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 ورقة عمل من إعداد

 هاين بن أمحد عبد الشكور/د.أ

 أستاذ الفقه وأصوله بجامعة امللك عبد العزيز

 جدة

 اململكة العربية السعودية
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 خـري خلـق اهللا أمجعـني وعـىل آلـه وصـحابته احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل

 ومن تبعهم إىل يوم الدين، أما بعد،، 

فإنه مما ال خيفى عىل أهـل العلـم بالـرشيعة أمهيـة تطبيـق الـرشيعة بـشكل عـام واحلكـم هبـا 

 ﴾{  ~  �  ¡   ¢  £    ¤﴿: بشكل خاص وذلـك كـام قـال سـبحانه

ـــــرة[ ـــــال]٢٠٨: البق   =  <  > 7  8  9    :  ;1  2  3  4      5  6 ﴿: ، وكـــــام ق

، »ًال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئـت بـه«: ، ويف احلديث]األعراف[﴾ ?  @ 

ًويف احلكم بالرشيعة جاء األمر هبـا مـشددا . واآليات واألحاديث يف هذا املعنى كثرية ومعلومة

 ويف ،]٤٤ :املائـدة[ ﴾الكـافرونومـن مل حيكـم بـام أنـزل اهللا فأولئـك هـم ﴿:  تعـاىل–ًمغلظا، كام يف قوله 

¶ ¸ º ¹ « ¼ ½  ﴿: الفاسقون﴾، ويف قولـه﴿: الظاملون﴾، ويف الثالثة﴿: اآلية الثانية

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾ ]وقولـه،]النور  :﴿ $ # " !

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % ﴾

 . هذا الباب، إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث الواردة يف]األحزاب[

َّوهذه املسألة مما ال خيتلف عليها عاملان، وال يتناطح فيها مسلامن؛ فهي مـن املـسلامت عنـد 

أهل اإلسالم قاطبة، وإنام يقع االختالف واإلشكال عنـد الـبعض يف تطبيـق أو تنزيـل رشع اهللا 

د املسلمني تناوله، عىل الواقع الذي تعيشه األمة، أو الدولة، أو املجتمع، وهذا مما ال جيوز آلحا

أو الفتوى فيه، بل هي مهمة أهـل العلـم املعـروفني بـه، واملـشهود هلـم بحـسن الفهـم والدرايـة 

 .بالفتوى

ًبدأ اإلسالم غريبـا، وسـيعود غريبـا «: بقوله زمانا يكون فيه الدين غريبا ^ النبي وقد وصف  ً

ائف تفسري معنـى احلـديث ، ومن لط»كام بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس

 ستكون غريبـة، وليـست عـىل وزان البدايـة األوىل، اعودته بأهنأن بعض العلامء املعارصين فرس
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وهذا من فقه هذا العامل الرتباط تطبيق األحكام الرشعية بالواقع الذي يعيشه املسلمني، وهـذا 

ًيقتيض وسائل وآليات وفقها جديدا يراعي الثوابت الرشعية، وحيفظها  ويتعامل مع املتغريات، ً

 .مما ال يقدح فيها

ومن املسائل التـي كثـر الكـالم حوهلـا هـذه األيـام مـسألة تطبيـق احلـدود، حيـث تنازعهـا 

فريقان، فريق يرى تطبيقها دون مراعاة للواقـع، ونظـر لفقـه احلـدود يف الـرشيعة، وفريـق آخـر 

 الفـريقني أخطـأ يف فهمـه وتنزيلـه؛ وكـال. يرى أهنا غري صاحلة هلذا الزمان، وأهنا من املتغـريات

ومقاديرها هـي مـن الثوابـت ) العقوبة(ذلك أن مما أمجع عليه أهل اإلسالم أن احلدود الرشعية 

فقـد أمجـع املـسلمون عـىل أن تعطيـل احلـد بـامل، : ( رمحـه اهللا–التي ال تتغري، كام قال ابن تيمية 

ــزاين والــسارق، والــشارب، وأمجعــوا عــىل أن املــال املــأخ. يؤخــذ أو غــريه، ال جيــوز وذ مــن ال

 .)١( )واملحارب، وقاطع الطريق، ونحو ذلك لتعطيل احلد، مال سحت خبيث

نـوع ال يتغـري عـن حالـة واحـدة هـو : األحكـام نوعـان: ( رمحه اهللا– تلميذ ابن القيم وقال

عليهــا، ال بحــسب األزمنــة واألمكنــة، وال اجتهــاد األئمــة كوجــوب الواجبــات، وحتــريم 

ات، واحلدود املقدرة بالرشع عىل اجلرائم، ونحـو ذلـك، فهـذا ال يتطـرق إليـه تغيـري وال املحرم

 .اجتهاد خيالف ما وضع عليه

ًمــا يتغــري بحــسب اقتــضاء املــصلحة لــه زمانــا ومكانــا، وحــاال، كمقــادير : والنــوع الثــاين ً ً

 .)٢()التعزيرات واحتباسها وصفاهتا، فإن الشارع ينوع فيها بحسب املصلحة

ه ت خيتلف األمر يف تنزيلهـا عـىل الواقـع، وتطبيـق رشوطهـا، وهـو مـا يمكـن أن تـسميوإنام

 ).فقه تطبيق احلدود(ب

 عـن اسـتقراء نـاقص لكـالم ىل بيان يشء من هذا الفقـه، كـان ناجتـادف إوهذا الورقات هت

 .الفقهاء يف هذا الباب، ولعله يكون إثارة لباحثني آخرين يف استكامل النقص، وتسديد املسري

                                                                 

 . ٢٨/٣٠٣الفتاوى ) ١(

 . )هـ١٣٩٥ ٢ دار املعرفة، ط–بريوت  (٣٣١ -١/٣٣٠إغاثة اللهفان ) ٢(
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 :وقد رأيت أن تكون خطة هذه الورقة مبنية عىل اآليت
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 .مفهوم الرشيعة، وعالقة ذلك باحلدود: املسألة األوىل

القته باحلكم الوضعي والتكليفـي، وعـوارض األهليـة احلكم الرشعي، وع: املسألة الثانية

 .وأثرها يف تطبيق األحكام الرشعية

وى، قاعـدة تغـري الفتـبتطبيـق األحكـام الـرشعية، وعالقتـه حتقيق املناط يف : املسألة الثالثة

 .وعالقة ذلك بحارض املسلمني

 .االستطاعة رشط يف تطبيق األحكام الرشعية: املسألة الرابعة
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 .األمن وعدم الفتنة، وأثرمها يف تطبيق احلدود: املسألة األوىل

تطبيق احلدود وعالقتـه بـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، ومـا يرتتـب : املسألة الثانية

 .عليه

 .جيوزأن يتوالها غرياإلمامسائل اإلمامة التي الاحلدود من م: الثالثةاملسألة 

 . يف تطبيق احلدودمراعاة مقاصد الرشيعة: املسألة الرابعة

 .مام تطبيق احلدود ما مل ترفع إىل اإلعدم تشوف الرشيعة إىل: املسألة اخلامسة

 .مراعاة الزمان واحلال واملكان يف تطبيق احلد: املسألة السادسة

  نتائج تأخري تطبيق احلدود:املبحث الثالث

 . اخلروج عىل اإلماميق احلدود معصية ال جتيزتطبعدم : ألة األوىلاملس

 احلدود، ويلجأ إىل غريها عند عدم القدرة : العقوبات أنواع، منها: املسألة الثانية
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 .عىل تطبيقها

 .التدرج يف التطبيق ال يعني إلغاء احلدود: املسألة الثالثة

 

 .ج هبا البحث، والتوصياتوأبني فيها أهم النتائج التي خر: اخلامتة

الفهم لدينه، والعصمة من الزلـل يف الفهـم والعمـل، إنـه ويل ن حسأن  يرزقنا أسأل  اهللا و

 .ذلك، والقادر عليه

 وصىل اهللا سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم

 د هللا رب العاملنيواحلم

 الباحث

 هاين بن أمحد عبد الشكور

 مكة املكرمة

   هـ١٤٣٥شهر رجب احلرام   
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 .طرفه الرقيق احلاد: احلاجز بني الشيئني، واحلد من كل يشء: ًلغة

 .أهناه: �وضع حدا لألمر: منتهاه، ويقال: واحلد

 .)١(َّما حده بأوامره ونواهيه:  تعاىل–حدود، وحدود اهللا : مجعه

ًللحد رشعا، نختار منها تعريف هاءكثريا قحات الف اصطالالتكاد ختتلف: ًواحلد رشعا

 .)٢()لمنع من الوقوع يف مثلهاً مقدرة رشعا يف معصية لعقوبة: (احلنابلة له أنه
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 .أطاقه وقدر عليه وأمكنه: استطاع اليشء: يقال: لغة

 .)٣(إجابتهاستدعى طاقته و: ًواستطاع فالنا ونحوه

 .هي استفعال من الطاعة: القدرة عىل اليشء، وقيل: تطاعةاالس: وقال الزبيدي

اسم للمعاين التي هبا يتمكن اإلنسان بام يريده من أحداث : االستطاعة: وقال الراغب

نية خمصوصة للفاعل، وتصور للفعل، ومادة قابلة للتأثري، وآلة إن  :الفعل، وهي أربعة أشياء

                                                                 

 . ة الرشوق الدولية، مكتب١٤٢٦، ص٤، جممع اللغة العربية، ط)احلد(املعجم الوسيط ) ١(

ــويت، ت٦/١٦٥رشح منتهــى اإلرادات ) ٢( ــونس البه ــن ي ــشيخ منــصور ب ــر: ، لل ــي، وانظ ــداهللا الرتك : عب

 لبنـان، والفواكـه –، للشيخ عبداهللا بـن حممـود املوصـيل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت ٤/٧٩االختيار 

 املكتبـة التجاريـة الكـربى، ، ألمحد بن غنيم النفـراوي، دار الفكـر، مـصور مـن نـسخة٢/١٩٣الدواين 

، مؤسـسة املكتبـة ٢، رشح زيـدان رسـالن، للـشيخ حممـد بـن عـيل بـن حمـسن، ط٤١٠وفتح املنـان، ص

  . لبنان–الثقافية، بريوت 

 ).طاع(املعجم الوسيط ) ٣(
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: تاج إىل هذه األربعة يف إجياده للكتابة؛ ولذلك يقال�كان الفعل آليا، كالكتابة، فإن الكاتب حي

ًإذا فقد واحدا من هذه األربعة فصاعدا، ويضاده العجز، وهو: فالن غري مستطيع للكتابة أن : ً

ً فصاعدا، ومتى وجد بعضها دون بعض فمستطيع مطلقا، ومتى ال جيد أحد هذه األربعة ً

، فمستطيع من وجه، وعاجز من وجه، ًفقدها فعاجز مطلقا، ومتى وجد بعضها دون بعض

 | { ~ � ﴿:  تعاىل–واالستطاعة أخص من القدرة؛ لقوله . وألن يوصف بالعجز ألوىل

: االستطاعة«: ^حيتاج إىل هذه األربعة، وقوله  ، فإنه]٩٧: آل عمران[﴾¡ ¢ £ ¤ ¥

ً إذ كان معلوما ، فإنه بيان ملا حيتاج إليه من اآللة، وخصه بالذكر دون اآلخر؛»الزاد والراحلة

 .من حيث العقل مقتىض الرشع أن التكليف من دون ذلك اآلخر، ال يصح

فاإلشارة هاهنا إىل عدم اآللة ] ٤٣: التوبة[﴾ @ C B A ﴿:  تعاىل–وقوله 

 تِومن لَّم يستَطِع مِنكُم طَوالً أَن ينكِح الْمحصنا ﴿:  عز وجل–َّمن املال والظهر ونحوه، وكذا قوله 

 .)١( ]٢٥: النساء [﴾....

ال يكون إال و  جيب عندها صدور الفعلهي القدرة التامة التي: واالستطاعة احلقيقية

 .مقارنة للفعل

 .)٢(هي أن ترفع املوانع من املرض وغريه: واالستطاعة الصحيحة

هي اسم للمعاين التي يتمكن املرء هبا مما يريده من : وقال املحققون: (ويف الكليات

داث فعل، وهي أخص من القدرة، وأحلق ما رصح به اإلمام أبو حنيفة أن القدرة تصلح إح

 )ك، وصحة األمر والنهي يعتمد عليه الفعل والرتّمعنى أهنا قوة هبا يتمكن احلي منبللمعتدين 

)٣(. 

                                                                 

 ).طوع(تاج العروس ) ١(

 ).االستطاعة(التعريفات ) ٢(

 ).االستطاعة(الكليات ) ٣(
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 : استعمل العرب هذه الكلمة يف معنيني:ًعة لغةالرشي

 l k j i h g ﴿:  تعاىل–الطريقة املستقيمة، وهبذا املعنى ورد قوله ) ١

t s r q p o n m﴾]اجلاثية[ . 

، بمعنى أهنا )رشعت اإلبل: (مورد املاء اجلاري الذي يقصد للرشب، ومنه قوهلم) ٢

 .)١(ءوردت رشيعة املا

ما رشعه اهللا لعباده من العقائد، والعبادات، واألخالق، : ًوالرشيعة اصطالحا

 .)٢(واملعامالت، ونظم احلياة يف شعبها املختلفة؛ لتحقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة

 :وتنقسم الرشيعة اإلسالمية إىل ثالثة أقسام

وغري ذلك من مسائل  وصفاته - تعاىل–أحكام اعتقادية وهي املتعلقة بذات اهللا -١

 S R Q P O N M L K J ﴿:  تعاىل–اإلبانة واالعتقاد، وهي املراد من قوله 

Z Y X W V U T  a ̀  .]١٣: الشورى[ ﴾اآلية.... ] \ [ ^ _ 

كالفضائل التي أمر هبا الرشع من الصدق، والوفاء بالعهد، :  أحكام هتذيبية أخالقية-٢

ألخالق، وما هنى عنه من مساوئ األخالق، والصرب، واألمانة، ونحوها من مكارم ا

وهذا مما جاءت به مجيع الرشائع، كام أشري إليه . وكالكذب، واخليانة، وخلف الوعد، ونحوها

 .يف اآلية السابقة

                                                                 

نرص فريـد واصـل، املكتبـة التوفيقيـة، / الرشيعة اإلسالمية والفقه والترشيع، داملدخل الوسيط لدراسة) ١(

 .١٥ص

 .١٥الترشيع والفقه يف اإلسالم، املناع القطان، مؤسسة الرسالة، ص) ٢(
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وهي التي تتعلق بأفعال الناس كوجوب الصالة، والزكاة، واحلج، :  أحكام عملية-٣

ا يبحث عنه يف علم الفقه، وهي التي عناها والصوم، وحرفة الزنا، وحل البيع، ونحو ذلك مم

 .]٤٨: املائدة[﴾ n m l k j ﴿: احلق بقوله

األحكام الرشعية املتعلقة بأمر اآلخرة، والتي : ويقسم الفقهاء الفقه إىل عبادات، وهي

 .يقصد هبا التقرب إىل اهللا كالصالة، والصيام، واجلهاد، ونحوها

 بأعامل الناس وترصفاهتم، ويقصد هبا حتقيق وإىل معامالت، وهي األحكام املتعلقة

املصالح الدنيوية هلم، وتنظيم عالقاهتم الفردية واجلامعية كالبيوع بأنواعها واألنكحة 

 .)١(ونحوها

 :ويرى بعض الفقهاء أن الفقه ينقسم إىل أربعة أركان

 .)٢(العبادات، واملعامالت، واألنكحة، والعقوبات

 املطلوب من املسلمني هو تطبيق الرشيعة خرج به أنوخالصة القول الذي نريد أن ن

 { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿:  تعاىل–كاملة، كام قال 

¯ ® ¬ « ª © ¨﴾ ]1 2 3 4 5 6 7 ﴿:  تعاىل–، وكام قال ]البقرة 

 من عند اهللا، إما عن طريق الكتاب، أو  والرشيعة كلها منزلة.]٣: األعراف[ ﴾8 9 : ;

 يف الفهم عند املطالبة بتطبيق الرشيعة، انرصاف الذهن إىل احلدود السنة، فال ينبغي أن خيتلط

الرشعية التي هي جزء من العقوبات، التي هي جزء من الفقه، الذي هو جزء من املعامالت، 

   فعدم التي هي قسم من الرشيعة، باعتبارها مبادئ ومعامالت، بل إن الرشيعة تشمل كل هذا

 . الرشيعة تطبيق احلدود اليعني عدم تطبيق

                                                                 

 -، بدران أبو العينني بـدران، دار النهـضة العربيـة، بـريوت ١٥ -١٣تاريخ الفقه اإلسالمي، ص: انظر) ١(

 .لبنان

 .١٦رجع السابق، صامل: انظر) ٢(
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 األصوليون يف تعريف احلكم الرشعي عىل أقوال متعددة كلها، ال ختلو من اختلف

ً اهللا املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء، أو ختيريا، أو خطاب(ًمطاعن أقلها مطعنا هو القول بأنه  ً

 .)١()ًوضعا

 :وينقسم احلكم الرشعي إىل قسمني، مها

 .احلكم التكليفي، واحلكم الوضعي

ًما ثبت بخطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد اقتضاءا أو ختيريا: (فالتكليفي ً.( 

 اقتضاء الفعل غري جازم، فهو ًفإذا كان اقتضاء الفعل جازما فهو الواجب، وإن كان

ًاملندوب، وإن كان اقتضاء الرتكب جازما، فهو احلرام، وإن كان اقتضاء الرتك غري جازم، فهو 

املكروه، والتخيري هو ما خري الشارع املكلفني فيه بني الفعل والرتك بغري ترجيح ألهيام، وهو 

 .)٢(اإلباحة

 الفقيه، ويستنبطها من األدلة وألجلها وهذه األحكام هي أحكام الفقه التي يبحث عنها

 .)٣(دون األصول

ً بجعل اليشء سببا - تعاىل–خطاب اهللا : (أما احلكم الوضعي فقد عرفه الرازي بأنه

                                                                 

 ).١٣ص(املانع عند األصوليني ) ١(

 ).٢٧ص(احلكم الرشعي بني أصالة الثبات والصالحية ) ٢(

 ).١/٧٣(سلم الوصول عىل هناية السول ) ٣(
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ًورشطا ومانعا ً()١(. 

فالتكليفي يتعلق أصالة باالقتضاء والطلب عليه، فهو يأخذ صورة اإلنشاء الطلبي من 

ط ينضبط  وضع أو جعل ضواب– سبحانه –ك ألن اهللا قبل الشارع، أما الوضعي فسمي بذل

 ليقع أداؤهم فيام طلب منهم عىل نحو من املطابقة - التكليفي-هبا خطاب اإلنشاء الطلبي

 .)٢(لقصده يف الترشيع، وهذه الضوابط أصالة هي عالئق السببية والرشطية واملانعية

ضاء الوجود بقيام الساعة، كام أمجع ًالتكليف بالرشيعة ملا كان دائام إىل انق«: ًويقول أيضا

عليه املسلمون، وكان خطاب الشارع مما يتعذر عىل املكلفني سامعه ومعرفته يف كل حال عىل 

 سبحانه وتعاىل، وخطابه ال –تعاقب األعصار وتعدد األمم والقرون؛ ألن الشارع إما اهللا 

إىل ^ ىل األنبياء، أو الرسول  املالئكة إ-عليهم السالم–يعرفه املكلفون إال بواسطة الرسل 

 وأحكامه يف احلوادث - تعاىل–ُالناس، وهو غري خملد يف الدنيا حتى يعرف خطاب اهللا 

َّبواسطته يف كل وقت، بل هو برش عاش بني الناس زمانا حتى عرفهم أحكام معاشهم،  ً

 ًالما عىلومعادهم، ثم صار إىل رمحة اهللا وكرامته، اقتضت حكمة الرشع نصب أشياء تكون أع

ًحكمه ومعرفات له، فكان ذلك كالقاعدة الكلية يف الرشيعة، حتصيال لدوام حكمها  ِّ

وأحكامها مدة بقاء املكلفني يف دار التكليف، وتلك األشياء التي نصبت معرفات حلكم 

 .)٣(»واملوانع الرشع هي األسباب والرشوط

ًويدخل حتت احلكم الرشعي إما تكليفا، أو وصفا عىل خالف أحكام  )٤( بني األصولينيً

: اسم ملا طلبه الشارع، أو أباحه عىل وجه العموم، والرخصة: العزيمة والرخصة، فالعزيمة

اسم ملا أباحه الشارع للرضورة أو احلاجة، وتشمل العزيمة األحكام التكليفية اخلمسة دون 

                                                                 

 .٣٥احلكم الرشعي بني أصالة الثبات والصالحة، ص) ١(

 ).١/٤١١(رشح خمترص الروضة ) ٢(

 ).٤١٣-١/٤١٢(املرجع السابق ) ٣(

 .، وما بعده٧٩املانع عند األصوليني، ص: ظران) ٤(



� �

 - ٥٥٢ - 

 .أحكام الوضع

 لدليل رشعي يشمل احلكم الثابت: فقولنا«: قال الطويف يف رشح تعريف العزيمة

الواجب واملندوب، وحتريم احلرام، وكراهة املكروه، فالعزيمة واقعة يف مجيع هذه 

 .)١(»األحكام

الذي : خطاب الوضع«: وجعلها الزركيش من ضمن أقسام خطاب الوضع، حيث قال

ًأخربنا أن اهللا وضعه، ويسمى خطاب اإلخبار، وهو مخسة أيضا؛ ألن الوصف الظاهر املنضبط 

تضمن حكمه الذي ربط به احلكم إن ناسب احلكم فهو السبب، والعلة، واملقتيض، وإن نافاه امل

أوقات الصالة، : فاألول. فاملانع، وتاليه الرشط، ثم الصحة، ثم العزيمة، وتقابلها الرخصة

: والثالث. كالدين يف الزكاة، والقتل يف املرياث، والنجاسة يف الصالة: والثاين. ونصاب الزكاة

احلكم عىل اليشء بالصحة والفساد : والرابع.  الزكاة، والطهارة يف الصالةاحلول يفك

 .)٢(»كحل امليتة للمضطر: واخلامس. والبطالن

 :�وأيا كان تبع هذه املسميات للحكم التكليفي أو الوضعي فإن

 .احلكم الرشعي يكون من هذه املكونات التكليفية والوضعية-١

 بخطاب الوضع، أو يدور يف دائرته، وال يمكن أن خيرج  احلكم التكليفي مرتبط-٢

عنها، ويشرتط يف خطاب التكليف علم املكلف وقدرته عىل ذلك الفعل، وكونه من كسبه 

، وقد ينفصل خطاب التكليف عن خطاب )٣(بخالف خطاب الوضع، ال يشرتط ذلك فيه

هذا جمال االستطراد  ليس – رمحه اهللا –الوضع، وقد جيتمعان يف حاالت ذكرها القرايف 

ً، إال أنه ينبغي أن نشري هنا أيضا إىل أن من مباحث احلكم التكليفي ما يدخل يف مباحث )٤(فيها

                                                                 

 ).١/٤٥٧(رشح خمترص الروضة ) ١(

 ).١٧٠ -١/١٦٩(البحر املحيط ) ٢(

 ).١/١٦١(الفروق ) ٣(

 ).١/١٦٣(املرجع السابق ) ٤(
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األهلية، وهي صالحية اإلنسان ملا جيب له من احلقوق، وما يلزمه من الواجبات بعد توفر 

 .)١(الرشوط الالزمة يف املكلف لصحة ثبوت احلقوق له والواجبات عليه

ً عىل ما سبق فإن احلكم الرشعي لكي يكون صحيحا خاليا من املفسدات ال بد أن ًاءوبن ً

 الوضع وعالقتهام بالعزيمة من خطاب التكليف، وارتباطه بخطاب: جتتمع فيه مكوناته

والرخصة مع ما يلزم خطاب التكليف من رشوط العلم، والقدرة مع مالحظة ما قد يعرتيه 

العته، واجلنون، والنسيان، والغفلة، والنوم، واإلغامء، من عوارض األهلية كالصغر، و

: واملرض، واحليض والنفاس للنساء، واملوت، والرق، وهي التي تسميها األصوليون

العوارض الساموية، واجلهل، والسكر، واهلزل، واخلطأ، والسفه، والسفر، واإلكراه، وهي ما 

 .)٢(العوارض املكتسبة: يسميها األصوليون

 احلكم الرشعي وانضباطه بام تطبيق األحكام الرشعية إال بعد اكتامل أقسام وال يمكن

ًذكر أعاله، وخصوصا ما يتعلق بالرخصة الرشعية املبنية عىل قاعدة رفع احلرج يف الرشيعة 

 .اإلسالمية

  بموضوع احلدود الرشعيةوعالقة هذا الكالم السابق يف احلكم الرشعي عند األصوليني

ية إنام هي أحكام رشعية يشملها كل ما قيل من ارتباطها بخطاب الوضع أن احلدود الرشع

ع، ونظر يف عوارض فال بد هلا من أسباب ورشوط، وموانوالتكليف، وعوارض األهلية، 

 ما يأيت من األهلية، وما يقوي ذلك من األخذ بالرخص أو العزائم، كام سيتبني من خالل

  .مسائل يف هذه املوضوع

                                                                 

 .٧٠عوارض األهلية، ص) ١(

 ).١٢٤ص(املرجع السابق ) ٢(
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: �صـار حقـا، وثبـت، وتقـول: نقيض الباطل، وحق األمر: التحقيق من حقق، واحلق: ًلغة

، واحلق هو اليشء الثابت الذي ال يتغري، ومن )١(حققت األمر، وأحققته إذا كنت عىل يقني منه

 .)٢()احلق(أسامء اهللا احلسنى 

 .ما علق باملصدر: علقه، والنوط: ًمن ناط اليشء ينوطه نوطا: واملناط

 .)٣(وصل به: وكل ما علق من يشء فهو نوط، ونيط به اليشء

 :وحتقيق املناط له صورتان

ً آحاد صورها، وحينئـذ يكـون حتقيـق املنـاط بعيـدا  تطبيق القاعدة العامة يف������������� ٍ

ــك ــال ذل ــاس، مث ــن القي ــه : ع ــدل يف قول ــدة الع ــاىل–قاع  O N M L K ﴿:  تع

R Q P﴾ ]ــل ــك ]٩٠:النح ــاط؛ ألن ــا للمن ــرب حتقيق ــر العــدل يعت ــني ويل األم ً، فتعي

طبقــت القاعــدة العامــة وهــي العــدل يف آحــاد صــورها وجزئياهتــا، وهــو تعيــني أوليــاء األمــور 

 .ونصب القضاة

وهـذا .  إثبـات علـة متفـق عليهـا األصـل يف الفـرع إلحلـاق نـوع باألصـل����������������

التعريف أدق من التعريف األول، فالعلة املتفق عليها يف األصل إذا أثبتناها يف الفرع فهـذا هـو 

 .)٤(حتقيق املناط، مثال ذلك علة الربا

                                                                 

 ).حق(القاموس املحيط، مادة : ، انظر)حق(املعجم الوسيط، مادة )١(

 . فقه الواقع والتوقع، ملعايل الشيخ عبداهللا بن بيه– ورقة االجتهاد بتحقيق املناط )٢(

 ).ناط( املرجع السابق، مادة )٣(

   . فقه الواقع والتوقع– ورقة االجتهاد بتحقيق املناط :انظر) ٤(
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جتهاد بتحقيق املناط، وهـو الـذي ال خـالف يف اال... «:  رمحه اهللا–يقول اإلمام الشاطبي 

ــة يف قبولــه، ومعنــاه أن يثبــت احلكــم بمدركــه الــرشعي، لكــن يبقــى النظــر يف تعيــني : اآلي

أنه العمل بالنص واإلمجاع، فـإن احلكـم معلـق بوصـف  «:، وعرفه ابن تيمية بقوله)١(»...عمله

ام يعلم أن اهللا أمرنا بإشهاد ذوي حيتاج يف احلكم عىل املعني أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه، ك

عدل منا، وممن نـرىض مـن الـشهداء، ولكـن ال يمكـن تعيـني كـل شـاهد، فيحتـاج أن يعلـم يف 

 .)٢(»....هل هم من ذوي العدل املرضيني، أم ال: الشهود املعنيني

ًومعنى ذلك أن تنزيل األحكام الرشعية عىل الواقـع لتكـون مطابقـة للمعنـى املـراد رشعـا 

إىل نوع من االجتها يف فهم املراد من حكـم الـشارع، وفهـم الواقـع، ومـدى مطابقتـه لـه، حيتاج 

وال يتمكن املفتي وال احلـاكم مـن الفتـوى واحلكـم «:  رمحه اهللا–ويف هذا املقام يقول ابن القيم 

فهم الواقـع والفقـه فيـه، واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع : باحلق إال بنوعني من الفهم، أحدمها

 . ًائن واألمارات والعالمات، حتى حييط به علامبالقر

مـن بـذل جهـده و. فهم الواجـب يف مواقـع، ثـم يطبـق أحـدمها عـىل اآلخـر: والنوع الثاين

ًرا، فالعامل مـن يتوصـل بمعرفـة الواقـع والتفقـه سعه يف ذلك، مل يعدم أجرين، أو أجواستفرغ و

وقضايا الصحابة وجدها طافحة هبـذا، ومن تأمل الرشيعة .... فيه إىل معرفة حكم اهللا ورسوله

ومن سلك غري هذا أضاع عىل الناس من حقوقهم، ونسبه إىل الرشيعة التي بعـث اهللا ورسـوله 

^«)٣(. 

أحكـام قـه ال بـد للحـاكم مـنهام، فقـه يف فهـا هنـا نوعـان مـن الف«: ويقول يف موضـع آخـر

ني الــصادق والكــاذب، يــز بــه بــاحلــوادث الكليــة، وفقــه يف نفــس الواقــع، وأحــوال النــاس، يم

جـب، وال جيعـل وهـذا، فيعطـي الواقـع حكمـه مـن الواطـل، ثـم يطـابق بـني هـذا واملحق واملب

                                                                 

 .، وما بعده)٤/٨٩( املوافقات )١(

 .، وما بعده)٢٢/٣٢٩( جمموع الفتاوى )٢(

 ).٩٨ -١/٩٧(عالم املوقعني   أ)٣(
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 .)١(»ًالواجب خمالفا للواقع

ًوالواقع خيتلف زمانا ومكانـا وأقـواال ً كثـري مـن  « وعوائـد ونحـو ذلـك، قـال ابـن عابـدينً

و لفساد أهـل الزمـان، بحيـث لـو  أو حلدوث رضورة، أ .... ًحكام ختتلف أصال يف الزمان،األ

ًبقي احلكم عىل ما كان عليه أوال لعزم منـه املـشقة والـرضر بالنـاس، وخلـالف قواعـد الـرشيعة 

وهــو كــام وصــفه الفقيــه احلنفــي .)٢(»املبنيــة عــىل التخفيــف والتيــسري، ودفــع الــرضر والفــساد

ا اخِتلَاف عصٍر وزماٍن لَا اخِتلَاف حجٍة وبرهاٍن،        هذَ: - رِحمهم اللَّه    -فَقَد قَالَ الْمشاِيخ     (البـابريت

               ريغت ذَِلك دعب لْطَاِن ثُمِنِه إلَّا ِللسمِفي ز كُنت لَمةُ وركِْم الْقُداطَ الْحنـانِ   ِلأَنَّ ممـلُ الزالعنايـة )أَه 

٩/٣٣٣ 

لقاعدة باجلهـل واجلنايـة عـىل الـرشيعة، حيـث ًويؤكده ابن القيم يف هذا متهام خمالف هذه ا

 عوائــدهم، وأزمنــتهم،  اخــتالفىلعــى النــاس بمجــرد املنقــول مــن الكتــب ومــن أفتــ«: يقــول

وكانت جنايته عىل الدين أعظـم مـن . أضلوأمكنتهم، وأحواهلم، وقرائن أحواهلم، فقد ضل و

 وطبـائعهم بـام يف  من طبب الناس كلهـم عـىل اخـتالف بالدهـم وعوائـدهم، وأزمنـتهم،جناية

كتاب من كتب الطب عىل أبداهنم، بـل هـذا الطبيـب اجلاهـل، وهـذا املفتـي اجلاهـل أرض عـىل 

 .)٣(»أديان الناس وأبداهنم، واهللا املستعان

اج إىل تـموضـوع بحثنـا هـذا، حي) احلدود(منها فعلم مما سبق أن تطبيق األحكام الرشعية و

اقع، ومدى مالءمـة تطبيقهـا عـىل واقـع النـاس، وهـذا  الواجتهاد يف حتقيق املناط، الذي يراعي

 .حمض الفقه، كام قال ابن القيم، ويشهد له وقائع يف السنن وسرية اخللفاء الراشدين

ملــا جــاء عبــد اهللا بــن عمــرو «: )٤( يف مــصنفه– رمحــه اهللا –ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن شــيبة 

                                                                 

 ).٤ص( الطرق احلكمية، )١(

 .٢/١٢٣  جمموع رسائل ابن عابدين، )٢(

 ).٣/٨٧( إعالم املوقعني )٣(

 .٢٨٥٦٨ برقم )٤(
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رسق مـرآة المـرأيت : ومالـه؟ قـال:  بغالم له ليقطع يده، قـال- ريض اهللا عنه–احلرضمي لعمر 

 .»غالمكم رسق متاعكم«: قال عمر. ًخري من ستني درمها

فتأمل كيف حقق عمر املناط يف تطبيق حد الرسقة عـىل الغـالم، حيـنام نظـر إىل الواقـع مـن 

املتـاع الـذي مجيع صوره، ووجد أنه يؤول يف النهايـة إىل أن الغـالم مـال؛ ألنـه مملـوك لـسيده، و

 يف رد حد الرسقة عنه، وسيأيت مزيد أمثلة لذلك يف ثنايا هـذا البحـث وهذا كافرسقه كذلك، 

 . إن شاء اهللا–
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 هـذه رخـصة :قـال قتـادة ]١٦: التغـابن[ ﴾ z y x w ﴿:  تعـاىل–وذلك مبني عىل قوله 

إذا أمـرتكم «:  ريض اهللا عنـه–ة  يف حـديث أيب هريـر^وقولـه . )١(من اهللا، واهللا رحيم بعبـاده

« :  رمحـه اهللا–قال ابن العريب املالكي . )٢(»بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما هنيتكم عنه فاجتنبوه

 ذلـكالستطاعة، وإطـالق َّ تقدم وبينا حكمة ربط األمر باوقد ذكرناه يف مواضع، وهاهنا وفيام

 .)٣(﴾z y x w ﴿: ًي باالستطاعة أيضا، فقالعىل اجلملة، وهاهنا قد قرن النه

فجميع أوامر الرشيعة ونواهيها مبنيـة عـىل االسـتطاعة ومـن ذلـك مـسألة تطبيـق احلـدود 

الرشعية، فهي داخلة فيها، وقـد سـبق أن بينـا يف التمهيـد معنـى االسـتطاعة، وأهنـا مـن رشوط 

  .تطبيق األحكام الرشعية

                                                                 

 .٢٨/١٢٧ تفسري الطربي )١(

 ).١٣٣٧(، ومسلم برقم ) ٧٢٨٨( أخرجه البخاري برقم  )٢(

  . لبنان-، دار الكتب العلمية، بريوت، أليب بكر حممد بن العريب)٤/٢٦٧( أحكام القرآن )٣(



� �

 - ٥٥٩ - 

������������� �

���������������������������������� �

����� �

� �

قدمنا يف املبحث األول أن احلدود هي أحكام رشعية ينبغي أن ينظر فيها إىل خطاب التكليـف، 

ــة، ورشوط  ــوارض األهلي ــف يف  ع ــا يف املكل ــاة م ــع مراع ــدة م ــرة واح ــع نظ ــاب الوض وخط

 .التكليف، ومدى األخذ بالرخصة والعزيمة يف ذلك، مما يتناسب مع مسألتنا هذه

 الفقهـاء يف هـذا التكليف والعلم بالتحريم، واالختيار يف النقل من الرشوط التي ذكرهافرشط 

، واحلد أوىل بالسقوط من العبادة؛ لعدم التكليف ألنه )١(»رفع القلم عن ثالثة«: الباب حلديث

 .)٢(إىل آخر ما  يف هذا الباب.... يبدأ بالشبهات

 : عىل ثالثة أقسامتسقطه، وهؤالءوهناك من املواقع التي حتتم تطبيق احلد، أو 

هم الذين تكون هلم أهلية لتحمل التبعات، ولكنها أهلية ناقصة، فـال يتحملـون : القسم األول

العقــاب الــذي عــىل املريــد العاقــل لكــن تــنقص تبعــاهتم، وهــؤالء هــم الــضعفاء واملجــانني، 

: لـوعي، وهـمواملعاتيـه، ومـن يكـون يف حـال جهـل، وهـم املخطـئ، والغـالط ومـن يفقـدون ا

 .السكران، والنائم، واملغمى عليه، عىل خالف بني الفقهاء يف هؤالء

الفعل يف ذاته جريمة، ونسب لغـريه، إذا كـان عـىل هم الذين اليملكون احلرية، و: القسم الثاين

 .غريه عذاب، وهذا يكون يف حال اإلكراه

 

ل فيـه وصـف اجلريمـة، من ينزلـون األذى بغـريهم، ولكـن يقـرتف الفعـل بحـا: القسم الثالث

 :وهؤالء أربعة أنواع

                                                                 

 ).٤٣٩٨(، وأبو داود )١٤٢٣( أخرجه الرتمذي رقم )١(

 .، وما بعده٦/١٦٥رشح منتهى اإلرادات، :   انظر)٢(
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 .من يكون يف حال دفاع عن النفس أو املال  ) أ

ًمن يفعل فعال هو يف أصله موضع عقاب جريمة، ولكنه وقع منعا الستمرار جريمته )  ب ً. 

 .ارتكاب اجلريمة برضا املجني عليه عىل خالف  الفقهاء) جـ

 لتأكـده  قريباتـه العـار، كمـن يقتـل إحـدىارتكاب أمر يعترب يف ذاته جريمة، ولكن دفع إليه) د

 .)١(من زناها

وإضافة ملا ذكر أعاله، فإن هناك ما يمنع من إقامة احلدود بالنظر إىل الواقع، وحتقيق املناط فيه، 

 .وهو موضوع هذا البحث
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ملسلم، أو فتن، فإنه ال يمكن تطبيق احلـدود؛ ألن ذلـك قـد يف حال وجود اضطرابات يف البلد ا

رمحـه –يكون مما يزيد الفتنة وال يطفئها، مما يؤدي إىل انتشارها، أو استمرارها، يقول ابن تيميـة 

ًومل يكن ممكنـا مـن أن يعمـل «:  ريض اهللا عنهام–ً متحدثا عن زمن الفتنة بني عيل ومعاوية -اهللا

دود ونحـو ذلـك؛ لكـون النـاس خمتلفـني عليـه، وعـسكره، وأمـراء كل ما يريده مـن إقامـة احلـ

مطيعني له يف كل ما كان يأمرهم به، فإن التفرق واالختالف يقوم فيه من أسـباب عسكره، غري 

 األحكـام مـا يعلمـه مـن يكـون مـن أهـل العلـم العـارفني بـام جـاء مـن الرش والفـساد وتعطيـل

 .)٢(»النصوص يف فضل اجلامعة واإلسالم

إقامة حد القذف عىل عبداهللا بن أيب سـلول خـشية الفتنـة، وقـد ذكـر لـذلك ^  ترك النبي وقد

: ومل حيد اخلبيث عبد اهللا بـن أيب رأس أهـل اإلفـك، فقيـل«: ًابن القيم أسبابا أخرى، حيث قال

ًألن احلدود ختفيف عن أهلها، وكفـاره، واخلبيـث لـيس أهـال لـذلك، وقـد وعـده اهللا العـذاب 

ل بل ترك حده ملصلحة هـي أعظـم مـن إقامتـه وقي: ..... رة، فيكفيه ذلك، وقيلخاألليم يف اآل

                                                                 

 .، بترصف٣٩٥ -٣٩٤ اجلريمة، ص)١(

 .٢٧/٤٧٧ جمموع الفتاوى )٢(
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ه، وعــدم  قومـًكـام تـرك قتلـه، مــع ظهـور نفاقـه، وتكلمـه بــام يوجـب قتلـه مـرارا، وهــي تـأليف

ًتنفريهم عن اإلسالم، فإنه كـان مطاعـا فـيهم رئيـسا علـيهم، فلـم تـؤمن إثـارة الفتنـة يف حـده،  ً

 .)١(»ه كلهاُولعله ترك هلذه الوجو

 اتفاق األمة عىل جواز تأخري القصاص إذا أدت إقامته إىل إثارة - رمحه اهللا–بل نقل ابن العريب 

 .الفتنة، أو تشتيت الكلمة
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ومنها تطبيق احلدود، فرياعى إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يشمل كل رشائع اإلسالم، 

:  بقولـه رمحـه اهللا–يف تطبيقها قواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، التي ذكرها ابـن القـيم 

ــع درجــات« ــزول وخيلفــه ضــده: األوىل: فإنكــار املنكــر أرب ــة. أن ي ــزل قــلأن ي: الثاني  وإن مل ي

 فالـدرجتان األوليـان. ا هـو رش منـهأن خيلفـه مـ: الرابعـة. أن خيلفه ما هو مثلـه: الثالثة. بجملته

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون . َّمرشوعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة حمرمة

بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصرية، إال إذا نقلـتهم إىل مـا هـو أحـب إىل اهللا 

يت الفساق قد اجتمعوا عىل هلـو، ورسوله، كرمي النشاب، وسباق اخليل، ونحو ذلك، وإذا رأ

ولعب، أو سامع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إىل طاعة اهللا، فهو املـراد، وإن كـان تـركهم عـىل 

ًذلك خريا من أن تفر عنهم ملا هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغال هلـم عـن ذلـك ، وكـام ً

نهـا انتقالـه إىل كتـب البـدع  املجون ونحوها، وخفت مـن نقلـه عبتًإذا كان الرجل مشتغال بك

 –وسـمعت شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة . والضالل، والسحر، فدعـه وكتبـه، وهـذا بـاب واسـع

مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم يرشبون :  يقول–قدس اهللا روحه، ونور رضحيه 

َّإنام حرم اهللا اخلمر ألهنا تصد عـن : اخلمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له

                                                                 

َّقـد رد احلـافظ ابـن حجـر كـالم ابـن القـيم يف ، و٣/٢٥٨الفتاوى الكربى البن تيمية : ، وانظر٢٦٤ -٣/٢٦٢ زاد املعاد )١(

 ).٨/٣٣٧فتح الباري . (َّعدم إقامة حد القذف عليه، وبني أن الصحيح أن عبد اهللا بن أيب كان ضمن املحدودين
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ذكــر اهللا، وعــن الــصالة، وهــؤالء يــصدهم اخلمــر عــن قتــل النفــوس، وســبي الذريــة، وأخــذ 

 .)١(»األموال، فدعهم

جيـب «:  رمحـه اهللا– األمر باملعروف والنهي عن املنكـر، قـال ابـن تيميـة وإقامة احلدود من باب

واألصـل أن هـذه الواجبـات تقـام عـىل .... عىل كـل إمـام أن يقـيم احلـدود، ويـستويف احلقـوق

فإهنا من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر، فـإن .... إقامتها أحسن الوجوه، فمتى أمكن 

ألمر أو الرعية ما يزيد عىل إضاعتها، مل يدفع فساد بأشد منـه، واهللا كان يف ذلك من فساد والة ا

 .)٢(»أعلم

�وهذا الكالم نفيس جدا لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حيـنام بنـى إقامـة احلـدود عـىل قاعـدة األمـر 

أو ، باملعروف، والنهي عن املنكر، وبنـاء عليـه فـإن ترتـب عـىل إقامتهـا فـساد مـن جهـة احلكـم

 .ن الفساد ال يدفع بفساد أعظم منه أل؛ا ال تقام فإهن،ةرشعيال

                                                                 

 .٥ -٣/٤ إعالم املوقعني، )١(

 .، بترصف١٧٦ -٣٤/١٧٥ جمموع الفتاوى )٢(
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من املسائل املجمع عليها بني أهل العلم ربط تطبيق احلـدود باإلمـام وجعلهـا مـن مـسائل 

 .)١(اإلمامة

 .)٢(»يف إقامة احلدود هو السلطاناإلمجاع عىل أن األصل .... «: قال ابن رشد، رمحه اهللا

وباجلملة فـإن إقامـة احلـدود ال تكـون لكـل أحـد، بـل وال لكـل وال ملـا «: قال الطرابليس

 .)٣(»تؤدي إليه املسارعة إىل إقامة احلدود من غريهم من الفتنة والتهارج

ن وال يستوىف قصاص يف نفس أو غريها إال بإذن اإلمام فيـه خلطـره، وأل«: وقال الرشبيني

واملراد باإلمام هنـا .. وجوبه يفتقر إىل اجتهاد الختالف الناس يف رشائط الوجوب واالستيفاء 

 كان يقيم احلدود يف حياته، وكذلك خلفاؤه ^ وألن النبي .)٤(»األعظم أو نائبه وكذا القايض

 .)٥(من بعده

ود إمـام فاإلمامة مقدمة عىل تطبيق احلـدود وكـذلك اجلهـاد ونحـو ذلـك ال تقـام إىل بوجـ

ًوإذنــه درءا للفتنــة وحفظــا للــرضوريات اخلمــس التــي هبــا قــوام حيــاة النــاس ومعاشــهم وإنــام  ً

 ا لضياعها؟ًرشعت احلدود حلفظها، فكيف تكون سبب

                                                                 

  . ٤٥/ ٢ انظر اجلامع ألحكام القرآن )١(

 . ٢٢٨/ ٤ملجتهد  بداية ا)٢(

 . فؤاد عبد املنعم/ ت  د. ٦٧/ ١ معني اآلحكام يف تدبري أصل اإلسالم )٣(

  . ٤١/ ٤ معنى املحتاج )٤(

 . ١٦٦/ ٦ رشح منتهى اإلرادات )٥(
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 .)١()لعبادالغايات التي وضعت الرشيعة ألجل حتقيقها ملصلحة ا (:مقاصد الرشيعة هي

غلـط عظـيم عـىل (وقد وقع بسبب اجلهل بمقاصد الرشيعة ومراعاهتا يف تطبيق األحكـام 

الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة تكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة البـاهرة التـي يف 

أعىل رتب املصالج ال تـأيت بـه، فـإن الـرشيعة مبناهـا وأساسـها عـىل احلكـم ومـصالح العبـاد يف 

املعاش واملعاد، وهـي عـدل كلهـا، ورمحـة كلهـا، ومـصالح كلهـا، وحكمـة كلهـا، فكـل مـسألة 

أخرجــت عــن العــدل إىل اجلــور، وعــن الرمحــة إىل ضــدها، وعــن املــصلحة إىل املفــسدة، وعــن 

 . )٢( )احلكمة إىل العبث، فليست من الرشيعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل

 ^ثلة كثرية، منها ما ورد عـن النبـيكالمه هذا أم عىل - رمحه اهللا -وقد رضب ابن القيم 

ّفهـذا حـد مـن حـدود «: ، وعلق عىل هذا احلديث بقوله)٣()هنى أن تقطع األيدي يف الغزو(أنه 

اهللا تعاىل، وقد هنى عن إقامته يف الغزو خشية أن يرتتب عليه ما هو أبغض إىل اهللا من تعطيله أو 

.  قاله عمـر وأبـو الـدرداء وحذيفـة وغـريهم.»ًغصباتأخريه من حلوق صاحبه باملرشكني محية و

وقد نص أمحد وإسحاق بن راهويه واألوزاعي وغريهم من علامء اإلسـالم عـىل أن احلـدود ال 

وهـو : وقال أبـو حممـد املقـديس... تقام يف أرض العدو، وذكرها أبو القاسم اخلرقي يف خمترصه

 .)٤( »...إمجاع الصحابة

 يف هذا قصة الوليد بن عقبة حيـنام رشب اخلمـر فنهـاهم - نهريض اهللا ع -عن عمر وذكر 

حذيفة عن حده، وكذلك قصة أيب حمجن يوم القادسية مع سعد بن أيب وقـاص ثـم قـال معلقـا 

                                                                 

 .٧ نظرية املقاصد، ص)١(

 .٣/٣ إعالم املوقعني )٢(

 ).١٤٥٠( أخرجه الرتمذي )٣(

 .٦-٣/٥  إعالم املوقعني )٤(
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ا، ً وال قاعدة من قواعد الرشع، وال إمجاعـ،اً وال قياس،ا�وليس يف هذا ما خيالف نص«: عىل ذلك

وهـذا اتفـاق مل يظهـر : قـال الـشيخ يف املغنـي. صـوببل لـو ادعـى أنـه إمجـاع الـصحابة لكـان أ

 .خالفه

ة إما من حاجـة املـسلمني إليـه أو مـن خـوف حجاوأكد ما فيه تأخري احلد ملصلحة ر: قلت

ام يـؤخر عـن احلامـل كـحلـد ملعـارض أمـر وردت بـه الـرشيعة ارتداده وحلوقه بالكفار وتـأخري ا

 ملـصلحة املحــدود، فتـأخريه ملــصلحة واملرضـع وعــن وقـت احلــر والـربد واملــرض، فهـذا تــأخري

 .)١(»اإلسالم أوىل

وجـد يف عـرص مـن العـصور أن تطبيـق احلـدود يـؤدي إىل إن ويف هذا دليل قاطع عىل أنـه 

 »فتـأخريه ملـصلحة اإلسـالم أوىل«: إفساد يف الدين أو رضر عىل املسلمني فإن يف قول ابن القيم

 .ا لذلكًمستندا قوي

هم أو فر عـىل املـسلمني بغـزوهم مـن قبـل أعـدائهم لـضعومن هذه احلاالت خشية الـرض

ا يف تـأخري إقامـة احلـدود ًالتضييق عليهم يف معاشهم فإن كل هذه املـضار ينبغـي أن تكـون سـبب

حلني تغري األحوال، ومما يروى يف هذا الشأن أن النجايش ملك احلبـشة مل يقـم احلـدود يف بلـده 

كافية من املسلمني التي تعينه عـىل مناوئيـه، ولـربام بل مل يكن يستطيع ذلك لعدم وجود القوة ال

 مـايكون  للمـسلمنييف بقاء ملكه من املـصالح أفىض ذلك إىل زوال ملكه بالكلية، وال شك أن 

 بـاإليامن، وصـىل عليـه باملدينـة صـالة ^لتأخري تطبيق احلدود، ومع ذلك شهد لـه النبـيسببا 

 .الغائب حينام علم بموته

 .ا� ومل يقم عليهم حد، أول اإلسالم مع املنافقني^وقد فعل ذلك النبي 

سد  قتل املنافقني أو إقامة احلدود عليهم ملا يف ذلك من الفتن واملفا^وقد ترك النبي 

 كان يسمع من الكفار واملنافقني ^ أن النبي  قدمناقد«: رمحه اهللا - قال ابن تيمية. املرتتبة عليه

                                                                 

 .٧ -٣/٦ابق  املرجع الس)١(
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E D C ﴿: تعاىل - لقوله ًرب عليه امتثااليف أول اإلسالم أذى كثريا، وكان يص

P O N M L K J I H G F ﴾ ]٤٨: األحزاب[.  

 فتنة عظيمة ومفسدة أعظم من مفسدة الصرب عىل  إقامة احلدود عليهم كان يفىض إىلألن«

 .)١(»كلامهتم

                                                                 

  .١/٢٢٣  الصارم املسلول عىل شاتم الرسول)١(
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ويستحب لإلمام أو احلاكم الذي يثبت عنده احلد بـاإلقرار أو التعـريض «: ال ابن قدامةق

ز عا أنه أعرض عن مـ^ والوقوف عن إمتامه إذا مل يتم، كام روي عن النبي ،له بالرجوع إذا تم

: ا، ثـم قـالًحني أقر عنده ثم جاءه من الناحية األخـرى، فـأعرض عنـه، حتـى متـم إقـراره أربعـ

إىل أن . »مـا إخالـك فعلـت«: وروي أنه قال للـذي أقـر بالـرسقة. »ت، لعلك ملستّلعلك قبل«

 وقـد كـان قـال ،هلزال:  أنه قال^ويكره ملن علم حاله أن حيثه عىل اإلقرار؛ ملا روي عن «: قال

وعـن  .. »ًأال سرتته بثوبك كان خريا لـك«:  قبل أن ينزل فيه قرآن^بادر إىل رسول اهللا : ملاعز

 أصـاب فاحـشة، هإنـ: ل لـهاقعز بن مالك إىل عمر بن اخلطاب، فجاء ما: سيب قالسعيد بن امل

فاسـترت بـسرت اهللا، وتـب إىل اهللا؛ فـإن النـاس : ال، قـال: ًأخربت هبذا أحـدا قـبيل؟ قـال: ل لهاقف

 ،ا، فـانطلق إىل أيب بكـرًيعريون وال يغريون، واهللا يغري وال يعري، فتب إىل اهللا، وال ختـرب بـه أحـد

 .)١(»، فذكر له ذلك^له مثل ما قال عمر، فلم تعزه نفسه حتى أتى رسول اهللا فقال 

ا احلـدود مـا اسـتطعتم وادرؤ«: ^قـال رسـول اهللا :  ريض اهللا عنها، قالـت- وعن عائشة

ن خيطئ يف العفـو خـري لـه خمرجا فخلوا سبيله؛ فإن اإلمام ألم لعن املسلمني، فإن وجدتم للمس

 .)٢(»من أن خيطئ يف العقوبة

ــر ــال عم ــه- وق ــا أل«:  ريض اهللا عن ــن أن أقيمه ــب إيل م ــشبهات أح ــدود بال ــل احل ن أعط

 .)٣(»بالشبهات

فإذا كانت الرشيعة ال تتشوف إىل إقامة احلـدود عـىل النـاس ودفعهـا عـنهم فـإن األوىل أن 

                                                                 

 .٣٨٠ -١/٣٧٩ املغني )١(

 ).٦٨٣٤(، والبيهقي يف  السنن الكربى رقم )٣٠٩٧(رقم ) ٤/٦٢( رواه الدارقطني يف سننه )٢(

 ).٢٨٤٩٣( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف رقم )٣(
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تنرصف يف مهة املسلمني إىل تطبيق الرشيعة يف حياهتم كاملة ويعطون لـذلك الدرجـة األوىل يف 

 .مقدمة لهو هلا وتكون إقامة احلدود تابعةتطبيق، ال
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 عــام الرمــادة أو - ريض اهللا عنــه -وأوضــح مثــال عــىل ذلــك مــا فعلــه عمــر بــن اخلطــاب 

جاعة، وعلق عليـه ابـن قال اإلمام أمحد ال قطع يف امل. املجاعة، حيث أسقط القطع عن السارق

وعــن .. يعنــي أن املحتــاج إذا رسق مــا يأكلــه، فــال قطــع عليــه؛ ألنــه كاملــضطر «: قدامــة بقولــه

األوزاعي مثله، وهذا حممول عىل من ال جيد ما يشرتيه أو ال جيد ما يشرتي به؛ فإن لـه شـبهة يف 

 غلـامن حاطـب بـن  أن- ريض اهللا عنـه- أخذ ماله أو ما يشرتي به ما يأكل، وقد روي عن عمر

إين أراك جتـيعهم فـدرأ عـنهم : فأمر عمر بقطعهم ثم قال حلاطـب أيب بلتعة انتحروا ناقة للمزين

 .)١(»القطع ملا ظن أنه جييعهم

وهذا حمـض القيـاس ومقتـىض قواعـد الـرشع؛ فـإن الـسنة إذا كانـت سـنة «: قال ابن القيم

السارق مـن رضورة تـدعوه إىل مـا جماعة وشدة غلب عىل الناس احلاجة والرضورة، فال يسلم 

ًيسد به رمقه، وجيب عىل صاحب املال بذل ذلك له إجابا بالثمن أو جمانا عىل اخلالف يف ذلـك، 

 .)٢( »...ًوالصحيح وجوب بذله جمانا؛ لوجوب املواساة وإحياء النفوس مع القدرة عىل ذلك

ره أهـل اإلسـالم، فمراعاة حاجات الناس حلفظ أنفسهم مقدم عىل حفظ أمـواهلم كـام قـر

وقاعدة درء احلدود بالشبهات تدخل كثريا يف مسألة إقامة احلدود حينام يتغري الزمان أو املكـان 

 .أو أحوال الناس من ضعف وقوة ونحو ذلك

 

 

 

 

                                                                 

 .٤٦٣ -١٦/٤٦٢ املغني )١(

 .١٢ -٣/١١ إعالم املوقعني )٢(
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سبق أن تكلمنا عن أن احلدود جزء من جزء من جـزء مـن الـرشيعة اإلسـالمية وهـي مـن 

املسائل العملية الفقهية ال مـن مـسائل اإليـامن واالعتقـاد والتـي يكفـر صـاحبها إن مل يعتقـدها 

يث أمجـع ّفعدم تطبيق احلدود يعد معصية ال يكفر هبا صابحها وال تكون سببا للخروج عليه ح

والـرشور التـي  نإلمام ملعصية ملا يف ذلك من الفتأهل العلم عىل عدم اجلواز عىل اخلروج عىل ا

 .فى عىل بصري وعاقلال خت

 وإن تركـه كـان فإن احلد فرض عىل السلطان أن يقوم به«: رمحه اهللا -قال اإلمام الشافعي 

 قد ^أال ترى أن رسول اهللا . له تركهأمر مل يبح له إال بالرأي وحالل واألدب  ها هللا برتكًعاصي

ظهر عىل قوم أهنم قد غلوا يف سبيل اهللا، فلم يعاقبهم، ولون كانت العقوبة تلزم لـزوم احلـد مـا 

 .)١(»تركهم

  

                                                                 

 .٦/١٧٦ األم )١(
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ت املبنـي عـىل حفـظ املـصالح أو الــرضوريات جـاءت الـرشيعة اإلسـالمية بنظـام العقوبـا

 احلـدود الـست ترشعـماونفس والعقل والنسل واملـال، رب ة وهي املحافظة عىل الدين والاملعت

ًزجرا ملن تسول له نفسه االعتداء عليها وحينام تؤجل إقامة احلدود لسبب مـا فـإن وًمحاية هلا إال

عـة وإال لـشاعت الفـوىض واختـل نظـام ذلك ال يعنى أن ترتك هذه املصالح دون عقوبات راد

 .حياة الناس ومعاشهم

 -إن صح التعبـري-وعليه فإنه يرشع لإلمام أو نائبه اللجوء إىل العقوبات التعذيرية املؤقتة 

 ًحتقيقا ملصلحة حفظ هذه الرضوريات

ويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهـاد يف الفـصل اخلـامس منـه يف لتسجاء يف أجوبة ا

اعلم أن ما وقع مـن اخلـالف بـني «: بة العايص باملال وما فيه من اخلالف يف القديم واحلالمعاق

....  بالفقـه  خيفى أمره عىل من له أدنـى مـسيساألئمة يف جواز العقوبة والتعزير باملال شهري ال

 مفـروض مـع وجـود اإلمـام ومتكنـه مـن – واهللا أعلـم –ّإال أن كالم الربزيل ومن رد عليـه هـو 

امــة احلــدود وإجرائهــا عــىل مقتــضاها وال شــك أن العــدول عنهــا إىل غريهــا حينئــذ تبــديل إق

وأمـا مـع عـدم اإلمـام أو عـدم الـتمكن مـن إقامـة احلـدود . لألحكام وحكم بغـري مـا أنـزل اهللا

فالعقوبــة باملــال أوىل مــن اإلمهــال وعــدم الزجــر وتــرك القــوي يأكــل : وإجرائهــا عــىل أصــلها

ٍيف ذلك يغنـي فيـه العيـان عـن البيـان، وذلـك مفـض خلـراب العمـران الضعيف فعظم املفسدة 

وهدم البنيان، بل إذا تعذرت إقامة احلدود ومل تبلغها االستطاعة وكانـت االسـتطاعة تبلـغ إمـا 

إيقاع تعزير يزدجر به وتنزلت أسـباب احلـدود منزلـة أسـباب التعزيـرات فيجـري فيهـا مـا هـو 

 احلد يسقط بذلك، ولكـن غايـة ذلـك مـا تـصله االسـتطاعة معلوم من التعزير، وليس املراد أن

ًوالوقت؛ درءا للمفسد ما أمكن، فـإن أمكـن بعـد ذلـك إقامـة احلـد أقـيم إن اقتـضت الـرشيعة 
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 ودعـا ، يف دعوتـه^درج يف أخذ الناس ودعوهتم إىل الرشيعة منهج نبوي طبقه النبـي الت

فإذا كان التدرج يف الترشيع قد انتهى إال أن التدرج يف تطبيقه باق إىل يـوم الـدين . إليه أصحابه

ما كانت هناك حاجة لذلك، وهو من فقه األولويـات وتقـديم األهـم فـاألهم والبـدء باأليـرس 

إنك تقدم عىل قـوم مـن أهـل الكتـاب، «: ً معاذا إىل اليمن وقال له^قد بعث النبي فاأليرس، و

فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا، فإذا عرفوا اهللا عـز وجـل، فـأخربهم أن اهللا عـز وجـل قـد 

 قـد فـرض علـيهم زكـاة -عـز وجـل- فرض عليهم مخس صلوات، فإذا فعلوا فأخربهم أن اهللا

 .)٢(» عىل فقرائهم، فإن أطاعوا هبا فخذ منهم وتوق كرام أمواهلمتؤخذ من أغنيائهم ترد

 أن املسلمني أوىل الناس بالدعوة إىل التدرج يف تطبيق الـرشيعة بعـد طـول زمـان ال ريبو

مـن ضــعف تطبيقهـا مــع ضـعف يف اإليــامن وكثــرة يف امللهيـات والفــتن الـصادة عــن ســبيل اهللا 

ًمن األسباب منهج نبوي ينبغي األخذ بـه حفظـا لـدين فتأخري إقامة احلدود هلذا السبب وغريه 

 .الناس ورعاية ملصاحلهم الدنيوية واألخروية

                                                                 

 . أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد)١(

 .واللفظ له) ١٩(ومسلم ) ٤٣٤٧( متفق عليه، البخاري )٢(
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 احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن وااله وبعد

 :فإن من النتائج التي خرج هبا هذه البحث ما ييل

 .أوامر الرشع تطبيق يف رشط  االستطاعة  -١

وعدم تطبيقها اليعـد عـدم تطبيـق يعة اإلسالمية أقسام واحلدود جزء من أقسامهاالرش -٢

 .للرشيعة

حتقيـق خطـاب التكليـف احلكم الرشعي لكي يكون صاحلا للتطبيق والتنزيل ال بد من  -٣

 . مراعاة عوارض األهلية وما يعرتض من أحكام الرخص والعزيمةعوالوضع فيه م

 تنزيلـه طـرقم احلكـم وفهـم الواقـع ومعرفـة نـي فهـحتقيق املناط يف تطبيق األحكام يع -٤

 .عليه

 .من رشوط تطبيق احلدود وجود البيئة اآلمنة وعدم الفتنة -٥

 .إقامة احلدود من األمر باملعروف والنهي عن املنكر يراعى فيها ما يراعى فيه -٦

 .إقامة احلدود للسلطان وحده دون غريه -٧

 .دال بد من مراعاة مقاصد الرشيعة عند إقامة احلدو -٨

 .الرشيعة ال تتوقف إىل إقامة احلدود، وتسعى إىل درئها بالشبهات -٩

 .ال بد من مراعاة الزمان واملكان واألموال يف إقامة احلدود -١٠

 .التدرج يف تطبيق احلدود ال يعنى إلغاءها -١١

 .عدم تطبيق احلدود معصية ال تستلزم التكفري أو اخلروج عىل اإلمام -١٢

 .ة يلجأ للتعازير عند تعذر إقامتهااحلدود من العقوبات الرادعة للعصا -١٣

 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، واحلمد هللا رب العاملني
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  ثبت المراجع
 ألبي الحسن علي التسولي، دار ولي عن مسائل األمیر عبد القادر في الجھاد أجوبة التس -١

 .عبد اللطیف أحمد محمد صالح:  ت–الغرب اإلسالمي 

 .ن، ألبي بكر، محمد بن العربي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانأحكام القرآ -٢

عبد اهللا بن محمود بن م�ودود، الموص�لي البل�دحي، مج�د             : االختیار لتعلیل المختار، المؤلف    -٣

وص�ورتھا  ( الق�اھرة  -مطبع�ة الحلب�ي   : ، الناشر)ھـ٦٨٣: المتوفى(الدین أبو الفضل الحنفي  

: م، ع�دد األج�زاء  ١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦: ، تاریخ النشر  )اھ بیروت، وغیر  -دار الكتب العلمیة    

٥. 

محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس          : إعالم الموقعین ع�ن رب الع�المین، المؤل�ف      -٤
دار : محمد عبد ال�سالم إب�راھیم، الناش�ر       : ، تحقیق )ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة     

 .٤:م، عدد األجزاء١٩٩١ -ھـ ١٤١١األولى، :  ییروت، الطبعة–الكتب العلمیة 
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم         ، من مصاید الشیطان   إغاثة اللھفان  -٥

 ٢ بی���روت، دار المعرف���ة طمحم���د حام���د الفق���ي : ، المحق���ق)ھ���ـ٧٥١: المت���وفى(الجوزی���ة 
 .ھـ١٣٩٥

افع بن عب�د  الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن ش          : األم، المؤلف  -٦
 –دار المعرف�ة  : ، الناش�ر )ھ�ـ ٢٠٤: المتوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي     

 .٨: م، عدد األجزاء١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بدون طبعة، سنة النشر: بیروت، الطبعة
أبو عبد اهللا بدر الدین محمد ب�ن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر     : البحر المحیط في أصول الفقھ، المؤلف      -٧

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتبي، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٩٤: وفىالمت(الزركشي 
أب�و الولی�د محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن           : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، المؤلف     -٨

 القاھرة، –دار الحدیث : ، الناشر)ھـ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید    
 . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: نشربدون طبعة، تاریخ ال: الطبعة

أب�و الولی�د محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن           : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، المؤلف     -٩
 القاھرة، –دار الحدیث : ، الناشر)ھـ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید    

  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: بدون طبعة، تاریخ النشر: الطبعة
 .، لبدران أبو العینین بدران، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنانتاریخ الفقھ اإلسالمي -١٠

 . القاھرة-، مؤسسة الرسالة، مكتبة وھبة التشریع والفقھ في اإلسالم، لمناع القطان -١١
، )ھ�ـ ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني         : التعریفات، المؤلف  -١٢

دار الكت�ب العلمی�ة   : ش�راف الناش�ر، الناش�ر    ضبطھ وصححھ جماعة م�ن العلم�اء بإ       : المحقق
 م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى : لبنان، الطبعة –بیروت 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلمل�ي،        : جامع البیان في تأویل القرآن، المؤلف      -١٣
مؤس��سة : أحم��د محم��د ش��اكر، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ٣١٠: المت��وفى(أب��و جعف��ر الطب��ري   

 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ولى، األ: الرسالة، الطبعة
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أب�ي بك�ر   : تفسیر القرطبي، المؤلف = الجامع ألحكام القرآن    -١٤

أحم�د  : ،تحقی�ق   )ھ�ـ ٦٧١: المت�وفى   (بن فرح األن�صاري الخزرج�ي ش�مس ال�دین القرطب�ي             
انی��ة ، الث:  الق��اھرة، الطبع��ة –دار الكت��ب الم��صریة : البردون��ي وإب��راھیم أطف��یش، الناش��ر  

 . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤
 . دار الفكر العربي– والعقوبة في الفقھ اإلسالمي لإلمام محمد أبو زھرة الجریمة -١٥

محمد بن أبي بكر بن أیوب ب�ن س�عد ش�مس ال�دین        : زاد المعاد في ھدي خیر العباد، المؤلف       -١٦
  مكتب��ة المن��ار-مؤس��سة الرس��الة، بی��روت : ، الناش��ر)ھ��ـ٧٥١: المت��وفى(اب��ن ق��یم الجوزی��ة 

 .م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥, السابعة والعشرون : اإلسالمیة، الكویت، الطبعة
 . دار الفاروق– محمد بخیت المطیعي – سلم الوصول على نھایة السول -١٧
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أب�و داود س�لیمان ب�ن األش�عث ب�ن إس�حاق ب�ن ب�شیر ب�ن ش�داد ب��ن           : س�نن أب�ي داود، المؤل�ف    -١٨
د محی�ي ال�دین عب�د الحمی�د،         محم� : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٢٧٥: المت�وفى (عمرو األزدي السَِِّج�ْستاني     

 . بیروت-المكتبة العصریة، صیدا : الناشر
أحمد بن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى الُخ�ْسَرْوِجردي الخراس�اني،             : السنن الكبرى، المؤلف   -١٩

دار الكت�ب  : محم�د عب�د الق�ادر عط�ا، الناش�ر     : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البیھقي    
 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنات، الطبعة–العلمیة، بیروت 

محمد بن عیسى بن َسْورة ب�ن موس�ى ب�ن ال�ضحاك، الترم�ذي، أب�و       : المؤلفسنن الترمذي،   -٢٠
ش�ركة  : ، الناش�ر )٢، ١ج�ـ   (أحم�د محم�د ش�اكر       :، تحقی�ق وتعلی�ق    )ھـ٢٧٩: المتوفى(عیسى  

 . م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥الثانیة، :  مصر، الطبعة–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
أب��و الح��سن عل��ي ب��ن عم��ر ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي ب��ن م��سعود ب��ن  :  ال��دارقطني، المؤل��فس��نن -٢١

: ، حققھ وضبط ن�صھ وعل�ق علی�ھ      )ھـ٣٨٥: المتوفى(النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني      
: شعیب االرنؤوط، حسن عب�د الم�نعم ش�لبي، عب�د اللطی�ف ح�رز اهللا، أحم�د برھ�وم، الناش�ر                    

 . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، : لطبعة لبنان، ا–مؤسسة الرسالة، بیروت 
سلیمان بن عبد الق�وي ب�ن الك�ریم الط�وفي ال�صرصري،            : شرح مختصر الروضة،المؤلف     -٢٢

عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي،         : ، المحق�ق    )ھ�ـ ٧١٦: المت�وفى   (أبو الربی�ع، نج�م ال�دین        
 . م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧األولى ، : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الناشر 

 . دار ھجر– عبد اهللا التركي. اإلرادات، لمنصور بن یونس البھوتي، تشرح منتھى  -٢٣

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن : الصارم المسلول على شاتم الرسول، المؤلف -٢٤

عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

الحرس الوطني :  محي الدین عبد الحمید، الناشرمحمد: ، المحقق)ھـ٧٢٨: المتوفى(

 .السعودي، المملكة العربیة السعودیة

 الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ       = صحیح البخاري  -٢٥

: محم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�داهللا البخ�اري الجعف�ي، المحق�ق        : وسلم وس�ننھ وأیام�ھ، المؤل�ف     

م�صورة ع�ن ال�سلطانیة بإض�افة     (دار ط�وق النج�اة   : اصر، الناشر محمد زھیر بن ناصر الن    

 .ھـ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة)ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  الطرق الحكمیة -٢٦

 .یخبدون طبعة وبدون تار: مكتبة دار البیان، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٥١

تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن عب�د               : الفتاوى الكبرى البن تیمیة، المؤل�ف      -٢٧

: المت�وفى (السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد اب�ن تیمی�ة الحران�ي الحنبل�ي الدم�شقي                

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٢٨

، مؤس�سة الكت�ب الثقافی�ة،    ٢ان رسالن، لمحمد بن عل�ي ب�ن مح�سن، ط        فتح المنان شرح زید    -٢٨

 .بیروت، لبنان

ب�ن  ) أو غن�یم (أحم�د ب�ن غ�انم    : الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، المؤل�ف        -٢٩

دار : ، الناش�ر  )ھ�ـ ١١٢٦: المتوفى(سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي األزھري المالكي         

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥:  طبعة، تاریخ النشربدون: الفكر، الطبعة

: المت�وفى (مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعق�وب الفیروزآب�ادى           : القاموس المحیط، المؤلف   -٣٠

محم���د نع���یم : مكت���ب تحقی���ق الت���راث ف���ي مؤس���سة الرس���الة، بإش���راف : ، تحقی���ق)ھ���ـ٨١٧

: ن، الطبع�ة  لبن�ا –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت   : العرقُسوسي، الناشر 

 . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الثامنة، 
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أی��وب ب��ن موس��ى الح��سیني   : معج��م ف��ي الم��صطلحات والف��روق اللغوی��ة، المؤل��ف    الكلی��ات -٣١

 محم�د  -ع�دنان دروی�ش   : ، المحق�ق )ھـ١٠٩٤: المتوفى(القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي   

 .. بیروت-مؤسسة الرسالة : المصري، الناشر

عة اإلسالمیة والفق�ھ والت�شریع، لل�دكتور ن�صر فری�د واص�ل،              المدخل الوسیط لدراسة الشری    -٣٢

 .المكتبة التوفیقیة

تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحران�ي              : مجموع الفتاوى، المؤل�ف    -٣٣

مجم�ع المل�ك فھ�د    : عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م، الناش�ر        : ، المحق�ق  )ھـ٧٢٨: المتوفى(

: ن���ة النبوی���ة، المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة، ع���ام الن���شر لطباع���ة الم���صحف ال���شریف، المدی

 م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

 .. دار عالم الكتب– للشیخ محمد أمین بن عابدین – مجموعة رسائل ابن عابدین -٣٤

أب��و بك��ر ب��ن أب��ي ش��یبة، عب��د اهللا ب��ن محم��د ب��ن  : الم��صنف ف��ي األحادی��ث واآلث��ار، المؤل��ف -٣٥

كمال یوس�ف الح�وت،   : ، المحقق)ھـ٢٣٥: المتوفى(إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي  

 .١٤٠٩األولى، :  الریاض، الطبعة–مكتبة الرشد : الناشر

/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة  -٣٦

 .، مكتبة الشروق الدولیة١٤٢٦، ٤ ط، )محمد النجار

 دار –اق إبراھیم بن حسن بن عبد الرفیع على األقضیةى واألحكام ألبي إسحمعین الحكام  -٣٧

 ..الغرب اإلسالمي

أب�و محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة            : المغني البن قدامة، المؤلف  -٣٨

، )ھ�ـ ٦٢٠: المت�وفى (الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدام�ة المقدس�ي          

 .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: عة، تاریخ النشربدون طب: مكتبة القاھرة، الطبعة: الناشر

ش��مس ال��دین، محم��د ب��ن أحم��د : مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج، المؤل��ف -٣٩

: دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة   : ، الناش��ر )ھ��ـ٩٧٧: المت��وفى (الخطی��ب ال��شربیني ال��شافعي   

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 

: المت��وفى(ن��اطي ال��شھیر بال��شاطبي الموافق��ات، إب��راھیم ب��ن موس��ى ب��ن محم��د اللخم��ي الغر  -٤٠

: دار اب�ن عف�ان، الطبع�ة   : أبو عبیدة مشھور ب�ن ح�سن آل س�لمان، الناش�ر       : المحقق) ھـ٧٩٠

 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى 

ال��دار العالمی��ة : أحم��د الری��سوني، الناش��ر : نظری��ة المقاص��د عن��د اإلم��ام ال��شاطبي، المؤل��ف   -٤١

 .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢ -الثانیة : للكتاب اإلسالمي، الطبعة

، الكوی�ت   فقھ الواقع والتوقع، لمع�الي ال�شیخ عب�داهللا ب�ن بی�ھ     –ورقة االجتھاد بتحقیق المناط   -٤٢

 .ھـ١٤٣٤

 

 




