام أو الكلي بحيث يصل لدرجة من غياب الـوعي وانعـدام             

الحس باأللم، وإذا زادت جرعاته يمكن أن يحـدث تثبيطـاً لألجهـزة             

  . )١( والموتالحيوية مما قد يؤدي لتهديد الحياة

                               

  :      نقالً من ٩٢٣الموسوعة العربية المجلد الخامس ص) ١(

http://www.arab-ency.com/index.php?module .  
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  المطلب الثاني

  في تعريف الحدود والقصاص

  :تعريف الحدود: أوالً

المنْع، ومنه  :  جمع حد، وهو في أصل الوضع العربي       :للغةالحدود في ا  

 وقول العلماء لحقيقة    قيل للبواب وللسجان حداد؛ ألنه يمنع من الخروج،       

  .؛ ألنه جامع مانعالشيء حداً

حددتُ فُالناً عن   : منَعه وحبسه، وتقول  : وحد الرجَل عن اَألمر يحد حداً     

الفصل بـين   : أقمت عليه الحد، والحد   :  منَعتُه، وحددت الرجل   الشّر َأي 

الشيئين، فكأن حدود الشرع فصلت بين الحالل والحرام، فمنهـا مـا ال             

تلك حدود اهللا فـال    :يقرب كالفواحش المحرمة ومن ذلك قوله تعالى

  تقربوها كذلك يبين اهللا ءاياته للناس لعلهم يتقون       
)١(

، ومنه مـا ال     

: منتهاه، والحد : وحد الشيء . لمواريث المعينة وتزويج األربع   يتعدى كا 

 منَعِة، ويداوعه عن المنَعماِني وغيِرهما بما يالمذِْنِب كالساِرق والز تَْأِديب

فَحـدود اهللا عـز وجـّل       : وفي التهذيب   .. َأيضاً غَيره عن ِإتْياِن الذَّنْبِ    

د حدها للناس في مطـاعمهم ومـشاربهم        حدو: ضرب منها : ضرباِن  

ومناِكِحهم وغيرها مما َأحّل وحرم وَأمر باالنتهاِء عما نَهى عنه منهـا            

عقوباتٌ جِعلَتْ لمن ارتِكب ما نَهى      : ونَهى عن تَعديها، والضرب الثاني    

 حدوداً؛ ألنها تَحد    عنْه كحد الساِرق وكحد الزاِني وكحد القاذف وسميتْ       

أي تَمنَع من إتيان ما جِعلَتْ عقوباٍت فيها وسميت األولى حدوداً ألنهـا             

                               

 .١٨٧سورة البقرة جزء من اآلية )١(
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، كما أن اهللا تعالى حدها وقدرها فال يجوز         )١(نهاياتٌ نَهى اهللا عن تَعديها    

  ..)٢(ألحد أن يتجاوزها

   :الحدود في اصطالح علماء الشرع 

  .)٣(ة حقًا هللا تعالى عقوبة مقدرة واجب:فعند الحنفية

خرج التعزير فإنه عقوبـة ليـست       :  عقوبة مقدرة    :محترزات التعريف 

بمقدرة ، فقد يكون التعزير بالضرب وقد يكون بـالحبس وقـد يكـون              

خرج القصاص فإنه وإن كـان عقوبـة        : بغيرهما، واجبة حقًا هللا تعالى    

  .مقدرة لكنه يجب حقًا للعبد، حيث يجري فيه العفو والصلح 

  

ما وضع لمنع الجاني من عـوده لمثـل فعلـه وزجـر             :المالكيةعند  و

  . )٤(غيره

هو عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقاً        : بينما عند الشافعية  

  . )٥(هللا تعالى أو آلدمي أو لهما كالشرب والقصاص والقذف

                               

 ، المغـرب فـي ترتيـب المعـرب          )حدد(، مادة   ١٤٠ص  ٣لسان العرب ج  )  ١(

 حلـب،   –مكتبة أسامة بن زيـد    / ، الناشر ١٨٦ص  ١ ج )حدد(مادة  للمطرزي  

   .٧ ص٨ ج)حدد(، مادة تاج العروس

دار الكتـب العلميـة،   / ، ط٤٦٠ ص٥مغني المحتاج للشربيني الخطيـب ج     )  ٢(

دار الفكـر للطباعـة والنـشر       / ، ط ٤ ص ١٧الحاوي الكبيـر للمـاوردي ج     

  .والتوزيع

 .دار الكتب العلمية / ، ط٣٣ ص٧بدائع الصنائع للكاساني ج) ٣(

 .دار الفكر/ ، ط٢٨٨ ص٢حاشية العدوي ج)٤(

  .بيروت -دار الفكر/ ، ط١٨٥ ص٤ي وعميرة جحاشيتا قليوب) ٥(
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 عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فـي           :وعند الحنابلة 

  .)١( مثلها

وهـذا   ،)٢(وسرقة طريق وقطع وشرب وقذف زنا منأي  : معصية في

 عقوبـة  هناك ليسأنه  و معاٍص، على تكون  إنما العقوبات هذه أن بيان

 أو واجـب  ترك على عقوبة هناك فليس معصية، غير على الشرع من

 أنـه  إال المحرم، فعل يتضمن أنه شك ال الواجب ترك لكن مباح، ترك

 ال الحـد  ألن ؛ الحدود، من ليسا اًقصاص تلالقكما أن    عقوبة، فيه ليس

  . )٣(بالعفو يسقط والقصاص تنفيذه، من بد

 الراجح هـو مـا   وبالنظر إلى تعريفات الفقهاء للحدود نجد أن التعريف     

 حيث جاء مانعاً من دخول غير الحـدود مـن العقوبـات              الحنفية ذكره

جمهـور  د  كما في القصاص بينما عن     التي هي حقًا للعبد      المقدرة شرعاً 

 حقـاً   سواء كانت  شامالً للعقوبة المقدرة شرعاً       التعريف جاء فقد   الفقهاء

   .القصاص ي حقًا للعبد كما فأو هللا تعالى 
  :تعريف القصاص: ثانيا

قال ذلك    : تتبع األثر، ومنه قوله تعالى     :من معاني القصاص في اللغة    

ن الطريـق   أي رجعا م  ) ٤(  ما كنا نبغ فارتدا على ءاثارهما قصصا        

                               

مكتبة دار البيان، كشاف القنـاع      / ، ط ٤٦٢ ص ١الروض المربع للبهوتي ج   ) ١(

 .دار الفكر/  ط٧٧ ص٦ج

 .دار الفكر/  ط٧٧ ص٦كشاف القناع ج )٢(

 ١٤ جمحمد بن صالح بن محمد العثيمـين   : الشرح الممتع على زاد المستقنع     )٣(

  .٢٠٦ص

   .٦٤زء من اآلية سورة الكهف ج) ٤(
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القود وهو القتل : الذي سلكاه يقصان األثر أي يتبعانه، ومن معانيه أيضاً       

  . )١(التناصف في القصاص: بالقتل أو الجرح بالجرح، والتقاص

  .)٢( هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل:القصاص في االصطالح

أن كليهما عقوبة علـى جنايـة، إال أن         : والعالقة بين الحد والقصاص   

جب حقًا هللا تعالى غالبا، والثاني وجب حقًا للمجنـي عليـه أو             األول و 

  .)٣(أوليائه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طلب الثالثالم

                               

   .٧٣ص٧ ج،)قصص( مادة لسان العرب) ١(

  . بيروت -دار الكتاب العربي / ، الناشر٢٢٥التعريفات للجرجاني ص) ٢(

   .٢٥٩ ص٣٣الموسوعة الفقهية ج ) ٣(
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  حكم التخدير الجراحي

عند قيام الطبيب بإجراء جراحة طبية فإنه يحتاج أثنـاء قيامـه بتلـك              

 يستطيع القيـام    حتىالجراحة الطبية إلى سكون المريض وعدم حركته        

نص الفقهاء المتقدمين على جواز استعمال المخـدر        بمهمته، وبناء على    

 في التداوي 
)١(

فإن الحاجة إلى التخدير في الجراحة الطبية ال يخلـو          ،  

  :من ثالث حاالت

وهي الحالة التي يستحيل فيها إجـراء       : أن تصل إلى مقام الضرورة    -١

الجراحة الطبية بدون تخدير كما في جراحة القلـب المفتـوح، وهـذا             

  .راحي يجوز فعله؛ ألن الضرورات تبيح المحظوراتالتخدير الج

وهي الحالة التي ال يستحيل فيها إجـراء        : أن تصل إلى مقام الحاجة    -٢

الجراحة الطبية بدون تخدير، ولكن المريض يلقى فيها مشقة فادحـة ال            

 فعله أيضا؛ ألن    يجوزتصل به إلى درجة الموت، كبتر األعضاء، وهذا         

  .ورةالحاجة تنزل منزلة الضر

حيث يمكـن فيهـا إجـراء       : الحاجةال تصل إلى مقام الضرورة أو       -٣

الجراحة الطبية دون أن يخدر المريض ويلقى فيها بعض اآلالم البسيطة           

                               

 ٤دار الكتب العلمية، حاشية ابن عابدين ج      / ، ط ٣٧٠ ص ١٢البناية للعيني ج   )١(

 ١ح مختصر خليـل للخرشـي ج      ، شر دار الفكر، بيروت  / الناشر ٤٢،٤٣ص

دار /  ط ،١٦٠ ص ٤دار الفكر، أسـنى المطالـب لألنـصاري ج        / ، ط ٨٤ص

دار إحيـاء التـراث     / ، ط ٤٣٨ ص ٨، اإلنصاف للمرداوي ج   الكتاب اإلسالمي 

  .العربي 
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التي يمكن الصبر عليها كقلع السن في بعض حاالته، وهنـا يـرخص             

  .)١ (اليسير من المخدر للتداوي

                               

الوجيز في أحكام الجراحة الطبية واآلثـار المتـــرتبة عليها لفهد بن عبد           ) ١(

واعد الفقهيـة علـى مـسائل التخـدير         ، تطبيق الق  ١٩ ، ١٨اهللا الحزمي ص  

  .٤٢عبد السالم بن إبراهيم بن محمد الحصين ص/ المعاصرة د
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  المبحث الثاني

  أنواع الحدود وعقوبة كل حد

  : حدود أنواعال

  حد الزنا -١

  حد القذف -٢

  حد السرقة -٣

حد الحرابة أو قطع الطريق وهو داخل تحت مفهوم السرقة بالمعنى           -٤

  .األعم عند الحنفية

حد الزنا، وحـد    : ستة أنواع الحدود  : قال الحنفية . حد شرب الخمر  -٥

شرب الخمر خاصة، وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهما، وحد           

  .  )١(، وحد السرقة، وحد قطع الطريقالقذف

   :ويضاف إليها لدى غير الحنفية حدان آخران وهما

  .حد القصاص-٦

حيث يصبح مجموع الحدود سبعة في رأي جمهور الفقهاء      : حد الردة -٧

غير الحنفية باعتبار أن الحد هو عقوبة مقدرة حدها اهللا تعالى وقدرها،            

 أن الحد يشمل ما كان من حقوق     فال يجوز ألحد أن يتجاوزها، وباعتبار     

   .)٢(اهللا تعالى، وما كان من حقوق الناس، ومنها القصاص

                               

، المبـسوط   ٣٣ ص ٧، بـدائع الـصنائع ج     ٣ ص ٤حاشية ابـن عابـدين ج     ) ١(

   .دار المعرفة/ ط ، ٣٦ ص٩للسرخسي ج

 -دار الفكـر  /  الناشـر  ٢١٧ ص ٧وهبة الزحيلي ج  / الفقه اإلسالمي للدكتور  ) ٢(

 .مشق  د-سورية 
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على أن ما يطبق على جرائم الزنا والقذف،         )١(وبالتالي فقد اتفق الفقهاء   

والسكر، والسرقة، وقطع الطريق يعتبر حدا،  بينما اختلفوا فيمـا عـدا          

  . ذلك من الجرائم 

.  وذلك بإضافة حد الشرب للخمر خاصة        :ا ستة إلى أنه  )٢(فذهب الحنفية 

 الردة  ،أن الحدود سبعة، فهم يضيفون إلى ما سبق        )٣(بينما يرى المالكية  

ا من الحدود، حيث    القصاص أيض  )٤(والبغي، بينما يعتبر بعض الشافعية    

  .الحدود ثمانية وعدو القصاص منها : قالوا

  

ت للمحصن، والجلد لغير    وله عقوبتان الرجم حتى المو    : حد الزنا : أولًا

 . المحصن

: الرمي بالحجارة، ويطلق على معان أخـرى منهـا        : والرجم في اللغة  

القتل، وإنما قيل للقتل رجم ألنهم كانوا إذا قتلوا رجالً رموه بالحجـارة             

. القذف بالغيب أو بـالظن      : ومنها.  ثم قيل لكل قتل رجم       ،حتى يقتلوه 

ران، ومنه الـشيطان الـرجيم أي       ومنها اللعن، والطرد، والشتم والهج    

                               

/  ، ط  ٢٩٦ ص ١ وما بعدها ، الفـروق للكرابيـسي ج        ٣٦ ص ٩المبسوط ج ) ١(

دار / ، ط ٣٦٥ ص ٨التاج واإلكليل ج  ،  الطبعة األولى -وزارة األوقاف الكويتية  

مكتبة ابن تيمية ، المبدع / ، ط٩٦ ص١السياسية الشرعية ج ، الكتب العلمية

    .٣٦٥ ص ٧ج

   .٣٦ ص٩، المبسوط ج٣٣ ص٧بدائع الصنائع ج) ٢(

   .٣٦٥ ص٨التاج واإلكليل ج) ٣(

 ومـا   ٤٥ ص ١٧ ، الحاوي الكبيـر ج     ٢٠١ ص ٤حاشيتا قليوبي وعميرة ج     ) ٤(

  بعدها
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المرجوم بالكواكب، وقيل رجيم ملعون مرجوم باللعنة مبعد مطرود وهو 

قول أهل التفسير، ويكون الرجيم بمعنى المشتوم المنسوب مـن قولـه            

  .  )١( تعالى لئن لم تنته ألرجمنك أي ألسبنك

  . )٢(  رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت:وفي االصطالح

  :هاء في حد الزاني المحصن على قولينقاختلف الف : التكليفيالحكم

 ،)٥( والشافعية ،)٤( والمالكية ،)٣( من الحنفية   الفقهاء  لجمهور :القول األول 

 أن حد الزاني المحـصن      وهو )٧(  ووافقهم اإلمامية في قول    ،)٦(والحنابلة

وهذا قول عامة أهل العلـم مـن       ،رجم سواء كان رجالً أو امرأة       هو ال 

  .لصحابة والتابعين ومن بعدهم ا

                               

 ٣٢ ج ، فصل الـراء   ، تاج العروس  ٢٢٦ص١٢ ج   )رجم(، مادة   لسان العرب ) ١(

  .  ٢١٩ ،٢١٨ص

  .٢٣٢القوانين الفقهية البن جزي ص) ٢(

، فـتح القـدير     ١٤٩ ص ٢ ج ،لخيريةالمطبعة ا / الجوهرة النيرة للعبادي ، ط    ) ٣(

 . وما بعدها٢٢٤ ص٥ ج،دار الفكر/  ط،البن الهمام

/  ط ، ا ، الفواكه الدواني للنفـراوي      ٨١ ص ٨شرح مختصر خليل للخرشي ج    )٤(

 .٢٠٥ ص٢دار الفكر ج

 ،دار إحياء التراث العربـي /  ، تحفة المحتاج ، ط  ١٢٨ ص ٤أسنى المطالب ج  )٥(

 .١٠٧،١٠٨ ص٩ج

/ ، الفروع البن مفلـح، ط ٣٥ ص٩ج، مكتبة القاهرة / دامة ، طالمغني البن ق  )٦(

 .٦٧ ص٦عالم الكتب ج

  .٢٩٣دار األضواء ص/ المختصر النافع للحلي ، ط)٧(
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، واإلماميـة فـي     )٢(، ووافقهم الزيديـة   )١(الظاهرية ذهب   :القول الثاني 

 أن   إلـى  )٤(راهويه بن  وإسحاق ،البصري الحسن قولهو  و،  )٣(الراجح

  .  عقوبة المحصن الحر جلد مائة والرجم

  األدلة

ـ   استدل جمهور الفقهاء على أن حد الزاني       :أدلة القول األول    صن المح

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله وفعله في           عن ثبتبما   هو الرجم 

   :األثر والمعقولبوأخبار تشبه التواتر 

 َأن: اَألنْـصاِري  اللَِّه عبِد بِن جاِبِر عنفقد أخرج البخاري في صحيحه      

 زنَى، قَد َأنَّه فَحدثَه لَّموس علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوَل َأتَى َأسلَم، ِمن رجلًا

لَى فَشَِهدنَفِْسِه ع عباٍت، َأرادشَه ) روُل ِبِه فََأمسلَّى اللَِّه رـهِ  اُهللا صلَيع 

لَّمسو ،ِجمفَر كَانو قَد  ِصن٥( )ُأح(.   

 لَقَـد  [:عمـر  قَاَل: قَاَل عنْهما، اللَّه رِضي عباٍس ابِن عِن رويكما   -

 ِفـي  الـرجم  نَِجد الَ: قَاِئٌل يقُوَل حتَّى زمان، ِبالنَّاِس يطُوَل َأن خَِشيتُ

 علَى حقٌّ الرجم وِإن َأالَ اللَّه، َأنْزلَها فَِريضٍة ِبتَرِك فَيِضلُّوا اللَِّه، ِكتَاِب

ننَى مز قَدو ،نصِت ِإذَا َأحنَةُ،ال قَاميب َأو ُل كَانبافُ  َأِو الحِتراِلـاع[ - 

                               

   .١٧٩ ص١٢المحلى ج) ١(

 .٨٤٧ السيل الجرار ص )٢(

  .٢٩٣ المختصر النافع ص )٣(

الطبعة ،  وت بير – دار إحياء التراث العربي    / الناشر مسلم، على النووي  شرح )٤(

   ١٨٩ ص١١، ج١٣٩٢الثانية، 

 ٦ باب رجـم المحـصن ج        – كتاب الحدود    – أخرجه البخاري في صحيحه      )٥(

  . ) ٦٤٢٩( حديث رقم ٢٤٩٨ص
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 علَيـهِ  اُهللا صلَّى اللَِّه رسوُل رجم(  وقَد َأالَ - حِفظْتُ كَذَا: سفْيان قَاَل

لَّمسنَا ومجرو  هدع١( )ب( .   

بكر الجلد لل : إال الخوارج، فإنهم قالوا    اال نعلم فيه مخالفً   : قال ابن قدامة  

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهمـا    : والثيب لقول اهللا تعالى

   .)٢(  مائة جلدة وال تأخذكم بهما رافة في دين اهللا

 مـا  وأبلـغ  ،السبب ارتكاب عن الزجر المقصود نألف :وأما المعقول 

 معها حاجة فال الوجوه بأفحش النفس على تأتي بعقوبة الزجر من يكون

 ،يفيـد  ال بما اشتغال بالجلد مع الرجم للمحصن    الشتغالوا الجلد، إلى

   .)٣(احد امشروع يكون ال فيه فائدة ال وما

  أصحاب القول الثـاني     ومن وافقهم  استدل الظاهرية  :أدلة القول الثاني  

  :األثرالسنة والكتاب و بإليه على ما ذهبوا

حدة منهما الزانية والزاني فاجلدوا كل وا  :  فقوله تعالى:أما الكتاب

  .)٤(  مائة جلدة وال تأخذكم بهما رافة في دين اهللا

، وزانية زان لكل الجلد وجوب على  تدل اآلية الكريمة   :وجه االستدالل 

 أن والـسنة  الكتاب في ثبت بل بالبكر مختص الحكم هذا أن يذكر ولم

  .)٥(الرجم وهو الجلد على زيادة المحصن على

                               

 ٦ باب رجـم المحـصن ج        – كتاب الحدود    – أخرجه البخاري في صحيحه      )١(

  . ) ٦٤٤٢( حديث رقم ٢٥٠٣ص

    .٢سورة النور جزء من اآلية ) ٢(

   .٣٧ ص٩المبسوط ج)٣(

    .٢سورة النور جزء من اآلية ) ٤(

 .٨٤٧ السيل الجرار ص )٥(
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 اللَّـهِ  رسـولُ  قَاَل : قَاَل الصاِمِت بِن ادةَعب عنفما روي َ  : أما السنة و

 لَهـن  اللَّـه  جعَل قَد عنِّي، خُذُوا عنِّي، خُذُوا (: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

 ِماَئـةٍ  جلْـد  ِبالثَّيِب والثَّيب سنٍَة، ونَفْي ِماَئٍة جلْد ِبالِْبكِْر الِْبكْر سِبيالً،

   .)١( ) رجموال

  . )٢(والرجم الجلد للثيب يجمع أنه أفاد  :وجه الداللة

 ،  "واليهودية والغامدية ماعز " بقصة منسوخ عبادة حديث  بأن :نوقش

  . )٣(جلدهم أنه يرو ولم رجمهم وسلم عليه اهللا صلى فإنه

ـ  رِضي عِلي ُأِتي: قَاَل , الشَّعِبي عِند روي   قف :وأما األثر   عنْـه  هاللَّ

: قَـالَ  , ولَـدتْ  فَلَما ولَدتْ حتَّى فَردها , فَجرتْ قَد الْهمداِنيِة ِبِشراحةَ

, ورجمهـا  جلَـدها  ثُم ولَدها فََأعطَاها ,  ]ِمنْها النِّساِء ِبَأقْرِب اْئتُوِني[ 

   .)٤(  ]ِبالسنَِّة جمتُهاور, اللَِّه ِبِكتَاِب جلَدتُها[ : وقَاَل

ن حد الزانـي    أ دل ظاهر فعل علي رضي اهللا عنه على          :وجه الداللة 

  .المحصن هو الجلد والرجم 

  . )٥( هداجتهبا ذلك فعل رضي اهللا اعلي أن ب:نوقش

  

                               

 باب حد الزاني، المجلد األول ص – كتاب الحدود – أخرجه مسلم في صحيحه     )١(

  ).١٦٩٠( حديث رقم ٨٠٦

  .٤٠٨ص ٢الحديث ج دار/ السالم للصنعاني، ط  سبل)٢(

  . المرجع السابق )٣(

  .١٣٨  ص٤، ج لبنان–الرسالة، بيروت مؤسسة : لناشرالدارقطني، ا  سنن)٤(

  . قرطبة  مؤسسة/ ، ط ٩٩ص ٤الحبير ج  التلخيص)٥(
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 ولـم  الراشدين الخلفاء من والرجم الجلد بين الجمع وقع قدبأنه  : أجيب

   .)١(أحد ذلك ينكر

  اجحالرأي الر

 -بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقـشات أرى           

هو ما قال به جمهور الفقهاء وهـو   الرأي الراجح أن –العلم عند اهللا    و

 رسول اهللا صلى     عن ثبتوذلك لما     هو الرجم   المحصن أن حد الزاني  

  .اهللا عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

  

ير المحصن فهو الجلد مائة إذا كان حرا سواء كان          أما عقوبة الزاني غ   

فعقوبتهما خمسون جلدة سـواء  ،  رجلًا أو امرأة ، وإن كان عبداً أو أمة          

  . كانا بكرين أو ثيبين

ف�إذا أح�صن ف�إن أت�ین بفاح�شة           : لقول اهللا تعالى    )٢(وهذا باتفاق الفقهاء  

  . )٣(  المحصنات من العذاب فعلیھن نصف ما على

ختلف الفقهاء في التغريب للزاني غير المحصن هل هو من الحد أم  ابينما

  :ال ؟ وذلك على قولين

                               

  .٨٤٧ السيل الجرار ص)١(

 ،٢٧٢ ص ٦، ج  دار الكتب العلمية  / ط ، البناية للعيني،  ٣٦ ص ٩المبسوط ج ) ٢(

 ٤ ، أسـنى المطالـب ج      ٤٨٣ ص ٤دار الكتـب ج   / المدونة لإلمام مالك ، ط    

 ،  ٨٤٣، السيل الجرار    ١٧٢ص١٢لمحلى ج ، ا ٤٢ ص ٩ ، المغني ج   ١٢٩ص

   .٢٩٣المختصر النافع ص

  .٢٥سورة النساء جزء من اآلية ) ٣(
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،  )٣(الحنابلـة ،   )٢( والشافعية،   )١( جمهور الفقهاء المالكية   ل :القول األول 

   . واألنثىالتغريب عاما للبكر الحر الذكر  أنوهو )٤(ووافقهم الزيدية

األنثى من وجوب التغريب    : )٦(مامية، ووافقهم اإل  )٥(بينما استثنى المالكية  

 لها تعريض تغريبها وفي عورة المرأة ن وذلك أل  .للزاني غير المحصن  

   .)٧(عنها الستر لزوال

  .  إلى أن التغريب ليس من الحد)٨( ذهب الحنفية:القول الثاني

  األدلة

حاب القول األول على مـا ذهبـوا إليـه          صاستدل أ  :أدلة القول األول  

   :بالسنة واألثر

  

  

  

  :أما السنة

                               

 ، الفواكـه    ٨٣ ص ٨شرح مختصر خليل للخرشي ج    ،  ٤٨٣ ص ٤المدونة ج ) ١(

 ١٣٧ ص ٧المنتقى ج.٢٠٥ ص٢الدواني ج

  .٤٥٠ ص٥مغني المحتاج ج، ١٢٩ ص٤أسنى المطالب ج) ٢(

 مطالب أولـي    ،عالم الكتب / ، ط ٣٤٥ ص ٣لبهوتي ج شرح منتهى اإلرادات ل   ) ٣(

  . ١٧٩ ص٦النهى للرحيباني ج

  .٨٤٥ السيل الجرار ص)٤(

  .١٣٧ ص٧ المنتقى ج)٥(

  .٢٩٣ المختصر النافع ص )٦(

  .١٣٧ ص٧ المنتقى ج)٧(

  .١٦٩ص ٣ج الحقائق  ،تبيين٣٦ص ٩ المبسوط ج)٨(
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 اُهللا صـلَّى  النَِّبـي  ( سِمعتُ: قَاَل الجهِني، خَاِلٍد بِن زيِد عنفما روي   

  . )١( ) عاٍم وتَغِْريب ِماَئٍة جلْد: يحصن ولَم زنَى ِفيمن يْأمر وسلَّم علَيِه

ر المحصن  الزاني غي   عقوبة  دل ظاهر الحديث على أن     :وجه الداللة   

  . عامالتغريبو جلد مائة

  :أما األثر فمنه ما يلي و

١- نِد عيِن زب لَمَأس نَأِبيِه ع َأن  ]رمإلَى نَفَى  ع ك٢( ] فَد(.   

٢- نةَ عِغيرم نِن عاٍر ابسلًى يوم انثْمقَاَل ِلع : ]لَدج انثْمَأةً   عـرام 

 ] إلَيها فَنَفَاها خَيبر إلَى الْمهِري لَه يقَاُل لَه مولًى ِبها َلَأرس ثُم ِزنًا ِفي

)٣(.   

 فَضربها همدان ِمن ِبجاِريٍة  عِلي ُأِتي[  : قَاَل ِإسحاقَ َأِبي عن روي -

  .  )٤(] سنَةً الْبصرِة إلَى وسيرها

 على  وعلي رضي اهللا عنهمر وعثمان دل ظاهر فعل عم:وجه الداللة   

  .أن النفي للزاني من الحد 

أن التغريب ليس  على ثانيلصحاب القول ااستدل أ  :القول الثـاني  أدلة  

  :السنة واألثرالكتاب و بمن الحد

                               

ب البكـران يجلـدان     بـا  باب   – كتاب الحدود    – أخرجه البخاري في صحيحه      )١(

  . ) ٦٤٤٣( حديث رقم ٢٥٠٧ ص٦ ج وينفيان

 باب فى النفي مـن أيـن   – كتاب الحدود –أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٢(

    .) ١( أثر رقم ٥٦٥ ص٦إلى أين ج

    .) ٢(المرجع السابق أثر رقم ) ٣(

 باب فى النفي مـن أيـن   – كتاب الحدود –أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٤(

    .) ٤( أثر رقم ٥٦٥ ص٦إلى أين ج
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الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهمـا    :قوله تعالىف :أما الكتاب

  )١(   اهللامائة جلدة وال تأخذكم بهما رافة في دين 

  : وجه االستدالل 

 معـه  أوجبنـا  فلو الزنا حد جميع الجلد جعل فقد: " جاء في المبسوط  

 يعـدل  وذلـك  النص على زيادة فيكون الحد بعض الجلد كان التغريب

  "  النسخ

إنه وإن لم يذكر فيها التغريب فقد ذكره من بعثه اهللا سـبحانه             ب :نوقش

   .)٢(ليبين للناس ما نزل إليهم

   : السنةواما

 أصـحاب  بعض أخبره أنه حنيف بن سهل بن أمامة يأبروي عن   ما  ف

 مـنهم  رجـل  اشتكى أنه األنصار من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 لها فهش لبعضهم جارية عليه فدخلت عظم على جلدة فعاد أضني حتى

 وقـال  بـذلك  أخبرهم يعودونه قومه رجال عليه دخل فلما عليها فوقع

 جارية على وقعت قد فإني وسلم عليه اهللا صلى اهللا ولرس لي استفتوا

 رأينا ما وقالوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول ذلك فذكروا علي دخلت

 لتفـسخت  إليـك  حملناه لو به هو الذي مثل الضر من الناس من بأحد

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول فأمر(  عظم على جلد إال هو ما عظامه

  .)٣() واحدة ضربة بها فيضربوه شمراخ مائة له يأخذوا أن وسلم

                               

    .٢سورة النور جزء من اآلية ) ١(

  .٨٤٥ السيل الجرار ص)٢(

  في إقامة الحد على المريض      باب –  الحدود كتاب– أخرجه أبو داود في سننه       )٣(

 ) .٤٤٧٢( حديث رقم ١٦١ ص٤ج 
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ي هذا الحديث نجد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمـر             ف :وجه الداللة 

 تكلـف  كمـا  له لتكلف احد ذلك كان ولو ، بالتغريب يأمره ولم بالجلد

    .)١(للحد

  : وأما األثر

 ِبـالِْبكْرِ  تَزِنـي  [: الِْبكْـرِ  ِفي اللَِّه عبد قَاَل: قَاَل ِإبراِهيم عن رويفما  

 َأن الِْفتْنَـةِ  ِمـن  حـسبهما [ : عِلي وقَاَل: قَاَل .]وينْفَياِن ِماَئةً يجلَداِن

   .)٢(  ]ينْفَيا

دل ظاهر قول علي رضي اهللا عنه على أن النفي للزاني            :وجه الداللة 

ـ  يكون فما الفتنة لتسكين مشروع الحدلما كان   و. ليس من الحد    ال ةفتن

   .)٣( احد يكون

  الرأي الراجح

 -بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقـشات أرى           

 أصـحاب    الرأي الراجح هو ما قال به جمهور الفقهاء         أن – اهللا أعلم و

الجلـد والتغريـب     هو   المحصنغير    وهو أن حد الزاني    الرأي األول 

  .قوة ما استدلوا به وذلك ل ذكراً كان أو أنثى

  

  . )١(وعقوبته الجلد للحر ثمانون جلدة، والعبد أربعون :حد القذف :ثانيا

                               

    . ص ٩المبسوط ج ) ١(

 أثر  ٣١٥ ص ٧ النفي ج   باب – كتاب الطالق    -أخرجه عبدالرزاق في مصنفه   ) ٢(

   . ١٤٠٣الثانية، : الطبعة  بيروت–المكتب اإلسالمي ، ) ١٣٣٢٧(رقم 

    . ٣٧ ص٩المبسوط ج ) ٣(
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والقذف هو نوع من األذى المعنوي، والفكر الوضعي يستخدم تعبير قتل          

الشخصية عن طريق إساءة سمعتها، وهو يضر المقذوف في سمعته بين      

 الناس، كما يؤدي إلى إشاعة الفاحشة بين الناس بما يروج من اتهامات           

في أعراض الناس، وهذا من شأنه أن يضعف الحيـاء ويجعـل اآلذان             

  .  )٢( معتادة على عبارات الفاحشة

لرمي بالفاحشة، ومن معانيه الشتم والتكلم مـن غيـر          هو ا :والقذف لغة 

  .  )٣(تدبر وال تألم

، )٤(الرمـي بالزنـا   :  عرفه الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه     :واصطالحا

  . معرض التعييروزاد الشافعية في

 )٥( قذف المحصن والمحصنة محرم وهو يعد من الكبائر        :حكمه التكليفي 

   :تحريمه بالكتاب والسنة واإلجماعوقد ثبت 

                                                                  

دار الفكـر،   / ، ط ١٦٠ ص ٢، الفتاوى الهنديـة ج    ٣٣ ص ٧بدائع الصنائع ج  ) ١(

 ٢دار الكتاب اإلسالمي، حاشية العـدوي ج      / ، ط ١٤٦ ص ٧المنتقى للباجي ج  

 ١٢، البيان للعمراني ج٤٦٢ ص٥مغني المحتاج ج  دار الفكر ،    / ، ط ٣٢٧ص

 ٦، الفـروع البـن مفلـح ج   ٨٣ ص٩دار المنهاج، المغنـي ج    /  ط ٣٩٥ص

  .٢٩٩، المختصر النافع ص٤٧٩عالم الكتب، عيون األزهار ص/ ، ط٨٣ص

 .٢٩العقوبات الشرعية ص) ٢(

  .٤٩٥ ص١ ج)قذف(، مادة  المصباح المنير)٣(

 ٩، المغنـي ج   ٣٧٠ ص ٣نى المطالب ج  ، أس ٤٣ ص ٤ ج حاشية ابن عابدين  ) ٤(

 .٨٣ص

/ ، الحاوي الكبيـر للمـاوردي ، ط     ٣٩٤ ص ١٢، ج ٢٦٩ ص ٩منح الجليل ج  ) ٥(

 ٤ ج،دار الكتـب العلميـة  /  ط،، الكافي للمقدسـي   ١٠١ ص ١٧ ج ،دار الفكر 
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وال�ذین یرم�ون المح�صنات ث�م ل�م ی�أتوا               :  فقول اهللا تعالى   :أما الكتاب 

بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة وال تقبلوا لھم شھادة ابدًا وأوالئ�ك       

  .  )١(  لفاسقونھم ا

إن ال�ذین یرم�ون المح�صنات الغ�افالت المؤمن�ات لعن�وا               : وقال سبحانه 

(٢)   خرة ولھم عذاب عظیمفي الدنیا واآل
 .  

 فما روي عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه، عِن النَِّبي صلَّى            :وأما السنة 

يا رسوَل اللَّـِه    : ، قَالُوا  )السبع الموِبقَاتِ اجتَِنبوا  : ( اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ   

الشِّرك ِباللَِّه، والسحر، وقَتُْل النَّفِْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا         : ( وما هن؟ قَالَ  

 ِبالحقِّ، وَأكُْل الربا، وَأكُْل ماِل اليِتيِم، والتَّولِّي يـوم الزحـِف، وقَـذْفُ            

  . )٣(  )المحصنَاِت المْؤِمنَاِت الغَاِفالَِت

 فقد أجمعت األمـة علـى تحـريم قـذف المحـصنة             :وأما اإلجماع   

  .)٤(والمحصن

  .وعقوبتها قطع اليد  :حد السرقة :ثالثاً

في أن حد السرقة قطع اليد وهذا ثابت بالكتاب          )١( ال خالف بين الفقهاء   

  . والسنة واإلجماع 

                                                                  

الـسيل   ، ٢٢٤ ص ١٢، المحلـى ج   ٤٦٥ ص ١، الروض المربـع ج    ٩٦ص

   .٤٧٩ألزهار ص ، عيون ا٨٥٣الجرار المتدفق على حدائق األزهار ص

  .٤سورة النور آية ) ١(

  .٢٣سورة النور آية ) ٢(

 ٦ باب رمـي المحـصنات ج      - كتاب الحدود    –أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٣(

 ) .٦٤٦٥( حديث رقم٢٥١٥ص

 .٣٩٥ ص١٢البيان ج) ٤(
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وال�سارق وال�سارقة ف�اقطعوا أی�دیھما ج�زاء           : له تعالى  فقو :أما الكتاب 

  .  )٢(  بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزیز حكیم

صـلى اهللا   قال النبي    فما روي عن عائشة رضي اهللا عنها         :وأما السنة 

   .  )٣(  )تُقْطَع الْيد ِفي ربِع ِدينَاٍر فَصاِعدا: ( عليه وسلم

وأجمع المـسلمون   :ن قدامة في المغني بقولهفقد نقله اب  : وأما اإلجمـاع  

   . )٤( على وجوب قطع السارق في الجملة

  : حد الحرابة أو قطع الطريق: رابعاً

الحرابة جريمة تنطوي على قطع الطريق وترويع المارين ومغـالبتهم          

  . بالقوة ألخذ أموالهم عنوة أو إجبارهم على ما يريد الجاني

   :نها م لها عدة معان:الحرابة لغة
 ال الذين المشركين بالد الحرب  ودار ،السلم وهو نقيض  :الحرب-١

 . المسلمين وبين بينهم صلح

                                                                  

 ١، معين الحكام ج١٥٧، ١٥٦ ص٧، المنتقى ج٣٣٢ ص٢حاشية العدوي ج) ١(

، ٢٢٧ ص ٦، مطالب أولي النهـى ج     ٤٥٣ ص ٨، الحاوي الكبير ج   ١٨٦ص

، المختـصر النـافع     ٤٨٢، عيـون الزهـار ص     ٣٥١ ص ٤السيل الجرار ج  

  .٣٠٢ص

  .٣٨: سورة المائدة اآلية ) ٢(

والساِرقُ {: باب قَوِل اللَِّه تَعالَى   -كتاب الحدود   –أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٣(

 ٢٤٩٢ ص ٦وِفي كَـم يقْطَـع؟ ج     ] ٣٨: ةالمائد[} والساِرقَةُ فَاقْطَعوا َأيِديهما  

 ) .٦٤٠٧(حديث رقم

   .١٠٣ ص٩المغني ج) ٤(
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 :فالن حرب وفالن ،عدو أي حاربني لمن حرب أناومنه   :العداوة-٢

 . محارب عدو أي :لي حرب وفالن ،محاربه أي

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحـرب مـن اهللا         : تعالى ومنه قوله : القتل-٣

  . بقتل أي  )١(  هورسول
إنما جزاء الـذين يحـاربون اهللا         :تعالى ومنه قوله : المعصية-٤

 .يعصونه أي )٢( ورسوله

  . )٣( حراب وجمعها الرمح دون األلة :الحربة-٥

  :أما الحرابة في االصطالح

 على المغالبة سبيل على المال ألخذ المارة على الخروج :فعند الحنفية   

  .)٤(الطريق وينقطع المرور، عن المارة يمتنع وجه

 فـي  وسـعى  وأخافها السبل قطع من كل:  المحارب هو  :وعند المالكية 

 مـن  هتكه اهللا حرم ما وهتك الدماء واستباحة المال بأخذ افساد األرض

   . )٥(محارب فهو المحرمات

  

 على اعتمادا مكابرة إرعاب أو لقتل أو مال ألخذ البروز :وعند الشافعية 

  . )٦( الغوث عن لبعدا مع الشوكة

                               

  .٢٧٩: سورة البقرة جزء من اآلية ) ١(

  .٣٣: سورة المائدة جزء من اآلية ) ٢(

  .٣٠٢ص ١ج) حرب(لسان العرب، مادة ) ٣(

  .٩١-٩٠ ص٧بدائع الصنائع ج) ٤(

  .٥٨٢ر الكافي في فقه أهل المدينة البن عبد الب) ٥(

   .١٥٤ ص٤أسنى المطالب ج) ٦(
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 فـي  بالـسالح  للقـوم  يعرضون الذين :همالمحاربون  : وعند الحنابلة 

  . )١( مجاهرة المال فيغصبونهم ، الصحراء

  التعريف الراجح 

  التعريـف   أن – واهللا أعلم    –رى  أبعد عرض تعريفات الفقهاء للحرابة      

      قطـاع   ا لكل ما يأتي به    الراجح هو تعريف المالكية لكونه تعريفاً جامع 

 الـدماء  واستباحة ، افساد األرض في سعىالو من إخافة السبيل    الطريق

  . اهللا حرم مااإلعتداء على كل و

 إن قتل�وا وأخ�ذوا الم�ال،    الصلبالقت�ل إن قتل�وا، أو     : والعقوبة في الحرابة  

أو قطع األیدي واألرجل من خالف إن أخذوا المال، أو النفي من األرض        
   .إن أخافوا السبیل

هل هي على التخييـر أم      : في هذه العقوبات   )٢( اختالف بين الفقهاء   على

على التنويع؟ ونظراً ألنها مسألة بعيدة عن موضوع البحث فمـن أراد            

  . االستزادة فليراجع كتب الفقه في ذلك 

 إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله :قال اهللا تعالى في عقوبة الحرابة

ن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم        ويسعون في األرض فسادً ا أ     

                               

 ٦ج)  م١٩٩٣ - هــ  ١٤١٣-الطبعة األولى -دار العبيكان (شرح الزركشي   ) ١(

   .٣٦٤ص

دار الفكر، الجوهرة النيـرة     / ، ط ٤٢٣ ص ٥العناية شرح الهداية للبابرتي ج    ) ٢(

دار الكتب العلمية،   / ، ط ٩٧ ص ٢، أحكام القرآن البن العربي ج     ١٧٢ ص ٢ج

، ١٤٢ ص ٩مؤسسة قرطبة، المغنـي ج    / ، ط ١٣٤ ص ٤جالتلخيص الحبير   

مكتبة ابـن تيميـة، عيـون األزهـار         / ، ط ١٠٥ص١السياسية الشرعية ج  

  .٣٠٤ ، المختصر النافع ص٤٨٤ص
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من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الىخـرة         

  .(١)   عذاب عظيم

على حرمة شـرب الخمـر        )٢( أجمع الفقهاء : حد شرب الخمر  : خامساً

وأنه يجب الحد على شاربها سواء أكان ما شربه قليالً أم كثيرا وسـواء       

   :  أم لم يسكر، وتحريم الشرب ثابت بالكتاب والسنة واإلجماعسكر منها

يها الذين ءامنوا إنما الخمـر والميـسر        أيا    فقوله تعالى  :أما الكتاب 

  ٣) نواألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحو

: لَيِه وسلَّم قَـالَ    فَما رِوي عن عاِئشَةَ عِن النَِّبي صلَّى اُهللا ع         :وأما السنة 

 )امرح وفَه كَراٍب َأس٤(  )كُلُّ شَر( .  

  . )٥(  فقد أجمعت األمة على تحريمه:وأما اإلجماع

  :على قولين لكن اختلف الفقهاء في مقداره الجلد فهو  أما عقوبة الحد

                               

 .٣٣:سورة المائدة اآلية ) ١(

، ٢٧ ص ٥ وما بعدها، البحر الرائق البن نجـيم ج        ٣٩ ص ٧بدائع الصنائع ج  ) ٢(

، ٥٢٣ ص٤ ، المدونـة ج ٣٠٢ ص ٥ ج دار الكتاب اإلسالمي، فتح القدير    / ط

دار / ، ط ١٨٥ ص ٤ ، البجيرمي على الخطيب ج     ٣٢٩ ص ٢حاشية العدوي ج  

 ١٢، المحلـى ج   ١٥٨ ص ٩ ، المغني ج   ٢٨٠ ص ١٧الفكر، الحاوي الكبير ج   

  .٣٠٠ ، المختصر النافع ص٤٨١ وما بعدها، عيون األزهار ص٣٦٤ص

  .٩٠:سورة المائدة اآلية )  ٣(

 باب ال يجوز الوضوء بالنبيذ  – كتاب الوضوء    –حيحه  أخرجه البخاري في ص   ) ٤(

دار ابــن كثيــر، ســنة / ط) ٢٣٩( حــديث رقــم٩٥ص١وال المــسكر ج 

  . م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤ :النشر

 ١٨٦ ص٤، البجيرمي على الخطيب ج١٦٠ ص٩المغني ج) ٥(
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وهـو  جلدة   انون ثم وعدده،  دجلعقوبة شارب الخمر هي ال     :القول األول 

، )٣( ورواية لإلمام أحمد   ،)٢( والمالكية ،)١(ور الفقهاء الحنفية  ذهب جمه ما  

 مجلس هيئـة    هقرر وهو ما    ،)٥( ابن المنذر  هو قول و ،)٤(ووافقهم الزيدية 

    .)٦( باإلجماع بالمملكة العربية السعوديةكبار العلماء

  

  إليـه   ذهـب   جلدة وهـو مـا     الخمر أربعون شارب  حد   :القول الثاني 

  ، وهو ما صدر عن دار اإلفتاء )٨( الظاهرية ووافقهم،)٧(الشافعية

  

   .)٢(أحمد محمد كنعان/ لدكتور، وهو ما أفتى به ا)١(المصرية

                               

 ١١٣ ص٥بدائع الصنائع ج )١(

 ٢١٢  ص٢الفواكه الدواني ج )٢(

 ١٠١ ص٦الفروع ج  ٢٢٩  ص١٠ج اإلنصاف ،١٦١ ص٩ج المغني )٣(

  التاج المذهب ج ص)٤(

 لبنان الطبعـة  - دار الكتب العلمية بيروت/لناشر، ا٢٠٥ ص٦ج القدير  فيض )٥(

 .م١٩٩٤ - ه ١٤١٥ولىاأل

رقـم  انظر القرار   : ما عدا فضيلة الشيخ عبداهللا بن قعود ، فيرى أنه أربعون           )٦(

 إلسـالمية المقارنـة   ا الموسـوعة الجنائيـة    : ه٤/٤/١٣٩٧ بتاريخ) ٥٣(

سعود بن عبـد العـالي       ل باألنظمة المعمول بهافي المملكة العربية السعودية     

  .٤٣٣،٤٣٤ صالبارودي العتيبي

 ١٧١ص  ٩ج المحتاج ، تحفة٣١٧ ص١٧الحاوي الكبير ج )٧(

 ٣٦٧ ص١٢المحلى ج )٨(
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  األدلة

  استدل أصحاب القول األول على ما ذهبوا إليه بالسنة         :أدلة القول األول  

   : واإلجماعواألثر

    : فأحاديث منها ما يليالسنة أما

 النَِّبـي  ُأِتي( : قَاَل َأنٍَس، عن قَتَادةَ، عتُسِم: قَاَل شُعبةُ، ما روي عن  -١

 ِمن نَحوا ِبجِريدتَيِن فَجلَده الْخَمر، شَِرب قَد ِبرجٍل وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى

ِعينبَأر ( لَهفَعو وكٍْر، َأبا بفَلَم كَان رمع تَشَاراس  ،فَقَـالَ  النَّـاس  ـدبع 

  .(٣)  ]عمر ِبِه فََأمر ثَمانُون الْحدوِد َأخَفُّ[ : عوٍف بن الرحمِن

 حد شارب الخمر هو ثمانون      أندل الحديث بمفهومه على      :وجه الداللة 

ـ  الصحابة اجتهاد فصار ،ثمانون بالجريدتين األربعين جلدة؛ ألن   اموافقً

   . (٤)الرسول لفعل

   : من وجهين االستداللنوقش

 فهـي  عمـر  زيادة وأما ،أربعين جلدال أن حد شارب الخمر هو     :األول

 بحسب تركه شاء وإن فعله شاء إن اإلمام رأي إلى والتعزير تعزيرات

                                                                  

 لـسنة  بتاريخ شهر صفر   :سليم رحمه اهللا   المجيد  المفتي فضيلة الشيخ عبد    )١(

-http://www.islamic .م  ١٩٣٩ سـنة  أبريـل  ١٢ - هجرية ١٣٥٨

council.com 

  .٤٣٥ صأحمد محمد كنعان/ الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور )٢(

  .٩٠:سورة المائدة اآلية )  ٣(

 . بتصرف ٣١٧ص ١٧ج الكبير الحاوي) ٤(
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 عليه اهللا صلى النبي يره ولم ففعله عمر فرآه وتركه فعله في المصلحة

 يتركهـا  لم احد الزيادة كانت ولو ، فتركوه علي وال بكر أبو وال وسلم

 علـي  يتركهـا  ولم عنه اهللا رضي بكر وأبو وسلم عليه اهللا صلى النبي

  . (١)عمر فعل بعد عنه اهللا رضي

   : من وجهينأجيب

 كما أنـه   ، فال يعدل عنه إال بدليل     هو أن الحد ثمانون   أن الظاهر    :األول

خف الحدود  أ : مارضي اهللا عنه   لعمر عبد الرحمن بن عوف      قولورد  

   .اوهذا يقتضي أنه ضرب الثمانين كلها حد لهثمانون فأخذ عمر بقو

 تبلـغ  أن يجـز  لـم  اتعزير كانت لو األربعين على الزيادة أن :الثاني

   .(٢)للحدود امساوي يكون أن يجوز ال التعزير ألن ؛أربعين

 إحـداهما  أن على بجريدتين، الرواية تحمل :الوجه الثاني من المناقشة   

   .(٣)الثانية فأخذ تقطعت األولى ألن األخرى؛ بعد

٢-نةَ عقْبِن عاِرِث بالح : )َأن ـلَّى  النَِّبيـهِ  اُهللا صلَيع  ـلَّمسو  ُأِتـي 

،انميِبنُع ِن َأوِباب ،انمينُع وهو ،انكْرِه، فَشَقَّ سلَيع  ـرَأمو  ـنِفـي  م 

  .(١) )ضربه  ِفيمن وكُنْتُ عاِل،والنِّ ِبالْجِريِد فَضربوه يضِربوه، َأن البيِت

                               

 . ٢١٧ ص١١ج مسلم على النووي شرح) ١(

  .٣١٨ ، ٣١٧ص ١٧ج الكبير الحاوي) ٢(

 .المرجع السابق ) ٣(
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عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه ُأِتي النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِبرجٍل -٣

فَِمنَّـا الـضاِرب ِبيـِدِه،       [: قَاَل َأبو هريـرةَ    )اضِربوه( :قَد شَِرب، قَالَ  

  . (٢) ]... ِه، والضاِرب ِبثَوِبِه، والضاِرب ِبنَعِل

  :وجه الداللة

 اهللا صـلى  النبى أن هريرة أبى وحديث الحارث بن عقبة حديث دل

 ا،حد يكون الضرب من عدد إلى الشارب حد فى يقصد لم وسلم عليه

 بالجريـد  يضربوه أن أصحابه وسلم عليه اهللا صلى النبى أمر وإنما

 علـى  أربعـين  بعده بكر أبو ضرب وإنما ،واأليدى والثياب والنعال

 فـى  حد على يوقفهم لم إذ وسلم عليه اهللا صلى لضربه منه التحرى

 كـان  إنما ثمانين على الخمر حد فى التوقيف أن كله بهذا فثبت ذلك،

 مخالفتهم تجوز فال ذلك، على الصحابة إجماع وانعقاد عمر زمن فى

  . (٣)معصوم إجماعهم ألن ؛

  

د بن الْوِليِد   َأرسلَِني خَالِ : قَاَل, عِن ابِن وبرةَ الْكَلِْبي     ما روي    ف :أما األثر و

 رمِإلَى ع ,  ثْمع هعمو تُهفََأتَي  فَّانع نب ان ,فٍ   ووع نِن بمحالر دبع ,ِليعو ,

ِإن خَاِلد بن الْوِليِد   : فَقُلْتُ, ِجِده متَِّكُئون ِفي الْمس   وهم مع , والزبير, وطَلْحةُ

                                                                  

 باب الضرب بالجريد والنعـال     – كتاب الحدود    –ه  صحيح أخرجه البخاري في     )١(

 .)٦٣٩٣(حديث رقم  ،٢٤٨٨ص ٦ج

 ) .٦٣٩٥(حديث رقم  ،٢٤٨٨ ص:المرجع السابق) ٢(

 الـسعودية،   - مكتبـة الرشـد      / دار النشر  ،بطال بنال  صحيح البخاري  شرح)٣(

  . ٣٩٦  ص٨ج ،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة، الرياض
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  هو كلَِني ِإلَيسَأر   لَامالس كلَيُأ عقْري قُوُل, ويو : النَّاس كُوا ِفـي     ِإنمقَِد انْه 

 فَقَاَل,  هُؤلَاِء ِعنْدك فَسلْهم   هم[ : فَقَاَل عمر , وتَحاقُّوا الْعقُوبةَ ِفيهِ  , الْخَمِر

ِليع :   ِذيه ِكرِإذَا س اهى  , نَرافْتَر ِذيه ِإنو ,   ـاِنينفْتَِري ثَملَى الْمعو ,

 رما قَالَ   : فَقَاَل عم كاِحبِلغْ صلَ: قَاَل, َأبةً    فَجلْـدج اِنينثَم خَاِلد د ,  لَـدجو

 اِنينثَم رمقَاَل, ع :    ِبالر ِإذَا ُأِتي رمع كَانِعيِف الَِّذي كَانَتْ ِبـِه      وِل الضج

ِعينبَأر هبرقَاَل, الذِّلَّةُ ض :ِعينبَأرو اِنينا ثَمضَأي انثْمع لَدج(١) ] و.  

حـد  أن  علـى    رضي اهللا عنهم     حابةصدل ظاهر قول ال    :وجه الداللة 

جواب علي رضي   من    لما ورد  ،اكلها حد ، وأن   الخمر هو الجلد ثمانين   

اهللا عنه على سؤال عمر فيما يجب عليه من الحد فأجابه بثمانين وقاسه             

  . على حد الفرية

أن الحد ثمانون وحكم    على  واتفقوا  أي الصحابة     أجمع فقد :أما اإلجماع 

   . (٢)بذلك على مأل منهم ولم يعلم ألحد فيه مخالفة فثبت أنه إجماع

رضي اهللا   بكر اأب ؛ ألن مسلمة غير الصحابة إجماع دعوى بأن :وقشن

 أربعـين  فوجده وسلم عليه اهللا صلى النبي زمن في كان ما تحرىعنه  

ـ  السكوت كان نفإ مخالف زمنه في له يعلم وال به فعمل فهـذا  اإجماع 

 مستنده ألن ؛أولى به والتمسك عمر عهد في وقع ما على سابق اإلجماع

                               

، ١٩٦ص٤جكتاب الحدود والـديات وغيـره        - أخرجه الدارقطني في سننه      )١(

 ).٣٣٢١(حديث رقم 

  .١٤٤ص ٣ج  المنتقى)٢(
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 زمـن  في ففعله علي إليه رجع ثم ومن سلم و عليه اهللا صلى النبي فعل

 بن اهللا عبد منهم الصحابة من عنده كان من وبحضرة بحضرته عثمان

جلد النبي صـلى     [:وله  قو  .(١)علي بن والحسن ذلك باشر الذي جعفر

اهللا عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سـنة             

    . (٢)  ]وهذا أحب إلي

 ي على ما ذهبوا إليه بالسنةحاب القول الثانص استدل أ:أدلة القول الثاني

  :والمعقول

  : فأحاديث منهاأما السنة

١-  ِويرنَأنٍَس ع:)َأن لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو كَان  ِربـضِفـي  ي 

   (٣))َأربِعين والْجِريِد ِبالنِّعاِل، الْخَمِر

٢- ِوير نثَنَا  عدح      اناسو سنِْذِر َأبالْم نب نيضتُ   [: قَـاَل    حشَـِهد 

فَّانع نب انثْمع ِليِد قَدِبالْو ُأِتيِنوتَيكْعر حبلَّى الصقَاَل ص ثُم ، :  كُمَأِزيد

آخَر َأنَّه رآه   يِه رجلَاِن َأحدهما حمران َأنَّه شَِرب الْخَمر وشَِهد         فَشَِهد علَ 

يـا عِلـي قُـم      : ِإنَّه لَم يتَقَيْأ حتَّى شَِربها ، فَقَاَل        : ، فَقَاَل عثْمان    يتَقَيُأ

ولِّ حارها من : قُم يا حسن فَاجِلده ، فَقَاَل الْحسن : عِلي فَاجِلده ، فَقَاَل

          اللَِّه ب دبا عِه ، فَقَاَل يلَيع دجو ا فَكََأنَّههلَّى قَارفَرٍ تَوعج ن :  هِلـدفَاج قُم ،

                               

  .٥٩٩ ص٤ج األحوذي ، تحفة٧٥ ص١٢ج حجر البن الباري فتح) ١(

 ١٣٣١ص ٣ ج باب حد الخمر– كتاب الحدود -هصحيح أخرجه مسلم في )٢(

 .) ١٧٠٧(حديث رقم 

 ١٣٣١ص ٣ج باب حـد الخمـر   - كتاب الحدود–ه صحيح أخرجه مسلم في     )٣(

 ) .١٧٠٦(حديث رقم 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2413
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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لَدفَج  ي ِليعو فَقَالَ    ه ،ِعينبلَغَ َأرتَّى بح دِس: عقَالَ  َأم ،ثُم ك :    النَِّبـي لَـدج

     و ،ِعينبَأر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص   ِعينبكٍْر َأرو بَأب لَدج     ـاِنينثَم ـرمعو ،

ِإلَي بذَا َأحهنَّةٌ وكُلٌّ س(١)] " و.  

ن حد شارب الخمر هو     أعلى  هما  دل ظاهر  : من الحديثين  اللةوجه الد 

 من وسلم عليه اهللا عن رسول اهللا صلى    به علي  أخبر أربعون جلدة لما  

  . (٢) األربعين على اقتصاره

 إلى أضافها ما بالثمانين المشير هو كان فلو"  :التلخيص في :قال الحافظ

 تغير ثم،  باجتهاد لعمر قال إنه: يقال أن يمكن لكن بها، يعمل ولم عمر،

   . (٣) " اجتهاده

 حـد  األربعـين  أن على تدل رآها األحاديث تأمل ومن: "قال ابن القيم  

    ٤) " عنهم اهللا رضي الصحابة عليه اتفق تعزير عليها الزائدة واألربعون

  :وأما المعقول

 ال بعـدد  يخـتص  أن فوجب الحد يوجب سبب أن شرب الخمر  :األول

   . والقذف الزناك فيه، غيره يشاركه

 أغلظ جرمه كان فما األجرام، اختالف بحسب تترتب الحدود أن :الثاني

، حده غلظ فيه لالشتراك جرمه غلظ لما الزنا ألنو ؛أكثر فيه الحد كان

                               

 . سبق تخريجه ص )١(

 . ٣١٨ ص١٧الحاوي الكبير ج )٢(

 .١٤٣ص  ٤ج الحبير  التلخيص)٣(

 . ٤١  ص٥ج المعاد زاد)٤(
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 لمـا  والخمر ،الزنا من أخف كان واحد إلى بالتعدي اختص لما والقذف

  . (١)القذف من أخف يكون أن وجب عنه، يتعد لم بواحد اختص

  الرأي الراجح

 –بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقـشات أرى             

ذلـك  و جلدة؛   أربعون  شارب الخمر  حد بأن القول  رجحان -واهللا أعلم   

 ، غيره بفعل تركه يجوز ال حجةوهو   وسلم عليه اهللا صلى النبى فعلل

 إلمـام  ل يجوز تعزير أنها على  رضي اهللا عنه   عمر من الزيادة تحملو

   .رآى المصحلة تقتضي ذلك إذا فعلها

  

  

  

  

  المرتد إن لم تظهر توبته قتل بالسيف باتفاق الفقهاء         :حد الردة : سادساً
  .لما في التقلب في الدين استخفاف بالدين؛  )٢(

من بـدَل   : (  وسلَّم ِفيما رواه ابن عباس     علَيِهِلقَوِل رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا      

  . )٣(  )ه فَاقْتُلُوهِدينَ

                               

  .٣١٨ ، ٣١٧ص ١٧ج الكبير الحاوي)  ١(

 ٢ ج ،مكتبـة الكليـات األزهريـة     /  الحكام ، ط   ، تبصرة ١٣٤ ص ٧ بدائع الصنائع ج   )٢(

، الفـروع    ١٢٢ ص ٤أسنى المطالـب ج    ،٣٠٤ ص ٤، حاشية الدسوقي ج   ٢٧٨ص

  .٤٨٥ ص، عيون األزهار٣ ص٩، المغني ج١٦٩ ص٦ج

 بـاب   - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم       –أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٣(

 .)٦٥٢٤( حديث رقم ٢٥٣٧ ص٦حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ج
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  المبحث الثالث

  الحكمة من تشريع الحدود والقصاص

رتب اإلسالم الحدود عقوبات تجابه بعض المعاصي، فكان من بعـض           

  :)١( حكم تشريع هذه الحدود أو العقوبات

رحمة من اهللا بعباده فهي صادرة عن رحمـة اهللا وإرادة اإلحـسان             -١

  .إليهم 

                               

حاشية ابـن  دار الكتاب اإلسالمي ،     / ، ط ١٧١ ص ٣ تبيين الحقائق للزيلعي ج    )١(

، الحـاوي   ١٦٧،١٦٨ ص ٤على الخطيـب ج   البجيرمي  ،  ٣ ص ٤عابدين  ج  

  .١٢ ص١٢ ، المحلى ج١٥٨ ص٦، مطالب أولي النهى ج٤ ص١٧الكبير ج
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س وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم، ويدل على ذلك قول          زجر النا -٢

    . (١) ولكم في القصاص حیاة یا أولى االلباب لعلكم تتقون : اهللا تعالى

 إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله : وقوله تعالى في حد الحرابة

ويسعون في األرض فسادً ا أن يقتلوا أو يـصلبوا أو تقطـع ايـديهم               

الف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم           وأرجلهم من خ  

جعـل  : فقد جاء عن أبي العالية قوله ،  )٢(    في الىخرة عذاب عظيم

، )٣(اهللا القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل

فإذا علـم   .  على االبتعاد عن ما يؤلمها ويوجعها      جبلتوالنفس البشرية   

قترافه للجريمة سيفضي إلى نزول العقوبة به ، كف عـن           اإلنسان أن ا  

  .اإلجرام 

 نفسه في مواجهة المجتمع ال      سيجد فالمرتكب إلحدى هذه الجرائم      -٣ 

فرد بعينه أو أفراد، وفي ذلك من الرهبة والردع ما يجعله يفكر مـراراً       

  .)٤( قبل اإلقدام

ل الذي يـوازن     العق لنداء أن بتطبيق حدود اهللا يستجيب اإلنسان بها         -٤

بين ما تنطوي عليه الجناية من لذة وما ينطوي عليه الحد من إيالم بدني 

                               

 .١٧٩:سورة البقرة اآلية ) ١(

  .٣٣:سورة المائدة اآلية ) ٢(

   .٤٩٢ ص١تفسير القرآن العظيم البن كثير ج) ٣(

، ٥٠أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع للدكتور محمد حسين الذهبي ص          ) ٤(

 .م ، الناشر مكتبة وهبة ١٩٨٦-ه١٤٠٧الطبعة الثانية 
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 ، وهذا من فحوى قول اهللا تعالى)١( ونفسي يتكافأ معها إن لم يزد عليها      

   .)٢(   وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى 

ة كما أن في إقامة الحدود طهارة من الـذنوب لمرتكبيهـا وكفـار             -٥

ما رواه عمران بن حصين رضي اهللا عنه من حديث المرأة           ل لجريمتهم

لَقَـد  :( : الجهنية التي قال النبي صلى اهللا عليه وسلم لعمر في شـأنها           

         متْهِسعِدينَِة لَوِل الْمَأه ِمن ِعينبس نيتْ بقُِسم ةً لَوبتْ تَووهذا ،)٣( ) تَاب 

فـي  فقهاء   اختلف ال   حيث قد  ،وال الفقهاء بناء على الرأي الراجح من أق     

وبالتالي فال يعـذب    هل هي جوابر وكفارات لمن أقيمت عليه        : الحدود

أم هي مجرد زواجر عن ارتكاب الحدود وليـست         المحدود في اآلخرة    

  : وذلك على قولينكفارات؟

 أن الحدود جوابر للمسلم وكفارات، تسقط عقوبتهـا فـي           :القول األول  

  وهذا قول أكثر أهل العلـم       وإن لم يتوبوا   وفيت في الدنيا  اآلخرة إذا است  

باستثناء حد الحرابة،    )١(ووافقهم الظاهرية  ،)٥(، والشافعية )٤(منهم المالكية 

                               

 .٤١المرجع السابق ص) ١(

  .٤٠سورة النازعات اآلية ) ٢(

عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     كتاب الحدود   –أخرجه الترمذي في سننه     ) ٣(

 حـديث   ٣٣ص٤ بـاب تـربص الـرجم بـالحبلى حتـى تـضع ج             –وسلم  

 .، وقال حديث حسن صحيح  )١٤٣٥(رقم

المعارف،  دار/ ،ط٣٣٥ص ٤ج الصاوي ، حاشية ٢٨٨ص ٢ج العدوي حاشية)٤(

-األولـى  الطبعة-اإلسالمي الغرب دار/ ، ط ٢٧٩ص ٣ج الممهدات المقدمات

  . م  ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 ٨ج المحتاج ، نهاية ١٦٧ص ٤ج الخطيب على ، البجيرمي ١٤٩ص ٦ج  األم )٥(

  .٨ص
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، )٣( وابن عجيبة  ،)٢(وهو قول طائفة من متأخري المفسرين كابن عاشور       

 ، وفضيلة الشيخ  )٤( محمد متولي الشعراوي   وهو ما أفتى به فضيلة الشيخ     

  ، )٥(ة صقرعطي

 محمد بن صالح بـن      وفضيلة الشيخ ،  )٦( يوسف الشبيلي  وفضيلة الشيخ 

       . )٧(محمد العثيمين

   .)٨("أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود كفارة: "قال القاضي عياضو

ـ       :القول الثاني   أن  ى مرتكبهـا   أن الحدود زواجر وليست كفارات، وعل

    ١(للّه ذنبه وهو قول الحنفيـة     ا حتى يكفر ا   يتوب إلى اللَّه توبة نصوح( ،

  .)٢(والحنابلة

                                                                  

 . ١٢ ص١٢المحلى ج) ١(

دار سحنون للنشر   : دار النشر   ،  ١٥١ ص ١ ج بن عاشور الوالتنوير  لتحرير   ا )٢(

  . تونس-والتوزيع 

:  ، الناشـر     ٤٥ص٢جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد ال بن عجيبـة            )٣(

 . القاهرة –  عباس زكىحسن/ الدكتور

)٤(http://www.islamnor.com   .  

-http://www.islamic:   وقـــع وزارة األوقـــاف المـــصرية   م)٥(

council.com.  

، مـذكرة تـم تفريغهـا مـن         ٤٤يوسف الشبيلي ص  / للدكتور فقه الجنايات    )٦(

 .الدروس التي ألقيت في المعهد اإلسالمي بواشنطن

 ١٤ جمحمد بن صالح بن محمد العثيمـين   : المستقنعالشرح الممتع على زاد      )٧(

  .٢٠٦ص

 .٦٤ ص٧ نيل األوطار ج )٨(
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  األدلة

بـوا إليـه     استدل اصحاب القول األول على مـا ذه        :أدلة القول األول  

   :بالكتاب والسنة

والجروح قصاص فمن ت�صدق ب�ھ فھ�و كف�ارة      :  فقوله تعالىأما الكتاب 

  . )٣(  لھ ومن لم یحكم بما أنزل اهللا فأوالئك ھم الظالمون

 عفى بأن بالدم،: أي فم�ن ت�صدق ب�ھ        :  ففي قوله تعالى   :ةوجه الدالل 

 يغفـر  للمقتول، أي  فھو كف�ارة ل�ھ    يقتص، فلم القاتل أو الجارح عن

 عـن  بذلك اهللا يعفو الجارح، أو للقاتل كفارة أو أجره، ويعظم ذنوبه اهللا

 في مسامح ألنه للعافي؛ كفارة أو عنه، عفا قد الحق صاحب ألن القاتل؛

 اقـتص  له، كفارة فهو القصاص من ومكنها بنفسه تصدق من أو حقه،

   .)٤(زواجر ال مكفرة الحدود أن على دليل  وفيه.عنه عفي أو منه

فمن ت�صدق ب�ھ فھ�و كف�ارة       إبراھیم عن مغیرة عن  ابن أبي شیبة   روي

   . )٥(للجارح : مجاھد وقال للمجروح، : قال  لھ

   :أما السنة فأحاديث منها ما يلي

                                                                  

 ، تبيـين الحقـائق      ٤ص ٤ج عابـدين  ابن ، حاشية ٣ ص ٥البحر الرائق ج   )١(

 .١٦٣ص٣ج

-ط.د-الق�اھرة -قرطب�ة  مؤس�سة  (ال�شرعیة  اآلداب،  ١٧٨ ص ٦كشاف القناع ج   )٢(

 ١٠٦ص ١ج) ت.د

  .٤٥سورة المائدة جزء من اآلية  )٣(

 .٤٤،٤٥ ص ٢البحر المديد ج )٤(

  .الفكر دار ، ٤٤٤ص ٦جه مصنف أخرجه ابن أبي شيبة في )٥(
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َأن عبادةَ بن الصاِمِت رِضي اللَّه عنْه وكَان شَِهد بدرا وهو           ما روي   -١

َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَاَل، وحولَه         : َأحد النُّقَباِء لَيلَةَ العقَبةِ   

 الَ تُشِْركُوا ِباللَّـِه شَـيًئا، والَ        باِيعوِني علَى َأن  ( : ِعصابةٌ ِمن َأصحاِبهِ  

   كُمالَدالَ تَقْتُلُوا َأونُوا، والَ تَزِرقُوا، وتَس ،  نـيب ونَهتَاٍن تَفْتَرهالَ تَْأتُوا ِببو

َأيِديكُم وَأرجِلكُم، والَ تَعصوا ِفي معروٍف، فَمن وفَى ِمنْكُم فََأجره علَـى            

 اللَِّه، و             ـنمو ،ةٌ لَهكَفَّار وا فَهنْيِفي الد وِقبًئا فَعشَي ذَِلك ِمن ابَأص نم

       وفَه اللَّه هتَرس ًئا ثُمشَي ذَِلك ِمن ابَأص        ِإنو نْهفَا عع شَاء ِإلَى اللَِّه، ِإن

هاقَبع شَاء(لَى ذَِلكع نَاهعايفَب  )١(.  

٢-    نقَالَ       روي ع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِن النَِّبيع ،ِليا    :(عـدح ابَأص نم

  فَعجَل عقُوبتَه ِفي الدنْيا 

فَاللَّه َأعدُل ِمن َأن يثَنِّي علَى عبِدِه العقُوبةَ ِفي اآلِخرِة، ومن َأصاب حدا             

   ِه ولَيع اللَّه هتَرفَـا            فَسع ٍء قَدِفي شَي ودعي َأن ِمن مَأكْر فَاللَّه نْهفَا عع

نْه٢ ()ع(.   

 الحـد  إقامة دل ظاهرهما على أن   : وجه الداللة من الحديثين الشريفين    

   .   )٣("المحدود يتب لم ولو للذنب كفارة

                               

عالمـة اإليمـان حـب     بـاب  – كتاب اإليمان    – أخرجه البخاري في صحيحه    )١(

 كتـاب  –واللفظ له، ومسلم فـي صـحيحه        ) ١٨( ج ص حديث رقم      األنصار

 ) .١٧٠٩(رقمحديث باب الحدود كفارات ألهلها  -الحدود 

  ما جاء ال يزني الزاني وهو مـؤمن        باب–كتاب  – أخرجه الترمذي في سننه      )٢(

 ) .٢٦٢٦( حديث رقم ١٦ ص٥ج

 النووي شرح،  ٦٦ ص٧ج األوطار ، نيل  ٦٨ ص١ج حجر البن الباري  فتح )٣(

 . ٢٢٤ ص١١ج مسلم على
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 هـو  ألنـه  العقوبة؛ في تاب إذا ما على حمل الحديث بأنه يجب  :نوقش

 سبب لذوقه منه توبة معه يكون رجمه أو ضربه أن الظاهر ألن ر؛الظاه

   .)١(األدلة بين جمعا به فتقيد فعله

بـوا إليـه    استدل اصحاب القول الثاني على مـا ذه       : أدلة القول الثاني  

  :بالكتاب والسنة

  :اما الكتاب فآيات منها 

  .   (٢)ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین  : قال تعالى-١

 عالنيـة، وأن     الحـدود  أمر اهللا سبحانه وتعالى أن تقام     :  االستدالل وجه

هـذا يـدل علـى أنهـا     و طائفة من المؤمنين اتعاظاً واعتباراً،    هايشهد

إذا أقيمت هذه الحدود أحيت قلوب الناس وانزجروا، فقـل أن           فزواجر،  

يرفع شخص يده راجماً لمحصن أن يقع فيما وقع فيه، وإذا رأت عينـاه       

اني الذي يقام عليه حد الجلد؛ فإنه يتألم لذلك، وينزجـر، فهـي             تألم الز 

  .  (٣)   زواجر وروادع تمنع وتزجر

                               

 .٣ص ٥ج الرائق  البحر)١(

  .٢ية رقم  جزء من اآلسورة النور) ٢(

ــرح)٣( ــستقنعال زاد  شـ ــشنقيطي ج مـ ــن ٣٧٢ ص٦للـ ــالً مـ :   نقـ

http://www.islamweb.net. 
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خـرة عـذاب   ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآل  :  قال تعالى-٢

   .)١(     عظيم

  :وجه االستدالل

 لذنوبـه،  كفارة تكون ال عليه الحد إقامة أن على يدل: "قال الجصاص 

   .)٢("عليهم الحد إقامة بعد اآلخرة في بوعيده عالىت اهللا إلخبار

ي اآلية الكريمة أخبر اهللا سبحانه وتعالى أن جزاء فعلهم عقوبةٌ دنيوية         فف

وعقوبة أخروية إال من تاب فإنها تسقط عنه العقوبة األخروية؛ لإلجماع           

   .)٣(على أن التوبة ال تسقط الحد في الدنيا

 أو التصليب أو التقتيل إلى يعود الكريمة في اآلية    اإلشارة سمإ حيث أن 

 عذاب وأسقط عليهم واآلخرة الدنيا عذاب بين تعالى اهللا جمع فقد النفي

  . )٤(بالتوبة اآلخرة

 عند المحاربة فى الوعيد أن" :أجاب ابن بطال على هذا االستدالل بقوله      

إن اهللا ال یغف�ر أن ی�شرك ب�ھ              : اهللا قـول  على مرتب المؤمنين جميع

                               

  .٣٣: اآلية  جزء منسورة المائدة) ١(

 .الفكر  دار/ ، ط٥٧٩ص ٢ج للجصاص القرآن  أحكام)٢(

 .الفكر  دار / ، ط٢١١ص ٥القدير ج  فتح)٣(

 .٣ص ٥ج الرائق البحر )٤(
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ذلك لهـم     المحاربين آية فتأويل )١(  فر ما دون ذلك لم�ن ی�شاء  ویغ

 تعالى اهللا شاء إن )٢(     خرة عذاب عظيمخزي في الدنيا ولهم في اآل

 إن اهللا ال یغفر أن ی�شرك ب�ھ ویغف�ر م�ا دون ذل�ك لم�ن ی�شاء          :بقوله

 الشرك ذكر أن إال الشرك، أهل غير على الوعيد نفاذ تبطل اآلية وهذه

 الـدنيا  فى عوقب من أن يوجب ال المعاصى سائر مع عبادة حديث ىف

 فـى  الكفار تخليد على مجمعة األمة ألن له؛ كفارة ذلك أن مشرك وهو

  ."والسنة الكتاب نطق وبذلك النار

 ال يلزم  في آية المحاربة الدنيا واآلخرة فيعقوبةالنص على الأن  كما -

 أن عقوبة الدنيا تُـسقط عقوبـة        دلَّ على وجد من أدلة ت    لما ؛اجتماعهما

  . اآلخرة

 الكافر على يقام بأنه الذنب من امطهر كونه عدم على الزيلعي واستدل

  .)٣(ااتفاقً له مطهر وال

  الرأي الراجح

 - أرى  وأدلتهم وما ورد عليها من مناقـشات       بعد عرض آراء الفقهاء   

نع مـن    أن الرأي الراجح هو أن الحدود زواجر تزجر وتم         - واهللا أعلم 

                               

 .٤٨ :جزء من اآليةلنساءسورة ا )١(

  .٣٣: اآلية  جزء منةسورة المائد) ٢(

 . المرجع السابق)٣(
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 ى في اآلخرة ما دام قد استوف      ى مرتكبها ارتكابها وجوابر فال تتكرر عل    

 عليه أقيم من ستويي ال وحتى ،جمعاً بين األدلة  وذلك  العقوبة في الدنيا    

   .عليه الحد قامي لم من مع الحد

  

بـاب الحـدود    : " فقال ه في صحيح  صراحة بذلك ترجم البخاري    كما   -

   .)١("كفارة

 ، العبـاد  بحقوق عالقة له ليست الذى للَّه، الخالص الحق فى كله وهذا

 والتنازل العفو طلب أو الحقوق هذه رد من بد الف للعباد حق فيه ما أما

 وإن القيامـة،  يـوم  بحقوقهم الحقوق أهل طالبه ذلك يفعل لم فإن عنها،

 أو ألصحابها، الحقوق رد وحاول اللّه، مع الدنيا فى التوبة صادق كان

 أن - واسـعة  ورحمته - اللَّه من فالمرجو يستطع ولم نهمم العفو طلب

  .)٢( منهم العفو له يطلب

  

صيانة المجتمع عن الفساد، فتتحقق الطمأنينة ويشيع األمن بين أفراد          -٦

  .المجتمع، ويسود االستقرار 

                               

  .١٥٩  ص٨جصحيح البخاري )١(

-http://www.islamic:   وقـــع وزارة األوقـــاف المـــصرية   م)٢(

council.com.  
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فكان من بعض حكمته سبحانه وتعالى ورحمته أن شرع : " قال ابن القيم

واقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس        العقوبات في الجنايات ال   

واألبدان واألعراض واألموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة فـأحكم        

سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية اإلحكام وشـرعها        

على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة          

 يشرع في الكذب قطع اللسان وال القتل        لما يستحقه الجاني من الردع فلم     

وال في الزنا الخصاء وال في السرقة إعدام النفس وإنما شرع لهم فـي              

ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه           

وعدله لتزول النوائب وتنقطع األطماع عن التظالم والعدوان ويقتنع كل          

  .)١(" طمع في استالب غير حقه إنسان بما أتاه مالكه وخالقه فال ي
  

                               

   .٧٣ ص٢ج، دار الكتب العلمية / إعالم الموقعين البن القيم ، ط) ١(
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  المبحث الرابع

  حكم التخدير حال إقامة الحدود

  ويشتمل على أربعة مطالب

  المطلب األول

  حكم التخدير حال إقامة حد الرجم

  

لم أجد للفقهاء المتقدمين قوالً في هذه المسألة، ولعل السبب في ذلك هو             

ورة الموسعة حدث أن التطور الحاصل في علم التخدير واستخدامه بالص       

في العصر الحاضر ولما كانت العقوبة في الحدود تختلف من حد ألخر            

وذلك الختالف المقصود من كل عقوبة كان حكم التخدير حـال إقامـة             

الحدود مختلفاً من حد آلخر وهذا سوف يتضح مـن خـالل المطالـب              

  :اآلتية

  المطلب األول

  حكم التخدير حال إقامة حد الرجم

 المراد تنفيذه هو الرجم وذلك في حق الزانـي المحـصن            إذا كان الحد  

  أنه ال يجوز تخدير المرجوم حال تنفيذ حد الرجم         - واهللا أعلم    -أرى  ف

 عبـداهللا بـن    يخفضيلة الـش    منهم قول لبعض العلماء المعاصرين    وهو

حمـد بـن محمـد المختـار        م يخفضيلة الـش  ، و )١(عبدالعزيز الجبرين 

                               

ن  شرح عمـدة الفقـه لفـضيلة الـشيخ عبـداهللا بـن عبـدالعزيز الجبـري            )١(

 .ه١٤٢٩مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية سنة/ ، ط١٨٠٥ص٣ج
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آيه  وبه قال    ،)٢( سعد بن علي بن تركي    / الدكتور وفضيلة   ،)١(الشنقيطي

   .)٤(وغيرهم )٣ (اهللا السيد محمود الهاشمي

  :وذلك لألدلة اآلتية

العقوبة  بعموم األدلة التي تقضي بأن اإليالم واألذى فى        االستدالل: أوالً

 : المقررة شرعا أمر مطلوب بل هو شرط فيها، ومن ذلك قوله تعالى

     كل واحٍد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما        الزانية  والزاني فاجلدوا

إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم االخر وليشهد عـذابهما        رافة في دين اهللا     

   .   (٥)  طائفة من المؤمنين

 يـدل علـى    وال تأخذكم بهما رافـة فـي ديـن اهللا     :فقوله تعالى

نهاية اآليـة الكريمـة صـريح فـى     ، بل والعذاب من إقامة الحد  إرادة

وليـشهد    :العذاب أيضاً حيث ورد التعبير بالعذاب بقوله تعالى ادةإر

  .  عذابهما طائفة من المؤمنين

                               

 .٣٦٣ ص١٥ جللشنقيطي المستقنع زاد شرح )١(

 للباحث سعد بن علـي     رسالة ماجستير   النوازل الفقهية في الجنايات والحدود      ) ٢(

   .١١٧ص

  . ٤ص ١ قراءات فقهية معاصرة:  وهو من علماء اإلمامية المعاصرين انظر)٣(

ن الطبية بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقـه المقـارن             أحكام الحق  )٤(

عبد / عاصم بن عبداهللا المطول، إشراف فضيلة الشيخ الدكتور       / إعداد الطالب 

 انظـر ملخـص     ه١٤٢٦/ ١٤٢٥الرحمن بن عبد اهللا السند للعام الجامعي        

  .٦٤البحث 

  .٢سورة النور آية رقم ) ٥(
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 كما استدلوا باألثر المروي عن عمر رضي اهللا عنه َأنَّه قَاَل ِفـي              :ثانياً

كَان ِفيما ُأنِْزَل إن اللَّه بعثَ محمدا نَِبيا ، وَأنْزَل علَيِه ِكتَابا ، و       :[ خُطْبِتِه  

الـشَّيخُ والـشَّيخَةُ إذَا زنَيـا،       ( علَيِه آيةُ الرجِم ، فَتَلَونَاها ووعينَاها       

        ِكيمح ِزيزع اَللَّهاللَِّه ، و تَّةَ، نَكَالًا ِمنا َألْبموهمجفَار (     النَِّبـي مجر قَدو

  .)١(  ]م ورجمنَا بعده صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ

اسم مصدر نكل به تنكيالً ومعناه إيقاع أذى        : والنكال: "قال ابن عاشور  

شديد على الغير من التشهير بذلك بحيث ينكل أي يرد ويـصرف مـن              

يشاهده عن أن يأتي بمثل ما عومل به المنكل به فهو مشتق من النكول              

لنكال إال بالـشعور بـاإليالم      وال يتحقق ا  . )٢( "وهو النكوص والهروب  

  .والعذاب 

 أن هروب المرجوم في حال الرجم إن ثبت زناه بإقراره رجـوع             :ثالثاً

جاء : ، بدليل ما روي عن َأِبي هريرةَ قَالَ       )٣( عنه، فال يلحق لتنفيذ الحد    

ِإنَّه قَد زنَـى،    : قَاَلماِعز اَألسلَِمي ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَ         

                               

، ٩٦ ص ٤ديث الرافعي الكبير للعـسقالني ج     التلخيص الحبير في تخريج أحا    ) ١(

 -كتـاب الحـدود    – واللفظ له، المستدرك على الصحيحين     مؤسسة قرطبة / ط

وقـال  ) ٣٣٤٦( حديث رقم٥١٤ ص٥من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن ج  باب

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: الحاكم

ن للنـشر   دار سـحنو  /  ، ط  ٨١ ص ٣٠ التحرير والتنوير البـن عاشـور ج       )٢(

  . تونس-والتوزيع 

، بدايـة المجتهـد     ٢٨٠ ص ١، األحكام الـسلطانية ج    ١٩١ ص ٩المبسوط ج ) ٣(

 ٥دار الحديث، مغني المحتاج ج    / ، ط ٢٢٢ ص ٤ونهاية المقتصد البن رشد ج    

، المغني  ١٣٢ ص ٤، أسنى المطالب ج   ٤٧ ص ١٧، الحاوي الكبير ج   ٤٥٣ص

 .٢٩٣فع ص، المختصر النا١٦٧ ص٦ ، مطالب أولي النهى ج٣٧ ص٩ج
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يا رسوَل اِهللا، ِإنَّه قَد زنَى،      : فََأعرض عنْه، ثُم جاء ِمن ِشقِِّه اآلخَِر، فَقَالَ       

يا رسوَل اِهللا، ِإنَّه قَد زنَى،      : فََأعرض عنْه، ثُم جاء ِمن ِشقِِّه اآلخَِر، فَقَالَ       

   اِبعِبِه ِفي الر رفََأم          ـسم دجا وِة، فَلَمارِبالِحج ِجمِة فَررِإلَى الح ِة، فَُأخِْرج

             هبـرضِبِه، و هبرٍل فَضمج يلَح هعٍل مجِبر رتَّى مح ،شْتَدي ِة فَرارالِحج

         لَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسِلر وا ذَِلكاتَ، فَذَكَرتَّى مح النَّاس     فَـر َأنَّه لَّمسِه و

ِحين وجد مس الِحجارِة ومس الْموِت، فَقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيـِه             

لَّمسو ) :وهكْتُمالَّ تَر١(  )ه( .  

  .)٢(تخدير المرجوم حال تنفيذ الحد يمنعه عن رجوعه عن اإلقرارو

ة كيفية تنفيذ العقوبة في المرجوم وذلـك   جاءت السنة النبوية مبين    :رابعاً

بتصويب الحجارة على كل موضع من البدن، وما ذلك إال ليذوق البدن            

كله، مرارة األلم ولوعته، كما ذاق الجسم كله لذة الزنا، وإال لما عوقب             

، والتخدير يمنع شعوره بذلك، ويـدل       )٣(بهذه الصفة، وعلى هذه الكيفية      

لَقَـد  : ي ُأمامةَ بِن سهٍل، َأن خَالَتَه َأخْبرتْه قَالَتْعن َأبِ على ذلك ما روي     

                               

 كتاب الحدود عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     – أخرجه الترمذي في سننه      )١(

، ٢٧ص٤ باب ماجاء فـي درء الحـد عـن المعتـرف إذا رجـع ج     -وسلم  

  .وقال حديث حسن ) ١٤٢٨(حديث رقم ٢٨

 ٥٥ بحث منشور بمجلة العـدل عـدد       ١٧ حكم التخدير حال استيفاء الحد ص      )٢(

 .سنة الرابعة عشرة  ه، ال١٤٣٣لشهر رجب من عام 

، الحـاوي   ١٨٣ ص ٤، حاشيتا قليوبي وعميرة ج    ٥٩ ص ٧بدائع الصنائع ج  ) ٣(

 ٢، الفواكـه الـدواني ج     ٤٥٧ ص ٥، مغني المحتـاج ج    ٣٤ ص ١٧الكبير ج 

، النوازل الفقهية في الجنايات     ٣٤٣ ص ٣، شرح منتهى اإلرادات ج    ٢٠٤ص

  .١١٨والحدود ص
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الشَّيخُ والـشَّيخَةُ   : ( َأقَرَأنَاها رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم آيةَ الرجمِ        

  .  )١( )فَارجموهما َألْبتَّةَ ِبما قَضيا ِمن اللَّذَِّة

                               

 باب نسخ الجلد عن الثيـب  -لرجم كتاب ا-أخرجه النسائي في السنن الكبرى    ) ١(

، قـال    بيروت –مؤسسة الرسالة /  الناشر ،)٧١٠٨( حديث رقم  ٤٠٦ص  ٦ج  

وإسناد الحـديث صـحيح، وقـال        : ٦١أبو جعفر في الناسخ والمنسوخ ص     

  .رجاله رجال الصحيح: ٢٦٨ص ٦الهيثمي في مجمع الزوائد ج
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  المطلب الثاني

  كم التخدير حال تنفيذ حد القتلح

 وهو عقوبة للمرتد وإحـدى       بالسيف إذا كان الحد المراد تنفيذه هو القتل      

عقوبات حد الحرابة وهو في حالة ما إذا قتل، ولم يأخذ المال، وإن قتل              

 القتـل    حـد  فهل يباح تخديره حال حال تنفيذ     . وأخذ المال قتل، وصلب   

  :التوفيقفيه؟ لإلجابة على ذلك نقول وباهللا 

 مجلـس القـضاء   رهقر ما  يباح التخدير حال استيفاء عقوبة القتل وهو      

ماء لقول لبعض الع  و )١( بهيئته الدائمة   بالمملكة العربية السعودية   األعلى

 سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي     /  فضيلة الشيخ  منهم المعاصرين

فـضيلة   و ،  )٣( عبداهللا بـن عبـدالعزيز الجبـرين       يخ وفضيلة الش  ،)٢(

   .)٤( سعد بن علي بن تركي/ الدكتور

                               

ل بها فـي المملكـة      الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمو     ) ١(

، الطبعـة   ١٩٣العربية السعودية لسعود بن عبد العالي البارودي العتيبي ص        

 . ١٤٢٧الثانية 

الموسـوعة  :فرع منطقة الريـاض    عضو هيئة التحقيق واإلدعاء العام    وهو   )٢(

الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول بهـا فـي المملكـة العربيـة             

، الطبعـة الثانيـة   ١٩٣لعالي البارودي العتيبي ص السعودية لسعود بن عبد ا    

، التداوي في استيفاء    ١١٨، النوازل الفقهية في الجنايات والحدود ص      ١٤٢٧

  .٢٧العقوبات البدنية ص

 شرح عمـدة الفقـه لفـضيلة الـشيخ عبـداهللا بـن عبـدالعزيز الجبـرين             )٣(

 .١٨١٩ص٣ج

ر للباحث سعد بن علـي       رسالة ماجستي  النوازل الفقهية في الجنايات والحدود     )٤(

 . ١١٨ صسعد بن عمر الخراشي/ بن تركي إشراف د
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  :واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول

َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم  ،سون َأباد د شَ فبما روي عن:السنة أما

ـ   , ِإن اللَّه كَتَب الِْإحسان علَى كُلِّ شَيٍء :( ، قَاَل فََأح ِسنُوا فَـِإذَا قَتَلْـتُم

ولْيـِرح  , ولْيِحد َأحـدكُم شَـفْرتَه    , وِإذَا ذَبحتُم فََأحِسنُوا الذِّبحةَ   , الِْقتْلَةَ

تَه١( )ذَِبيح( .  

   :وجه الداللة

 كل شيء، وتخدير المعاقب بالقتل      فيأمر اهللا سبحانه وتعالى باإلحسان      

 لما فيه من تخفيف     فيه تسهيل وتخفيف عليه ، فيكون داخالً في اإلحسان        

�.)٢( األلم �

 فألن المقصود من معاقبة المحدود هو إزهـاق روحـه           :وأما المعقول 

 في سكون المحدود؛    المخدروهذا حاصل مع التخدير، وإنما يكون تأثير        

لئال يضطرب ويتحرك حال قتله مما يعود ذلك بالمصلحة عليه ويسهل           

  .)٣( قتله

 

                               

 باب ما جاء في النهي      – كتاب الديات    – أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح       )١(

وقال هذا حديث حسن صـحيح،      ) ١٤٠٩( حديث رقم    ١٦ص٤عن المثلة ج    

 .دار الكتب العلمية / ط

 مـن التـداوي فـي اسـتيفاء         ، نقالً ١٨حكم التخدير حال استيفاء الحد ص       ) ٢(

  .٢٧العقوبات البدنية ص

 ، النـوازل الفقهيـة فـي الجنايـات          ١٨ حكم التخدير حال استيفاء الحد ص      )٣(

سعد بـن   /  رسالة ماجستير للباحث سعد بن علي بن تركي إشراف د          والحدود

  .١١٨ صعمر الخراشي
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  طلب الثالثالم

  ة حد الجلدحكم التخدير حال إقام

حد الجلد هو عقوبة للزاني غير المحـصن وكـذلك للقـاذف بالزنـا              

أرى وللسكران فإذا كانت هذه العقوبة هي المراد تنفيذها على المحدود ف          

وهـو قـول     ز التخدير حال تنفيذ حد الجلـد      وجيال   أنه - واهللا أعلم    –

 فضيلة الشيخ عبداهللا بـن عبـدالعزيز        منهم لبعض العلماء المعاصرين  

  . )٣(وغيرهم )٢( آيه اهللا السيد محمود الهاشميوبه قال  ،)١(الجبرين

 : ذلك لألدلة اآلتيةو

الزانية  والزاني فاجلدوا كل واحٍد منهما مائة جلـدة          :  قال تعالى -١

خـر  وال تأخذكم بهما رافة في دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم األ            

  .)٤(    وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

  

                               

  شرح عمـدة الفقـه لفـضيلة الـشيخ عبـداهللا بـن عبـدالعزيز الجبـرين            )١(

 .ه١٤٢٩مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية سنة/ ، ط١٨٠٥ص٣ج

  . ١ ص ١قراءات فقهية معاصرة:  وهو من علماء اإلمامية المعاصرين انظر)٢(

، أحكام الحقن الطبيـة      ١١٧ص النوازل الفقهية في الجنايات والحدود    :  انظر )٣(

اصم بن ع/ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن إعداد الطالب        

عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا    / عبداهللا المطول، إشراف فضيلة الشيخ الدكتور 

حكـم   ، ٦٤ انظـر ملخـص البحـث       ه١٤٢٦/ ١٤٢٥السند للعام الجامعي    

  .١٩ صالتخدير حال استيفاء الحد

   .٣: سورة النور اآلية ) ٤(
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  :وجه الداللة

وال تأخذكم بهما رافة فـي ديـن اهللا إن كنـتم             :  دل قول اهللا تعالى   

 على أن الجلد يجـب أن يكـون موجعـا           خر  تؤمنون باهللا واليوم األ   

ومؤلما، ولما كان المباشر له قد يرق على المجلود من وجعـه، نهـي              

أو ينقـصوه،   المسلمون أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني فيتركوا الحد         

فالرأفة تقع في نفس اإلنسان بدون اختيار منه، وبالتالي فلم يتعلق بهـا             

  . النهي، وإنما النهي كناية عن أثرها وهو ترك الحد أو نقصانه

 تفيد بأن هذه الرأفة غير محمودة؛ وال تأخذكم بهما رافة  وقوله تعالى

ى إنمـا شـرع      واهللا سبحانه وتعال   ،ألنها تعطل أحكامه سبحانه وتعالى    

  . )١(الحدود استصالحا فكانت الرأفة في إقامتها فسادا 

 فيها تحذير شديد من  خرإن كنتم تؤمنون باهللا واليوم األ وقوله تعالى

أن يتأثر المباشر للحد بالرأفة بهما، بحيث يفرض أنهـم ال يؤمنـون،             

أفة بهما  فعطف اإليمان باليوم اآلخر على اإليمان باهللا ؛ للتذكير بأن الر          

في تعطيل الحد أو نقصه نسيان لليوم اآلخر، فإن تلك الرأفة تفضي بهما 

وفي مسند  .  )٢( إلى أن يؤخذ منهما العقاب يوم القيامة فهي رأفة ضارة         

َأيمـا رجـٍل   ( : قَاَل صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمأبي يعلى عن حذيفة مرفوعا 

   شَرلَى علًا عجَل رمتَعـِن            اسَل ِممِة َأفْـضـشَرِفي الْع َأن ِلمِة َأنْفٍُس ، ع

           ِلِمينـسةَ الْماعمغَشَّ جو ولَهسرو غَشَّ اللَّه َل ، فَقَدمتَعـْؤتَى  , اسيو

عبِدي ِلم ضربتَ فَوقَ ما َأمرتُـك ؟        : ِبالَِّذي ضرب فَوقَ الْحد ، فَيقُوُل       

                               

  .١٥٠،١٥١ ص١٩التحرير والتنوير ج) ١(

 .المرجع السابق) ٢(
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، ؟َأكَان غَضبك َأن يكُون َأشَد ِمن غَـضِبي       : غَِضبتُ ، فَيقُوُل    : فَيقُوُل  

: رِحمتُه، فَيقُـولُ  : عبِدي ِلم قَصرتَ؟ فَيقُولُ   : يْؤتَى ِبالَِّذي قَصر، فَيقُولُ   

ـ            ِميعـا جِبِهم رْؤمِتي؟ فَيمحر ِمن َأشَد تَكُون أن تُكمحا ِإلَـى   َأكَانَتْ ر

فكان ذلك دليلًا على حرمة التخدير حال تنفيذ حد الجلد لما في  ) (١)النَّار

  .التخدير من إذهاب األلم وهذا من الرأفة

سمى    (٢)   وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين   :وفي قوله تعالى

اهللا سبحانه وتعالى الجلد عذابا وهذا يدل على أن العذاب مقصود مـن             

  .ذه العقوبة، مما يدل على أن تخديره محرم ألنه يمنع العذاب تنفيذ ه

 فما روي عن زيِد بِن َأسلَم، َأن رجلًا اعتَرفَ علَـى نَفْـِسِه              :أما السنة 

ِبالزنَا علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَدعا لَه رسـوُل اللَّـِه               

فَُأِتي  ) فَوقَ هذَا: (  علَيِه وسلَّم ِبسوٍط فَُأِتي ِبسوٍط مكْسوٍر فَقَالَ      صلَّى اهللاُ 

    تُهرثَم تُقْطَع ِديٍد لَمٍط جوذَا : ( فَقَاَل. ِبسه ونِبِه      ) د ِكبر ٍط قَدوِبس فَُأِتي

        ِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسِبِه ر رفََأم لَانو ِلدفَج لَّمقَـالَ  . س ـا  : ( ثُمهَأي

النَّاس قَد آن لَكُم َأن تَنْتَهوا عن حدوِد اللَّـِه مـن َأصـاب ِمـن هـِذِه       

فَِإنَّه من يبِدي لَنَا صفْحتَه، نُِقـم       . فَلْيستَِتر ِبِستِْر اللَّهِ  . الْقَاذُوراِت شَيًئا 

  . )٣(  )ِهعلَيِه ِكتَاب اللَّ

                               

- كتاب الخالفة واإلمارة -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر) ١(

 ) .٢٢٢١(باب فَضِل الِْإماِم الْعاِدِل وذَم الْجاِئِر حديث رقم  

  .٢سورة النور جزء من اآلية رقم ) ٢(

  باب ما جاء ِفـيمن اعتَـرفَ       -كتاب الحدود   –أخرجه اإلمام مالك في الموطأ      ) ٣(

  ) .١٥٦٢(حديث رقم ٦٣٠،٦٣١ ص١ج علَى نَفِْسِه ِبالزنَا



 - ١٥٠٥ -

دل ظاهر الحديث على أن الجلد إنما يكون بسوط متوسط          : وجه الداللة 

أي ال جديد فيتلف، وال خلق فال يؤلم ، فكان المقـصود منـه إيالمـه                

  .، وبالتالي فيمنع التخدير ألنه يمنع األلم )١( وزجره

 وجب فيه الـضرب مـن حـد أو          موضعوكل  : "جاء في كشاف القناع   

  .)٢( "ليم تعزير فشرطه التأ

أتي عمر برجل فـي حـد،       :  قال   عثمان فما روي عن أبي      :وأما األثر 

: ، فأتي بسوط فيه لـين فقـال          )أريد ألين من هذا   : ( فأتي بسوط فقال  

اضـرب وال   : ( ، فأتي بسوط بين السوطين فقـال      )أريد أشد من هذا     ( 

  .    )٣()يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه 

ر بن الخطاب رضي اهللا عنه علـى أن         دل ظاهر قول عم   : وجه الداللة 

بسوط معتدل بين الشدة واللين مما يدل على        البدن و   لكل  يكون الجلد إنما 

أن المقصود من الجلد هو شعور المحدود باأللم، واستعمال المخدر يمنع           

  .من ذلك

  :وأما القياس فمن وجهين

                               

، كشاف القناع ٣٩١ ص٦ ، شرح الزركشي  ج٣٤٥ ص ١٧الحاوي الكبير ج  ) ١(

 .٨١ ص٦ج

   .٨١ ص٦كشاف القناع ج) ٢(

 باب ما جاء في الضرب في       - كتاب الحدود    –أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       ) ٣(

 .دار الفكر / ، الناشر)١( أثر رقم ٥٣٨ص٦الحد ج 
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كما منع   قياس جلد الزاني حال تخديره على جلد السكران حال سكره  ف            :األول

ره حتى يصحو ويفيق، فكذلك ال يجوز   كجلد السكران حال س   )١( جمهور الفقهاء 

جلد الزاني حال تخديره بجامع فوات المقصود من الجلد وهو التألم والزجـر             

فقد روى ابن َأِبي الزنَاِد، عن َأِبيـِه،        .   بإقراره ذلكمع فوات رجوعه إن كان      

   ]لَا يجلَد السكْران حتَّى يـصحو     : [ لْمِدينَِة كَانُوا يقُولُون  عِن الْفُقَهاِء ِمن َأهِل ا    

)٢(.  

فلو جلده اإلمام قبل صحوه، فإن :" جاء في شرح مختصر خليل للخرشي   

 واإلحساس، وهو منتـف     التألمالحد يعاد عليه ثانيا لعدم فائدة الحد وهو         

  .)٣( "في حالة سكره 

  

  

  

                               

 ٥٤٢ ص ٤، المدونـة ج   ١٩٦ ص ٣، تبيين الحقـائق ج    ١١ ص ٢٤المبسوط ج ) ١(

، حاشيتا  ١٧ ص ٨، نهاية المحتاج ج   ١٠٨ ص ٨شرح مختصر خليل للخرشي ج    

 ٩، المغنـي ج ١٦٥ ص٦، مطالب أولي النهـى ج   ٢٠٥ ص ٤قليوبي وعميرة ج  

دار / ، ط ٣٠٠، المختصر النـافع للحلـي ص      ٨٥٥، السيل الجرار ص   ١٦٥ص

أن السكران يحد حـين     : بينما أضاف الظاهرية  . بتصرف من الباحثة    . واءاألض

  .يؤتى به، إال أن يكون ال يحس أصلًا، وال يفهم شيًئا، فيؤخر حتى يحس 

 باب ما جاء فـي إقامـة        –كتاب األشربة والحد فيها     –أخرجه البيهقي في سننه     ) ٢(

، )١٧٥٢٨ ( حديث رقم  ٥٥٢ ص ٨الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره ج          

 .دار الكتب العلمية/ الناشر

  .١٠٨،١٠٩ ص٨شرح مختصر خليل للخرشي ج) ٣(
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 حدود يجرد من ثيابه الثقيلة التي تمنع أثر الـضرب          فإذا كان الم   :الثاني

  .فمن باب أولى أن يمنع مما يزيل األلم كلية وذلك يكون بالمخدر  )١(

فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت ، ألنه لـو            :" جاء في المبدع    

  .)٢( "ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب

ـ  ن من مقاصـد الـشريعة اإلسـالمية فـي         فأل :المعقول وأما ود د الح

من نفسه الخبث    على الجاني يزول   والقصاص التأديب، فبإقامة العقوبة   

 ويزدجر به يتعظ وحضره شهده منكما أن    . )٣(الذي بعثه على الجناية   

  .   )٤(بعده من به فيعتبر ؛ حديثه ويشيع ، ألجله

  

  

  

  

  

  

  

                               

/ ،ط٥٠٣ ص ٤،حاشية الصاوي ج  ١٥٢ ص ٢،الجوهرة النيرة ج  ٧٣ ص ٩المبسوط ج ) ١(

،كـشاف  ٥٢٢ ص ٥،مغني المحتاج ج  ١٠٩ ص ٨دار المعارف،شرح مختصر خليل ج    

  .٤٦٢ص١،الروض المربع ج٨١ ص٦القناع ج

  .٣٦٩ ص٧ المبدع ج)٢(

دار النفـائس للنـشر     / مقاصد الشريعة اإلسالمية لمحمد طاهر عاشـور، ط        )٣(

 . ٥١٦م، ص٢٠٠١-ه١٤٢٩ األردن ، الطبعة الثانيةعام –والتوزيع 

 .٣٣٥ص ٣ج العربي البن القرآن  أحكام)٤(
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  المطلب الرابع

  حكم التخدير حال اإلتالف لعضو

نفيذها هي القطع سواء كان لليـد وهـذا حـد           إذا كانت العقوبة المراد ت    

السرقة أو لليد والرجل وهو حد الحرابة فهل يجوز التخدير حال استيفاء            

 في ذلـك    العلماءاختلف  : الحد ؟ للجواب على ذلك نقول وباهللا التوفيق       

  :على قولين

 حال تنفيذ عقوبة القطع وهو قـرار        المحدودجواز تخدير   : القول األول 

 وكـذلك هيئـة     ،)١(على في المملكة العربية السعودية    مجلس القضاء األ  

 وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمـين رحمـه           ،)٢(كبار العلماء 

   عبداهللا  فضيلة الشيخ، منهم)٤(، وقول لبعض العلماء المعاصرين)٣(اهللا

  

  

  

                               

ــم  ) ١( ــرار رق ــاريخ ١٤٥/٥/٢٠الق ـــ٧/٦/١٤٠٦ بت ــوعة .  ه الموس

لمعمول بهافي المملكة العربية السعودية     الجنائيةاإلسالمية المقارنة باألنظمة ا   

  ٤٧٨،  ١٩٣لسعود بن عبد العالي البارودي العتيبي ص

حكم التخـدير حـال     : انظر. هـ ١٤١٩ / ١٠ /٢٧ بتاريخ   ١٩١القرار رقم   ) ٢(

   .٢١استيفاء الحد ص

/  دار النـشر   ،٧٧،٣٧٩ ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستنقع للعثيمين ح      ) ٣(

 .دار ابن الجوزي

نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتـها القضائية رسالة مقدمـة لنيـل درجـة            ) ٤(

  .٣٤الدكتوراه في الفقه المقارن إعداد الطالب فهد بادي المرشدي ص



 - ١٥٠٩ -

 بعـض    ووافقهم ،)٢(الدكتور يوسف الشبيلي  و ،)١(بن عبدالعزيز الجبرين  

 لكن هذا الجواز مقيـد بالـشروط        ، )٣( اإلمامية ين من العماء المعاصر 

  : اآلتية

أن ال يكون في استخدام المخدر ضـرراً أكبـر علـى             :الشروط األول 

الجاني من اآلالم المترتبة عن استيفاء العقوبة، كأن يؤثر على بعـض            

أعضاء جسمه أو يؤدي إلى إدمانه للمخدرات ونحو ذلك، فإذا كان كذلك            

الضرر " ، ألن من القواعد الشرعية      )٤(فاء تحت التخدير  فيمنع من االستي  

  . )٥( "األشد يزال بالضرر األخف 

                               

 شرح عمـدة الفقـه لفـضيلة الـشيخ عبـداهللا بـن عبـدالعزيز الجبـرين             )١(

 .١٨٠٥ص١ج

 الـدروس التـي     فقه الجنايات للدكتور يوسف الشبيلي مذكرة تم تفريغها من        ) ٢(

أحكام السرقة على ضـوء      )٢ (.٧٩ألقيت في المعهد اإلسالمي بواشنطن ص     

إنّما هو دراسـات      للمحقّق الحلّي ) شرائع اإلسالم   (القرآن والسنّة في شرح     

ومذهب  ٩  فقهية استداللية جامعة على ضوء كتاب اهللا الكريم وسنّة رسوله         

  /http://www.alawy.net/arabic :عادل العلويل: أهل البيت

للمحقّق ) شرائع اإلسالم   (أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة في شرح          )٣(

هو دراسات فقهية استداللية جامعة على ضوء كتـاب اهللا الكـريم            ، و الحلّي

ــوله  ــنّة رس ــت   ٩  وس ــل البي ــذهب أه ــوي ل: وم ــادل العل  :ع

http://www.alawy.net/arabic/  

 ،  ١٠٣ ، أحكـام الجراحـة الطبيـة ص        ٢٣٦الموسوعة الطبية الفقهية ص   ) ٤(

، الوجيز في أحكام الجراحة الطبية واآلثـار المتـــرتبة عليها لفهـد   ١٢٤

 ٥بن عبد اهللا الحزمي ص

 .دار الجيل/  ط،٤٠ ص١درر الحكام شرح مجلة األحكام ج) ٥(

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6061


 - ١٥١٠ -

 الذي يدفع الـضر القدر  على  أن يقتصر استخدام المخدر      :الشرط الثاني 

تيفاء العقوبة بالتخـدير الموضـعي ال       وال يزاد على ذلك؛ فلو أمكن إس      

يستخدم التخدير الكلي ؛ ألن استخدام المخدر للعالج والتـداوي مقيـد            

بالضرورة، واستيفاء عقوبة القطع تحت التخدير له حكم العـالج؛ ألن           

الغرض منه إزالة اإلحساس باأللم، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها وال           

  .)١(يزاد عليها

 يكون إزالة اإلحساس باأللم عنـد اسـتيفاء العقوبـة        أال :الشرط الثالث 

 المفتـرة كـالبنج     بـالمواد بالمواد المسكرة كالخمر ونحوها، بل يكون       

ونحوها، لحرمة التداوي والعالج بالخمر وما في حكمها مـن المـواد            

  .     )٢( المسكرة

 وهو قول لـبعض      حداً  المراد قطعه  العضو حرمة تخدير    :القول الثاني 

عبـد  / ، والـدكتور  )٣(خليفة الزرير / المعاصرين منهم الدكتور  العلماء  

                               

/  الناشـر  ١٠٥للـشنقيطي ص  : أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها     ) ١(

/ مكتبة الصحابة، جدة ، أحكام التخدير والمخدرات الطبية والفقهية للـدكتور          

 ، بحث منـشور بمجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم             ٧٦١محمد الزحيلي ص  

   . العدد األول٢٤االقتصادية والقانونية مجلد 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id٦٠٦١ 

أنوار البروق فـي    ،  ٩ ص، ٢٤، المبسوط ج  ٤٥٨ ص ٦ حاشية ابن عابدين ج    )٢(

 ١٣الحـاوي الكبيـر ج    عالم الكتب،   /  ، ط  ٢١٧،٢١٨ ص ١أنواء الفروق ج  

/ ، الناشـر  ١٩٨ ص   ٣٤فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج     ، مجموع   ١٠٨ص

 .دار الوفاء 

، نقالً من مكافحة جريمة السرقة فـي        ٢١حكم التخدير حال استيفاء الحد ص     ) ٣(

    . ٢٠٢،ـ٢٠١خليفة الزرير ص/ اإلسالم، للدكتور



 - ١٥١١ -

محمـد بـن محمـد المختـار     وفـضيلة الـشيخ    ،)١(الفتاح أبو العينين 

  . )٣( سعيد العمري/الدكتورو  ،)٢(الشنقيطي

  سبب االختالف

يرجع سبب اختالف الفقهاء في حكم تخدير المحدود حال استيفاء حـد            

 من القطع فمن ذهب إلـى أن        لمقصوداالقطع إلى اختالفهم في المعنى      

المقصود منه إبانة العضو قال بجواز التخدير، ومـن ذهـب إلـى أن              

  .المقصود هو اإليالم قال بعدم جواز التخدير 

  األدلة

أصحاب القول األول على ما ذهبوا إليه بالسنة          استدل :أدلة القول األول  

   :والمعقول

قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا     :  قَالَ وٍسَأ فما روي عن شَداِد بِن       :أما السنة   

 لَّمسِه ولَيِسنُوا          : ( عفََأح ٍء، فَِإذَا قَتَلْتُملَى كُلِّ شَيع انسالِْإح كَتَب اللَّه ِإن

            ـِرحلْيو ،تَهشَـفْر كُمـدَأح ِحـدلْيو ،حِسنُوا الذَّبفََأح تُمحِإذَا ذَبالِْقتْلَةَ، و 

 تَه٤ ()ذَِبيح(.   

  :وجه الداللة

                               

عبـد الفتـاح أبـو العينـين        / عقوبة السارق في الفقه اإلسالمي، للـدكتور      ) ١(

   .٢٨٩ص

  .٣٦٣ ص١٥ جللشنقيطي المستقنع زاد حشر )٢(

 – ، الطبعة األولى      العمري  بن زهير   سعيد /كيفية تنفيذ الحدود للواء الدكتور     )٣(

  .١٦٢ ص م،٢٠٠٣- ه١٤٢٤الرياض سنة

  . سبق تخريجه ) ٤(



 - ١٥١٢ -

 في كل شيء، ويدخل في ذلك القطـع         باإلحسانأمر اهللا سبحانه وتعالى     

في الحدود، ومن اإلحسان استعمال ما يخفف األلم حال القطع 
)١(

.  

  :وأما المعقول فمن وجهين

 يد السارق هو إبانة العـضو الـذي         قطع أن الحكمة من     :الوجه األول 

لة إلى أذى الناس، وأخذ أموالهم، فاليـدان لإلنـسان          جعله السارق وسي  

كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران، فعوقب السارق بقطع اليـد           

قصا لجناحه، فإذا فعل به هذا في أول مرة بقي مقصوص أحد الجناحين             

ضعيفًا في العدو، ولما كان ضرر المحارب أشد من ضـرر الـسارق             

؛ ضم إلى قطع يده قطع رجله؛ ليكف عدوانه، وشر يده           أعظموعدوانه  

التي بطش بها، ورجله التي سعى بها      
) ٢(،

 فمعنى القطع إذاً هو اإلبانـة       

)٣( واإلزالة
، وبه يتحقق الردع والزجـر     

)٤(
 إت�الف   والمق�صود ھ�    ف ،

العضو ال تعذیب الجاني   
)٥(

 فإذا كان األلم الذي يشعر بـه الـسارق          ،

قصود من العقوبة فكان تخديره حال قطع يده        حال قطع يده ليس هو الم     

                               

 نقالً  ٢١هيلة بنت عبد الرحمن ص    / حكم التخدير حال استيفاء الحد للدكتورة       ) ١(

  . ألعلى في المالحق مجلس القضاء ا: من ينظر 

   . ٧٥،٨٢ ص٢إعالم الموقعين ج) ٢(

دراسة مقارنة في الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون الجنـائي         (عقوبة السرقة   ) ٣(

     م١٩٩٩-١٤٢٠، الطبعة األولى ٢٤اسماعيل جمعة ص/ للدكتور) الوضعي

، قواعد األحكام البن عبـد  ١٥٧ ص٧، المنتقى ج  ٥٦ ص ٧بدائع الصنائع  ج   ) ٤(

، البحـر   ١٢٢ ص ٩ القاهرة ، المغني ج    -أم القرى / ، ط ١١٦ ص ١السالم ج 

  . حسن عباس زكى: الدكتور / ، الناشر٣٩ص٢المديد البن عجيبة ج

شرح عمـدة الفقـه لفـضيلة الـشيخ عبـداهللا بـن عبـدالعزيز الجبـرين             ) ٥(

  . ١٨٠٤ص١ج



 - ١٥١٣ -

   .جائزاً ؛ ألنه لم يمنع الحكمة من حد القطع 

 المراد قطعه يحقق مصالح مرادة للشارع،       العضو تخدير   :الوجه الثاني 

إذ به يؤمن عدم التلف والحيف والتجاوز والتي تحصل في الغالب بسبب 

  . )١(حركة المحدود

كون المحدود في حالة يؤمن معها الحيـف،   على أن ي)٢(فقد اتفق الفقهاء 

 بأن يمـسك عنـد القطـع حتـى ال           وذلكوأن يسهل عليه في القطع،      

يضطرب ، وتمد يده بحبل حتى يبين مفصلها، ويستحب خلع العـضو            

قبل القطع تسهيالً له، وأن يتولى قطعه مأمون عارف بالقطع وبـسكين            

  .حاد

كن، فيجلس ويضبط لئال     بأسهل ما يم   السارقويقطع  : " جاء في المغني  

يتحرك فيجني على نفسه، وتشد يده بحبل، وتجر حتى يبـين مفـصل             

الكف من مفصل الذراع، ثم يوضع بينهما سكين حاد، ويدق فوقهما بقوة        

 وتمـدى مـدة     المفـصل ليقطع في مرة واحدة، أو توضع السكين على         

 "واحدة، وإن علم قطع أوحى من هذا، قطع به 
)٣(

.  

خدير العضو المراد قطعه يتحقق به مقصد الشارع مـن          وبالتالي فإن ت  

  .التسهيل عليه وعدم الزيادة على الجزء المراد قطعه

                               

 نقالً  ٢٢هيلة بنت عبد الرحمن ص    / حكم التخدير حال استيفاء الحد للدكتورة       ) ١(

   . ٥٩٧، نوازل السرقة ص٢٥التداوي في استيفاء العقوبات البدنية ص: من

 ١٧، الحـاوي الكبيـر ج     ٤٩٦ ص ٥، مغني المحتاج ج   ١٦٧ ص ٧المنتقى ج ) ٢(

   . ١٤٧ ص٦، كشاف القناع ج١٩٨ص

 .١٢٢ ص٩المغني ج)٣(



 - ١٥١٤ -

 القطع ليس المقصود به تخفيـف       وسائلاتباع أيسر وأسهل    أن  : نوقش

آالم السارق، بل إن إيجاب استخدام أسهل وسائل القطـع، إنمـا هـو              

قطع لم يشرع لإلهالك،    لتحاشي الوسائل التي هي مظنة إهالكه؛ ألن ال       

وإنما شرع بقصد الزجر للسارق ولردع غيره عن تلك الجريمة، وليس           

  .)١(لتخفيف األلم

 القول الثاني على ما ذهبوا إليه من        أصحاب استدل   :أدلة القول الثاني    

  :القول بحرمة التخدير حال تنفيذ حد القطع بالكتاب والمعقول 

 وال�سارقة ف�اقطعوا أی�دیھما ج�زاء         وال�سارق  :  فقوله تعالى  :أما الكتاب 

  .) ٢(  بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزیز حكیم

 إلحاق العذاب بالسارق وإيالمه، هو نوع مـن النكـال           :وجه االستدالل 

تعالى إنزاله على الجاني جزاء لجرأته على اهللا        والذي يريد اهللا سبحانه     

   .)٣(وتعديه حدوده

لنون العقاب الشديد الذي يردع المعاقب      والنكال بفتح ا  : "قال ابن عاشور  

عن العود للجناية ويردع غيره عن ارتكاب مثلها، وهو مشتق من نكل            

  . )٤(" إذا امتنع 

  

                               

عبـد الفتـاح أبـو العينـين        / عقوبة السارق في الفقه اإلسالمي، للـدكتور      ) ١(

  . ٢٨٩ص

   . ٣٨سورة المائدة اآلية )  ٢(

عبـد الفتـاح أبـو العينـين        / عقوبة السارق في الفقه اإلسالمي، للـدكتور      ) ٣(

   .٢٨٩ص

   . ٥٤٦ ص١التحرير والتنوير ج)  ٤(



 - ١٥١٥ -

  .)١(والتخدير مفوت للنكال المنصوص عليه في اآلية الكريمة 

  : فمن وجهينوأما المعقول

 ألدى هذا    أن األلم مقصود من إقامة الحد، فلو أقيم الحد بدون ألم           :األول

إلى التهاون في هذه الحدود وكثرة ارتكاب الجرائم، وخـصوصاً مـع            

تخاذ األيـدي واألرجـل     االتقدم الطبي وإمكان إعادة العضو المقطوع و      

   .)٢(الصناعية

لو كان الغرض من تنفيذ حد القطع هو تفويت منفعة العضو           أنه   :الثاني

ن لما لم يرد بيانه منه لك ،لبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلمدون اإليالم 

من الحد فـي     جزء أنه لى اهللا عليه وسلم بأن اإليالم غير مراد علم        ص

  .)٣(القطع ومتمم له

من أمثلة األفعال المـشتملة علـى المـصالح         : جاء في قواعد األحكام   

والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها، قطع يد السارق إفساد لها، 

  ل ، فقدمت مصلحة لكنه زاجر حافظ لجميع األموا

   .)٤(حفظ األموال على مفسدة قطع يد السارق

  

  

  

                               

عبـد الفتـاح أبـو العينـين        / عقوبة السارق في الفقه اإلسالمي، للـدكتور      ) ١(

   .١١٩، النوازل الفقهية في الجنايات والحدود ص٢٨٩ص

   .٥٩٥ نقالً من نوازل السرقة ص٢٣حكم التخدير حال استيفاء الحد ص ) ٢(

  .١٦٣ سعيد العمري ص /كيفية تنفيذ الحدود للواء الدكتور )٣(

   .١١٦ ص١قواعد األحكام ج) ٤(



 - ١٥١٦ -

  الرأي الراجح

فالذي آراه راجحاً والعلم عند اهللا سبحانه وتعالى هو مـا ذهـب إليـه               

أصحاب القول األول وهو جواز تخدير المحدود حال تنفيذ عقوبة القطع           

الة هذا  طبقاً للشروط المذكورة؛ ألن المقصود في حدود اإلتالف هو إز         

، فإذا كان تخديره يمنع شعوره بـاأللم،        )١(العضو الذي اقترف المعصية   

حيـث  فإن األلم النفسي سيظل مالزما له وهو أشد من األلم الجـسدي             

  . سبب فوات هذا العضون المجتمع حوله يعلم أيشعر دائماً

  المبحث الخامس

  حكم التخدير حال استيفاء عقوبة القصاص

، فإذا اعتـدى  قصاص حق للمجني علی�ھ عل�ى الج�اني   مما ال شك فیھ أن ال    

ذهـب   أو أ  إصـبعه قطع له يده أو رجله أو        فقتله أو    شخص على آخر  

منفعة عضو من أعضائه، أو شجه     
)٢(

، أو جرحه ثـم عنـد اسـتيفاء         

  القصاص منه طلب تخديره لئال يشعر باآلالم فهل يجاب إلى ذلك؟

  : وال في ذلك على ثالثة أقنوالمعاصراختلف العلماء 

 عند تنفيذ عقوبة القصاص فيمـا دون        الجاني جواز تخدير    :القول األول 

النفس إذا وافق صاحب الحق وهو المجني عليه وهذا قرار مجلس هيئة            

                               

، نقالً من مقاصـد الـشريعة       ١٢٠النوازل الفقهية في الجنايات والحدود ص     ) ١(

     . ٣٨١،٣٨٢صاإلسالمية ، لمحمد الطاهر بن عاشور 

 والجمع الرأس أو الوجه في كانت إذا بذلك تسمى وإنما الجراحة: الشجة )٢(

 )اجاتٌ( و ) ِشجص ١ ج الكبير الشرح غريب في المنير المصباح  . )شَج 

٣٠٥ . 
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  باألكثرية كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية    
)١(

، وهو ما أفتى بـه      

 منهم بعض العلماء المعاصرين  
 

 ،)٢(عبـد اهللا الركبـان    / الـشيخ فضيلة  

همغيرو )٣(وفضيلة الشيخ عبداهللا بن جبرين    
)٤(

 إذا أذن بـذلك     ويجـوز  

  .) ٥(أولياء الدم في حال القصاص في النفس

 عند استيفاء عقوبة القصاص فيما دون       التخدير عدم جواز    :القول الثاني 

 منهم الشيخ صـالح     )٦(النفس وهذا ما أفتى به بعض العلماء المعاصرين       

   .)٧(الفوزان

 جواز تخدير الجاني عند استيفاء عقوبة القـصاص فيمـا          :الثالقول الث 

دون النفس متى طلب ذلك وال يتوقف ذلك على رضا المجني عليه وهو         

   .)٨( قول لبعض العلماء المعاصرين

                               

الموسوعة الجنائية . ه ٢٧/١٠/١٤١٩ الصادر في ١٩١وهو قرار رقم )١(

 بهافي المملكة العربية السعودية لسعود اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول

  .١٩٤بن عبد العالي العتيبي ص
)٢(         www .feqhweb.com    .  

   .١٦٤٦شرح عمدة الفقه ص) ٣(

 قـراءات فقهيـة     انظـر : آيه اهللا الـسيد محمـود الهاشـمي الـشاهرودي          )٤(

 ٧ص١جمعاصرة

   .١٦٥١ ص٣ البن جبرين جشرح عمدة الفقه) ٥(

)٦(                  www.al-eman.com   

انظر النوازل الفقهية في    . وهو عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية          ) ٧(

  .٤٠ص الجنايات والحدود

فقد نص على أنه قـول       : ٤٠انظر النوازل الفقهية في الجنايات والحدود ص      ) ٨(

  .ن ان ينص على القائل لبعض أهل العلم دو
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  األدلة

 القول األول على ما ذهبوا إليه بالكتاب        أصحاب استدل   :أدلة القول األول  

  :والمعقول

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عـوقبتم بـه          : فقوله تعالى  :أما الكتاب   

   .)١(  ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

 في اآلية الكريمة يأمر المولى سبحانه وتعالى بالعدل فـي           :وجه الداللة 

، وتخدير الجاني عند اسـتيفاء      )٢(االقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق    

باأللم الذي ذاق القصاص منه يمنع من المماثلة، لما فيه من عدم شعوره         

 معه تشفي المجني عليه مـن       لوعته ومرارته المجني عليه، فال يحصل     

 أو أوليائه في القصاص فـي       ، إال إذا رضي المجني عليه بذلك،      الجاني

 بـذلك متنازلًـا عـن بعـض         فيكون،  م ألن القصاص حق لـه    النفس؛

 ولإلنسان أن يستوفي حقه كامالً أو يتنازل عنه أو أن يتنازل عـن   حقه،

  . )٣( بعضه

   .ألن إیالم الجاني عند القصاص حق لھم، فإذا أسقطوه سقط

                               

   .١٢٦سورة النحل جزء من اآلية )  ١(

دار طيبـة للنـشر     / ، الناشر ٦١٣ ص ٤البن كثير ج  : تفسير القرآن العظيم  )  ٢(

  . والتوزيع 

الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمـول بهـافي المملكـة            )٣(

ازل الفقهيـة فـي     ، النـو  ١٩٤العربية السعودية لسعود بن عبد العـالي ص       

  .١٦٤٦ ص للشنقيطي، شرح عمدة الفقه٣٩الجنايات ص
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فأوجب بهذه اآلي استيفاء المثل ولم يجعـل        : " قال أبو بكر الجصاص     

  .)١("كثر مما فعلألحد ممن أوجب عليه أو على وليه أن يفعل بالجاني أ

 استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبـوا إليـه           :دليل القول الثاني  

  :المعقولب

وهو أن المجني عليه تألم وتضرر بسبب الجناية عليه ، فوجب أن يتألم             

  .الجاني ويتضرر؛ ليتحقق العدل، ويحصل الروع 

 يمكن أن يستدل لهذا القول بالقياس على ما ذهب إليه      :دليل القول الثالث  

بعض الفقهاء في أن من كسر سن إلنسان ثم نبتت له سن مكانها بأنه ال               

ه فيها، وال تقدير لأللم الذي أذاقه الجاني للمجنـي عليـه،            قصاص علي 

  )٢(اإلمـام أبـو حنيفـة    قد ذهـب و. فلم يوجبوا في األلم شيء   وبالتالي  

 أن من اعتدى علـى       إلى )٥(ووافقهم الزيدية  ،)٤(، والحنابلة )٣(الشافعيةو

، ثم نبتت سنه سليمة فال قصاص فيها وال دية ، وفـي     إنسان فكسر سنه  

  . التحمت ونبت الشعر عليها أنه ال شيء على الشاج الشجة إذا

                               

  .دار الفكر / ، ط٢٢٤ ص١أحكام القرآن للجصاص ج) ١(

  .١٣٢ ص٢الجوهرة النيرة ج) ٢(

   . ٣٠ ص٤، أسنى المطالب ج٢٦٨ ص٥مغني المحتاج ج) ٣(

  . ٩٨ ص١٠اإلنصاف ج) ٤(

  . ٦٥ص ٧التاج المذهب ج ) ٥(
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 ضرب عليها فسقطت فإن كان قد     إذاسن الصبي   : " وفي بدائع الصنائع    

وإن نبتت صحيحة فال شيء فيها في       ... ثغر فسنه وسن البالغ سواء ،       

   .)١(" قول أبي حنيفة  رضي اهللا عنه كما في سن البالغ 

 سنه ثم أثبتها فثبتت حتى ال نغضت  ولو أن رجال  : " جاء في كتاب األم     

  ) .٢(" ينكر شدتها وال قوتها لم يكن على الجاني عليها شيء 

أي ) وال يجب بقلع سن الصغير الذي لـم يثغـر         : " (وفي كشاف القناع  

، إال أن ينبت    ...ألن العادة عود سنه     ) في الحال شيء  (تسقط رواضعه   

 "لو عاد السمع مماثلة لها فال شيء عليها كما ) مكانها أخرى
)٣(

.  

ويؤخذ السن بالسن لآلية وال قصاص في كسر        : " جاء في التاج المذهب   

السن وال قصاص في سن صبي لم يثغر أي لم تسقط أسنانه األولـى إذ           

   .)٤( "ال قصاص فيما يعود كالشعر

 يكون في العضو ولـيس مـا        القصاصأن  : ويفهم من نصوص الفقهاء   

 الجـاني، وال يحـق   تخديرلى ذلك يجوز ترتب عليه من األلم، وبناء ع  

  .للمجني عليه منعه إذ ليس له عليه إال اإلتالف دون القصاص في األلم

وا إلى  ـث ذهب ـحي:  )٥(ةــيـاء المالك ـف في ذلك فقه   ـالـبينما خ 

فيهـا  ) ٦(وقال أبـو يوسـف   ال يسقط عقلهاـأنه لو ردت السن ونبتت ف 

                               

   .٣١٦ص ٧بدائع الصنائع ج) ١(

  . بيروت –دار الفكر / ، ط١٣٦ ص٦األم لإلمام الشافعي ج) ٢(

  .٤٣ ص٦كشاف القناع ج )٣(

  . ٦٥ص ٧التاج المذهب ج ) ٤(

  .٢٧٧ ص٤، حاشية الدسوقي  ج١٨٩ ص٢الفواكه الدواني ج)  ٥(

  .١٣٢ ص٢، الجوهرة النيرة ج٣١٦ ص٧بدائع الصنائع ج) ٦(
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، ووافقهـم   )٣(، والحنابلـة  )٢(ه للشافعية ــ وج وـوهم،  ـ األل )١(حكومة

. وجبت فيه الحكومـة   .. ، فإذا أدمى  ىألنه لما قلع السن أدم     ؛)٤(اإلمامية

إذاً فهي ليست مسألة    . وبالتالي فهم قد أوجبوا على الجاني حكومة لأللم         

   .مجمع عليها بين الفقهاء

  الرأي الراجح

ره عند   أن الجاني ال يجوز تخدي     – واهللا أعلم    -الذي يظهر لي رجحانه     

 عليـه؛ وذلـك     المجنياستيفاء عقوبة القصاص منه إال إذا رضي بذلك         

ضه؛ ألنه إذا كان يجوز له أن يتنازل عن كل حقه فله أن يتنازل عن بع              

 اسـتيفاء   مانع مـن المماثلـة فـي       بدون رضا من له الحق       وتخديره  

  .القصاص  

  :فالقصاص ال يتحقق إال بأمرين 

                               

رح من الدية الكاملـة ، وتكـون هـذه          هو تقدير نسبة الج   : الحكومة معناها ) ١(

إما بـأن يقـوم     : وتعرف هذه النسبة عن طريقين      . النسبة هي دية الجرح     

المجني عليه على فرض لو كان عبدا وال جناية به ، ويقـوم وبـه الجنايـة         

أو بأن هذه الجناية تقرب إلـى  . فينظر كم بين القيمتين فعليه القدر من الدية      

ا أرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كـم           أقرب الجنايات التي له   

مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظـن فيأخـذ القاضـي              

بدائع الصنائع  . بقولهما ويحكم من األرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة        

، الموسـوعة الفقهيـة     ١١٠ ص ١٦، الحاوي الكبيـر ج    ٣٢٤،٣٢٥ ص ٧ج

   .١٧٨،١٧٩ ص١٣ج

   .٣٧٢ ص١١بيان جال)  ٢(

  . ٩٨ ص١٠اإلنصاف ج) ٣(

  . ٣٢١المختر النافع ص) ٤(
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جاني حقه من األلم كما ناله المجني عليه ،          اإليالم، بحيث ينال ال    :األول

  .والتخدير مانع من ذلك 

 إتالف العضو :الثاني
)١(

.� �

 قـرار   :)٢(قرار هيئة كبار العلماء بشأن استعمال المخدر في القصاص        

  هـ٢٧/١٠/١٤١٩بتاريخ ) ١٩١(رقم 

 اهللا، وعلى آله وصحبه، ومـن       رسولالحمد هللا، والصالة والسالم على      

، الخمسينفإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته         : وبعد اهتدى بهداه ،  

هـ ، اطلع   ٢٠/١٠/١٤١٩المنعقدة في مدينة الرياض، ابتداء من تاريخ        

على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلـس الـوزراء رقـم             

هـ ، حول حكم استعمال البنج في تنفيذ        ٢٨/٢/١٤١٩بتاريخ  ) م٤/٣٥(

:  عدم التجاوز، وقد جاء فيه ما نصه       القصاص فيما دون النفس لضمان    

نبعث لسماحتكم نـسخة مـن برقيـة سـمو وزيـر الداخليـة رقـم                "

هـ ، ومشفوعاتها، بشأن مـسألة      ٢٧/٨/١٤١٨بتاريخ  ) ١٦/٥٩٨٦١(

تنفيذ القصاص فيما دون النفس، التي صدر فيها قرار الهيئة القـضائية            

قضائية ال  هـ، المتضمن أن الهيئة ال    ١٤/٣/١٣٩٣في  ) ٨٢(العليا رقم   

؛ ألنه  موضعياً، ولو كان    "البنج"ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر        

التشفي للمجني عليه من ) البنج(ال يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر 

الجاني، فتفوت حكمة القصاص ؛ لفوات إحساس الجاني المقتص منـه           

                               

النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية لسعد بن علي بـن            )١(

  .٤١تركي ص
    .٤٢المرجع السابق ص) ٢(
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ـ              در باآلالم، التي أحس بها المجني عليه عند وقوع الجناية ، كمـا ص

هـ ، المبني على قرار مجلس      ١/١١/١٤١٥في  ) ١٦٤٨٥(األمر رقم   

هــ ؛   ١٢/١٠/١٤١٥في  ) ٤٥٥/٣(القضاء األعلى بهيئته الدائمة رقم      

بأنه ينبغي إنفاذ القصاص بواسطة مختص، يؤمن من جانبه الحيف من           

أهل الطب، أما إنفاذ الحدود كقطع اليد والرجل ، فقد سـبق أن صـدر               

فـي  ) ١٤٥/٥/٢٠: (األعلى بهيئته الدائمـة رقـم     قرار مجلس القضاء    

هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من اسـتعمال           ٧/٦/١٤٠٦

البنج عند قطع اليد والرجل في الحدود، وهذا ما يخص القطع بالحـدود             

، وأن سمو أمير منطقة الرياض أشـار إلـى أن الوضـع             )الحق العام (

نج بالقطع بالقصاص، أسـوةً     يتطلب استصدار فتوى بإجازة استعمال الب     

فـي  ) ١٦٤٨٥(بالحدود، لضمان عدم التجاوز، وإنفاذاً لألمـر رقـم          

هـ المشار إليه من إجراء القطع من قبل أهل الطب، وهم           ١/١١/١٤١٥

ال ينفذون العمليات، إال تحت تأثير البنج، ويرى سمو وزيـر الداخليـة           

ر لمجلس هيئة كبار    تأييداً لما رآه سمو أمير منطقة الرياض، إحالة األم        

العلماء إلصدار فتوى بذلك، ونرغب إليكم أن يدرس مجلس هيئة كبار            

  .أهـ" العلماء الموضوع ، ويصدر فتوى بشأنه، فأكملوا ما يلزم بموجبه

وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة ،            

" البنج"مال المخدر   جواز استع : وتداول الرأي ، قرر المجلس باألكثرية       

المجني "القصاص فيما دون النفس ، إذا وافق صاحب الحق، وهو           عند  

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ، وباهللا التوفيق " عليه

  )هيئة كبار العلماء(                                          
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  الخاتمة

ده سبحانه وتعالى حمداً كثيراً     أحم, الحمد هللا الذي بنعمة تتم الصالحات       

  : وأسلم على خاتم رسله وأنبيائه وبعدوأصلي , طيباً مباركاً فيه 

  :فهذه خاتمة ضمنتها خالصة لهذا البحث وتشتمل على ما يلي 

استعمال األدويـة   : المراد بالتخدير حال استيفاء الحدود والقصاص      -١

حـدود أو   التي من شأنها تخفيف األلم الناشـيء عنـد إقامـة ال           

  .، أو منعه بالكلية القصاص

 جواز استعماله   علىجواز استعمال المخدر في الجراحة الطبية بناء         -٢

  .في التداوي

 عقوبة مقـدرة تجـب علـى      : الشريعةالحدود في اصطالح علماء      -٣

معصية مخصوصة حقاً هللا تعالى أو آلدمـي أو لهمـا كالـشرب             

فاعل مثـل مـا     هو أن يفعل بال   : والقصاص والقذف، والقصاص  

  .فعل 

  . جلدة على الراجح من أقوال الفقهاء أربعونحد شارب الخمر -٤

  :من بعض حكم تشريع الحدود والقصاص-٥

رحمة من اهللا بعباده فهي صادرة عن رحمـة اهللا وإرادة اإلحـسان             -أ

  .إليهم 

  .زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم -ب

تكبيها وكفـارة لجـريمتهم إذا      إقامة الحدود طهارة من الذنوب لمر     -ج

  .تابوا

  . عدم جواز التخدير حال تنفيذ حد الرجم -٥
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 يباح التخدير حال استيفاء عقوبة القتل لما فيه من اإلحسان الـذي             -٦

   .أمر اهللا سبحانه وتعالى به وذلك بتخفيف األلم

  . عدم جواز التخدير حال تنفيذ حد الجلد -٧ 

  : اآلتيةذ عقوبة القطع طبقاً للشروط حال تنفيالمحدودجواز تخدير -٨

 المخدر ضرراً أكبر من الـشعور بتلـك         استخدامأن ال يترتب على      -أ

  . اآلالم المترتبة عن استيفاء العقوبة 

 وال يزاد   الذي يدفع الضرر  القدر  على  أن يقتصر استخدام المخدر      -ب

  على ذلك 

خمر وإنما يكون    اإلحساس باأللم بالمواد المسكرة كال     إزالةأال يكون    -ج

  .بالمواد المفترة كالبنج ونحوها

 عند استيفاء عقوبة القصاص إال إذا رضي بذلك         عدم جواز التخدير   -٩

المجني عليه؛ ألنه إذا كان يجوز له أن يتنازل عن كل حقه فله أن           

  .يتنازل عن بعضه
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  المراجع

  القرآن الكريم : أوالً 

  التفسير وعلوم القرآن: ثانياً

، )الجـصاص (أبو بكر بن علي الـرازي  : لقرآن للجصاص أحكام ا -١

 .م ١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الفكر ،: الناشر

ابـن  (محمد بن عبـد اهللا األندلـسي        :  أحكام القرآن البن العربي    -٢

  .الطبعة األولى-دار الكتب العلمية: ، الناشر)العربي

أحمد بن محمد بن المهدي     :  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد      -٣

/ عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس، الناشر       بن  

أحمد : القاهرة، تحقيق : حسن عباس زكى، مكان الطبع      : الدكتور  

  . هـ ١٤١٩: عبد اهللا قرشى رسالن، سنة الطبع 

/ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار النـشر       :  التحرير والتنوير  -٤

م ،الطبعـة   ١٩٩٧ - تـونس    -دار سحنون للنـشر والتوزيـع       

  .التونسية 

أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر          :   تفسير القرآن العظيم    -٥

سامي بن محمد   :  ،تحقيق  ] هـ   ٧٧٤- ٧٠٠[ القرشي الدمشقي   

الثانيـة  : دار طيبة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة         : سالمة، الناشر 

  . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

يل المـرادي  أحمد بن محمد بن إسماع:  الناسخ والمنسوخ المؤلف -٦

 الكويـت، الطبعـة     –مكتبة الفـالح    / النحاس أبو جعفر، الناشر     

  محمد عبد السالم محمد. د: ، تحقيق ١٤٠٨األولى ، 
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  :الحديث وشروحه  :ثالثاً

أحمد بن علي   : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       -١

  .مؤسسة قرطبة : ، الناشر)العسقالني ( محمد الكناني

 الكحالنـي  إسـماعيل  بـن  محمد: المرام بلوغ شرح السالم سبل -٢

   .لحديثا دار: لناشر، االصنعاني

 سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي        :سنن أبي داود     -٣

  .، المكتبة العصرية دار الفكر/ط

دار الكتب  / ، ط محمد بن عيسى بن سورة الترمذي      :سنن الترمذي  -٤

  .العلمية 

 بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: الدارقطني سنن -٥

، )هـ٣٨٥: المتوفى (الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود

 المـنعم  عبـد  حسن االرنؤوط، شعيب: ليهع وعلق نصه وضبط حققه

 الرسالة، مؤسسة: برهوم، الناشر  أحمد اهللا، حرز اللطيف عبد شلبي،

  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ األولى،: لبنان، الطبعة - بيروت

أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي             : السنن الكبرى  -٦

: ،حققه وخرج أحاديثـه   )هـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي   

: قدم لـه  ،  شعيب األرناؤوط : عبد المنعم شلبي، أشرف عليه    حسن  

 –مؤسـسة الرسـالة     : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر      

  . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : بيروت، الطبعة

أحمـد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى              : السنن الكبرى  -٧

 ،)هـ٤٥٨: المتوفى(الخُسروِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي      

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=977&idfrom=1343&idto=1383&bookid=2&startno=12
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دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر عطا، الناشر : المحقق

  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنات، الطبعة–

المنهاج شرح صحيح    : المسمىشرح النووي على صحيح مسلم       -٨

، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي        : مسلم بن الحجاج  

الطبعة الطبعة الثانية   ،   بيروت – دار إحياء التراث العربي      /الناشر

 ،١٣٩٢.  

ابن بطال أبو الحسن علي بـن       : شرح صحيح البخارى البن بطال     -٩

أبو تميم ياسـر    : تحقيق،  )هـ٤٤٩: المتوفى(خلف بن عبد الملك     

،  الـسعودية، الريـاض    -مكتبة الرشـد    : دار النشر ،  بن إبراهيم 

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : لطبعةا

ن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرة         محمد ب : صحيح البخارى    -٩

هـ ١٤١٤ :دار ابن كثير، سنة النشر/ ، ط) هـ٢٥٦ت سنة (البخاري

  . م١٩٩٣/ 

 مسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسين القـشيري            :صحيح مسلم    -١٠

 محمد فؤاد عبد    - بيروت   - دار إحياء التراث العربي      /طالنيسابوري  

  .الباقي

مد بن علي بن حجر أبو      أح: فتح الباري شرح صحيح البخاري       -١١

  الفضل العسقالني الشافعي

أحمد بن علي بـن     : تحقيق  ،١٣٧٩ بيروت ،    -دار المعرفة   : الناشر  

   .حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي

 : شرح الجامع الصغير من أحاديث البـشير النـذير         القدير فيض -١٢

، للعالمة محمد عبد الرؤوف المناوي ضبطه وصححه احمد عبد السالم         
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 - ه ١٤١٥ولـى  لبنان الطبعـة األ   - دار الكتب العلمية بيروت    /لناشرا

  . م١٩٩٤

دار / سليمان بن خلف البـاجي، الناشـر      :  المنتقى شرح الموطأ   -١٣

  .الطبعة الثانية -القاهرة-الكتاب اإلسالمي

أبو عبد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا          :  المستدرك على الصحيحين   -١٤

/ هــ   ١٤١٨ :، دار المعرفـة سـنة النـشر       الحاكم النيسابوري 

، دار إحياء العلـوم  ن مالكمالك بن أنس ب :الموطأ -٤.  م١٩٩٨

  . م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ :العربية، سنة النشر

: عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة، الناشر       : مصنف ابن أبي شيبة    -١٥

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤دار الفكر،

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بـن نـافع الحميـري            : المصنف -١٦

من حبيـب الـرح   : المحقـق ،  )هـ٢١١: المتوفى(اليماني الصنعاني   

المكتـب  : يطلـب مـن   ،   الهنـد  -المجلس العلمي : الناشر،  األعظمي

  .١٤٠٣الثانية، : الطبعة،  بيروت–اإلسالمي 

أحمد بن علي بن حجر     : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     -١٧

سعد بن ناصر بن عبـد      : المحقق ،العسقالني أبو الفضل شهاب الدين    

سـنة   ، دار الغيـث   - العاصمة   دار: الناشر ،العزيز الشثري وآخرون  

 .١٩٩٨ – ١٤١٩: النشر

لك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني         لإلمام ما : الموطأ -١٨

: صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه       ،  )هـ١٧٩: المتوفى(

 – دار إحياء التراث العربي، بيـروت        /الناشر،  محمد فؤاد عبد الباقي   

   . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦: عام النشر، لبنان

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=7965
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=7965
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1701&idto=1703&bk_no=7&ID=614
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محمد : يل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار        ن -١٩

   .بن علي بن محمد الشوكاني

  :كتب الفقه الحنفي  :رابعاً

دار الكتـاب   /زين الدين بن إبراهيم ابن نجـيم ، ط        : البحر الرائق   -١

  .اإلسالمي ، الطبعة الثانية

أبو بكر بن مسعود عالء الدين :  بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع -٢

دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة        / ط) هـ  ٥٨٧ت سنة   (الكاساني  

  .م  ١٩٨٦-هـ١٤٠٦-الثانية

  .دار الكتب العلمية / بدر الدين العيني، ط: البناية شرح الهداية -٣

عثمان بـن علـي الزيلعـي ،        :  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق     -٤

  .انية دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الث/ الناشر

أبو بكر محمد بـن علـي الحـدادي العبـادي،           : الجوهرة النيرة    -٥

  .هـ ١٣٢٢-الطبعة األولى-المطبعة الخيرية: الناشر

-دار الجيـل  / علي حيدر، الناشر  :  درر الحكام شرح مجلة األحكام     -٦

  . م ١٩٩١-هـ١٤١١-الطبعة األولى

، )ابدينابن ع (محمد أمين بن عمر     :  رد المحتار على الدر المختار     -٧

  .م ١٩٩٢-هـ١٤١٢-الطبعة الثانية-بيروت-دار الفكر/ الناشر

محمد بن محمد بـن محمـود البـابرتي ،          : العناية شرح الهداية   -٨

  .دار الفكر/ الناشر

أحمد بن محمـد    :  غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر       -٩

-هـ١٤٠٥-الطبعة األولى -دار الكتب العلمية  / الحموي ، الناشر  

  . م١٩٨٥



 - ١٥٣١ -

للشيخ نظام وجماعة من علماء الهنـد ومعـه         :  الفتاوى الهندية  -١٠

ت ( فتاوى قاضيخان لحسن بن منصور بفخر الدين األوزجنـدى          

   .هـ ١٣١٠دار الفكر ، الطبعة الثانية/ ط) ٢٩٥سنة 

الدين محمد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي          كمال  :  فتح القدير  -١١

معه كتـاب الهدايـة     ،و) هـ٨٦١:المتوفى(المعروف بابن الهمام  

دار / لقاضـي زاده، الناشـر    » نتائج األفكار «للمرغيناني وتكملته   

  . الفكر

 وزارة  /أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي، الناشر       :الفروق -١٢

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢-طبعة األولىال-األوقاف الكويتية

دار / محمد بن أحمد بن أبي سـهل السرخـسي ، ط          : المبسوط   -١٣

  .المعرفة 

عالء الـدين   : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام        -١٤

  .دار الفكر: علي بن خليل الطرابلسي، الناشر

الفقه المالكي : اخامس:  

، )القرافـي (أحمد بـن إدريـس      :  أنوار البروق في أنواء الفروق     -١

  .عالم الكتب / الناشر

دار :،الناشـر ابن رشـد الحفيـد      :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد    -٢

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥القاهرة –الحديث

الطبعـة  -دار الكتـب العلميـة    / ، ط ٣٦٥ ص ٨ التاج واإلكليل ج   -٣

  . م ١٩٩٤-هـ١٤١٦-األولى

إبراهيم بـن   :  في أصول األقضية ومناهج األحكام      تبصرة الحكام  -٤ 

-مكتبة الكليـات األزهريـة    : ، الناشر )ابن فرحون اليعمري  (علي  

  م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦-الطبعة األولى
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محمد بن أحمد بـن عرفـة       :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     -٥

  . دار الفكر/ الدسوقي، الناشر

أبو العباس على الشرح الصغير للدردير، ط دار        :  حاشية الصاوي  -٦

  .المعارف 

علي الصعيدي العدوي، :  حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني      -٧

  .هـ ١٤١٤دار الفكر: الناشر

  . دار الفكر / لمحمد بن عبداهللا الخرشي ط:  مختصر خليل شرح -٨

أحمد بن غنيم :  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني   -٩

ـ ١٤١٥-دار الفكـر    : بن سالم بن مهنا النفراوي، الناشـر       -هـ

  . م ١٩٩٥

  .  القوانين الفقهية البن جزي -١٠

دار الكتـب   : الناشرمالك بن أنس بن مالك األصبحي ،        :  المدونة -١١

  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٥-الطبعة ألولى-العلمية

دار / أحمد بن محمد علـيش، ط :  منح الجليل على مختصر خليل   -١٢

  .الكتب العلمية 

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد   : الكافي في فقه أهل المدينة     -١٣

  البر القرطبي

-األولـى  الطبعة-اإلسالمي الغرب دار/ ، ط  الممهدات المقدمات -١٤

  . م  ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  :الفقه الشافعي: اً سساد

: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الناشـر       : األحكام السلطانية  -١

  . بيروت-دار الكتب العلمية
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ألبى يحيى زكريا األنصارى،    : أسنى المطالب شرح روض الطالب     -٢

  .دار الكتاب اإلسالمي/ط

دار / ، ط  ) ٢٠٤ – ١٥٠( لمحمد بن إدريـس الـشافعى       : األم   -٣

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠ -بيروت-الفكر

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير      : البيان في مذهب اإلمام الشافعي       -٤

 ١٤٢١-الطبعة األولـى  -دار المنهاج : بن سالم العمراني ، الناشر    

  .  م ٢٠٠٠ -هـ

دار إحياء التـراث    / أحمد بن بن حجر الهيتمي ط     : تحفة المحتاج  -٥

  .  العربي

/ سليمان بن محمد البيجرمي ، ط : شية البيجرمي على الخطيب     حا -٦

  .دار الفكر 

شرح جالل الدين المحلـى     : حاشيتا قليوبى وعميرة وبهامشهما      -٧

ـ ١٤١٥-ط.د-بيـروت -دار الفكر / على منهاج الطالبين ط    -هـ

  . م١٩٩٥

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب المـاوردي          :  الحاوي الكبير  -٨

 ١٤٢٤ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع ،        د/ البصري، الناشر 

  . م٢٠٠٣ -هـ

عز الدين عبد العزيز بـن عبـد        :  قواعد األحكام في مصالح األنام     -٩

  .القاهرة : أم القرى/ السالم، الناشر

لمحمـد  :  مغنى المحتاج إلى معرفة معـانى ألفـاظ المنهـاج            -١٠

-يـة ، الطبعـة األولـى      دار الكتـب العلم   / الشربينى الخطيب ط  

   . م ١٩٩٤-هـ١٤١٥
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محمد بن شهاب الدين الرملـي،      :  نهاية المحتاج شرح المنهاج    -١١

  . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤دار الفكر سنة / الناشر

  :الفقه الحنبلي : اً بعسا

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن      :  إعالم الموقعين عن رب العالمين       -١

: ، تحقيق ) هـ٧٥١: المتوفى(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية       

 ييروت ،   –دار الكتب العلمية    : محمد عبد السالم إبراهيم ، الناشر     

  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة األولى 

لعلـى بـن سـليمان      :  اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخـالف       -٢

محمـد حامـد    : صححه وحققه ) هـ  ٨٨٥ -هـ  ٨١٧(المرداوى  

  . دار إحياء التراث العربى/ الفقى ط

منصور بن يونس بن صالح : ستقنع الروض المربع شرح زاد الم -٣

: المتـوفى (الدين ابن حـسن بـن إدريـس البهـوتى الحنبلـى             

حاشية الـشيخ العثيمـين وتعليقـات الـشيخ         : ومعه) هـ١٠٥١

مكتبـة  / عبد القدوس محمد نذير ، الناشر     : السعدي خرج أحاديثه  

   .م  ١٩٩٩-هـ١٤٢٠دار البيان، الطبعة الثانية 

  .قرطبة مؤسسة /، طلح المقدسىالبن مف: الشرعية اآلداب -٤

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي      : زاد المعاد في هدي خير العباد      -٥

 - مكتبة المنار اإلسالمية     -رسالةمؤسسة ال : الناشر،  أبو عبد اهللا  

، ١٩٨٦ – ١٤٠٧الطبعـة الرابعـة عـشر،       ،   الكويت –بيروت  

   . عبد القادر األرناؤوط-شعيب األرناؤوط : تحقيق 

اسية الشرعية في اصالح الراعي والرعية ألحمد بـن عبـد           السي -٦

  . مكتبة ابن تيمية / الحليم بن تيمية الحراني، ط



 - ١٥٣٥ -

عالم الكتب  / لمنصور بن يونس البهوتي ط    :  شرح منتهى اإلرادات   -٧

  )  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤(، الطبعة األولى 

شمس الدين محمد بن عبد     : شرح الزركشي على مختصر الخرقي     -٨

 - هـ   ١٤١٣-الطبعة األولى -دار العبيكان : شي، الناشر اهللا الزرك 

  . م ١٩٩٣

  )م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-الطبعة الرابعة-عالم الكتب(الفروع  -٩

/ الكافي في فقه احمد لعبد اهللا بن قدامة المقدسي أبو محمـد ط   -١٠ 

  ) . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤-الطبعة األولى-دار الكتب العلمية

وعالم -دار الفكر / البهوتى ط لمنصور بن يونس    :  كشاف القناع    -١١

  . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢الكتب، 

دار الكتب العلميـة  /  المبدع شرح المقنع البن مفلح المقدسى، ط    -١٢

  .  لبنان – بيروت -

لمصطفى السيوطى  :  مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى       -١٣

، ومعه تجريد زوائد الغايـة لحـسن        )١٢٤٣ت سنة   ( الرحيبانى  

منـشورات المكتـب اإلسـالمى      )  هـ   ١٢٧٤ت سنة   ( الشطى  

  . دمشق 

على ) هـ  ٦٢٠ت سنة   ( ألبى محمد عبد اهللا بن قدامة       :  المغنى -١٤

مكتبـة  / أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقى ط      : مختصر الخرقى   

  .القاهرة 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن         : مجموع الفتاوى  -١٥

 -أنـور البـاز   : ، المحقـق  )هـ٧٢٨: المتوفى  (تيمية الحراني   

 هـ  ١٤٢٦الثالثة ،   : دار الوفاء، الطبعة    / عامر الجزار، الناشر    

  . م ٢٠٠٥/ 



 - ١٥٣٦ -

  :الفقه الظاهرى : اثامنً

  . دار الفكر / ط ) ٤٥٦ت سنة (  بن حزم علىألبى محمد : المحلى-١

 :الفقه الزيدى: اًتاسع

ن علـي بـن     محمد ب :  المتدفق على حدائق األزهار    السيل الجرار  -١

  ). ١٢٥٠: المتوفى (محمد الشوكاني 

عيون األزهار في فقه األئمة األطهار ألحمد بن يحي المرتـضى،            -٢

  .بيروت –دار الكتاب اللبناني / ط

  :الفقه اإلمامي: اً عاشر

ت (أبو القاسم نجم الدين بن الحسن الحلـي     : المختصر النافع    -١

   .)ه٦٧٦سنة 

  : ةمراجع اللغة العربي: الحادي عشر

 تاج العروس من جواهر القاموس لإلمام محب الـدين أبـي            -١

فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفـي ،          

  .دار الهداية / دراسة وتحقيق علي شيري،  الناشر

دار : علي بن محمد بن علي الجرجـاني، الناشـر     : التعريفات -٢

: يـق ، تحق ١٤٠٥ بيروت الطبعة األولـى ،       –الكتاب العربي   

  .إبراهيم األبياري 

 القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمـد بـن يعقـوب             -٣

مكتب تحقيق التـراث    : تحقيق) هـ٨١٧: المتوفى(الفيروزآبادى  

: محمد نعيم العرقـسوسي الناشـر     : في مؤسسة الرسالةبإشراف  

 لبنـان   –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت         

   م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة



 - ١٥٣٧ -

لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقـي المـصري            -٤

  .دار صادر ، بيروت، الطبعة األولى / الناشر

: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي المؤلـف            -٥

المكتبـة  / أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، الناشـر        

  . بيروت–العلمية 

طفى، أحمد الزيات، حامـد عبـد        المعجم الوسيط إلبراهيم مص    -٦

  .مجمع اللغة العربية / القادر ، محمد النجار تحقيق 

أبو الفتح ناصر الدين بن عبـد       :  المغرب في ترتيب المعرب      -٧

 حلب،  –مكتبة أسامة بن زيد     / السيدبن علي بن المطرزي الناشر    

  .١٩٧٩الطبعة األولى ، 

  :مراجع معاصرة:  عشرثانيال

د في استقرار المجتمع للـدكتور محمـد حـسين           أثر إقامة الحدو   -١

  .م ، الناشر مكتبة وهبة ١٩٨٦-ه١٤٠٧الذهبي، الطبعة الثانية 

والمخدرات الطبية والفقهية للدكتور محمد الزحيلي        أحكام التخدير  -٢

 –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة بحث منشور بمجلة

   . ٢٠٠٨األول  العدد - ٢٤ المجلد

للدكتور محمد بـن    : م الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها     أحكا -٣

محمد المختار الشنقيطي رسالة الدكتوراة بقسم الجامعة اإلسالمية        

  . الشرقية – بالمدينة المنورة، الناشر مكتبة الصحابة جدة -

 أحكام الحقن الطبية بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقـه            -٤

عاصم بن عبداهللا المطول، إشراف فـضيلة       / بالمقارن إعداد الطال  

عبد الرحمن بن عبد اهللا الـسند للعـام الجـامعي           / الشيخ الدكتور 

  . ه١٤٢٦/ ١٤٢٥



 - ١٥٣٨ -

محمـد  /د: التخدير واإلفاقة دراسـة موسـعة تـأليف كـل مـن            -٥

عباس / سليم حبيب، د  / شريف حسن، د  / محمود حافظ، د  /فكري،د

  .العربيدار الفكر / ، ط١٩٧٦حيدر ، الطبعة األولى 

عبـد  /  تطبيق القواعد الفقهية على مسائل التخدير المعاصـرة د         -٦

  .السالم بن إبراهيم بن محمد الحصين 

حكم التخدير حال استيفاء الحد للدكتورة هيلة بنت عبد الـرحمن            -٧

 لشهر رجب من عام     ٥٥، بحث منشور بمجلة العدل عدد     ٨اليابس ص   

   . ه، السنة الرابعة عشرة ١٤٣٣

عمدة الفقه لفضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالعزيز الجبـرين ،   شرح   -٨

 .ه١٤٢٩مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية سنة/ ط

محمد بن صـالح بـن محمـد        :  الشرح الممتع على زاد المستقنع     -٩

: دار ابن الجوزي، الطبعة   / دار النشر ) هـ١٤٢١: المتوفى(العثيمين  

  . هـ  ١٤٢٨ -١٤٢٢: األولى، سنة الطبع

دراسة مقارنة في الفقـه الجنـائي اإلسـالمي         (وبة السرقة   عق -١٠

، ٢٤اسـماعيل جمعـة ص    / للدكتور) والقانون الجنائي الوضعي  

  . م ١٩٩٩-١٤٢٠الطبعة األولى 

عبد الفتـاح أبـو     /  عقوبة السارق في الفقه اإلسالمي، للدكتور      -١١

  .العينين 

  . العقوبات الشرعية  -١٢

لشَّامل لألدلّة الشَّرعية واآلراء المذهبية     الفقه اإلسالمي وأدلَّتُه ا    -١٣

وأهم النَّظريات الفقهية وتحقيق األحاديـث النَّبويـة وتخريجهـا          

  .وهبة الزحيلي / للدكتور



 - ١٥٣٩ -

 فقه الجنايات للدكتور يوسف الشبيلي مذكرة تم تفريغهـا مـن            -١٤

 .٧٩الدروس التي ألقيت في المعهد اإلسالمي بواشنطن ص

آيـه اهللا الـسيد محمـود الهاشـمي         : فقهية معاصرة قراءات   -١٥

 الشاهرودي

 ،   العمـري   بن زهيـر    سعيد /كيفية تنفيذ الحدود للواء الدكتور     -١٦

  ..م ٢٠٠٣- ه١٤٢٤ الرياض سنة–الطبعة األولى 

دار النفائس / مقاصد الشريعة اإلسالمية لمحمد طاهر عاشور، ط -١٧

ــع  ــشر والتوزي ــة–للن ــة الثاني -ه١٤٢٩عام  األردن ، الطبع

 .م  ٢٠٠١

  .الموسوعة العربية المجلد الخامس   -١٨

  . الموسوعة الفقهية الكويتية -١٩

 الموسوعة الجنائيةاإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول بهـافي        -٢٠

المملكة العربية السعودية لسعود بن عبد العالي البارودي العتيبي         

  .١٤٢٧، الطبعة الثانية 

موسوعة جامعة لألحكام الفقهية في     :  الفقهية الموسوعة الطبية  -٢١

الصحة والمرض والممارسات الطبية للدكتور أحمد محمد كنعان ،         

دار النفائس، الطبعة األولـى  / تقديم الدكتور محمد هيثم الخياط، ط    

  . م٢٠٠٠-ه١٤٢٠

 النوازل الفقهية في الجنايات والحـدود وتطبيقاتهـا القـضائية           -٢٢

سعد بن / سعد بن علي بن تركي إشراف د     رسالة ماجستير للباحث    

 من جامعة اإلمام محمد بـن       ١٤٢٥-ه١٤٢٤عمر الخراشي عام    

  .سعود اإلسالمية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن 



 - ١٥٤٠ -

 نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتـها القضائية رسالة مقدمة لنيل         -٢٣

بـادي  درجة الدكتوراه في الفقه المقـارن إعـداد الطالـب فهـد      

يعقوب الباحسين العـام    / المرشدي، إشراف فضيلة الشيخ الدكتور    

  .هـ ١٤٢٦ -هـ١٤٢٥الجامعي

الوجيز في أحكام الجراحة الطبية واآلثـار المتـــرتبة عليها         -٢٤

  .بقلم فهد بن عبد اهللا الحزمي 

  : المواقع االلكترونية :  عشرلثالثا
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