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  ارم ارن ا م

  

                      وكرا   

ت ادراوا را   

                 ووأ م ا   

  

  

  

  

توُا ُرا ُرا  تا ا رِر ا اطوا.  

)ٌدرا ُ ٌ ٌر(  

   

  إداد

وراد  مراد إ مراإ وارا  

DR:IBRAHIM MOHAMMAD IBRAHIM ALJAWARNEH  

 -  ار  - وأو ا م - ا   رك أذ

 وكرا..  
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 : ملخ

 ات    ار ار اوت:(تناولت ھذه الدراسة موضوع  

ا رر ا واطا  - درا   ر(، موضوع  وھو 

الم�ساحقة، والزن�ى بالن�ائم،    :  ال سیما في ھذه األیام، نظ�رًا النت�شار   ھمیة،في غایة األ  
 البھیم�ة، أو ال�ذكر االص�طناعي ونح�وه م�ن      ومنك�وح  والبھیمة،   المیتة، المرأةوإتیان  

ص��طناعي ونح��وه م��ن الن��ساء ف��ي  البھیم��ة، أو ال�ذكر اال منكوح��ة و،الرج�ال ف��ي ال��دبر 
 الغربیة وال�شرقیة  تمعات طائفة من أبناء المسلمین خاصًة، والمج     بینالقبل، أو الدبر    

  .عامًة

  : ون ل ااِزر وت ادرا إ أن و ود

  .إتیان الرجل زوجتھ، أو َجاِرَیِتِھ المیتة، سواء كان ذلك في القبل، أو الدبر .١
 . المرأة المرأةإتیان .٢
 . ناكح البھیمة .٣
 .منكوح البھیمة، أو الذكر االصطناعي ونحوه من الرجال في الدبر .٤
 .منكوحة البھیمة، أو الذكر االصطناعي ونحوه من النساء في القبل، أو الدبر .٥

 : د از ون ل اوأن

  .زنى الرجل بالمرأة النائمة، والعكس .١
 . یة المیتةإتیان الرجل المرأة األجنب .٢

 ، واط  ا ار ر ا       ات اوت،     ا ات

  .  ا ارن
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:Abstract  

 

This is a comparative jurisprudent study that dealt with 

the subject if sharia punishment laws regarding taboo 

relationships other than homosexuality. It concluded that: 

A - reprimand punishment should be applied to the 

following actions or cases:  

١- A man making sexual intercourse with his dead wife 

or female servant in the vagina or anal part.  

٢- A woman making sexual intercourse with another 

woman. 

٣- A man making intercourse with an animal.              

                

B - Adultery punishment will be applied to those who 

committed the following actions: 

١- A man making sexual intercourse with a sleeping 

woman and visa versa. 

٢- A man making sexual intercourse with a foreign 

dead woman. 

Keywords: Punishment, Taboo sexual relationships, 

Comparative jurisprudence. 
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مة   : لمق

إن الحم��د هللا الكبی��ر المتع��ال، ال��ذي عل��م ب��القلم، عل��م اإلن��سان م��ا ل��م یعل��م، وال��صالة      
ى ع�ن ص�حابتھ األخی�ار،    ، ورض�ي اهللا تع�ال  والسالم على أشرف الخلق سیدنا محمد   

وعن آل بیتھ األطھار، ومن سار على دربھم، واقتفى آثارھم، وس�لك س�بیلھم، ونھ�ج         

 اذن آُوا اُوا ا   َأ :(قال تعالى. طریقھم، ودعا بدعوتھم إلى یوم الدین  

     ون مَْأو ِإ نو َو َ ق(،)ل عمس  قـال ). ١٠٢:آلية: 

 اس اُوا رم اذي ََم نَْ ٍس وادة وَقْ                 َأ   :(تعالى

            ِإن مرَْاو  ونُء يذا وا اُاو ءا ور ًِر ْ ثو وز 

 ر مَ ن لنسا(،)ا  اذن  َأ   :(قـال تعـالى  ).١:آلية:س 

 َ م َأَم وْرَ م    ۞آُوا اُوا ا وُوُوا َو ًددا   

      وَ زَ دََ َورو ا ِط نو موُذظ اس��ورة األح��زاب (،)ز :

ما بع).٧١-٧٠:اآلیتان  :  

 ج��اءت جلیل��ة الق��در، ، ب��شریعة عظیم��ة ال��شأن ، أنع��م اهللا ج��ل وع��ال علین��ا فق��د
 الناس في   یعیش حتى ؛...الدینیة والسیاسیة واالقتصادیة  :  مناحي الحیاة  لكافة شاملة

یقفون عند ح�دودھا،   ظاللھا، ویھتدون بھدیھا، فیحلون حاللھا، ویحرمون حرامھا، و       

 َأن َأراً  وروُ  اََ    ِإذا ؤَ  و  َؤنٍ  ن  و  (:مصداقًا لقول�ھ تع�الى   

ون مَ ُةرْا ن مِرن َأِص و ا َورو دََ لَ ًََ ً(،)س 

 فق�د یرتك�ب      ، النف�وس  ف�ي  ل�ضعف ال�وازع ال�دیني          نتیج�ة  لك�ن و. )٣٦:آلية:ألح

 ب�إنزال  على الحرام، فیتوجب على ول�ي األم�ر عندئ�ذ ردع�ھ،          ویقدم المحظور، المسلم
 بمخالفت��ھ أوام��ر ال��شرع   ، ی��داهت م��ا اقترف�� ،جزاءالعقوب��ة ال��شرعیة المناس��بة علی��ھ   

  .ونواھیھ
الحقیق�ة معالج�ة ألوض�اع       المادیة، بجمیع أنواعھا وأشكالھا، ھي ف�ي         والعقوبة

أناس انحرفوا عن الفطرة، وركب�وا أھ�واءھم، واس�تھوتھم ش�یاطینھم، ول�و ل�م یؤخ�ذ                  
 لبغ�وا ف�ي األرض، وأكث�روا فیھ�ا الف�ساد؛ لھ�ذا كان�ت الغای�ات             ؛ولي األمر على أیدیھم   

ردع المج��رمین، وتح��ذیر  : م��ن إیق��اع العقوب��ة ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة عدی��دة منھ��ا     
كاب الجرائم، وحف�ظ م�صالح الن�اس ف�ي العاج�ل واآلج�ل، فھ�ي س�یاج         اآلخرین من ارت  

الغای�ة م�ن    :( زھ�رة  أب�و  محم�د یق�ول   . یحمي النظام العام من الخل�ل والتفك�ك واالنھی�ار         
 وحمای�ة المجتم�ع م�ن أن    ،حمایة الفضیلة: أحدھما: العقاب في الفقھ اإلسالمي أمران   
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 الق�ادر   عب�د  ویق�ول ). ١....)(لم�صلحة المنفعة العام�ة أو ا    : والثاني. تتحكم الرذیلة فیھ  
 لمن�ع الن��اس م�ن اقترافھ�ا، ألن النھ�ي ع��ن     ؛ ش�رع العق��اب عل�ى الجریم�ة   وق�د :(ع�ودة 
 أو االنتھ��اء ، ال یكف��ي وح��ده لحم��ل الن��اس عل��ى إتی��ان الفع��ل، أو األم��ر بإتیان��ھ،الفع��ل

العقاب  من العبث، فوضربًا  لكانت األوامر والنواھي أمورًا ضائعًة؛عنھ، ولوال العقاب
ھو الذي یجعل لألمن والنھي مفھومًا ونتیج�ة مرج�وة، وھ�و ال�ذي یزج�ر الن�اس ع�ن                  

 الفساد في األرض، ویحمل الناس على االبتعاد عم�ا ی�ضرھم، أو فع�ل    یمنعالجرائم، و 
والعقوب�ات وإن ش�رعت للم�صلحة العام�ة فإنھ�ا لی�ست ف�ي               .ما فیھ خی�رھم وص�الحھم     

 ألنھ��ا ت��ؤدي إل��ى م��صلحة   ؛یعة أوجبتھ��اذاتھ��ا م��صالح ب��ل ھ��ي مفاس��د، ولك��ن ال��شر    
  ).٢...)(الجماعة الحقیقیة، وإلى صیانة ھذه المصلحة

ث في بح ساب ع       لما    ار  ار او:( كن ق تح

 الفائ�دة  إتم�ام  أن�ھ وم�ن ب�اب        رأی�ت  فق�د ). ر     درا  اواط

 بھ���ذا لمتعلق���ةاإلس���المیة باألحك���ام ال���شرعیة ا   وإغن���اء المكتب���ة  ،العلمی���ة للب���احثین 
 اس�تكمال الموضوع، كم�ا أغنی�ت  بأحك�ام غی�ره م�ن الموض�وعات الفقھی�ة المختلف�ة،                   

الم��ساحقة، والزن��ا بالن��ائم، وإتی��ان  :  ع��ن العقوب��ات ال��شرعیة المترتب��ة عل��ى  الح��دیث
لرج�ال  المرأة المیتة، والبھیمة، ومنكوح البھیمة، أو ال�ذكر االص�طناعي ونح�وه م�ن ا          

في الدبر، ومنكوحة البھیم�ة، أو ال�ذكر االص�طناعي ونح�وه م�ن الن�ساء ف�ي القب�ل أو                     

  ار ار اوت(:ال��دبر؛ لھ��ذا ج��اءت ھ��ذه الدراس��ة بعن��وان    

  .)ر   درا -اواط ر ار ا ات

سة مشكلة   : ل

سة مشكلة تتح إلجل آلتيعلىابة  في  ئي  ل ل  لس  :  

المیت�ة، والبھیم�ة،    المرأة  المساحقة، والزنا بالنائم، وإتیان     : ما العقوبة المترتبة على   
ومنك��وح البھیم��ة، أو ال��ذكر االص��طناعي ونح��وه م��ن الرج��ال ف��ي ال��دبر، ومنكوح��ة       
البھیم��ة، أو ال��ذكر االص��طناعي ونح��وه م��ن الن��ساء ف��ي القب��ل أو ال��دبر ف��ي ال��شریعة    

  :ویتفرع عنھ األسئلة اآلتیة. سالمیة الغراء؟اإل
 .ما تعریف العقوبة لغًة واصطالحًا ؟. ١
  .ما تعریف التَّْعِزیر لغًة واصطالحًا ؟. ٢
  .ما ضوابط التعزیر ؟. ٣
  .ما المعاصي التي یعاقب علیھا بالتَّْعِزیر ؟. ٤

                                                           

، دار الفك�ر العرب�ي، الق�اھرة،    )٢٧( أبو زھرة، محمد، الجریمة والعقوبة في الفق�ھ اإلس�المي، ص          ١
 . م١٩٩٨

، دار الكات�ب  )٦٨(١، جاإلس�المي مقارن�ًا بالق�انون الوض�عي     عودة، عبد القادر، الت�شریع الجن�ائي         ٢
 .  العربي، بیروت
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  .حكم زیادة عدد الجلدات على الحد في التَّْعِزیر ؟ ما. ٥
  .كم بلوغ عقوبة التَّْعِزیر حد القتل ؟ما ح. ٦
  .ما تعریف المساحقة لغًة واصطالحًا ؟. ٧
  .ما تعریف الزنا لغًة واصطالحًا ؟. ٨

سة همية   : ل

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا م�ن الدراس�ات الرائ�دة الت�ي ت�سلط ال�ضوء                  
 فقھیًة مقارنًة   على ھذا الموضوع المھم، سیما في عصرنا الحاضر، ودراستھ دراسةً         

باألدلة والبراھین النقلیة والعقلیة؛ لبیان العقوبة الشرعیة المترتبة على ھ�ذه األفع�ال             
  .المحرمة، للمسلمین عامًة، وطلبة العلم في المدارس والجامعات خاصًة

سة ه   : ل

  : تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف اآلتیة
الم��ساحقة، والزن�ا بالن�ائم، وإتی��ان   : ترتب�ة عل�ى  معرف�ة ن�وع العقوب�ة ال��شرعیة الم   . ١

الم��رأة المیت��ة، والبھیم��ة، ومنك��وح البھیم��ة، أو ال��ذكر االص��طناعي، م��ن الرج��ال     
  . والنساء

  .إظھار الدراسة بصورة یسھل على جمیع المكلفین الرجوع إلیھا. ٢
سالم إظھار نصاعة األحكام الشرعیة ووضوحھا، والتي كثیرًا ما یرمیھا أعداء اإل      . ٣

  .بالتناقض واالختالف
تذكیر الن�اس عام�ًة، والم�سلمین خاص�ًة، بب�شاعة ھ�ذه األفع�ال، وفظاع�ة جرمھ�ا؛             . ٤

ألن فاعلیھ��ا خ��الفوا فط��رة اهللا الت��ي فط��ر الن��اس علیھ��ا، فق��ضوا ش��ھوتھم فیم��ا ال   
یجوز قضاؤھا فی�ھ، فاس�تحقوا غ�ضب اهللا تع�الى عل�یھم م�ن جان�ب، والعقوب�ة ف�ي                

  . ر الدنیا من جانب آخ

سةمح ل   :  

وإتی��ان تع��الج ھ��ذه الدراس��ة العقوب��ة المترتب��ة عل��ى الم��ساحقة، والزن��ا بالن��ائم، 
 ومنكوح البھیمة، أو ال�ذكر االص�طناعي ونح�وه م�ن الرج�ال          المرأة المیتة، والبھیمة،  

في الدبر، ومنكوحة البھیم�ة، أو ال�ذكر االص�طناعي ونح�وه م�ن الن�ساء ف�ي القب�ل أو                     
  .ظور فقھي شرعي من منالدبر،

سا لسابقةل   :  

 أن أحدًا من الباحثین أفرد ھذا الموضوع -لم یجد الباحث حسب علمھ واطالعھ     
الھام ببحث مستقل على النحو الذي قام بھ، وإن كانت موضوعات البحث مبثوثة ف�ي              

  . كتب الفقھ الجنائي والحدود والعقوبات

لمنهج   :بح 

في ھذا البح�ث ھ�و الم�نھج العلم�ي الق�ائم عل�ى       إن المنھج الذي اعتمده الباحث      
  :االستقراء والتحلیل والمقارنة، وأما آلیات ھذا المنھج فھي على النحو اآلتي

 .االطالع على مادة البحث وجمع شتاتھا، ومن ثم توزیعھا على مطالب .١
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كتب الفقھ واألصول والتفسیر والحدیث وشروحھا : الرجوع إلى المصادر األصلیة. ٢
 .واللغة

 .استقراء النصوص واآلراء ذات الصلة بالموضوع وعرضھا وتحلیلھا. ٣
مناق��شة اآلراء الفقھی��ة مناق��شًة علمی��ًة ث��م اختی��ار ال��رأي ال��راجح منھ��ا تبع��ًا لق��وة  . ٤

 .الدلیل، أو التعلیل
 .عزو اآلیات الكریمة إلى مواضعھا من السور، وبیان أرقامھا. ٥
  .واآلثار تخریجا دقیقًاتخریج األحادیث النبویة الشریفة . ٦
  .  بیان المعاني اللغویة للكلمات الصعبة والغریبة الواردة في ھذا البحث.٧

مق لبح على مق شتمل ه  ، ستة ة،  ال خاتمةم آلتي،  لنح  ل على   :  

ل للم أل ي :   بة،تع  :هي ف ستة فيه لعق

 .تعریف العقوبة لغًة اصطالحًا: الفرع األول
  .تعریف التَّْعِزیر لغًة واصطالحًا: الفرع الثاني
  .مشروعیة التَّْعِزیر وضوابطھ: الفرع الثالث
  .المعاصي التي یعاقب علیھا بالتَّْعِزیر: الفرع الرابع

  .حكم زیادة الجلدات على الحد في التَّْعِزیر :الفرع الخامس
  .حكم بلوغ عقوبة التَّْعِزیر حد القتل: الفرع السادس

 :المساحقة، وفیھ فرعان ھما: لب الثانيالمط
  .تعریف المساحقة لغًة واصطالحًا: الفرع األول
 .العقوبة المترتبة على المساحقة: الفرع الثاني

  :الزنا بالنائم، وفیھ ثالثة فروع ھي: المطلب الثالث
  .تعریف الزنا لغًة واصطالحًا: الفرع األول
 .الرجل بالمرأة النائمةالعقوبة المترتبة على زنا : الفرع الثاني
  .العقوبة المترتبة على زنا المرأة بالرجل النائم: الفرع الثالث

  :إتیان المرأة المیتة، وفیھ فرعان ھما: المطلب الرابع
  .العقوبة المترتبة على إتیان الرجل زوجتھ المیتة: الفرع األول
  .یة المیتةالعقوبة المترتبة على إتیان الرجل المرأة األجنب: الفرع الثاني

  :فروع ستة وفیھ البھیمة، إتیان :الخامس المطلب
  :أقوال الفقھاء في العقوبة المترتبة على إتیان البھیمة: الفرع األول
  : أدلة أصحاب القول األول: الفرع الثاني
  :أدلة أصحاب القول الثاني: الفرع الثالث
  :أدلة أصحاب القول الثالث: الفرع الرابع

  :ة أصحاب القول الرابعأدل: الفرع الخامس
  :مناقشة األدلة والترجیح: الفرع السادس

  :منكوح البھیمة، أو الذكر االصطناعي من الرجال والنساء: المطلب السادس
  .والتوصیات النتائج أھم ملخصة خاتمة ثم
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   اولاطب

وف ار   

فيه سبعة ف هي  : 

ل لف ي :أل بة تع الحا لغة لعق   :ص

ي :ال ب�ة تع    :لغة لع�ق

مج�ازاُة الرج�ِل ِبَم�ا      : ، والِعق�اب والُمعاَقب�ةٌ    )َعِق�بَ :(العقوبُة اسٌم مشتق من م�ادة     
ِإذا َأَخْذَت�ھ   : َأَخ�َذه ِب�ِھ، وَتَعقَّْب�ُت الرج�لَ       : عاَقب�ھ ِبَذْنِب�ِھ معاَقب�ًة وِعقاب�اً       : َفعَل ُسوًءا، یقال  

  .)١(بَذْنٍب َكاَن ِمْنُھ

بة يتع :ثانيا الحا لعق   :ص

بة لعلما ع الحا لعق ، ع ص يفا  بعـ  ع بعضها يختل ال تع

، في ال مجمله في ،   لقيـ  بعـ  ك في  لعبا  هـ  مـ  خـ

يفا     :لتع

بة .١ لِجناي�ِةْألل�:(هي لعق ْإلنس�ا� م�س�تح�ق𠃌ا ع�لى  ِ ي�لح�  لَّ  ()٢(. 

لجماعِة لمصلحِة لمق�لج�:(هي  .٢  ِ ِ على عصيا م لشا   )ِ)٣(. 

عي ج:(هي  .٣ فته ما بسب لجاني يستحقه ش  .)٤()س م ي قت

  .)٥()لمصلحة تحقيقا لمفس فعا بالجاني يلح (:هي  .٤

ولما ك�ان العلم�اء متفق�ین عل�ى أن�ھ یج�ب أن یت�وافر ف�ي التعری�ف أم�ران حت�ى                     
  :(٦)شامًال كامًالیكون 

  .أن یكون مانعًا من دخول غیره فیھ.    ب .      ردات الُمَعرفأن یكون جامعًا لمف. أ

                                                           

، ٣،  دار ص��ادر، بی��روت، ط )٦١٩ و ٦١١(١ اب��ن منظ��ور، محم��د ب��ن مك��رم، ل��سان الع��رب، ج     ١
 .ه١٤١٤

 المطبع�ة الكب�رى األمیری�ة       ،)٣٨٨(٢الطحطاوي، أحمد، حاشیة الطحطاوي على ال�در المخت�ار، ج         ٢ 
 .ھـ، مصر١٣١٨ببوالق، 

 ).  ٦٠٩(١، جاإلسالمي عودة، التشریع الجنائي ٣
لنف�ائس، عم�ان،   ، دار ا)١٣( أبو رخیھ، ماجد، الوجیز في أحكام الحدود والقصاص والتَّْعِزی�ر، ص    ٤
 .ه١٤٣٥، ٢ط
 ).١٣( أبو رخیھ، الوجیز في أحكام الحدود والقصاص والتَّْعِزیر، ص٥
، مكتب�ة  )٣٧(، معجم مقالید العل�وم ف�ي الح�دود والرس�وم، ص          عبد الرحمن   السیوطي، جالل الدین   ٦

، )٤٤(ه، والرص�اع، محم�د ب�ن قاس�م، ش�رح ح�دود اب�ن عرف�ة، ص          ١٤٢٤،  ١اآلداب، القاھرة، ط  
 .ه١٣٥٠، ١بة العلمیة، بیروت، طالمكت
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وب��النظر ف��ي التعریف��ات ال��سابقة، فإنھ��ا ل��م تجم��ع ھ��ذین ال��شرطین، ف��التعریف    
األول غیر جامع؛ ألنھ قصر الغایة من تشریع العقوبة على ردع المجرمین فق�ط، كم�ا       

نھ لم یشر إلى مصدر ھذه العقوبة، أھو ال�شرع الحنی�ف، أم الق�انون         أنھ غیر مانع؛ أل   
وأما التعریف الثاني، فإنھ لم یأِت على ذك�ر م�ن یق�ع علی�ھ الج�زاء، وأم�ا             . الوضعي ؟ 

التعریف الثالث، فھو وإن نسب العقوبة إلى الشرع الشریف، إال أنھ ق�صر الغای�ة م�ن      
راب�ع، فھ�و ك�التعریف األول، ل�م ی�شر      تشریعھا على ردع المجرمین، وأم�ا التعری�ف ال     

إلى مصدر العقوبة، من جھة أخرى، كما أن التعبی�ر ع�ن العقوب�ة بلف�ظ الج�زاء، أبل�غ               
 .وأقوى من التعبیر عنھا بلفظي ألم وأذى

لھ����ذا ف����إن التعری����ف المخت����ار للعقوب����ة اص����طالحًا ح����سب م����ا ی����راه الباح����ث  
 والقصاص الحدود جرائم ىعل الدنیا في الجاني یستحقھ الذي الشرعي الجزاء:(ھو

 مجم��وع م��ن م��ستفاد وھ��و ،)لمف��سدة ودفع��ًا لم��صلحة تح��صیًال والتَّْعِزی��ر والدی��ة

 ج��زاء:(بأنھ�ا  العقوب��ة فوص�ف  علیھ��ا، القی�ود  بع��ض إض�افة  م��ع ال�سابقة  التعریف�ات 

 وتقیی��د ب��شروطھ، ملتزم��ة الحنی��ف، ال��شرع م��صدرھا یك��ون أن ی��ستلزم ،)ش��رعي

 عل���ى وال���نص اآلخ���رة، ف���ي تع���الى اهللا عق���اب رجیخ��� فحت���ى ،)ال���دنیا ف���ي:(الج���زاء

 لمح�و  ال�شرع  م�ن  مق�در  جزاء ألنھا الكفارات؛ تخرج فلكي ،...)الحدود جرائم:(ذكر

الغای���ة م���ن ف���رض  ف���ألن ؛)والمف���سدة الم���صلحة:(ذك���ر م���ن الحكم���ة وأم���ا ال���ذنب،
ھ��ي إص��الح ح��ال الب��شر، وحم��ایتھم م��ن المفاس��د ف��ي الح��ال والم��آل؛ ألن      :العقوب��ات
  .إما جلب نفع، أو دفع ضر: كلھا مصالحالشریعة 

لثانيلف ي:   الحالتَّع�ِي تع ص   : لغة 

ي : ال   : لغةلتَّع�ِيتع

اْلَع�ْیُن َوال�زَّاُء َوال��رَّاُء   :(، ق�ال اب�ن ف��ارس  )َع��َزَر:(التَّْعِزی�ر اس�م م��شتق م�ن م�ادة    
 :َفاْل��ُأوَلى. ِج��ْنٌس ِم��َن ال��ضَّْرِب: ْلَكِلَم��ُة اْل��ُأْخَرىالتَّْعِظ��یُم َوالنَّ��ْصُر، َوا: ِإْح��َداُھَما: َكِلَمَت�انِ 

  ورو وزروه ووروه    ؤُوا :النَّ��ْصُر َوالتَّ��ْوِقیُر، َكَقْوِل��ِھ َتَع��اَلى   

  ًَأًة ور وهو ،) لتَّْعِزی�ر، َوُھ�َو    ا: ، َواْلَأْصُل اْلآَخرُ  )٩: اآلیة: سورة الفتح

َعَليَّ ِإَذا َما ُكْنُت َغْی�َر  ... َوَلْیَس ِبَتْعِزیِر اْلَأِمیِر َخَزاَیٌة     : َقاَل الشاعر . الضَّْرُب ُدوَن اْلَحدِّ  
  . الردع، والمنع، والزجر: ، وعلیھ فالتَّْعِزیر یعني)١()ُمِریِب

ي : ثانيا الحالتَّع�ِيتع   :  ص

یر عدة تعریفات، ال یختلف بعضھا عن بعض في مجملھ إال     عرف العلماء التَّْعزِ  
  : في العبارة، أو في ذكر بعض القیود دون أخرى، والمختار منھا

  .)٢()الَتْأِدیٌب َعَلى َذْنٍب َلا َحدَّ ِفیِھ َوَلا َكفَّاَرَة(:التَّْعِزیر ھو. ١
                                                           

 .ھـ١٣٩٩، دار الفكر، )٣١١(٤ریاء، معجم مقاییس اللغة، ج بن زك ابن فارس، أحمد١
، دار )١٦١(٤ زكری��ا األن��صاري، زكری��ا ب��ن محم��د، أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب، ج   ٢

رح الكت��اب اإلس��المي، بی��روت، واب��ن حج��ر الھیتم��ي، أحم��د ب��ن محم��د، تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��      
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  .)١() ِفیَھااْلُعُقوَبُة اْلَمْشُروَعُة َعَلى ِجَناَیٍة َلا َحدَّ:(أو ھو. ٢

عية :  لثاللف هلتَّع�ِيمش ب ض  :  

عية : ال   :لتَّع�ِيمش

أجمع العلماء على أن التَّْعِزیر مشروع في كل مع�صیة ال ح�د فیھ�ا، وال كف�ارة،                 
 َأَجَم��َعَوَق��ْد :(، ق��ال اب��ن تیمی��ة)٢(س��واء كان��ت المع��صیة حق��ًا هللا تع��الى، أو حق��ًا آلدم��ي 

َواْلَمَعاِص�ي  ، ى َأنَّ التَّْعِزیر َم�ْشُروٌع ِف�ي ُك�لِّ َمْع�ِصَیٍة َل�ا َح�دَّ ِفیَھ�ا َوَل�ا َكفَّ�اَرةَ                  اْلُعَلَماُء َعلَ 
أنھ�ا تم�س   : ومعنى أن المع�صیة ح�ق هللا تع�الى         .)٣()َتْرُك َواِجٍب، َوِفْعُل ُمَحرَّمٍ   : َفْرَعاِن

 حق��وق أنھ��ا تم��س: حق��وق الجماع��ة، أو أمنھ��ا، أو نظامھ��ا، ومعن��ى أنھ��ا ح��ق آلدم��ي
  .)٤(األفراد

ل ق عية ست لعلما على مش لة منهالتَّع�ِي    : بأ

لــه. ١  ُونُُ وزنَ ُظون وارون  اَِْ  وا:( تعــالىق

        ا ِإن ً نَ واُ َ مََأَط نَِ نوِرْاو ً ن

أن الن�شوز   : ووج�ھ الدالل�ة م�ن اآلی�ة الكریم�ة          ).٣٤: اآلی�ة : سورة النساء (،)رًا

  .معصیة، تستحق معھ الزوجة الضرب، والضرب نوع من أنواع التَّْعِزیر
 مع الثالثة الذین ُخِلُفوا ع�ن غ�زوة تب�وك وھ�م كع�ب ب�ن مال�ك، وھ�الل ب�م                فعلھ  . ٢

 ال�صحابة بھج�رھم، وع�دم الح�دیث معھ�م،      ی�ث أم�ر   ، حأمیة، ومرارة بن الربیع     
، إلى أن نزلت اآلیات )٥(حتى ضاقت علیھم األرض بما رحبت، وضاقت علیھم أنفسھم

 اَ اذنُ وا  ِإذا ََتَ م      وَ(:القرآنیة ببیان توبتھم، قال تعالى    

                                                                                                                                                      

ھ�ـ، والخطی�ب ال�شربیني، محم�د        ١٣٥٧، المكتبة التجاریة الكبرى، م�صر،       )١٧٥(٩المنھاج، ج 
م، اب�ن ق�یم الجوزی�ة،    ١٩٩٤، دار الكتب العلمیة، بیروت،     )٥٢٢(٥بن أحمد، مغني المحتاج، ج    

، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،      )٧٦(٢محمد بن أبي بك�ر، إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین، ج              
 .ھـ١٤١١، ١ط

، ١، دار الفك��ر، بی��روت، ط )٣٢٤(١٠ اب��ن قدام��ة، موف��ق ال��دین، عب��د اهللا ب��ن أحم��د، المغن��ي، ج    ١
 .ه١٤٠٥

، المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق، القاھرة،    )٢٠٧(٣ الزیلعي، عثمان بن علي، تبیین الحقائق، ج       ٢
 ، دار الفك��ر،)٣٢٠ - ٣١٩(٦ھ��ـ، والحط��اب، محم��د ب��ن محم��د، مواھ��ب الجلی��ل، ج ١٣١٣، ١ط

، دار الكتب العلمیة، )٣٧٣(٣م، والشیرازي، إبراھیم بن علي، المھذب، ج   ١٩٩٣،  ٣بیروت، ط 
 .ه١٤٠٥، ١، دار الفكر، بیروت، ط)٣٢٤(١٠بیروت، وابن قدامة، المغني، ج

، مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة    )٣٩(٣٠ اب��ن تیمی��ة، احم��د ب��ن عب��د الحل��یم، مجم��وع الفت��اوى، ج       ٣
 .ھـ١٤١٦ة، المملكة العربیة السعودیة، المصحف الشریف، المدینة النبوی

 ).١٢٨(١، جاإلسالمي عودة، التشریع الجنائي ٤
) ١٦٠٣(٤البخ��اري، محم��د ب��ن إس��ماعیل، ص��حیح البخ��اري، ج  : انظ��ر ق��صة ھ��ؤالء الثالث��ة ف��ي   ٥

ومسلم، مسلم بن الحج�اج، ص�حیح       ه،  ١٤٠٧،  ٣ دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ط      ،)٤١٥٦(ح
 .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)٢٧٦٩(، ح)٢١٢٠(٤مسلم، ج
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   تََو تر  ضرَْا                 م َِإ ِإ ا ن َْ َ وا َأنَظو مَُْأ مَ 

، )١١٨: اآلی�ة : س�ورة التوب�ة   (،) ا و اواب ارم        ِإنبَ م ووا      

 م��ن أن الھج��ر ف��ي الك��الم، یعتب��ر نوع��ًا أن��واع  : ووج��ھ الدالل��ة م��ن الح��دیث ال��شریف  
  .التَّْعِزیر

ب : ثانيا   : لتَّع�ِيض

ُمَفوََّض�ٌة ِإَل�ى َرْأِي     لما كان�ت عقوب�ُة التَّْعِزی�ر عقوب�ًة غی�ر مق�درة ش�رعًا، وإنم�ا                  
 فال بد من أن تت�وفر فیھ�ا ال�ضوابط        اْلَحاِكِم كمًا وكیفًا، ُمَراَعیًا َحال اْلَجِریَمِة َواْلُمْجِرم،ِ      

  :   )١(عت من أجلھااآلتیة لتحقق المقاصد التي شر
أن یك��ون الھ��دف م��ن ھ��ذه العقوب��ة حمای��ة الم��صالح العام��ة، ال حمای��ة األھ��واء    : أوًال

والشھوات، سواء كانت ھذه األھواء، أھواء الحاكم، أم أھواء الناس؛ ألنھ ال لقاء             
بین الھوى والمصلحة، فالمصلحة ھي التي یتحقق معھ�ا النف�ع، وُی�دفع بھ�ا األذى                

  .   الھوى لیس كذاكوالضرر، وإتباع
أن تكون عقوبة التَّْعِزیر قاطعة وحاسمة لدابر الشر، أو مخففة لھ، وأال تتضمن : ثانیًا

انتھاك��ًا لكرام��ة اإلن��سان، واعت��داء عل��ى آدمیت��ھ، كح��ال بع��ض العقوب��ات الت��ي ی��تم   
وال�شریعة اإلس�المیة وھ�ي تق�رر     . إیقاعھا في بعض ال�سجون ف�ي الع�الم المعاص�ر     

ِزیر وغیرھا من العقوبات، إنما تھ�دف أن تك�ون ھ�ذه العقوب�ات وس�ائل      عقوبة التَّعْ 
تھ���ذیب وإص���الح وزج���ر وتأدی���ب، ال وس���ائل لقت���ل الرجول���ة، وخ���دش الحی���اء،       

  .  واستحیاء النساء
أن یراعى في عقوبة التَّْعِزی�ر التناس�ب ب�ین الجریم�ة والعقوب�ة، ف�ال تف�ریط ف�ي                    : ثالثًا

ن تحقیق العدالة مطلب شرعي تج�ب مراعات�ھ،   الجریمة، وال إفراط في العقوبة؛ أل   
  .كما ویجب مراعاة التناسب بین العقوبة واآلثار المترتبة علیھا

أن تراعى في عقوبة التَّْعِزیر المساواة والعدال�ة ب�ین جمی�ع الن�اس جمیع�ًا، ف�ال         : رابعًا
یطب��ق حك��م عل��ى فئ��ة دون أخ��رى؛ ألن الن��اس أم��ام ال��شریعة س��واء، وم��ا ح��دیث     

ة إال دالل��ة واض��حة عل��ى عدال��ة ھ��ذا ال��دین والنظ��ر إل��ى الجمی��ع بمنظ��ار المخزومی� 
َأنَّ ُقَرْیًشا َأَھمَُّھْم َشْأُن اْلَمْرَأِة اْلَمْخُزوِمیَِّة الَِّت�ي  :(فَعْن َعاِئَشَة رضي اهللا عنھا    . واحد

 َت��ِرُئ َعَلْی��ِھ ِإلَّ��ا  َوَم��ْن َیْج:  ؟ َفَق��اُلواَم��ْن ُیَكلِّ��ُم ِفیَھ��ا َرُس��وَل اِهللا   : َس��َرَقْت، َفَق��اُلوا 

  د   َأ:»  َْ، َفَكلََّمُھ ُأَساَمُة، َفَق�اَل َرُس�وُل اِهللا   ُأَساَمُة، ِحبُّ َرُسوِل اِهللا     

  ا ودد ن ُثمَّ َقاَم َفْخَطَب، َفَقالَ    »؟:» َأ       مََ نذا كََأ ِإ ،سا 

                                                           

 .، دار الفكر العربي، بیروت)٧٧( أبو زھرة، محمد، الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلسالمي، ص١
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 ِإذا رق ِم اِرف روه، وِإذا رق ِم اف   َأمُ وا

د تَطََ تَر د تْ َطَ َأن وَ ا ماو ،دْا َ واَ١()»َأ( .  

بعلف ل لتي يعاق عليها ب:     :التَّع�ِيلمعاصي 

َف�ِإنَّ اْلَمَعاِص�َي َثَلاَث�ُة      :(، ق�ال اب�ن الق�یم      المعاصي إلى ثالثة أن�واع    قھاء  یقسم الف  
  :َأْنَواٍع

  .َكالسَِّرَقِة َوالشُّْرِب َوالزَِّنا َواْلَقْذِف: َنْوٌع ِفیِھ اْلَحدُّ، َوَلا َكفَّاَرَة ِفیِھ. ١
  .َھاِر َرَمَضاَن، َواْلَوْطِء ِفي اْلِإْحَرامَكاْلَوْطِء ِفي َن: َوَنْوٌع ِفیِھ اْلَكفَّاَرُة، َوَلا َحدَّ ِفیِھ. ٢
َك��َوْطِء اْلَأَم��ِة اْلُم��ْشَتَرَكِة َبْیَن��ُھ َوَب��ْیَن َغْی��ِرِه، َوُقْبَل��ِة   : َوَن��ْوٌع َل��ا َح��دَّ ِفی��ِھ، َوَل��ا َكفَّ��اَرةَ . ٣

 اْلَمْیَت��ِة، َوال��دَِّم، َوَلْح���ِم   اْلَأْجَنِبیَّ��ِة، َواْلَخْل��َوِة ِبَھ��ا، َوُدُخ��وِل اْلَحمَّ��اِم ِبَغْی���ِر ِمْئ��َزٍر، َوَأْك��لِ       
  .)٢()اْلِخْنِزیِر، َوَنْحِو َذِلَك

َواتََّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأْن التَّْعِزیر َمْشُروٌع ِفي ُكلِّ َمْع�ِصَیٍة َل�ْیَس          :( وقال ابن تیمیة  
: َرَك اْلَواِجَباِت َمَع ُقْدَرِتِھ، إْن َتَتْرُك َواِجٍب، َأْو ِفْعُل ُمَحرٍَّم:  َواْلَمْعِصَیُة َنْوَعانِ  ِفیَھا َحدٌّ، 

َكَقَضاِء الدُُّیوِن، َوَأَداِء اْلَأَماَناِت إَل�ى َأْھِلَھ�ا ِم�ْن اْلِوَكاَل�اِت، َواْلَوَداِئ�ِع، َوَأْم�َواِل اْلَیَت�اَمى،                  
.  ُیَعاَق�ُب َحتَّ�ى ُیَؤدَِّیَھ�ا   َفِإنَُّھ: َواْلُوُقوِف، َواْلَأْمَواِل السُّْلَطاِنیَِّة، َأْو َردِّ اْلَمْغُصوِب َواْلَمَظاِلمِ     

َوَكَذِلَك َمْن َوَجَب َعَلْیِھ إْح�َضاُر َنْف�ٍس؛ ِلاْس�ِتیَفاِء َح�قٍّ َوَج�َب َعَلْی�ِھ ِمْث�ُل َأْن َیْقَط�َع َرُج�ٌل                       
َفَھَذا : ُھالطَِّریَق َوَیِفرَّ إَلى َبْعِض َذِوي ُقْدَرٍة َفَیُحوُل َبْیَنُھ َوَبْیَن َأْخِذ اْلُحُدوِد َواْلُحُقوِق ِمنْ            

َس��ِرَقُة َم��ا َال َقْط��َع ِفی��ِھ، ِلَع��َدِم َت��َواُفِر ُش��ُروِط    :  َوِمَث��ال ِفْع��ل اْلُمَح��رَّمِ ...ُمَح��رٌَّم ِباِلاتَِّف��اقِ 
النَِّصاِب، َأِو اْلِحْرِز َمَثًال، َوَتْقِبیل اْألْجَنِبیَِّة، َواْلَخْلَوُة ِبَھا، َواْلِغشُّ ِفي اْألْسَواِق، َواْلَعَم�ل         

  .)٣()َبا، َوَشَھاَدُة الزُّوِرِبالرِّ

  :لتَّع�ِي لح في على لجل ياحك :  لخاملف

، َأنَّ�ُھ َس�ِمَع   اْلَجْلُد ِف�ي التَّْعِزی�ر َم�ْشُروٌع، َوَدِلیُل�ُھ ح�دیث َأِب�ي ُب�ْرَدَة اْلَأْن�َصاِريِّ          

 ،)٤()، ِإ  د ن دود اَ َ د َأدَ وقَ رة َأواطَ  (: َیُق�ولُ  َرُسوَل  

ولكن الفقھاء اختلفوا بعد ذلك، ھ�ل یج�وز للح�اكم زی�ادة ع�دد الجل�دات عل�ى الح�د ف�ي                 

  : أوال    أم ال ؟التَّْعِزیر

                                                           

، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي،   )١٦(، ح)١٣١٥(٣م��سلم، م��سلم ب��ن الحج��اج، ص��حیح م��سلم، ج      ١
 .بیروت

- ١٣٠(١ ع��ودة، الت��شریع الجن��ائي، ج :، وانظ��ر)٧٦(٢ اب��ن ق��یم الجوزی��ة، إع��الم الم��وقعین، ج  ٢
١٣٣.( 

ابن فرحون، إبراھیم بن : ، وانظر)٤٠٢(٣٥ ابن تیمیة، احمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، ج ٣
، مكتب�ة الكلی�ات   )٢٩٠ - ٢٨٩(٢علي، تبصرة الحك�ام ف�ي أص�ول األق�ضیة ومن�اھج األحك�ام، ج           

 .ه١٤٠٦، ١األزھریة، مصر، ط
، )١٣٣٢(٣ وم���سلم، ص���حیح م���سلم، ج،)٦٤٥٦(ح) ٢٥١٢(٦ البخ���اري، ص���حیح البخ���اري، ج٤

 .، واللفظ لمسلم)١٧٠٨(ح
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ل  أل ل  أن�ھ ل�یس للح�اكم      : )٣(وقول لإلمام أحمد  ،  )٢(، والشافعیة )١( مذھب الحنفیة  :لق

ِفیِھ  فِممَّا َال ِخَالَف. عدد الجلدات على أقل الحدود، على خالف بینھم في المقدارزیادة 

  َدا َ ِر دَ و ن            ن (:َأنَّ التَّْعِزیَر َال َیْبُل�ُغ اْلَح�دَّ، ِلَح�ِدیثِ        : ِعْنَد اْلَحَنِفیَّةِ 

ندَْفْعند أبي َحِنیَفَة أنَّ َأْق�َصاه ِت�ْسَعٌة َوَثَل�اُثوَن    : هَولكنھم اْخَتَلَفوا ِفي َأْقَصا    ،)٤()ا

َسْوٌطًا، َوِعْنَد أبي ُیوُس�َف َخْم�َسٌة َوَس�ْبُعوَن َس�ْوٌطًا، وف�ي ِرَواَی�ِة عن�ھ ِت�ْسَعٌة َوَس�ْبُعوَن           
َسْوٌطًا؛ ألن أبا َحِنیَفَة اعتبر أدنى ح�د العب�د، ف�ي ح�ین أن أب�ا یوس�ف اعتب�ر أدن�ى ح�د                     

 ِفي الَعْب�ٍد َع�ْن ِع�ْشِریَن َجْل�َدًة، َوِف�ي       التَّْعِزیر فیَجَب َأْن َیْنُقَصد الشافعیة وأما عن . الحر
َال :  َف�ُرِوَي عن�ھ ق�ال   وأم�ا اإلم�ام َأْحَم�دَ     .ُح�ُدوِدِھَما الُحرٍّ َعْن َأْرَبِعیَن َجْلَدًة، ألنھما َأْدَنى       

 ِبِھ َأْرَبِعیَن َسْوًطا؛ ِلَأنََّھا َح�دُّ اْلَعْب�ِد ِف�ي اْلَخْم�ِر       َلا َیْبُلغُ ُیْبَلُغ ِبالتَّْعِزیر َأْدَنى َحدٍّ َمْشُروٍع، ف     
إنَّ َحدَّ اْلَخْمِر َأْرَبُعوَن، َلْم َیْبُل�ْغ ِب�ِھ ِع�ْشِریَن َس�ْوًطا ِف�ي َح�قِّ اْلَعْب�ِد،              : َواْلَقْذِف، َوِإْن ُقْلَنا  

  .َوَأْرَبِعیَن ِفي َحدِّ اْلُحرِّ

ل لثاني لق َأنَّ�ُھ  : )٥(الروایة الثانیة عنھ، وھي مذھب الحنابل�ة      ذھب اإلمام أحمد في     :  

، َأِب�ي ُب�ْرَدَة اْلَأْن�َصاِريِّ    ؛ لح�دیث  في التَّْعِزیر لیس للحاكم أن یزید َعَلى َعْشِر َجَلَداٍت        

َ  د َأدَ وقَ رة َأواط، ِإ  د ن دود ا:)َ  َأنَّ��ُھ َس��ِمَع َرُس��وَل

َ()َوِلَأنَّ اْلُعُقوَبَة َعَلى َق�ْدِر اْل�ِإْجَراِم َواْلَمْع�ِصَیِة، َواْلَمَعاِص�ي اْلَمْن�ُصوُص َعَل�ى                ؛)٦

  .ُحُدوِدَھا َأْعَظُم ِمْن َغْیِرَھا، َفَلا َیُجوُز َأْن َیْبُلَغ ِفي َأْھَوِن اْلَأْمَرْیِن ُعُقوَبَة َأْعَظِمَھا

                                                           

، دار الكت�����اب العرب�����ي،  )٦٤(٧ الكاس�����اني، ع�����الء ال�����دین ب�����ن م�����سعود، ب�����دائع ال�����صنائع، ج   ١
 .م١٩٨٢بیروت،

 ).٥٢٥(٥ الشربیني، مغني المحتاج، ج٢
 ).٣٢٤(١٠ ابن قدامة، المغني، ج٣
، مجل�س دائ��رة المع��ارف  )١٨٠٣٩(، ح)٣٢٧(٨لكب��رى، ج البیھق�ي، أحم��د ب�ن الح��سین، ال�سنن ا   ٤

، )َواْلَمْحُف�وُظ َھ�َذا اْلَح�ِدیُث ُمْرَس�لٌ    :(ھ�ـ، وق�ال   ١٣٤٤،  ١النظامیة الكائنة في الھند، حیدر آب�اد، ط       
، مكتب���ة القدس���ي، )١٠٦٩٢(، ح)٢٨١(٦والھیثم���ي، عل���ي ب���ن أب���ي بك���ر، مجم���ع الزوائ���د، ج 

َراِن��يُّ، َوِفی��ِھ ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن اْلُح��َسْیِن اْلَف��ضَّاُض، َواْلَوِلی��ُد ْب��ُن    َرَواُه الطََّب:( ھ��ـ، وق��ال١٤١٤الق��اھرة، 
، واأللب�اني، محم�د ناص�ر ال�دین، سل�سلة       )ُعْثَماَن َخاُل ِم�ْسَعٍر َوَل�ْم َأْعِرْفُھَم�ا، َوَبِقیَّ�ُة ِرَجاِل�ِھ ِثَق�اتٌ             

 دار ،)٤٥٦٨(، ح)٧٢(١٠األحادی����ث ال����ضعیفة والموض����وعة وأثرھ����ا ال����سیئ ف����ي األم����ة، ج 
 ).ضعیف:(ھـ، وقال١٤١٢، ١المعارف، الریاض، ط

 ).٣٢٤(١٠ ابن قدامة، المغني، ج٥
، )١٣٣٢(٣ وم���سلم، ص���حیح م���سلم، ج،)٦٤٥٦(ح) ٢٥١٢(٦ البخ���اري، ص���حیح البخ���اري، ج٦

 ).١٧٠٨(ح
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ل لثال لق  ،)٢(، وھو اختیار اْبن َتْیِمیَّةَ    )١(اِلٍك، وھو المشھور عند المالكیة    َمْذَھُب مَ :  

ح��د ألكث��ر التعزی��ر، ب��ل ھ��و مف��وض إل��ى رأي الح��اكم بَح��َسِب      أن��ھ ال : )٣(َواْب��ن اْلَق��یِّمِ 

 رب  َ  اَأر (:َفَق�د  ؛ الَِّت�ي َال َی�ُشوُبَھا اْلَھ�َوى، َوَعَل�ى َق��ْدِر اْلَجِریَم�ةِ     اْلَم�ْصَلَحةِ 

            مرا وو دْا ْ َأردو ً ِر َأرا َ تي َأذولقول  ،)٤()ا

 ود ارل  اْرَأة د ل وادْ       ِإذا:( رضي اهللا عنھم�ا   )٦( وَعِليٍّ )٥(ُعَمر

ً(،  َُمَر ولِفْعِل ع   ،فق�د  أنھ َضْرِب الَِّذي َنَق�َش َخاَتَم�ُھ ِماَئ�ًة ):روز    دِز ن ن 

ً  ر َ ،   شََو ،   موَ  َََ ،ً هدََ ،   ورَأذ لََ 

نطا، َ تْى، ؟ ورُأ ً هدََ ىرُأ ً كذ د هدَ م()٧(، 

)برَورَ دْ ٍل ن  ًر ًا  هد مَ ()وق�د أجم�ع ال�صحابة     .)٨ 

٩(على ذلك( .  

                                                           

 ).٢٩٥ -٢٩٤(٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١
، دار الكت�ب العلمی�ة،   )٤٦( ص، والحسبة ف�ي اإلس�الم،  )١٠٨(٢٨ ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج    ٢

 .، دار المعرفة، بیروت)١٥١(بیروت، والسیاسة الشرعیة، ص
، ١، دار ع��الم الفوائ��د، مك��ة المكرم��ة، ط )٢٨٣ -٢٨٢(١ اب��ن ق��یم الجوزی��ة، الط��رق الحكمی��ة، ج ٣

 .ھـ١٤٢٨
، مؤس���سة قرطب���ة، الق���اھرة، ق���ال ش���عیب   )١٨٤٢١(، ح)٢٧٢(٤ أحم���د ب���ن حنب���ل، الم���سند، ج ٤

، )٥٦٣(٢، وأب��و داود، س��لیمان ب��ن األش��عث، س��نن أب��ي داود، ج    )س��ناده ض��عیف إ:(األرن��ؤوط
، والترم��ذي، محم��د ب��ن عی��سى، س��نن   )ض��عیف:(، دار الفك��ر، بی��روت، ق��ال األلب��اني )٤٤٥٨(ح

، دار إحی���اء الت���راث العرب���ي، بی���روت، والن���سائي، أحم���د ب���ن  )١٤٥١(، ح)٥٤(٤الترم���ذي، ج
، ٢كت��ب المطبوع��ات اإلس��المیة، حل��ب، ط ، م)٣٣٦٠(، ح)١٢٣(٦ش��عیب، ال��سنن ال��صغرى، ج

 ).ضعیف:(ه، قال األلباني١٤٠٦
، المكت��ب اإلس��المي،  )١٣٦٣٦(، ح)٤٠٠(٧ عب��د ال��رزاق، عب��د ال��رزاق ب��ن ھم��ام، الم��صنف، ج   ٥

 . ولم أعثر لھ على تصحیح أو تضعیف.ه١٤٠٣، ٢بیروت، ط
ن محمد، المصنف، ، وابن أبي شیبة، عبد اهللا ب  )١٣٦٣٥(، ح )٤٠٠(٧ عبد الرزاق، المصنف، ج    ٦

 ول�م أعث�ر ل�ھ عل�ى ت�صحیح      ه،١٤٠٩، ١، مكتبة الرش�د، الری�اض، ط     )٢٨٣٣٢(، ح )٤٩٦(٥ج
 .أو تضعیف

، مكتب�ة الرش�د، الری�اض،       )٤٨٧ -٤٨٦(٨ ابن بطال، عل�ي ب�ن خل�ف، ش�رح ص�حیح البخ�اري، ج               ٧
، دار الفك�ر،    )٢٣٨٠(٦ھـ، والھروي القاري، علي بن س�لطان، مرق�اة المف�اتیح، ج           ١٤٢٣،  ٢ط
، دار الكت��ب )٢٩١(٦ھ��ـ، واب��ن حج��ر، اإلص��ابة ف��ي تمیی��ز ال��صحابة، ج      ١٤٢٢، ١ی��روت، طب

  ).لكن معن بن زائدة لم یدرك ذلك الّزمان:(، وقاله١٤١٥، ١العلمیة، بیروت، ط
، دار المغن����ي، )١٤٦(، ح)٢٥٢(١ ال����دارمي، عب����د اهللا ب����ن عب����د ال����رحمن، س����نن ال����دارمي، ج ٨

رجالھ ثق�ات غی�ر أن�ھ منقط�ع س�لیمان ب�ن ی�سار ل�م         :(دھـ، قال حسین أس١٤١٢،  ١السعودیة، ط 
 ).یدرك عمر بن الخطاب

 .، عالم الكتب، بیروت)١٧٨(٤ القرافي، أحمد بن إدریس، الفروق، ج٩
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جيحمناقشة لت لة  أل   :  

ض�عیفة، ف�ال   األول، والثال�ث، ھ�ي أدل�ة    : إن جمیع األدلة التي احتج بھ الفریق�ان      : ال

  .تقوم بھا حجة

له  : ثانيا  ،) َد َأدَ وقَ رة َأواط، ِإ  د ن دود ا):َ          َ  ق

، فق�د أخرج�ھ     اثن�ان  ذل�ك  ف�ي  یختل�ف  الوالذي احتج بھ الفریق الثاني ح�دیث ص�حیح،          
 الح�دیث  ھ�ذا  یعتب�ر  ھ�ل  ھھن�ا،  العلم�اء  طرح�ھ  ال�ذي  ال�سؤال  ولك�ن  البخاري وم�سلم،  

 الح��دود المق��درة ش��رعًا  ؟، وھ��ل الم��راد ب��ھمن��سوخ أن��ھ أم ؟،  النب��ي ب��زمن خاص��ًا
  .  ؟؟، أم الُحكمیة التي ھي إما ترك واجب، أو فعل محرم...كالزنا والقذف

  : قسا بعة لى ل في لعلما نقس :لج

ل قسل أل ؛ إنَُّھ َمْقُصوٌر َعَلى َزَمِنِھ   :(ابن فرحون ، قال   أنھ خاص بزمن النبي     :  

  . )١()ِلَأنَُّھ َكاَن َیْكِفي اْلَجاِني ِمْنُھْم َھَذا اْلَقْدُر

لثاني لقس َوَأَج�اَب َأْص�َحاُبَنا َعْن�ُھ،      :( ق�ال الھ�روي الق�اري والن�ووي         أن�ھ من�سوخ،   :  

َحاَبِة َرِض�َي اللَّ�ُھ َع�ْنُھْم ِبِخَلاِف�ِھ ِم�ْن َغْی�ِر             ِبَأنَُّھ َمْنُسوٌخ ِبَدِلیِل َعَمِل ال�صَّ     : َوَبْعُض الثَِّقاتِ 
  . )٢()ِإْنَكاِر َأَحٍد فقد َجاَوُزوا َعَشَرَة َأْسَواٍط

الح�دود المق�درة ش�رعًا كح�د الزن�ا والق�ذف وال�سرقة،             : أن المراد بالحد  : لثال لقس

ھ�و م�ن    فعلى ھذا یكون ما عداھا م�ن المعاص�ي ھ�و ال�ذي عقوب�ة مرتكب�ھ التعزی�ر، و                   
  .)٣(عشرة أسواط فأدنى

بع لقس ل َوَت�َأوَُّلوُه  :(َأْي َح�قٍّ ِم�ْن ُحُق�وِق اللَّ�ِھ، ق�ال اب�ن فرح�ون              : أن المراد بالحد  :  

َوِإْن َلْم َیُكْن ِمْن اْلَمَعاِص�ي اْلُمَق�دََّرِة   َأْي ِفي ُحُقوِق اللَِّھ، : ِفي َحدٍّ: َعَلى َأنَّ اْلُمَراَد ِبَقْوِلھِ   
، فھي إما ترك واجب، أو فع�ل ُمَح�رَِّم،     )٤()ِلَأنَّ اْلُمَحرََّماِت ُكلََّھا ِمْن ُحُدوِد اللَّھِ     ُحُدوُدَھا؛  

 دود ا ون د دود ا       وْك (:وقد سمى اهللا أحكامھ حدودًا، فقال تع�الى   

  َْ مََظ دََ(،) خت���ام آی���ات  ، وق���ال تع���الى ف���ي   )١: اآلی���ة: س���ورة الط���الق

 دود ا ون طِ ا ورو َد ْت ِري نْ            ك(:المواری�ث 

         مظْا زوَْا كذو  ند رَْْوعل�ى   )١٣: اآلی�ة : س�ورة الن�ساء   (،)ا ،

ن واجبًا فیجلد حتى یقوم بالواج�ب، وإن        ھذا یكون المراد بالحد بالحدیث الُحكم، إن كا       
                                                           

 ).٢٩٥(٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١
الن�ووي، ش�رح    : وانظ�ر ،  )٢٣٨٠(٦ الھروي القاري، مرقاة المف�اتیح ش�رح م�شكاة الم�صابیح، ج            ٢

 .ه١٣٩٢، ٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)٢٢٢(١١ صحیح مسلم، جالنووي على
 .ه١٣٧٩، دار المعرفة، بیروت، )١٧٧(١٢ ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ج٣
 ).٢٩٥(٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج٤
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كان محرمًا فیجلد حتى یكف عن اْلُمَحرَِّم، ولو زادت على عشر جلدات؛ ألن المقصود             
كتأدی�ب األوالد، أو كتأدی�ب   : ، وأما ما كان من أجل التأدیب      التقویم والتأدیب : بالتعزیر

ف�ال ُی�ؤدب أح�د ف�وق     الرجل امرأتھ، مما ال یتعلق بمعصیة، وإنما بت�رك م�روءة م�ثًال،     
  . )١ (عشرة أسواط

جح         لك جيها  لت ي حتى يتبي لنا  ه  龷ِ  َِبي لح لَأنص�ا    ب��� 

؟م آلخ ح منها على ح.     : ال ب م مناقشة كل 

، إن ما تأول�ھ ب�ھ أص�حاب الق�سم األول، م�ن أن ح�دیث أب�ي ب�ردة األن�صاري                     : ال

رج��وح تمام��ًا؛ ألن الخ��صوصیة ال تثب��ت إال ب��دلیل ص��حیح       مخ��اص ب��زمن النب��ي   
ھ، وال�ذي ی�دل عل�ى عمومیت�ھ أن     صریح، ال مدفع لھ؛ لذا فھ�و ح�دیث ع�ام للزم�ان كل�            

ُرِوَي الَح�ِدیُث َمْبِنی�ًا   :(ق�ال ال�صنعاني   جاء نكرة في سیاق النفي، أو النھ�ي،         ) َأَحد (لفظ
، والقاع�دة  )٢()َمْجُزومًا َعَلى النَّْھِي، َوَمْرُفوعًا َعَلى النَّْف�يِ  ِلْلَمْعُلوِم، َوَمْبِنیًا ِلْلَمْجُھوِل، وَ   

األصولیة تنص على أن النكرة في سیاق النف�ي، أو النھ�ي، أو ال�شرط، تفی�د العم�وم،                   
 ق�ال  .حرف استثناء، مفرغ ما بع�دھا م�ن عم�وم النف�ي، أو النھ�ي       ) إال(ویؤكد ذلك أن    
، َوَھ�َذا  ِكیَِّة اْلَحِدیَث َعَلى َأنَُّھ َمْق�ُصوٌر َعَل�ى َزَم�ِن النَِّب�يِّ         َوَتَأوََّل اْلَمالِ :(ابن دقیق العید  

ِفي َغاَیِة ال�ضَّْعِف َأْی�ضًا؛ ِلَأنَّ�ُھ َت�ْرٌك ِلْلُعُم�وِم ِبَغْی�ِر َدِلی�ٍل َش�ْرِعيٍّ َعَل�ى اْلُخ�ُصوِص، َوَم�ا                        
َوَھ�َذا التَّْأِوی�ُل   :(ق�ال الن�ووي  ، و)٣()ِصیِصَذَكَرُه ُمَناَسَبٌة َض�ِعیَفٌة َل�ا َت�ْسَتِقلُّ ِبِإْثَب�اِت التَّْخ�         

   .)٤()َضِعیٌف

، منسوخ وأما قالھ أصحاب القسم الثاني، من أن حدیث أبي بردة األنصاري         : ثانيا

؛ لزیادتھم على َعَشَرَة َأْسَواٍط في العقوبة ِمْن َغْیِر ِإْنَكاِر َأَحٍد منھم،       بَعَمِل الصََّحاَبِة   
جمی�ع األدل�ة ال�واردة ف�ي ذل�ك ع�ن ال�صحابة رض�ي اهللا ع�نھم،            فھو ضعیف جدًا؛ ألن     

والتي استدل بھا ھ�ؤالء ض�عیفة ال�سند، فل�م یثب�ت منھ�ا ش�يء،  وم�ن ش�روط الن�سخ                   
، ف�أین   )٥(ص�ریح  المتفق علیھا بین العلماء أن یك�ون حك�م الناس�خ ثابت�ًا ب�دلیل ص�حیح                

. م یثبت منھا شيء ؟ الذي یتحدثون عنھ، واألدلة المنقولة عنھم لإجماع الصحابة 
إنَُّھ َمْنُسوٌخ ِبَعَمِل الصََّحاَبِة ِبِخَلاِف�ِھ،    : َقاَل َبْعُض ُمَصنِِّفي الشَّاِفِعیَّةِ   :(قال ابن دقیق العید   

                                                           

، وابن الجوزي، عبد الرحمن بن عل�ي، ك�شف الم�شكل       )٤٠٢(٣٥ ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج     ١
اب���ن حج���ر، ف���تح الب���اري، :  وانظ���ر.، دار ال���وطن، الری���اض)٩٤(٢ن ح���دیث ال���صحیحین، جم���
، دار اب���ن )٣١٧ -٣١٦(١٤، والعثیم���ین، محم���د ب���ن ص���الح، ال���شرح الممت���ع،ج   )١٧٨(١٢ج

 .ه١٤٢٢، ١الجوزي، السعودیة، ط
 . ، دار الحدیث، القاھرة)٤٥٤(٢ الصنعاني، محمد بن إسماعیل، سبل السالم، ج٢
، مؤسسة الرسالة، )٤٥٠(١لعید، محمد بن علي، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام،ج    ابن دقیق ا   ٣

 . ھـ١٤٢٦، ١بیروت، ط
 ).٢٢٢(١١ النووي، شرح النووي على صحیح مسلم، ج٤
، ش�ركھ أبن�اء ش�ریف األن�صاري،         )٢٠(، نواس�خ الق�رآن، ص      عبد الرحمن بن عل�ي      ابن الجوزي،  ٥

 .ھـ١٤٢٢، ١بیروت، ط
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َوِفْع�ُل  َوَھَذا َضِعیٌف ِجدا؛ ِلَأنَُّھ َیَتَعذَُّر َعَلْیِھ إْثَباُت إْجَم�اِع ال�صََّحاَبِة َعَل�ى اْلَعَم�ِل ِبِخَلاِف�ِھ،              
إنَُّھ َمْنُسوٌخ، َدلَّ َعَلى : َوقیل:(وقال ابن حجر. )١()َبْعِضِھْم، َأْو َفْتَواُه َلا َیُدلُّ َعَلى النَّْسِخ

، َبْعُض التَّ�اِبِعیَن، َوُھ�َو َق�ْوُل اللَّْی�ِث ْب�ِن َس�ْعدٍ      : َوُردَّ ِبَأنَُّھ َقاَل ِبھِ َنْسِخِھ ِإْجَماُع الصََّحاَبِة،    
أال : َفَتَبیََّن ِبَما َنَقَلُھ اْلَبْیَھِقيُّ ِمْن اْخِتَلاِف الصََّحاَبةِ      :(وقال أیضاً . )٢()َصاِرَأَحِد ُفَقَھاِء اْلَأمْ  

َفَكْیَف ُیدََّعى َنْسُخ اْلَحِدیِث الثَّاِبِت، َوُیَصاُر إَلى َما ُیَخاِلُفُھ ِمْن اتَِّفاَق َعَلى َعَمٍل ِفي َذِلَك، 
ُخ، َفَل�ا َیْثُب�ُت إلَّ�ا ِب�َدِلیٍل، َنَع�ْم َل�ْو َثَب�َت اْلِإْجَم�اُع؛ َل�َدلَّ َعَل�ى َأنَّ                 َوَأمَّا النَّسْ  ...،َغْیِر ُبْرَھانٍ 
، فیحتمل أن یكون فعل ذلك بطریق فإن ثبت ِفْعُل ُعَمَر:(وقال أیضًا. )٣()ُھَناَك َناِسًخا

، ف��ال یل��زم أن یكون��وا االجتھ��اد فل��م ینك��روه، ألن مجتھ��دًا ال یك��ون حج��ة عل��ى مجتھ��د 
ن بج��واز ذل��ك، ف��أین اإلجم��اع ؟ ھ��ذا م��ن حی��ث الحك��م، وأم��ا إدراك مع��ن الع��صر   ق��ائلی

لكن مع�ن ب�ن زائ�دة ل�م ی�درك ذل�ك       النبوّي فواضح، فلو ثبت لذكرتھ في القسم الّثالث،        
، وإنم��ا ك��ان ف��ي آخ��ر دول��ة بن��ي أمی��ة، وأول دول��ة بن��ي العّب��اس، وول��ي إم��رة الّزم��ان
صََّحاَبِة آَثاٌر ُمْخَتِلَفٌة ِفي ِمْقَداِر التَّْعِزیِر َوَأْحَسُن وُروي َعْن ال:(وقال البیھقي، )٤()الیمن

  .)٥()َما ُیَصاُر إَلْیِھ ِفي َھَذا َما َثَبَت عن رسول اهللا 

: وأما م�ا قال�ھ أص�حاب الق�سم الراب�ع، م�ن أن الم�راد بالح�د ال�وارد ف�ي الح�دیث                  : ثالثا

ْلَمَعاِصي اْلُمَقدََّرِة ُحُدوُدَھا؛ ِلَأنَّ اْلُمَحرََّماِت ُكلََّھا ِمْن َوِإْن َلْم َیُكْن ِمْن اُحُقوُق اللَِّھ تعالى، 
  . تعالىُحُدوِد اللَِّھ

ع�ام وخ�اص، فالع�ام ی�شمل ك�ل       : في ال�شرع ل�ھ معنی�ان      ) الحد(أن لفظ   :  عليه فيجا 

والشواھد القرآنیة عل�ى ذل�ك كثی�رة، وأم�ا الخ�اص فھ�ي الح�دود           المحرمات واألحكام، 
روفة، وإذا كان للفظ معنیان، فال یحمل على أحدھما إال بقرین�ة، والقرین�ة   السبعة المع 

 ینھ�ى   الدالة على أن المراد بالحد ھن�ا المعن�ى الخ�اص س�یاق الح�دیث نف�سھ؛ ألن�ھ                    
عن الجلد فوق العشرة، إال في حدود اهللا تعالى، وعقوبة حد القاذف، وشارب الخمر،             

واإلجم��اع، ف��دل ذل��ك عل��ى ع��دم ج��واز والزان��ي غی��ر المح��صن، ف��وق الع��شرة ب��النص 
مشابھة التعازیر بالحدود؛ ألن عقوباتھا مقدرة من الشارع، بخالف س�ائر المحرم�ات         

ِبَأنَّ��ُھ َق��ْد َظَھ��َر َأنَّ   :()٧(والمب��اركفوري، )٦( م��ا ق��ال ال��شوكاني  واألحك��ام، وی��شھد لھ��ذا  
، َوُیَؤیِّ�ُد َذِل�َك َق�ْوُل َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن ْب�ِن       الشَّاِرَع ُیْطِلُق اْلُحُدوَد َعَلى اْلُعُقوَباِت اْلَمْخ�ُصوَصةِ     

                                                           

 ). ٤٥٠(١ إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام،ج ابن دقیق العید،١
 ).١٧٨(١٢ ابن حجر، فتح الباري، ج٢
 .ھـ١٤١٩، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)٢١٧(٤ ابن حجر، التلخیص الحبیر، ج٣
  ).٢٩٢ - ٢٩١(٦ ابن حجر، اإلصابة في تمییز الصحابة، ج٤
، مكتبة الرش�د،  )٤٠٩(٧صغرى، ج  األعظمي، محمد ضیاء، المنة الكبرى شرح وتخریج السنن ال         ٥

 .ھـ١٤٢٢الریاض،
 .ھـ١٤١٣، ١، دار الحدیث، مصر، ط)١٧٩(٧ الشوكاني، محمد بن علي، نیل األوطار ج٦
، دار الكت�ب    )٢٧(٥ المباركفوري، محمد عبد ال�رحمن، تحف�ة األح�وذي ب�شرح ج�امع الترم�ذي، ج                ٧

 . العلمیة، بیروت
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 ُأ رٍل َد  ا َأن(،، َفَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  )إنَّ َأَخفَّ اْلُحُدوِد َثَماُنونَ   : َعْوٍف

      لَ ،نَأر وَ ِندِر هدََ ،رْا ِربَ  وَأ ََو     ر ن ََ ،ٍر 

   ،سا رَالََ  ِنرا د          ر  رََ ،ن وددْا فوق�ال  . )١()َأ

 ُمَعاَرَضُة اْلَحِدیِث ِبَما ُھَو َأْقَوى ِمْنُھ، َوُھَو اْلِإْجَماُع َعَلى َأنَّ التَّْعِزی�رَ : َوِمْنَھا:(ابن حجر 
ُیَخاِلُف اْلُحُدوَد، َوَحِدیُث اْلَباِب َیْقَتِضي َتْحِدی�َدُه ِباْلَع�ْشِر َفَم�ا ُدوَنَھ�ا، َفَی�ِصیُر ِمْث�َل اْلَح�دِّ،                
َوِباْلِإْجَم���اِع َعَل���ى َأنَّ التَّْعِزی���َر َمْوُك���وٌل ِإَل���ى َرْأِي اْلِإَم���اِم، ِفیَم���ا َیْرِج���ُع ِإَل���ى التَّ���ْشِدید        

  .)٢() اْلَعَدُدَوالتَّْخِفیف، ال من َحْیُث

وأما تأولھ بھ َبْعُض اْلُمَتَأخِِّریَن، َأنَّ اْلَحِدیَث َمْحُم�وٌل َعَل�ى التَّْأِدی�ِب ال�صَّاِدِر ِم�ْن          : بعا

  .)٣ (َكالسَّیِِّد َیْضِرُب َعْبَدُه، َوالزَّْوِج اْمَرَأَتُھ، َواْلَأِب َوَلَدُه: َغْیِر اْلُوَلاِة

امًا، أو مطلقًا، في ك�ل أح�د، فل�م یخ�ص غی�ر ال�والة       بأن الحدیث جاء ع  :  عليه فيجا 

 ِْر َوقُ و:) َم��ن ال��والة، ب��دلیل الروای��ة األخ��رى للح��دیث، وھ��ي قول��ھ   

ترَ ِإ  د ن ودد ومن المقرر ف�ي عل�م األص�ول، أن ال�دلیل الع�ام،              ،)٤()ا

  . ، ما لم یأت دلیل یخصصھ، أو یقیدهأو المطلق، یبقى على عمومھ، أو إطالقھ
وبع��د ھ��ذه المناق��شة المستفی��ضة ألدل��ة الفرق��اء الثالث��ة وتوجیھ��اتھم، تب��ین ل��ي  
رجحان ما ذھب إلیھ الفریق الثاني، القائلون بع�دم ج�واز زی�ادة العقوب�ة التأدیبی�ة ف�ي         

وَب�َة َعَل�ى َق�ْدِر    َوِلَأنَّ اْلُعُق(التعزیر على عشر جلدات؛ لصحة الدلیل الذي استندوا إلیھ؛         
اْلِإْجَراِم َواْلَمْعِصَیِة، َواْلَمَعاِصي اْلَمْنُصوُص َعَلى ُحُدوِدَھا َأْعَظُم ِمْن َغْیِرَھ�ا، َفَل�ا َیُج�وُز              

فإذا لم یرتدع المج�رم بع�شرة أس�واط،         . )٥()َأْن َیْبُلَغ ِفي َأْھَوِن اْلَأْمَرْیِن ُعُقوَبَة َأْعَظِمَھا      
  . عد مرة، كلما تكررت منھ المعصیة، أو الجریمةجاز للحاكم ضربھ مرًة ب

لسالف بة لتَّع�ِي :   لقتلححك بل عق  :  

الحكمة من مشروعیة التعزیر ھي التأدیب، وَأنَّ َال ُیْبَلغ َحدَّ اْلَقْتل؛ َوَذِل�َك ِلَقْول�ھ             

 ،)١٥١: اآلی�ة : س�ورة األنع�ام   (،)ْقُْ وا اْس ا رم ا ِإ          وَ(:َتَعاَلى

 وَأ رول ا، ِإ َ ،     ل دم اِرٍئ ٍم، ْد َأنَ  ِإَ ِإ ا:)    َوَقْولھ  

                                                           

 ).١٧٠٦(، ح)١٣٣٠(٣ مسلم، صحیح مسلم، ج١
 ).١٧٨(١٢ ابن حجر، فتح الباري، ج٢
 ).٣١٧ -٣١٦(١٤، والعثیمین، الشرح الممتع،ج)٢١٧(٤ ابن حجر، التلخیص الحبیر، ج٣
 .)٦٤٥٧(ح) ٢٥١٢(٦ البخاري، صحیح البخاري، ج٤
 ).٣٢٤(١٠ ابن قدامة، المغني، ج٥
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ثَ ىدِ   ِرَْا د ِركاِس، وْ سْاو ،ازا با ق

ْ()١(          .  

  .والسؤال الذي یطرح نفسھ، ھل یجوز أن تصل عقوبة التعزیر حد القتل ؟
اختلف الفقھاء في ذلك، بین موسع ومضیق ومانع لھ، وذل�ك عل�ى النح�و      :  والجواب

  :اآلتي

: من أوسع المذاھب ف�ي إج�ازة القت�ل تعزی�رًا، وَحاِص�ُلُھ عن�دھم              ) ٢(یعتبر الحنفیة : ال

َأنَّ ِلْلِإَماِم َأْن ُیَعزَِّر ِباْلَقْتِل، ِفي اْلَجَراِئِم الَِّتي َتَعظََّمْت ِبالتَّْكَراِر، َوُشِرَع اْلَقْتُل ِفي ِجْنِسَھا، 
كال�سَّاِحِر، واْلَقاْت�ِل ِباْلُمْثَق�ِل،    : إَذا َرَأى اْلَمْصَلَحَة ِفي َذِلَك، فُكلَّ َمْن َكاَن ِمْن َأْھِل اْلَف�َسادِ           

لزِّْن��ِدیَق ال��دَّاِعَي، َوَق��اِطِع الطَِّری��ِق، َواللِّ��صِّ، َواللُّ��وِطيِّ، وَم��ْن َتَك��رََّر اْلَخْن��ُق ِمْن��ُھ ِف��ي   وا
 ِمْن َأْھ�ِل الذِّمَّ�ِة، َوِإْن َأْس�َلَم َبْع�َد َأْخ�ِذِه، َوَنْح�ِوِھْم،               اْلِمْصِر، وَمْن َأْكَثَر ِمْن َسبِّ النَِّبيِّ       

  .َلا َیْنَزِجُر ِبَغْیِر اْلَقْتِل، ُقِتَل ِبِھ ِسَیاَسًة ِلَسْعِیِھ ِباْلَفَساِدِممَّْن َعمَّ َضَرُرُه، َو

 َقْت�ل  فأج�ازوا  القت�ل تعزی�رًا،   فق�د ض�یفوا   ،)٤(وبع�ض الحنابل�ة  ، )٣(المالكی�ة  أم�ا  :ثانيـا 

ُة إَل��ى اْلِبْدَع��ِة،  اْلَجاُس��وِس اْلُم��ْسِلِم، إَذا َتَج��سَُّس ِلْلُكفَّ��اِر َعَل��ى اْلُم��ْسِلِمیَنِ، وأم��ا الدَّاِعَی��    
َكاْلَجْھِمیَِّة، َوالرََّواِفِض، َواْلَقَدِریَّ�ِة، فق�د وافقھ�م    : اْلُمَفرُِّق ِلَجَماَعِة اْلُمْسِلِمیَن إذا لم یتب    

  .)٥(على قتلھ َبْعُض الشَّاِفِعیَِّة

 الح�االت  لع�دم ثبوت�ھ؛ وألن  ؛ تعزی�راً  فقد منعوا القت�ل  ،)٦(جمھور الشافعیة وأما: ثالثا

  .ذلك غیر أو الزنى، أو الردة، في جعلوھا غیرھم عند مذكورةال
  :وقد استدل القائلون بعقوبة القتل تعزیرًا بأدلة منھا

له . ١   .)٧() وَ ِن، َُْوا اْرْ ذا:(ق

له  . ٢ ِرد َأنُ ق م، َأو     َأم وَأرمَ   رٍل واد   ،ن):ق

وهَُْ ،م قرَ()٨(  

                                                           

، )١٣٠٢(٣وم��سلم، ص��حیح م��سلم، ج   ،)٦٨٧٨(، ح)٢٥٢١(٦ البخ��اري، ص��حیح البخ��اري، ج  ١
 ).١٦٧٦(ح

، دار الفك��ر، )٦٣-٦٢(٤ اب��ن عاب��دین، محم��د أم��ین ب��ن عم��ر، رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار،       ٢
 . ھـ١٤١٢، ٢بیروت، ط

 ).٢٩٧(٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج٣
، ٢، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، بی�روت، ط    )٢٤٩(١٠ المرداوي، عل�ي ب�ن س�لیمان، اإلن�صاف، ج     ٤

 ).٢٨٧(٢، وابن القیم، الطرق الحكمیة، ج)١٠٩ -١٠٨(٢٨وابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج
 .إذ لم أعثر علیھ في كتب الشافعیة، )٦٨٧(٢ ابن القیم، الطرق الحكمیة، ج٥
 .، دار الحدیث، القاھرة)٣٤٧( الماوردي، علي بن محمد، األحكام السلطانیة، ص٦
 ).١٨٥٣(، ح)١٤٨٠(٣ مسلم، صحیح مسلم، ج٧
 ).١٨٥٢(، ح)١٤٨٠(٣ مسلم، صحیح مسلم، ج٨
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له. ٣ َن َأراد َأنَ رق َأر ذه اُْ وَْ ، ِروه ف): ...                  ق

ن ن ً()١(.  

لق��ائلون بع��دم ج��واز القت��ل  وال��راجح عن��دي م��ا ذھ��ب إلی��ھ جمھ��ور ال��شافعیة، ا  
تعزیرًا؛ وذلك لعدم ورود دلیل صحیح صریح یجیز ذلك؛ وألن ما ساقھ المجیزون من   

السَّاِعي ِباْلَفَساِد ِفي اْلَأْرِض، َوَق�اِطِع ال�سَِّبیِل، َوَعاِم�ِل    ك: أمثلة على جواز القتل تعزیراً 
  ال�شرعیة أص�الة  ق�د ج�اءت الن�صوص   . ..َعَمِل َقْوِم ُلوٍط، َوَمْن َشقَّ َعَصى اْلُم�ْسِلِمیَن،     

 ل دمَ  «:َوَح�ِدیثٌ :(قال ابن عبد البربإباحة دمھم، فال یكون قتلھم عندئذ تعزیرًا،  

ٍ   ،» مٍ اِرٍئ    لـأَ�ِ         ث� ،ِقيَل ِفي �ق ِ ِفي  لس�اِعي ِبالفس�ا  ، ن�لَ ب�ع��� ِب�اح�ة �ِ 

لس�ِبيلِ  ِعِ  ٍ    ،�قا َّ ع�ص�ى لم�س�ِلِمي�    ،�ع�اِملِ ع�م�لِ ق�ِ ل  ل لخِليفِة ، �م�� ش

بي ب قال  ،)٢(...)ب�ايعي� ل لـى           �ق�:(لع  ِ لَأس�ـب�ا� لم�ِبيح�ـة ِللـ�  ب�لغ لع�لم�ا� 

   .)٣()�ٍع�ش

لی���ھ أش���د العقوب���ات  ، ف���أرى أن تطب���ق عاْلُمْف���ِسُد ال���ذي یتك���رُر َش���رُّهُ وعلی���ھ ف
كأن یصلب حیًا، مدة معینة یحددھا القاضي، بما یتناسب مع أذى الجریمة            : التعزیریة

وظروفھ��ا، أو أن یح��بس ب��سجن انف��رادي، م��ع قیام��ھ باألعم��ال ال��شاقة، س��واء ك��ان      
كما أنھ ال مانع شرعًا، من أن نجمع علیھ في الوقت نف�سھ،       . السجن مؤقتًا، أو مؤبداً   

؛ ألن الغای�ة م�ن ت�شریع    تعزیریة حتى ینزجر فیت�أدب، وین�صلح حال�ھ      أكثر من عقوبة    
العقوب���ات ف���ي اإلس���الم ھ���ي تھ���ذیب الع���صاة وزج���رھم وت���أدیبھم؛ لتطھی���ر المجتم���ع  
اإلس��المي م��ن المعاص��ي والموبق��ات، ف��إذا كان��ت ھ��ذه الغای��ة تح��صل بتطبی��ق أب��سط        

ھا، أو زیادتھ��ا، العقوب�ات التعزیری��ة عل��یھم، ف�ال یج��وز عندئ��ذ الع��دول عنھ�ا إل��ى أش��د   
والعكس بالعكس؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ، فھ�و واج�ب؛ وألن درء المفاس�د أول�ى         

  .جلب المصالح

                                                           

 ).١٨٥٢(، ح)١٤٧٩(٣ مسلم، صحیح مسلم، ج١
، ١، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، ط)٤٩٦(٧ اب��ن عب��د الب��ر، یوس��ف ب��ن عب��د اهللا،  االس��تذكار، ج ٢

 .ه١٤٢١
، ٣، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، ط )٤٩٤(١ اب��ن العرب��ي، محم��د ب��ن عب��د اهللا، أحك��ام الق��رآن، ج  ٣

 ه١٤٢٤
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  ا اطب

 ا  

عا فيه    : هماف

للف أل ي لم�:   الحاس�اح�قةتع ص   : لغة 

ي لم�: ال   :  لغةس�اح�قةتع

اْلُبْع�ُد،  : َأَح�ُدُھَما : ، فالسِّیُن َواْلَحاُء َواْلَق�اُف َأْص�َلانِ      )َسَحَق:(اسُم مشتُق من مادة   
، وقی�ل س�َحق ال�شَّيء َی�ْسَحُقھ     )١(ِإْنَھاُك ال�شَّْيِء َحتَّ�ى َیْبُل�َغ ِب�ِھ ِإَل�ى َح�اِل اْلِبَل�ى          : َواْلآَخُر
، )٢(قُّ بع�د ال�دَّقِّ  ُھ�َو ال�دَّ  : ال�دَّقُّ الرقی�ُق، َوقی�ل    : ال�سَّْحقُ : َدقَّ�ھ أش�دَّ ال�دَّّق، َوقی�ل       : سْحقًا

  .)٣(وقیل السحق دون الدق

ي لم�: ثانيا الحاس�اح�قةتع   :  ص

عرف العلماء الُمَساَحقة اصطالحًا عدة تعریف�ات، ال یختل�ف بع�ضھا ع�ن بع�ض          
  :إال في العبارة، أو في ذكر بعض القیود دون أخرى، ومن ھذه التعریفات

  .                )٤() ُمَحاكَِّة اْمَرَأٍة اْمَرَأًةَأْي: ِبَضمِّ اْلِمیِم:(الُمَساَحقة. ١
  .)٥()إتیان المرأة المرأة: (أو ھي. ٢
  .)٦()َأْن َتْفَعَل اْلَمْرَأُة ِباْلَمْرَأِة، ِمْثَل ُصوَرِة َما َیْفَعُل ِبَھا الرَُّجُل: (أو ھي. ٣

بة: لثاني لف تبة لعق فيه لم�ساحقة، على لمت   :مسألتا 

 وِإذا(:؛ لما ُروي عن النبي أنھ قال)٧( أجمع العلماء على حرمة الُمساحقة   بدایًة

 ِزً اء ن اق:(وقول��ھ  ،)٨() َ زانِ ْرَأَةَأت اْرَأُة ا 

                                                           

 ).٤٢٠(١، وأنیس ورفاقھ،المعجم الوسیط،ج)١٣٩(٣قاییس اللغة، ج ابن فارس، أحمد، معجم م١
 ).١٥٢(١٠، وابن منظور، لسان العرب، ج)٥٠٦(٢ ابن سیده، المحكم والمحیط األعظم،ج٢
 ).١٥٢(١٠ ابن منظور، لسان العرب، ج٣
، دار الفك��ر، بی��روت،  )٢٥١(٩ عل��یش، محم��د ب��ن أحم��د، م��نح الجلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل، ج      ٤

 .م١٩٨٩
 ).١٨١(١٠، والمرداوي، اإلنصاف،ج)٤٧٧(١٣لماوردي، الحاوي الكبیر، جا٥ 
 ).٢٣٥(٢ابن حجر الھیتمي، أحمد، الزواجر على اقتراف الكبائر، ج٦ 
، مكتب�ة  )١٠٧٣(٢، واب�ن عب�د الب�ر، یوس�ف، الك�افي، ج     )٧٨(٩السرخسي، محم�د، المب�سوط، ج   ٧ 

، دار )٣٤٠(٣م، المھ���ذب، جم، وال��شیرازي، إب��راھی  ١٩٨٠، ٢الری��اض الحدیث��ة، الری��اض، ط   
 ).١٥٧(١٠الكتب العلمیة، بیروت، وابن قدامة، المغني، ج

، دار الح�رمین، الق�اھرة،      )٤١٥٧(، ح )٢٦٦(٤ الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعج�م األوس�ط، ج         ٨ 
َأُب�و َداُوَد، َوَأُب�و   :  َتَفرََّد ِب�ھِ َلا ُیْرَوى َھَذا اْلَحِدیُث َعْن َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِريِّ ِإلَّا ِبَھَذا اْلِإْسَناِد،          :(وقال

َوفی��ھ ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن َعْب��ِد  :(وق��ال ،)١٧٤٩٠(، ح)٢٣٣(٨، والبیھق��ي، ال��سنن الكب��رى، ج ...)َیْحَی��ى
، واب���ن حج���ر، أحم���د ب���ن عل���ي، التلخ���یص     )ال���رَّْحَمِن، َال َأْعِرُف���ُھ، َوُھ���َو ُمْنَك���ٌر ِبَھ���َذا اِإلْس���َنادِ    
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نَ()١(،  َوقول��ھ):ٌَ َ لْ ا مْ َةدَ َأن َ َإ إ ا 

  .)٢()اْر واِْم واْروُ، واراُ واْروب ،اراب

، وإن ول��م یثب��ت ف��ي حرمتھ��ا دلی��ل ص��حیح ص��ریح   )٣( والُم��ساحقة م��ن الكب��ائر
مباشر من القرآن الكریم، أو السنة النبویة المطھرة ؛ لم�ا فیھ�ا م�ن ك�شف الع�ورات،              

 ْؤنُ  ل (:ن المجمع علیھ أن النظر إل�ى الع�ورات مح�رم ش�رعًا، ق�ال تع�الى              وم

      ونَ  ر ا ِإن مَ َأز كذ مورُ ُظواَو مِرَأ ن واُ

،ُْْ تَؤْ لُو  نو نِرَأ ن   ِإ نَِز ند و نورُ ْظنَ

 ْ رلن (،)َظ  ُْظر ارل ِإ َورة      :( قال ،)٣١ ٣٠:آليتا: س 

أةرا ةرو َأُة ِإرا ِل، وروإذا ك��ان مج��رد النظ��ر إل��ى الع��ورة ح��رام،  ،)٤()ا

 ِم��ْن َب��اِب َأْوَل��ى، والُم��ساحقة مباش��رة ع��ورة مغلظ��ة لمثلھ��ا، وحف��ظ الم��رأة       َف��اللَّْمُس
لفرجھ���ا خاص���ًة، وس���ائر ب���دنھا عام���ًة، ع���ن الرج���ل األجنب���ي واج���ب ش���رعًا، ق���ال       

 ِإَ  َأزوام أوَ  ت َأُم ،  مُ روم ُظون واذن:(تع��الى

مَِ  نوُ رَ ،   وندْا م كَوَُ كاء ذرو َِن اَ (،) ــ س

من واْلُفَقَھاُء وإن كانوا متفقین َعَلى َتْحِریِم َنَظ�ِر اْألْجَنِب�يِّ           ).٧  ٦  ٥:آليا: لم

                                                                                                                                                      

، )َوِفی��ِھ ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن َعْب��ِد ال��رَّْحَمِن َكذََّب��ُھ َأُب��و َح��اِتٍم:(، وق��ال)١٧٥٢(، ح)١٥٩ -١٥٨(٤الحبی��ر،ج
، ١، دار الھج��رة، الری��اض، ط)١٧(، ح)٦٠٦(٨واب�ن الملق��ن، عم�ر ب��ن عل�ي، الب��در المنی�ر، ج    

 ،)َوفی��ھ ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن َعْب��ِد ال��رَّْحَمِن َمْت��ُروك الَح��ِدیث، َك��اَن یك��ذب، ویفتع��ل الَح��ِدیث :(ه، وق��ال١٤٢٥
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبیِر َواْلَأْوَس�ِط  :(، وقال)١٣١٩٤(، ح)١٠٢(٨والھیثمي، مجمع الزوائد، ج  

 ).َعْن َشْیِخِھ َعِليِّ ْبِن َسِعیٍد الرَّاِزيِّ َوِفیِھ ِلیٌن، َوَبِقیَُّة ِرَجاِلِھ ِثَقاٌت
، ٢ن تیمی���ة، الق���اھرة، ط، مكتب���ة اب���)١٥٣(، ح)٦٣(٢٢الطبران���ي، س���لیمان، المعج���م الكبی���ر،ج ١ 

، ١، مكتب����ة الرش����د، الری����اض، ط)٥٠٨٢(، ح)٣٢٦(٧والبیھق���ي، أحم����د، ش����عب اإلیم����ان، ج 
م، ١٩٨٤، ١، دار مأمون للت�راث، دم�شق، ط  )٤٧٦(١٣م، وأبو یعلى، أحمد، المسند، ج ٢٠٠٣

، )٢٥٦(٦، والھیثم���ي، عل���ي، مجم���ع الزوائ���د، ج   )إس���ناده ض���عیف ج���دا  :(ق���ال ح���سین أس���د  
، بی�روت، المكت�ب     )٤٩٠(، واأللباني، ضعیف الجامع ال�صغیر وزیادات�ھ، ص        )ترجالھ ثقا :(وقال

 ).ضعیف جدا:(اإلسالمي، وقال
، دار الح��رمین، الق��اھرة، والھیثم��ي، مجم��ع )٣١٠٤(، ح)٢٦٦(٣ الطبران��ي، المعج��م األوس��ط، ج٢

لمن�ذري، عب�د العظ�یم،    ، وا)فی�ھ ُعَم�ُر ْب�ُن َراِش�ٍد اْلَم�َدِنيُّ َوُھ�َو َك�ذَّابٌ          :(، وقال )٢٧٢(٦الزوائد، ج 
ح���دیث :(ه، وق���ال١٤١٧، ١، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، ط)١٩٨(٣الترغی���ب والترھی���ب، ج

 ).حدیث موضوع:(، وقال)٣٦٥( ١١، واأللباني، سلسلة األحادیث الضعیفة، ج)غریب جدا
 ).٢٣٥(٢ابن حجر الھیتمي، أحمد، الزواجر على اقتراف الكبائر، ج٣ 
 ). ٣٣٨(، ح)٢٦٦(١مسلم، صحیح مسلم، ج٤ 
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:  َأَب�اُحوا َذِل�َك، ِلْلُع�ْذِر َأِو ال�ضَُّروَرةِ         ِإَلى اْلَع�ْوَرِة، َوَلْم�ِسَھا ِم�َن ال�ذََّكِر، َأِو اْألْنَث�ى، َلِك�نَُّھمْ             
  .)١(َكاْلَمَرِض

للمسألة أل بة لم�: ى  ل لفقها في عق   :ساحقةق

تبة على لم�ختل بة لمت ليتساحقتي لفقها في لعق   : على ق

ل ليلـه   لق ل  أل ، )٥(، والحنابل�ة  )٤(، وال�شافعیة  )٣(، والمالكی�ة  )٢(م�ذھب الحنفی�ة   :  

وجوب تعزیرھما؛ ألنھا مباشرة من غی�ر إی�الج، فل�م یج�ب فیھ�ا الح�د،         : )٦(والظاھریة

 اْرَأة َأت وِإذا(:كما لو باشر الرجل المرأة فیما دون الفرج، والمراد بخبر النبي 

  .في حق اإلثم ال الحد ،)٧()زاِن  َاْرَأَة

ل ليله  لق لثاني  : )١٠(، واب�ن عقی�ل الحنبل�ي     )٩(، وأصبغ المالكي  )٨(ريمذھب الزھ  : 

 َأت اْرَأُة  وِإذا(: س��ماه زن��ا بقول��ھ أن عقوبتھم��ا الجل��د مائ��ة جل��دة؛ ألن النب��ي   

له، )اْرَأَة َ زاِن فیتعل�ق ب�ھ    ،)َن  ِزً  اء ن اق ):ق

؛ وألن ف�ي ع�دم إقام�ة ح�د الزن�ى عل�ى المت�ساحقتین                ة جل�دة  حد الزنى وھو الجل�د مائ�      
  .صرف لظاھر األدلة بغیر دلیل، وھذا أمر غیر جائز

لثاني : لثانية لمسألة ي  لف لة  جيحمناقشة    :لت

إن الحدیثین اللذین احتج بھما الفریق الثاني ض�عیفان ال تق�وم بھم�ا حج�ة، وعل�ى                . ١
بوت اإلث�م ف�ي ح�ق المت�ساحقتین، ال وج�وب إقام�ة       فرض صحتھما، فإن المراد بھما ث  

ألن في إتیان المرأة المرأة مباشرة من غی�ر إی�الج، والفقھ�اء متفق�ون      (الحد علیھما؛   
  .)١١()اإلیالج: على أنھ من شروط إقامة حد الزنى

                                                           

، و )١٣٦(١٢وزارة األوق������اف وال�������شئون اإلس������المیة، الموس�������وعة الفقھی������ة الكویتی�������ة، ج   ١ 
 . ه١٤٠٤، ٢ و١، دار السالسل، الكویت، ودار الصفوة، مصر، ط)٢٧)(٣٠(ج

 ).٧٨(٩السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ج٢ 
 ).١٠٧٣(٢جابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا، الكافي في فقھ أھل المدینة، ٣ 
 ).٣٤٠(٣الشیرازي، إبراھیم، المھذب، ج٤ 
 ).١٨١(١٠المرداوي، علي، اإلنصاف، ج٥ 
 ).٤٠٧(١٢ابن حزم، علي، المحلى باآلثار، ج٦ 
 ).١٦( سبق تخریجھ ھامش ٧
، المكت���ب اإلس���المي، )١٣٣٨٤ و ١٣٣٨٣(، ح)٣٣٤(٧ عب���د ال���رزاق ب���ن ھم���ام، الم���صنف، ج ٨

 .ه١٤٠٣، ٢بیروت، ط
 ).٩٠(١ھل المدارك، ج الكشناوي، أس٩

 ). ١٨١(١٠ المرداوي، اإلنصاف، ج١٠
، وال����شیرازي، المھ����ذب،  )٣١١(١، والقراف����ي، ال����ذخیرة، ج )٧٨(٩ السرخ����سي، المب����سوط، ج ١١   

 ).١٨١(١٠، والمرداوي، اإلنصاف، ج)٣٤٠(٣ج
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إن في عدم إقامة حد الزنى علیھما ص�رف لظ�اھر األدل�ة بغی�ر دلی�ل،              : وأما قولھم . ٢
َأْخَبَر بَأنَّ اْلَأْعَضاء َتْزِني، َوَأنَّ اْلَفْرَج ُیَكذُِّب َذِلَك، َأْو  ألن النبي (؛فھو مرجوح تمامًا

 َ ،ََ ذك دِرك از ،نَ  آدم ان  َب:)ُی��َصدُِّقُھ، فق��ال 

 واْد اَْم، ِزَه  وان ع،ا ِز َ واُْذَن اَظر، ِزََْ  َن

َِز ،ْطشْا لراو  َِز  ،َطْا  بَْْاى  وو  ،و  قدو  كج  ذرَْا 

ذو()الَِّذي ُھَو الذََّكُر ِفي اْلَف�ْرِج     َفَصحَّ َأْن َلا ِزًنى َبْیَن َرُجٍل َواْمَرَأٍة إلَّا ِباْلَفْرجِ         ،)١ 

 .)٢()الَِّذي ُھَو َمْخَرُج اْلَوَلِد َفَقْط
وعلی��ھ ف��إن ال��راجح م��ا ذھ��ب الجمھ��ور الق��ائلون بع��دم وج��وب الح��د، ووج��وب   
التَّْعِزیر؛ لقوة تعلیلھم، إذ ال عقوبة وال جریم�ة إال ب�نص، وال ن�ص عل�ى وج�وب جل�د                  

حقة مباشرة من غیر إی�الج، وم�ن ش�روط إقام�ة     المتساحقتین مائة جلدة؛ لكون المسا    
  .اإلیالج: حد الزنى

                                                           

، )٢٠٤٧(٤، وم��سلم، ص��حیح م��سلم، ج  )٥٨٨٩(، ح)٢٣٠٤(٥ البخ��اري، ص��حیح البخ��اري، ج  ١
 ).٢٦٥٧(ح

 ).٤٠٤(١٢حزم، علي بن أحمد، المحلى باآلثار، ج ابن ٢
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  اث اطب

 مزا   

فيه ثالثة    : هيف 

للف أل ي :   نىتع الحال ص   : لغة 

ي : ال نىتع   :  لغةل

الزنا یمد، ویقصر، المق�صور لغ�ة أھ�ل الحج�از،           ، و )َزَني:(اسُم مشتُق من مادة   
 بن�ي تم�یم، یق�ال زن�ى الرج�ل یزن�ي، فھ�و زان، والجم�ع زن�اة، والم�رَأة                      والممدود لغة 

  .)١(ُتباِغي: ُتزاِني ُمزاناًة وِزناء َأي

ي : ثانيا نىتع الحال ص  :   

عرف العلماء الزنى عدة تعریفات، ال یختلف بعضھا ع�ن بع�ض ف�ي مجمل�ھ إال           
ف��ي العب��ارة، أو ف��ي ذك��ر بع��ض القی��ود دون أخ��رى، والمخت��ار منھ��ا، م��ا عرف��ھ ب��ھ        

ف�رج أنث�ى   : غیب�ة ح�شفة، أو أكث�ر م�ن الرج�ل ف�ي قب�ل أي             : وطء، أي :(التھانوي بأنھ 
 الُمَع�رف، م�انع م�ن دخ�ول         ؛ ألنھ تعری�ف ج�امع لمف�ردات       )٢()خال عن الملك، وشبھتھ   

  .غیره فیھ

لثانيلف لنائمة:   جل بالم  ل نا  تبة على  لمت بة    :لعق

؛ ألن��ھ ق��ضى )٣(اتف��ق الفقھ��اء عل��ى أن م��ن زن��ا بنائم��ة وج��ب علی��ھ الح��د دونھ��ا
ش��ھوتھ ب��ال مل��ك وش��بھتھ، مخت��ارًا ل��ھ، عالم��ًا بحرمت��ھ، ف��شملتھ أدل��ة تح��ریم الزن��ى،   

 وْ َدةْ َ  واد لَ دوا وازا زاُا(:قول��ھ تع��الى: منھ��ا

مذْ  ٌَْأر  ِند ا ِإن مْ ونُؤ  ِموْارِ  وْا  دْْو 

اذ ٌََط ن نؤْلن ()ا ل،  )٢:ية:س  لنبـي    ق  ): َ    مد ل 

            ثَ ىدِ ِإ ،ا ولر َأو ا ِإ َِإ َ َأن دْ ،ٍم ِرٍئا   سْا

ْ ِركا د ِرقاو ،ازا باِس، وْ()وأم��ا ف��ي ع��دم ،)٤ 

                                                           

، واب�ن منظ�ور، محم�د ب�ن مك�رم، ل�سان       )٩١(٩ ابن سیده، علي بن إسماعیل، المحكم والمح�یط األعظ�م، ج       ١
 ).٣٥٩(١٤العرب، ج

، مكتبة لبن�ان  )٩١٢(١ التھانوي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج  ٢
 . م١٩٩٦، ١ناشرون، بیروت، ط

، دار الكتب العلمیة، بیروت، ومالك بن أنس، المدونة، )٣١٨-٣١٧(٦ العیني، محمود، البنایة، ج    ٣
م، والم������اوردي، عل������ي، الح������اوي ١٩٩٤، ١، دار الكت������ب العلمی������ة، بی������روت، ط)٥٠٩(٤ج

 .، دار الفكر، بیروت)١٦٤(١٠، وابن قدامة، موفق الدین، المغني، ج)٤٢٦(١٣الكبیر،ج
 ).٣٢ ( سبق تخریجھ ھامش٤
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 َ ن اََْم ر):وجوبھ علیھا؛ فألن القلم مرفوع عنھا؛ لكونھا نائمة، ق�ال      

 ،)١()ر    ا   ون  رَأ،    اَ وِن َظ،  اِم  ن

 ، ِإذا ارَأٌة        َ ٌَن  ً رَ  َ          (:وَعِن النَّزَّاِل ْبِن َسْبَرَة، َق�الَ     

 ونُوُ ، ِمزا ن وُْ َأن سا د دَ ،  ةر  ََ ، تَز

  ر َِإ تْا    لَ ،       ك ؟    تِرا رَأة رْا ِإن     تَََ ،    تْ

                 ، ت م ًََ تَ ، ِلا ةَ ن ُزر ا نْأِس ، ورا ََ َأًةرا

                      و ن ِريَأد  ْ َِإ ظرتََ ، ر دَ لرا ِإ َظََأ  اوَ ن

      ر لََ ، ِق اْ       تَْ وَهذ         َِإ ب م ، رِن اََا َ ت 

اللة منهجه ،)٢()َأنْ َ لَْ س دو َ اَِر  ل أن المرأة كانت نائمة، ول�م  :  

وِل�َأنَّ ُس�ُقوَط الزن�ى َع�ْن     (ھا الح�د؛   علی تشعر إال بوقوع الرجل علیھا، فلم یقم عمر         
  .)٣()َأَحِد اْلُمَتَواِطَئْیِن؛ ِلَمْعًنى َیُخصُُّھ، َلا ُیوِجُب ُسُقوَطُھ َعْن اْلآَخِر

لثاللف بة:   فيه لعق  ، لنائ جل  لم بال نا  تبة على  لمت   :هما مسألتا 

للمسألة أل تبة ع: ى  لمت بة  لعق لفقها في  ل  لنائق جل  لم بال نا    :لى 

اختلف الفقھاء في العقوبة المترتبة على زنا المرأة بالرج�ل الن�ائم عل�ى ق�ولین                
  :ھما

ل ل لق أل ، أن م�ن اس�تدخلت ذك�ر         )٦(، والحنابل�ة  )٥(، وال�شافعیة  )٤(م�ذھب المالكی�ة   :  

وبة العقنائم في فرجھا وجب علیھا الحد دونھ، واحتجوا بنفس األدلة التي وردت في            
  .المترتبة على زنى الرجل بالمرأة النائمة

ل  م�ن الن�ائم ال یج�ب علیھم�ا الح�د؛            اْلُمَمكَِّن�ةَ  اْلَم�ْرَأةَ أن  : )٧(مذھب الحنفیة : لثاني لق

  .ألن القصور من جھة الرجل، ومتى كان القصور من جھتھ سقط عنھما الحد

                                                           

، )٤(٢، واأللب������اني، إرواء الغلی������ل، رج)٤٣٩٨(، ح)١٣٩(٤ أب������و داود، س������نن أب������ي داود، ج١
 ).حدیث صحیح:(وقال

 ).٥١٢(٥ ابن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد، المصنف، ج٢
، والبھ��وتي، من��صور ب��ن ی��ونس، ك��شاف  )٣٦٢(١٢العمران��ي، یحی��ى ب��ن أب��ي الخی��ر، البی��ان، ج  ٣ 

 .ب العلمیة، بیروت، دار الكت)٩٨(٦القناع، ج
 .م١٩٩٣، ٣، دار الفكر، بیروت، ط)٢٩١(٦الحطاب، محمد بن محمد، مواھب الجلیل، ج٤ 
 ).٩٤(١٠، والنووي، روضة الطالبین، ج)٤٢٦(١٣ الماوردي، الحاوي الكبیر، ج٥
 ). ٦٣(١٠، وابن مفلح، الفروع، ج)١٦٤(١٠، وابن قدامة، المغني، ج)١٨٨(١٠ المرداوي، اإلنصاف، ج٦
 ).١٨٤(٣الشلبي، أحمد، حاشیة الشلبي المطبوعة مع تبیین الحقائق، ج ٧
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لثانيلمسألة جيحمناقشة: ة  لت لة  أل  :  

لحنما. ١ ل    .بعدم وجوب الحد علیھا؛ ألن القصور منھ: فية ق

إن سقوط الحد عن أحد المتواطئین؛ لمعنى یخ�صھ، ال یوج�ب س�قوطھ     :( عليه فيجا 

.. كما لو زَنى المستأمن بمسلمة، وإن كان أحدھما ثیب�ًا، واآلخ�ر بك�راً             (،)١()عن اآلخر 
ھم��ا منف��رد وج�ب عل��ى الثی��ب ال�رجم، وعل��ى البك��ر الجل�د والتغری��ب؛ ألن ك��ل واح�د من    

 .)٢()بسبب
إن ما ثب�ت فی�ھ ال�دلیل النقل�ي، یق�دم ب�ال خ�الف عل�ى ال�دلیل العقل�ي، واألدل�ة الت�ي                         . ٢

احتج بھا الفریق األول توجب الح�د عل�ى ك�ل مكل�ف ب�شروط الزن�ى الت�ي اتف�ق علیھ�ا               
الفقھ�اء، وھ�ي أدل�ة عام�ة، أو مطلق��ة، فتبق�ى عل�ى عمومھ�ا أو إطالقھ�ا، وم��ا دام أن         

تدخلت ذكر نائم في فرجھا، وھ�ي مخت�ارة للفع�ل، مدرك�ة ل�ھ، ق�ضت فی�ھ        المرأة قد اس 
شھوتھا، فھو زنى، ومتى وجد الزنى وجب الحد، ما لم تك�ن ھن�اك ش�بھة دارئ�ة، وال       

 . شبھة دارئة عنھا ھھنا

                                                           

 ).٩٨(٦، والبھوتي، كشاف القناع، ج)٣٦٢(١٢، العمراني، البیان،ج)٤٢٥(١٣ الماوردي، الحاوي، ج١
 ).٣٦٢(١٢، والعمراني، البیان،ج)٤٢٥(١٣ الماوردي، الحاوي، ج٢
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  را ااطب

  اْ إن ارل ارأة 

فيه  عا    : هماف

للف أل تبة على :   لمت بة  جلتيا لعق ج�ته� ل ِي�ِتِه  �   : لميتةج�ا

 عل��ى أن��ھ إَذا َأَت��ى ال��زَّْوُج َزْوَجَت��ُھ، أو َجاِرَیِت��ِھ َبْع��َد َمْوِتَھ��ا ِف��ي    )١(اتف��ق الفقھ��اء
ُقُبِلَھ��ا، َأْو ُدُبِرَھ��ا، َفِإنَّ��ُھ ُی��ؤدب؛ لقیام��ھ بفع��ل محظ��ور، وَل��ا َح��دَّ َعَلْی��ِھ؛ لوج��ود ال��ُشْبَھِة  

ْبَھُة ِمْلِك النَِّك�اِح ِف�ي الَزْوَج�ِة، َوُش�ْبَھُة ِمْل�ِك اْلَیِم�یِن ِف�ي َجاِرَیِت�ِھ أثن�اء          الَداِرَئة، وھي شُ 
الحدود :(الحیاة، فأورث ذلك درء الحد عنھ؛ للقاعدة العامة في الشریعة اإلسالمیة أن           

فال��شبھة مھم��ا ك��ان ن��سبتھا، ومھم��ا ك��ان محلھ��ا، ومھم��ا ك��ان      . )٢()ت��درأ بال��شبھات 
وُت�ْدرُأ اْلُح�ُدوُد ِبال�شُُّبَھاِت؛    :(ق�ال ال�شاطبي   بھا المتھم فتدرأ عن�ھ الح�د،      طریقھا، ینتفع 

َف��ِإنَّ ال��دَِّلیَل َیُق��وُم ُمِفی��ًدا ِللظَّ��نِّ ِف��ي ِإَقاَم��ِة اْلَح��دِّ، َوَم��َع َذِل��َك، َف��ِإَذا َعاَرَض��ُھ ُش��ْبَھٌة، َوِإْن   
  .)٣()اْلَعْفِوَضُعَفْت؛ َغَلَب ُحْكُمَھا، َوَدَخَل َصاِحُبَھا ِفي ُحْكِم 

بة  :  لثاني لف تبةلعق جل على تيا    لمت بعة     لم ل فيه  لميتة،  ألجنبية   

  :مسائل

ل لمسألة أل تيـا          : ى  تبة علـى  لمت بة  لعق لفقها في  ل  جـل ق  لمـ  ل

لميتة   :ألجنبية 

بی�ة المیت�ة    اختلف الفقھاء في العقوبة المترتب�ة عل�ى إتی�ان الرج�ل الم�رأة األجن              
  : على قولین ھما

ل للقــ أل ، وال��صحیح ف��ي )١(، وال��صحیح ف��ي م��ذھب ال��شافعیة)٤(م��ذھب الحنفی��ة:  

، أنھ ال ح�د عل�ى م�ن وطء ام�رأة أجنبی�ة میت�ة، وإنم�ا               )٢(وھو الراجح  مذھب الحنابلة، 
  .یعزر

                                                           

، والنووي، المجم�وع،  )٣١٤(٤شرح الكبیر، ج  ، والدردیر، ال  )٣٤(٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج    ١
، دار )٣٩١(٧، واب���ن مفل��ح، إب���راھیم، المب���دع، ج )٢٣٥(١، والعمران��ي، البی���ان ج )١٣٥(٢ج

 .م١٩٩٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط    )١٠٨( ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم، اْلَأْشَباُه َوالنََّظاِئُر، ص         ٢

، دار الغ�رب اإلس�المي،      )٥٠٤(٤، والونشریسي، أحمد بن یحیى، المعی�ار المع�رب، ج         ھـ١٤١٩
، )٤٠٠(١م، والزرك��شي، محم��د ب��ن عب�د اهللا، المنث��ور ف��ي القواع��د الفقھی��ة، ج ١٩٨١بی�روت،  

 ).١٣٠(١٢ھـ، وابن قدامة، المغني، ١٤٠٥، ٢وزارة األوقاف الكویتیة، ط
، ١، دار اب��ن عف��ان، ال��سعودیة، ط )٢٧٢-٢٧١(١ج ال��شاطبي، إب��راھیم ب��ن موس��ى، الموافق��ات،   ٣

 .ھـ١٤١٧
، واب��ن نج��یم، زی��ن )١٦٤(٣، والزیلع��ي، تبی��ین الحق��ائق، ج)٣٤(٧ الكاس��اني، ب��دائع ال��صنائع، ج٤

 .٢، دار الكتاب اإلسالمي، بیروت، ط)٤(٥الدین بن إبراھیم، البحر الرائق، ج
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ل لثاني لق د ، والمرج�وح عن�  )٤(، وھو القول الثاني عند ال�شافعیة )٣(مذھب المالكیة:  

  .، أن علیھ حد، كالزاني بالمرأة الحیة سواء بسواء)٥(الحنابلة

لثانيلمسألة ل: ة  أل ل  لق صحا    :لة 

، ب�ل تعاف�ھ ال�نفس، ف�ال یحت�اج إل�ى       ُم�ْشَتَھاةُ وطء المیتة ال یسمى زن�ا لع�دم كونھ�ا      . ١
ْقِلیِل اْلَفَساِد  َواْلَحدُّ ُشِرَع ِلتَ  :(، یقول الزیلعي  )٦(كشرب البول، بل یعزر   : الزجر عنھ بحد  

ِفیَم��ا َیْكُث��ُر ُوُج��وُدُه َوَوْطُء َھ��ِذِه اْلَأْش��َیاِء َن��اِدٌر؛ ِل��َأنَّ َم��ْن َل��ُھ الطَِّب��اُع ال��سَِّلیَمُة َواْلُعُق��وُل      
ٌر َفَل�ا   اْلُمْسَتِقیَمُة َیْنِفُر َعْن�ُھ، َوِإنََّم�ا َیْفَع�ُل َذِل�َك َبْع�ُض ال�سَُّفَھاِء؛ ِلَغَلَب�ِة ال�شََّبِق َوَذِل�َك َن�ادِ                     

َلِكنَّ السَُّفَھاَء َلمَّا َلْم َیْنَتُھوا ِبُمَجرَِّد النَّْھِي َواْلَوِعیِد ِف�ي اْل�آِخَرِة ِم�ْن              ... َیْسَتْدِعي َزاِجًرا، 
 . )٧()الشَّاِرِع ُشِرَع ِفي الدُّْنَیا َبْعُض اْلُعُقوَبِة َدْفًعا ِلَفَساِدِھْم َعْن اْلَعاَلِم ِفیَما َیْكُثُر ُوُجوُدُه

  . ، فال یجب الحد ویعزر فاعلھ؛ الرتكابھ محرم)٨(وألنھ عضو مستھلك. ٢
  .)٩(وِلَأنَُّھ َلا ُیْقَصُد، َفَلا َحاَجَة ِإَلى الزَّْجِر َعْنُھ، فعلیھ التَّْعِزیر. ٣
وألنھ ال یجب بھ المھ�ر، ف�ال یج�ب ب�ھ الح�د، وإذا ل�م یج�ب الح�د یع�زر، ألن�ھ وطء                   . ٤

 . )١٠(حرام ال حد فیھ

لثالثلمسألة لثاني: ة  ل  لق صحا    :لة 

، فیح�د النطب�اق    ألنھ إیالج في فرج محرم، وال شبھة لھ فیھ، فأشبھ إذا كانت حیة            . ١
 . )١١(حد الزنى علیھ

َأنَّ�ُھ  ِلَأنَُّھ َوِطىَء ِفي َفْرِج آَدِمیٍَّة، َفَأْشَبَھ َوْطَء اْلَحیَِّة؛ َوِلَأنَُّھ َأْعَظُم َذْنًبا، َوَأْكَثُر إْثًما؛ لِ         . ٢
 . )١٢(اْنَضمَّ إَلى َفاِحَشِة َھْتِك ُحْرَمِة اْلَمیَِّتِة

                                                                                                                                                      

 .دار الفكر، بیروت، )٣٠(٢٠النووي، یحیى بن شرف، المجموع شرح المھذب، ج١ 
، دار الفك����ر، )١٤٨(١٠، واب����ن قدام����ة، المغن����ي، ج)١٨٤-١٨٣(١٠الم����رداوي، اإلن����صاف، ج٢ 

 .ه١٤٠٥، ١بیروت، ط
، والنف�راوي،  )٢٩١(٦، والعب�دري، الت�اج واإلكلی�ل، ج   )٣١٤(٤ الدردیر، أحمد، الشرح الكبی�ر، ج      ٣

الخرش��ي، ش��رح مخت��صر م، و١٩٩٥، دار الفك��ر، بی��روت، )٢٠٥(٢أحم��د، الفواك��ھ ال��دواني، ج
 ).٧٦(٨خلیل، ج

 ).٤٤٥(٥، والخطیب الشربیني، مغني المحتاج، ج)٣٤١(٣الشیرازي، المھذب، ج٤ 
 ).٣٩١(٧، وابن مفلح، إبراھیم، المبدع،ج)١٨٤-١٨٣(١٠المرداوي، اإلنصاف، ج٥ 
، واب��ن قدام��ة،  )٤٤٥(٥، والخطی��ب ال��شربیني، مغن��ي المحت��اج، ج   )٢٩٤(٦العین��ي، البنای��ة، ج ٦ 

 ).١٤٨(١٠مغني، جال
 ).١٦٤(٣الزیلعي، تبیین الحقائق، ج٧ 
 ).١٤٨(١٠ابن قدامة، المغني، ج٨ 
 ).٣٩١(٧، وابن مفلح، المبدع، ج)٣٤١(٣الشیرازي، المھذب، ج٩ 

 ).٢٤٤(٤المنجى التنوخي، المنجى بن عثمان، الممتع في شرح المقنع، ج١٠ 
، والخرش����ي، ش����رح )١٤٨(١٠، واب����ن قدام����ة، المغن����ي، ج)٣٤١(٣ال����شیرازي، المھ����ذب، ج١١ 

 ).٧٦(٨الخرشي، ج
 ) .٣٩١(٧، وابن مفلح، المبدع، ج)١٤٨(١٠ ابن قدامة، المغني، ج١٢



 - ٢٥٩١ -

  .)١(وألنھ وطء حرام یوجب الغسل، فیوجب الحد؛ كوطء الحیة. ٣

بعلمسألة ل لقائلي بمناقشة: ة  لة  جيحالتَّع�ِي  لت  :  

لهما. ١   . إن وطء المیتة ال یسمى زنا؛ ألنھا غیر ُمْشَتَھاة:  ق

أن�ھ ل�یس م�ن ش�روط إقام�ة ح�د الزن�ى المتف�ق علیھ�ا ب�ین الفقھ�اء، أن                      : يه عل فيجا

تكون الموطوءة ُمْشَتَھاة، إذ لو ثبت ذلك النتفى الخالف، فالمجنونة مثًال غیر ُمْشَتَھاة 
اتفقت كلم�ة الفقھ�اء     (عند أصحاب الطباع السلیمة، والعقول المستقیمة، ومع ذلك فقد        

، )٢()ُف َمْجُنوَنًة وِج�ب َعَلْی�ِھ اْلَح�ّد؛ َألنَّ�ھ ِم�ْن َأْھ�ل ُوُج�وِب اْلَح�دِّ                 على أنھ َلْو َوِطَئ اْلُمَكلَّ    
لھذا فمتى وجدت ُشُروُط َحدِّ الزَِّنى اْلُمتََّفق َعَلْیَھا وجب إقام�ة الح�د، وذل�ك ب�أن یك�ون                   

مكل�ف، ع��الم ب�التحریم، وباختی�اره وإرادت��ھ، بإدخال�ھ الح��شفة، أو     :(الفع�ل ص�ادرًا م��ن  
، فكی�ف یوج�ب ھ�ؤالء الح�د     )٣()طوعھا ف�ي ف�رج ام�رأة ال ش�بھة ل�ھ فی�ھ            قدرھا من مق  

عل��ى الزان��ي بالمجنون��ة، وال یوجبون��ھ عل��ى الزان��ي ب��المرأة المیت��ة، وكلتاھم��ا غی��ر       
ھذا من جانب، وم�ن جان�ب آخ�ر،     . مشتھاة، ألیس في ذلك تناقض منھم مع أنفسھم ؟        

 الزنى، أن تك�ون الموط�وءة   فإن الفقھاء لم یتفقوا كذلك على أنھ من شروط إقامة حد    
  . حیة، إذ لو ثبت ذلك النتفى الخالف

إن ف��رج الم��رأة المیت��ة ص��ار ع��ضوًا م��ستھلكًا، ف��ال یق��ام الح��د عل��ى   : وأم��ا ق��ولھم. ٢
  .الفاعل

أن الشریعة اإلسالمیة الغراء كما كرمت اإلنسان حیًا، فقد كرمتھ میتًا، :  عليهفيجا 

 ْظِم اْت ِره  ر:)ل رسول اهللا وجعلت حرمتھ سواء في الحالتین، فقا   

()فلما ساوى  ،)٤ بین عظم المیت والحي في الحكم، دلنا ذلك على أن من وطئ 

امرأة أجنبیة میت�ة ف�ي فرجھ�ا، حكم�ھ كحك�م م�ن وطئھ�ا ح�ال الحی�اة، س�واء ب�سواء،                        
ب بعقوبة الزنى؛ اللتذاذه فیحد إذا انطبقت علیھ شروط الحد؛ لكونھ یعتبر زانیًا، ویعاق

  .بذلك الفعل

                                                           

 ).٢٤٤(٤ المنجى التنوخي، المنجى بن عثمان، الممتع في شرح المقنع، ج١
 ).٢٣(٢٤ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج٢
، والخطی��ب ال��شربیني، )٣١٣(٤، وال�دردیر، ال��شرح الكبی��ر، ج )٤(٥ئ��ق، ج اب�ن نج��یم، البح��ر الرا ٣

  ).٩٨ -٩٥(٦، والبھوتي، كشاف القناع، ج)٤٤٦- ٤٤٢(٥مغني المحتاج، ج
، )رجال��ھ ثق��ات رج��ال ال��شیخین :(، ق��ال ش��عیب األرن��ؤوط )٢٤٣٥٣(، ح)٥٨(٦ أحم��د، الم��سند، ج٤

، واب�ن ماج�ھ، س�نن    )ص�حیح :(باني، قال األل)٣٢٠٧(، ح )٢١٢(٣وأبو داود، سنن أبي داود، ج     
  ).١٦١٦(، ح)٥١٦(١ابن ماجھ، ج
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أن المی�ت   ":  ْظمِ  ر  :"ی�ستفاد م�ن ح�دیث     :(قال ابن عبد الب�ر    : قال المباركفوري  

وق�ال  . )١()أن ی�ستلذ بم�ا ی�ستلذ ب�ھ الح�ي     : یتألم، بجمیع ما یتألم بھ الحي، ومن الزمھ 
. )٢()َد َمْوِتِھ َباِقَیٌة، َكَما َكاَن�ْت ِف�ي َحَیاِت�ھِ      َأنَّ ُحْرَمَة اْلُمْؤِمِن َبعْ   : َوُیْسَتَفاُد ِمْنھُ :(ابن حجر 

أن حرم��ة بن�ي آدم س�واء ف�ي الح��التین، فكم�ا ال یج�وز ك��سر      : والمعن�ى :(وق�ال العین�ي  
فھ��و ُمْحَت��رم بع��د َموت��ھ،  :(وق��ال المن��اوي. )٣()عظ��م الح��ي، فك��ذلك ك��سر عظ��م المی��ت  

 ؛ لعم��وم قول��ھ )٤()د َموت��ھ َباِقَی��ة كاحترام��ھ َح��ال َحَیات��ھ، َوأَف��اد َأن ُحْرَم��ة اْلُم��ؤمن بع��    

):نَِ مءد مَاوَأو  مَارَأو  مَ  ،امر  ر  مو  ،اذ   

مِرَ ،اذ  مدَ ،اذ َِْ دا بَْ٥()ا( .  

ع��دم إقام��ة ح�د الزن��ى عل��ى واط��ئ  ھ�ذا م��ن جھ��ة، وم�ن جھ��ة أخ��رى، ف��إن ف�ي    
المرأة األجنبیة المیتة، استھتار ب�أعراض الم�سلمین، وت�شجیع عل�ى انتھاكھ�ا؛ لك�ون                

  .عقوبة التَّْعِزیر مھما بلغت ال تصل إلى درجة الحد في الزجر

لهما. ٣   .إنَُّھ َلا ُیْقَصُد، َفَلا َحاَجَة ِإَلى الزَّْجِر َعْنُھ، فعلیھ التَّْعِزیر:  ق

أن الحدود الشرعیة متى وجدت أركانھا وش�روطھا ل�زم تنفی�ذھا، وم�ا              :  عليه فيجا 

دام أن��ھ ال ش��بھة ف��ي ھ��ذا ال��وطء، وأن فاعل��ھ مكل��ف ش��رعًا، وق��د ق��ام ب��ھ بإرادت��ھ          
  .واختیاره، عالمًا بتحریمھ، وجب إقامة الحد علیھ

لهما. ٤   .إن ھذا الفعل ال یجب بھ المھر، فال یجب بھ الحد:  ق

أن�ھ ل�یس م�ن ش�روط إقام�ة ح�د الزن�ى المتف�ق علیھ�ا ب�ین الفقھ�اء أن                      :  عليه افيج 

 .    یكون الفعل المحرم مما یجب فیھ المھر حتى ُیقام الحد
وعلیھ فلما كانت الشریعة اإلسالمیة الغراء ال تفرق بین المتماثالت، وال تجمع           

وجب علیھ الحد، كما بین المختلفات، والعلماء مجمعون على أن من زنا بامرأة نائمة 
أن القول الراجح وجوب الحد على المرأة األجنبیة إذا زنت بالرجل الن�ائم، ف�إن الح�ال             
ھھنا مماثل للمسألتین السابقتین؛ ألن أحكام المیت والن�ائم س�واء، وم�ادام أن ش�روط                
إقامة حد الزنى المتفق علیھا بین الفقھاء قد توافرت في ھ�ذا الفع�ل، ف�إن أدل�ة إقام�ة                 

                                                           

، إدارة )٤٤٩(٥ المب�اركفوري، عبی��د اهللا ب��ن محم��د، مرع��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة الم��صابیح، ج ١
 .ھـ١٤٠٤ ، ٣البحوث العلمیة والدعوة واإلفتاء، الجامعة السلفیة، بنارس الھند، ط

 ).١١٣(٩ابن حجر، فتح الباري، ج٢ 
 .ه١٤٢٠، ١، مكتبة الرشد، الریاض، ط)١٥٨(٦ي، محمود، شرح سنن أبي داود، ج العین٣
، )٢٠٧(٢ المناوي، عبد الرؤوف بن ت�اج الع�ارفین ب�ن عل�ي، التی�سیر ب�شرح الج�امع ال�صغیر، ج          ٤

 .ھـ١٤٠٨، ٣مكتبة اإلمام الشافعي، الریاض، ط
) ١٣٠٦(٣، وم������سلم، ص������حیح م������سلم، ج)٦٧(، ح)٣٧(١ البخ������اري، ص������حیح البخ������اري، ج٥

 ).١٦٧٩(ح
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 الزن�ى ت�شملھ؛ لكونھ�ا أدل�ة عام�ة، أو مطلق�ة، ل�م تف�رق ب�ین ح�ي ومی�ت، فیك�ون                          حد
  .القول الراجح وجوب الحد

  س ااطب

  ا إن 

  : هيففيه ستة 

 م واذن(:؛ لقول��ھ تع��الى)١(بدای��ة اتف��ق الفقھ��اء عل��ى تح��ریم إتی��ان البھیم��ة

ُظون مورُ َ ِإ  رَ مَِ مَُأ تَ  َأو ماوَأز

نوُ)(من لم ل ،)٦ ٥:آليتا: س  لق  وَ َ نَ ن ا):  لنبي 

()٢(.  

للف أل لفقها في :   ل  بةق لبهيمةلعق تبة على ناكح  لمت  :  

  :قوبة المترتبة على ناكح البھیمة على أربعة أقوال ھياختلف الفقھاء في الع

ل للقــ أل ، )٥(، وھ��و الم�شھور عن��د المالكی��ة )٤(، واإلم��ام مال�ك )٣(م��ذھب الحنفی�ة :  

، )٨(، وھ�و م�ذھب الحنابل�ة   )٧(، وروایة عن اإلمام أحمد  )٦(وأصح األقوال عند الشافعیة   
أن�ھ ال ح�د     : )٢(مر ال�شعبي  ، وع�ا  )١(، وھو ق�ول إب�راھیم النخع�ي، وعط�اء         )٩(والظاھریة

  .على ناكح البھیمة، وإنما یعزر

                                                           

، وال�شیرازي، المھ�ذب،   )٤٨٦(٤، ومالك بن أنس، المدونة، ج     )١٠٢(٩السرخسي، المبسوط، ج  ١ 
 ).٤٠٠(١٢، وابن حزم، المحلى،ج)١٧٨(١٠، والمرداوي، اإلنصاف، ج)٣٤٠(٣ج

، )إس���ناده ح���سن :(، ق���ال ش���عیب األرن���ؤوط  )١٨٧٥(، ح)٢١٧(١أحم���د ب���ن حنب���ل، الم���سند، ج  ٢ 
ه، ١٤٢١، ١، مؤس�سة الرس�الة، بی�روت، ط       )٧٢٩٩(، ح )٤٨٦(٦، ج والنسائي، السنن الكبرى  
، )َص���ِحیُح اْلِإْس���َناِد َوَل���ْم ُیَخرَِّج���اُه:(، ق���ال الح���اكم)٨٠٥٢(، ح)٤٩٦(٤والح���اكم، الم���ستدرك، ج

، واأللب��اني، )٥٣٧٣(، ح)٣٥٤(٤ووافق��ھ ال��ذھبي ف��ي التلخ��یص، والبیھق��ي، ش��عب اإلیم��ان، ج 
 ).٥(١٠سلسلة األحادیث الصحیحة، ج

، واب��ن نج��یم، البح��ر  )١٨١(٣، والزیلع��ي، تبی��ین الحق��ائق، ج )١٠٢(٩ السرخ��سي، المب��سوط، ج٣
 ).١٨(٥الرائق، ج

 ). ٥٣(١٢، والقرافي، الذخیرة، ج)٤٨٦(٤ مالك بن أنس، المدونة، ج٤
، واب��ن ن��اجي، ش��رح اب��ن ن��اجي التن��وخي عل��ى م��تن      )٢٥٤(٢اب��ن فرح��ون، تب��صرة الحك��ام، ج  ٥ 

 ).٣٣٦(٢الرسالة، ج
، )١٩٨(١٧، ع�الم الكت�ب، بی�روت، والج�ویني، نھای�ة المطل�ب، ج      )٢٤١(یرازي، التنبی�ھ، ص    الش ٦

 ).٣٧١(١٢والعمراني، البیان، ج
وابن تیمی�ة، المح�رر ف�ي       ) ١٥٨(١٠، وابن قدامة، المغني، ج    )١٧٨(١٠ المرداوي، اإلنصاف، ج   ٧

 ).١٥٣(٢الفقھ، ج
 ).١٧٨(١٠المرداوي، اإلنصاف، ج٨ 
 ).٤٠٠(١٢ ابن حزم، المحلى، ج٩
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ل لثاني لق ، وھ�و  )٤(، وأحد األقوال عن�د ال�شافعیة  )٣(مذھب ابن شعبان من المالكیة :  

أنھ ُیحد حد الزنى، فُیْرَجُم ِإْن َكاَن َثیِّبًا، : )٦(، والحكم، وجابر بن زید)٥(قول ابن شھاب
  .كرًاَوُیْجَلُد َوُیَغرَُّب إن كان ب

ل لثال لق ، )٨(، والروایة الثانیة عن اإلمام أحم�د   )٧(وھو أحد األقوال عند الشافعیة    :  

أن�ھ ُیْقَت�ُل َس�َواٌء    : )١٠(، وم�سروق )٩(وھو مذھب القاضي أبي یعلى الفراء من الحنابل�ة      
  .- أي حده حد اللوطي–َكاَن ِبْكرًا، َأْو َثیِّبًا 

ل بعلق ل   .)١١(ئة ُأحصن، أو لم ُیحصنمذھب الزھري أنھ یجلد ما:  

للف ل: ثاني  أل ل  لق صحا    : لة 

 .)١٢()َلْیَس َعَلى َمْن َأَتى َبِھیَمًة َحدٌّ:( أنھ قالعن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب . ١
َل��ْیَس َعَلْی��ِھ :(َع��ِن اْب��ِن َعبَّ��اٍس رض��ي اهللا عنھم��ا ِف��ي الَّ��ِذي َیَق��ُع َعَل��ى اْلَبِھیَم��ِة َق��الَ  . ٢

 .)١٣()َحٌد

                                                                                                                                                      

 ).٥١٢(٥ ابن أبي شیبة، المصنف، ج١
 ).٥١٢(٥، وابن أبي شیبة، المصنف، ج)٣٦٦(٧ عبد الرزاق، المصنف، ج٢
 ).٢٥١(٩، وعلیش، منح الجلیل، ج)٢٥٤(٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج٣

، والج��ویني، نھای��ة )٣٤٠(٣، وال��شیرازي، المھ��ذب، ج)٤٧٨(١٣الم��اوردي، الح��اوي الكبی��ر، ج٤ 
 ).١٩٨(١٧ جالمطلب،

 ).٣٦٦(٧ عبد الرزاق، المصنف، ج٥
 ).٥١٢(٥ ابن أبي شیبة، المصنف، ج٦
، والغزال�ي، الوس�یط   )٣٤٠(٣، وال�شیرازي، المھ�ذب، ج  )٤٧٨(١٣ الماوردي، الحاوي الكبی�ر، ج  ٧

 ).٤٤١(٦في المذھب، ج
ف�ي  وابن تیمی�ة، المح�رر      ) ١٥٨(١٠، وابن قدامة، المغني، ج    )١٧٨(١٠ المرداوي، اإلنصاف، ج   ٨

 ).١٥٣(٢الفقھ، ج
 ).١٧٨(١٠ المرداوي، اإلنصاف، ج٩

 ).٥١٢(٥ ابن أبي شیبة، المصنف، ج١٠
 ).١٣٤٩٨(، ح)٣٦٦(٧ عبد الرزاق، المصنف، ج١١
، والمتق�ي الھن�دي، عل�ي ب�ن ح�سام، كن�ز العم�ال ف�ي س�نن                 )٥١٢(٥ ابن أبي شیبة، المصنف، ج     ١٢

ول�م أعث�ر ل�ھ    ھ�ـ،  ١٤٠١، ٥ط ، مؤس�سة الرس�الة،     )١٣٥٨٢(، ح )٤٥٠(٥األقوال واألفعال، ج  
 .على تصحیح أو تضعیف

، وأب�و  )٢٦٩(١، وأحم�د ب�ن حنب�ل، الم�سند، ج    )١٣٤٩٨(، ح)٣٦٦(٧ عبد الرزاق، المصنف،ج  ١٣
، والترم����ذي، س����نن )ح���سن :( ، ق���ال األلب����اني )٤٤٦٥(، ح)٥٦٥(٢داود، س���نن أب����ي داود، ج 

، )٤٨٦(٦ى، ج، والن���سائي، ال���سنن الكب���ر)ص���حیح:( ، وق���ال)١٤٥٥(، ح)٥٦(٤الترم���ذي، ج
، والحاكم، المستدرك، )ھذا غیر صحیح وعاصم بن عمر ضعیف في الحدیث        :(، وَقالَ )٧٣٠١(ح
، )٢٣٣(٨، وس�����كت عن�����ھ ال�����ذھبي، والبیھق�����ي، ال�����سنن الكب�����رى، ج)٨٠٥١(، ح)٣٩٦(٤ج
 ).َوَماَل اْلَبْیَھِقّي إَلى َتْصِحیِحِھ َلمَّا َعضََّد َطِریَق َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍر(،)١٧٤٩٥(ح
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  .)٢(، إْذ َلْیَس ِفیِھ َتْضِییُع اْلَوَلِد َوَلا إْفَساُد اْلِفَراِش)١(وألنھ لیس في معنى الزنى .٢
وألنھ َلْیَس ِلَفْرِج اْلَبِھیَم�ِة ُحْك�ُم اْلَف�ْرِج َحتَّ�ى َل�ا َیِج�ُب ِس�ْتُرُه، َواْلِإیَل�اُج ِفی�ِھ ِبَمْنِزَل�ِة                    .٣

  .)٣(اْلِإیَلاِج ِفي ُكوٍز َأْو ُكوٍَّة
َوِلَأنَّ اْلَحدَّ َمْشُروٌع ِللزَّْجِر، َوَلا َیِمیُل َطْبُع اْلُعَقَلاِء إَل�ى إْتَی�اِن اْلَبِھیَم�ِة، َفِإنََّھ�ا َلْی�َسْت              . ٥

ِبُمْشَتَھاٍة ِفي َحقِّ َبِني آَدَم َوَقَضاُء الشَّْھَوِة َیُكون ِم�ْن َغَلَب�ِة ال�شََّبِق َأْو َف�ْرِط ال�سََّفِھ،                
  .)٤( الشَّْھَوِة ِباْلَكفِّ َواْلَأْلَیِةَكَما َیْحُصُل َقَضاُء

للف لثاني: ثال  ل  لق صحا    :لة 

ِإْن َكاَن ُمْح�َصًنا  :(ُسِئَل اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ رضي اهللا عنھما َعْن َرُجٍل َأَتى َبِھیَمًة، َقالَ         . ١
  .)٥()ُرِجَم

  .)٦(وِلَأنَّ َحدَّ الزنى َأْصٌل ِلَما َعَداُه. ٢

للف لثال: بع  ل  لق صحا    :لة 

 و     َ َن :(اَلق َِن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنھما، َأنَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ      .١

َْوا اُْاو وهَُْ()٧(.  

 . - الزنى أي أغلظ من-، )٨(َوِلَأنَُّھ َفَرٌج َلا ُیْسَتَباُح ِبَحاٍل ، َفَكاَن ُحْكُمُھ َأْغَلَظ .٢

بع: لخام لف ل ل  لق   :ليل صاح 

  .)٩(ألن الجلد مائة ھو أدنى الحدین فتعین المصیر إلیھ

لسالف لة مناقشة:   جيح أل بعة مسائللت فيه   :  

لىلمسألة أل للة مناقشة:   أل ي  لف  :  

 ل�ھ عل�ى ت�صحیح أو       فل�م أعث�ر   ). لیس على من َأَت�ى َبِھیَم�ًة ح�دّ        (:أما قول عمر    . ١
 تضعیف، كما أنھ معارض بحدیث ابن عباس رضي اهللا عنھما المرفوع إل�ى النب�ي    

                                                           

، واب�ن قدام�ة،   )٢٦٥(٥، والب�ابرتي، العنای�ة ش�رح الھدای�ة، ج    )١٨(٥ابن نجیم، البحر الرائق، ج  ١ 
 ).١٥٨(١٠المغني، ج

 ).٢٦٥(٥ البابرتي، العنایة شرح الھدایة، ج٢
 ).٤٧٨(١٣، والماوردي، الحاوي الكبیر، ج)١٠٢(٩ السرخسي، المبسوط، ج٣
، واب��ن نج��یم، البح��ر  )١٨١(٣ی��ین الحق��ائق، ج، والزیلع��ي، تب)١٠٢(٩ السرخ��سي، المب��سوط، ج٤

، وال�����شیرازي، المھ�����ذب،  )٤٧٩(١٣، والم�����اوردي، الح�����اوي الكبی�����ر، ج )١٨(٥الرائ�����ق، ج
 ).٤٤١(٦، والغزالي، الوسیط في المذھب، ج)٣٤٠(٣ج

، )٢٣٤(٨، والبیھق��ي، ال��سنن الكب��رى، ج  )٢٨٥١٠(، ح)٥١٢(٥ اب��ن أب��ي ش��یبة، الم��صنف، ج   ٥
 .ى تصحیح أو تضعیف، ولم أعثر لھ عل)١٧٤٩٧(ح

 ).٤٧٨(١٣الماوردي، الحاوي الكبیر، ج٦ 
 ).٦٢( سبق تخریجھ ھامش ٧
 ).  ٣٧٠(١٢، والعمراني، البیان، ج)٤٧٨(١٣ الماوردي، الحاوي الكبیر، ج٨
 ).١٣٤٩٨(، ح)٣٦٦(٧ عبد الرزاق، المصنف،ج٩
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وال��ذي ج��اء فی��ھ األم��ر بقت��ل البھیم��ة وناكحھ��ا، وح��دیث الح��سن ب��ن عل��ي رض��ي اهللا    
  .عنھما القاضي برجم الفاعل إن كان محصنًا

م�ن َأَت�ى َبِھیَم�ًة      لیس على   :(وأما قول ابن عباس رضي اهللا عنھما الموقوف علیھ        . ٢
، وال�ذي ج�اء فی�ھ       فھو معارض بحدیثھ رضي اهللا عنھما المرفوع إل�ى النب�ي            ). حّد

األم��ر بقت��ل البھیم��ة وناكحھ��ا، وم��ن المع��روف أن��ھ إذا تع��ارض الح��دیث المرف��وع م��ع  
الحدیث الموقوف، فإنھ یقدم المرفوع، ولكن عند الرجوع إلى أقوال أھل االخت�صاص              

ن كلیھما مختلف فیھ، فمنھم م�ن ص�ححاھما، وم�نھم م�ن ض�عفاھما،      فیھما، تبین لنا أ 
وجمھ���ورھم عل���ى ص���حتھما، إال أن الح���دیث الموق���وف أح���سن إس���نادًا م���ن الح���دیث  

 ع�لـى م�ـ� َتـى    لي�� "َفَكاَن َما ُروِّیَن�اُه َع�ِن اْب�ِن َعبَّ�اٍس          (:المرفوع، قال الطحاوي  

 龶�َوَل�ْم َیْخ�ُل اْلَح�ِدیَثاِن      ، ْنُھ ِمَن َحِدیِثي قتل البھیمة وناكحھا     َأْحَسَن ِإْسَناًدا عَ   " لب�ِهيم�ة ح

َف�ِإْن َكاَن�ا َغْی�َر َص�ِحیَحْیِن َفَق�ْد ُكِفیَن�ا            ، َأْو َیُكوَنا َغْیَر َص�ِحیَحْینِ    ، ِمْن َأْن َیُكوَنا َصِحیَحْینِ   
 َما ُیَخاِلُف َما َقْد ْم َیُقْل َبْعَد النَِّبيِّ  َوِإْن َكاَنا َصِحیَحْیِن، َفِإنَّ اْبَن َعبَّاٍس لَ      ، اْلَكَلاَم ِفیِھَما 

َوِفي َذِلَك َما َقْد َدلَّ َعَلى ُس�ُقوِط  ، َوَقَف َعَلْیِھ َعْنُھ ِممَّا ُیَخاِلُفُھ ِإلَّا َبْعَد ُثُبوِت َنْسِخِھ ِعْنَدهُ  
ف�ي ح�ین    . )١()ُحجَّ�ٌة ِف�ي َدْفِعِھَم�ا     َوِفي َھَذا ِكَفاَی�ٌة وَ    ، َوُوُجوِب َتْرِكِھَما ، اْلَحِدیَثْیِن اْلَأوََّلْینِ 

 ل��م  ل��و ك��ان عن��د اب��ن عب��اس ف��ي ھ��ذا الب��اب ح��دیث ع��ن النب��ي           :(ق��ال الخط��ابي 
  .)٢()یخالفھ

، فصحیح؛ ألن الزن�ى إذا ُأطل�ق ال         )لیس في نكاح البھیمة معنى الزنا     :(وأما قولھم . ٣
  . الرجل فرج أنثى خال عن الملك وشبھتھیراد بھ إال وطء 

، فمرج�وح؛ ألن ن�اكح البھیم�ة      )لیس في نك�اح البھیم�ة ت�ضییع الول�د         :(ھموأما قول . ٤
ی��ضع م��اءه ف��ي غی��ر المح��ل المب��اح ل��ھ ش��رعًا، أو یقذف��ھ خارج��ھ، وف��ي ك��ال الح��التین 

  . یذھب ماؤه ھدرًا فیضیع الولد، وینقطع النسل
، ف�صحیح؛ ألن لف�رج اآلدم�ي أحك�ام          )لیس لفرج البھیمة حك�م الف�رج      :(وأما قولھم . ٥

   بھ، ال یشاركھ بھا غیرهخاصة
، ف��صحیح؛ لكونھ��ا لی��ست )ال یمی��ل طب��ع العق��الء إل��ى إتی��ان البھیم��ة :(وأم��ا ق��ولھم. ٦

  . بمكان لقضاء الشھوة خلقًة

ي لثانيلة مناقشة:  لثانيةلمسألة   : لف

فھ�و  ). ب�رجم الفاع�ل ِإْن َك�اَن ُمْح�َصًنا        :(أما قول الحسن بن علي رض�ي اهللا عنھم�ا         . ١
یھ، ولم أعثر لھ على تصحیح أو تضعیف، كما أن�ھ مع�ارض بم�ا ورد ع�ن             موقوف عل 

  . عمر وابن عباس رضي اهللا عنھم من أنھ لیس على من َأَتى َبِھیَمة حّد
، فمرج�وح؛ لع�دم ورود دلی�ل ص�حیح     )إن ح�د الزن�ى أص�ل لم�ا س�واه       :(وأما ق�ولھم  . ٢

  .صریح یوجب إلحاق فروج البھائم بفروج النساء في إقامة الحد

                                                           

 ).٤٤٠(٩ الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ج١
 .ھـ١٣٥١، ١، المطبعة العلمیة، حلب، ط)٣٣٣(٣سنن، ج الخطابي، حمد بن محمد، معالم ال٢
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ي لثاللة مناقشة:  لثالثةلمسألة   : لف

فقد سبقت اإلجاب�ة  ، ) وَُْ  َ َوه واُْوا اَْن:(أما حدیث . ١

  .علیھ آنفًا، فال داعي لتكراره
، ف�راجح م�ن جان�ب،    )إنھ فرج ال یستباح بحال فحكمھ أغلظ من الزنا   :(وأما قولھم . ٢

جانب أخ�ر، أم�ا كون�ھ راجح�ًا؛ ف�ألن إتی�ان ف�رج البھیم�ة مح�رم مطلق�ًا؛                    ومرجوح من   
لكون��ھ غی��ر مخ��صص الس��تمتاع الرج��ال ب��ھ، وأم��ا كون��ھ مرجوح��ًا؛ ف��ألن حكم��ھ ل��یس 

 ْروْا ازَ ِإ نًََ  وءَ  (:ب��أعظم حرم��ة م��ن الزن��ا، ق��ال تع��الى 

ً(،)وع��ن عب��د اهللا ب��ن م��سعود )٣٢: اآلی��ة: س��ورة اإلس��راء ، ل  ت

  ا      ؟ د ا ظمب أذل.  أي ا)  لأن     ك ودا و  ، ت   إن

 ت م أي    ،وأن ل ودك ف أن طم ك        ت م أي ؟ ل     ،ذك ظم 

  . )١() زا  ركأن ل. ؟

بعةلمسألة ل بعليل مناقشة:   ل ي  لف  :  

، فمرج�وح تمام�ًا؛ ألن     )ألن الجلد مائ�ة ھ�و أدن�ى الح�دین فتع�ین الم�صیر إلی�ھ               :(قولھم
  .الحد إنما یثبت حیث ثبت النص، ولم یثبت في جلد ناكح البھیمة نص صحیح صریح

وبعد ھذه المناقشة المستفیضة ألدلة الفرقاء األربعة، فإن ما ذھب إلیھ الفریق            
ال�راجح؛ لق�وة معظ�م أدل�تھم وص�حتھا؛ بینم�ا كان�ت أدل�ة                األول، القائلون بالتَّْعِزیر ھو     

  : قسميعلى الثاني، والثالث، والرابع،: الفرقاء الثالثة

ل لقس أل أدل�ة نقلی�ة ل�م تخل�و م�ن مق�ال، إذ ل�م یثب�ت منھ�ا دلی�ل ص�حیح ص�ریح،                          :  

  . یوجب حد ناكح البھیمة حد الزنى، ثیبًا كان، أو بكرًا، وال قتلھ، أو جلده مطلقًا

لثـاني  لقس أدل�ة عقلی�ة معارض�ة بمثلھ�ا، وم�ن المتف�ق علی�ھ أن إزھ�اق نف�س                     :  

  . اآلدمي تحتاج إلى دلیل ال مدفع فیھ وال شبھة

                                                           

، )٩٠(١، وم����سلم، ص����حیح م����سلم، ج )٤٢٠٧(، ح)١٦٢٦(٤البخ����اري، ص����حیح البخ����اري، ج١ 
 ).٨٦(ح
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  ادس اطب

   أو اذر اط ن ارل واء، اوح 

إذا مكن الرجل من نف�سھ حیوان�ًا لیط�أه ف�ي دب�ره، أو أدخ�ل فی�ھ، وب�أي طریق�ة               
 ما یسمى بالذكر االصطناعي ونحوه، أو مكنت المرأة من نفسھا حیوانًا لیطأھا            كانت،

، أو أدخل�ت فیھم�ا، وب�أي طریق�ة كان�ت، م�ا              ...كالكل�ب، والق�رد   : في فرجھا، أو دبرھا   
ی��سمى بال��ذكر االص��طناعي ونح��وه، عل��ى م��ا ش��اع وانت��شر ف��ي ب��الد الفرنج��ة بذریع��ة  

وقل���دھم فی���ھ بع���ض أبن���اء وبن���ات الحری���ة الشخ���صیة المقیت���ة ف���ي ق���ضاء ال���شھوة،  
المسلمین، المتأثرین بالحضارة الغربیة قلبًا وقالبًا، والمنت�سبین إل�ى اإلس�الم باالس�م،              
أو ال��سذج م��ن ض��عاف اإلیم��ان، ف��إن العقوب��ة ال��شرعیة المترتب��ة عل��ى ھ��ذه األفع��ال       

ل ال�راجح  المشینة، والمخالفة للفطرة السلیمة، وأمثالھا ھي التَّْعِزیر، قیاسًا على الق�و         
في عقوبة ناكح البھیمة من الرجال؛ وذلك لعدم اكتمال شروط جریمتي الزنى واللواط 
 على الوج�ھ المطل�وب ش�رعًا؛ إلقام�ة ح�د الزن�ى، وقت�ل الل�وطي عل�ى م�ا رجحن�اه ف�ي                   

   درا  اواط  ار ار او:(بحثن��ا المن��شور 

 ر .(لم وأحكمواهللا تعالى أع.  
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  الخاتمة

بعد حمد اهللا جّل وعال وشكره على إعانتھ لي في إكمال ھ�ذا البح�ث، وإخراج�ھ عل�ى            

  :ھذه الصورة، فإنني أختمھ بأھم النتائج والتوصیات

  :لنتائج: ال

 الج�زاء ( :(التعریف الجامع الم�انع للعقوب�ة اص�طالحًا ح�سب م�ا ی�راه الباح�ث ھ�و                . ١

 والدی�ة  والق�صاص  الح�دود  ج�رائم  عل�ى  ال�دنیا  في يالجان یستحقھ الذي الشرعي

  ).لمفسدة ودفعًا لمصلحة تحصیًال والتَّْعِزیر

وج�وب التَّْعِزی�ر؛ ألنھ�ا مباش�رة م�ن غی�ر       : أن القول الراجح في عقوب�ة الُم�َساحقة      . ٢

  .إیالج، فال یجب فیھا الحد

  .أن العلماء مجمعون على أن من زنى بنائمة وجب علیھ الحد دونھا. ٣

أن القول الراجح في عقوبة زنى المرأة بالرج�ل الن�ائم وج�وب الح�د علیھ�ا دون�ھ؛                   . ٤

  .لكونھا كانت مختارة للفعل، مدركة لھ، قضت فیھ شھوتھا

أن العقوبة المترتبة على إتیان الرجل زوجتھ، أو جاریتھ المیتة، ھي التأدیب فقط        . ٥

  .لقیام الشبھة

جل المرأة األجنبیة المیتة وجوب الحد علیھ، أن القول الراجح في عقوبة إتیان الر. ٦

  .كالزاني بالمرأة الحیة

أن القول الراجح في عقوبة ناكح البھیم�ة م�ن الرج�ال، ھ�ي التَّْعِزی�ر؛ لع�دم وج�ود            . ٧

دلیل صحیح صریح عل�ى ح�ده ح�د الزن�ى ثیب�ًا ك�ان، أو بك�رًا، وال قتل�ھ، أو جل�ده                         

  .مطلقًا

ر االص�طناعي ونح��وه م�ن الرج��ال ف�ي ال��دبر،    أن عقوب�ة منك��وح البھیم�ة، أو ال��ذك  . ٨

ومنكوحة البھیمة، أو الذكر االصطناعي ونح�وه م�ن الن�ساء ف�ي القب�ل أو ال�دبر،         
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ھ��ي التَّْعِزی��ر، قیاس��ًا عل��ى الق��ول ال��راجح ف��ي عقوب��ة ن��اكح البھیم��ة م��ن الرج��ال؛  

  .     وذلك لعدم اكتمال شروط جریمتي الزنى أو اللواط

صيا: ثانيا   :لت

راًء للذمة أمام اهللا تع�الى ف�إنني أذك�ر والة األم�ر ف�ي ال�دول العربی�ة واإلس�المیة            إب. ١

بضرورة تطبیق العقوب�ات ال�شرعیة س�واًء أكان�ت ح�دودًا، أم ق�صاصًا، أم تع�ازیر؛              

حمای��ًة للمجتم��ع م��ن الرذائ��ل، إذ ال م��صلحة ف��ي الرذیل��ة، وال ف��ضیلة إال ومعھ��ا        

 اَْْب  ُأو    ةٌ  اِْص  موَ:وصدق اهللا العظیم إذ یق�ول   . مصلحة

مَ ونُ،)١٧٩: آلية: لبق س.(  

المق����روءة، : كم����ا وأوص����ي الق����ائمین عل����ى وس����ائل اإلع����الم ب����شتى أنواعھ����ا     . ٢

والم��سموعة، والمرئی��ة، بزی��ادة اھتم��امھم ال��دیني ف��ي توعی��ة ش��باب األم��ة ذك��ورًا 

یان المخاطر التي تترتب عل�ى ھ�ذه المحظ�ورات، وأن فاعلھ�ا إن              وإناثًا، من أجل ب   

أفلت من عقوبة الدنیا، فإنھ لن یفل�ت م�ن عقوب�ة اهللا ج�ل وع�ال ف�ي اآلخ�رة، فھ�و                   

 ربَ د ِإَ  ول  ن ُْظ :محاسب على كل شيء یصدر عنھ لقولھ تعالى       

د،)عل). ١٨: آلية:  س  .هللا 
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